
Y Szép napsütés fogadta a Petõfi
Sándor Elméleti Líceum tizenkettedi-
keseit, akik az utolsó kicsengetést kö-
vetõen elballagtak az iskola folyosó-
in, majd lenn az udvaron körülállták
az iskolának a nemrég, az idei Suli-
maratonon a kövezetre felfestett ha-
talmas emblémáját. Az ötvennyolc
végzõs fiatalt elõször Boros István
igazgató köszöntötte, aki beszédében
kiemelte: az iskola legfontosabb fel-
adata „bensõbõl vezérelt”, érett, a
„belsõ órát” meghallani képes egyéni-
ségek kinevelése. „Hiszem azt, hogy
tudjátok és hiszitek a jót, és elõbb-
utóbb ez fog irányítani benneteket.
Mert hiszek az emberben és az embe-
ri értékekben, abban, hogy a harmo-
nikusan fejlett személyiség, aki el tud-
ja viselni lelki élményei sokféleségét
és ellentmondását, mindig harmóniát
teremt maga körül” – hangsúlyozta a
középiskola vezetõje. Ezt követõen
Olimpia Gherman igazgatóhelyettes
köszönt el a maturandusoktól, majd
következett a három végzõs osztály-
fõnök, Ovidiu Ostroveanu, Pap József
és Egeresi Ingrid, akik – a néhány út-

ravaló gondolat mellett – díjazták is
osztályaik legsikeresebb diákjait.
Kozma Sándor testnevelõ szakos ta-
nár a különbözõ sportversenyeken
eredményeket elérõ tizenkettedike-
seket (Bátori Arnold, Pál Arnold, Sor-
ján Attila, Muþa Erika, Kovács János és
Perecsenyi Balázs) jutalmazta okle-
véllel és emlékplakettel, majd Boros
István igazgató Scola-díjban részesí-
tette Boda Ioanát, Beke Boglárkát és
Pál Arnoldot. A végzõsök nevében a
két elõbbi, a tizenegyedikesek részé-
rõl pedig Székely Annabella és Major
Zsuzsa szólt a jelenlévõkhöz. Végül
következett a Petõfi-líceum szimboli-
kus kulcsának az ünnepélyes átadása:
ezt Cuc Silvia, Ács Roland és Preznyák
László bízta rá a Paºca Andrei, Farkas
Hajnal és Bátori Annamária által kép-
viselt tizenegyedikes évfolyamra. Vé-
gül, a ballagás záróakkordjaként a
végzõsök sorra elbúcsúztak tanáraik-
tól, majd pedig ki-ki hozzátartozóival,
barátaival elvonult, hogy szerettei kö-
rében ünnepelhesse meg a „nagybe-
tûsbe” való kilépését.

CC Hevesi Zoltán
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Öntsünk tiszta vizet a székelyhídi pohárba!
GG A lakosság nagy része partner a megújult vízdíjbeszedésben, a befolyt összegeket fejlesztésre fordítják

Ballagás a Petõfi-líceumban

33 oldal
Y Kitartásból jeles

– juhtenyésztõ székelyhídi fiatalok
55 oldal

Y Portré a Budapestrõl hazaköltözött,
örök újrakezdõ Szabó Csongor médiaszakemberrõl

88

Nagykágyai Gaudeamus
A ballagási ünnepség mindig búcsú
valami régitõl, de valami új kezdete
is egyben.  Nem volt ez másként az
idei év május 30-án sem, amikor öt
osztály búcsúzott a Nagykágyai 1.
Számú Technológiai Líceumtól.

Y A ballagási ünnepséget az igaz-
gató, aligazgatónõ, polgármester, ta-
nárok, osztályfõnökök, idei és leendõ
végzõsök beszédei tették ünnepé-
lyessé, szívhez szólóvá és természete-
sen a derûnek is maradt hely a ko-
molyság mellett. A ballagó diákok
rengeteg jó tanácsot adtak és kaptak,
melyekre jólesik majd visszagondol-
niuk a nehéz idõkben. 

A végzõs osztályok büszke osztály-
fõnökei Sorina Muntean (XII. A),
Tankó György (XII. B), Szabó Péter

(XII. C), illetve Cristina Boda (XIII. A)
és Réti Béla (XIII. B) voltak. Beszé-
deikben felidéztek rengeteg régi szép
emléket, hol könnyes, hol mosolygó
szemmel gondoltak vissza a sok

vidám órára, csínytevésre, bosszú-
ságra, amit az idõ fátyla megszépít
majd. Osztályfõnökeik mellett a di-
ákok is búcsúztak tanáraiktól, társaik-
tól, iskolájuktól. Tavaly még õk gyûj-

tötték a virágokat, õk díszítették ün-
neplõbe az iskolát, idén viszont már
nekik szólt a virágtenger és a ballagá-
si ének. Az egyik végzõs beszédében
külön ki is emelte: „megtanítottak

minden szépre, jóra, de
egyvalamire nem tanítot-
tak meg, a búcsúzóra.”

Balla Frigyes tanár a
Bibliát adta útravalóul a
ballagóknak, amely egy
olyan csodálatos könyv,
melyet a most elérkezett
nagy vakációval sem sza-
bad a sarokba porosodni
dobni, hanem ott lesz
majd velük úgy a jó, mint
a rossz napokon, hiszen
benne van az emberi élet
minden titka. Habár
most hivatalosan bezárul
egy kapu, el kell hagy-

niuk az iskolapadot, de egy lát-
hatalan lélekkapu mindig nyitva
lesz majd, amelyen tanáraik vissza-
várják az öregdiákokat egy jó szó-
val, tanáccsal. A búcsúzókat a XI-es
diákok éneke zárta, akik a ko-
molyság mellett, a Most múlik pon-
tosan Quimby-sláger diákparódiájá-
val is készültek, hogy az elköszönés
ne könnyes, hanem inkább nevetõs
legyen.

Az ünnepséget a hivatalos kulcsá-
tadó ceremónia zárta. Az idõ is
megkönnyezte a már nagykorúvá
vált diáksereg elválását iskolájától, de
szelet is  küldött, hogy „ne hulló
falevelek legyenek a sors kezében,
hanem magasra ívelhessen életük
pályálya és fényes csillagokká vál-
hassanak a kék égbolton” (Herman
Hesse).

CC Ványa Blanka

Stafétaátadás: a végzõsök képviselõi a tizenegyedikesekre bízták az iskola szimbolikus kulcsát

Búcsút vettek iskolájuktól a nagykágyai végzõsök

– Hogyan halad a vízdíjbeszedés?
– Örömmel mondhatom, hogy a kez-
deti lendület nem tört meg, a lakos-

ság nagy része partner a dolgunk
megkönnyítésében. Városunk roma
lakosságától is tudtunk végre vízdí-

jat szedni, egyelõre háztartásonként
12 lejt vontunk le a hóközi szociális
segélyekbõl. Itt ragadnám meg az al-
kalmat, hogy eloszlassak egy, a té-
mában szokásos rémhírt, miszerint
nem mindegyik, a segélyre jogosult
személytõl vontunk le tizenkét lejt,
hanem az egy közös háztartásban
élõ közül csak egy személytõl!

– Már ne haragudjon, de önök hon-
nan tudták, hogy a romatelepen kik
élnek egy adott háztartásban?
– A kérdés jogos, segítség nélkül nem
boldogultunk volna. Magyari Sándor,
„Majsi” személyében a roma lakossá-
got jól ismerõ helyi lakos kellett egy
normális kommunikáció kialakításá-
hoz és ahhoz, hogy megértsék a segé-

lyezettek, hogy õk, mint vízfogyasz-
tók, eleget kell tegyenek a vízdíjfizeté-
si kötelezettségüknek. Ide kapcsoló-
dik, hogy a közeljövõben a romatelep
négy vízellátó pontjára szerelünk fel
vízórákat, amik segítségével igazságo-
sabban ki tudjuk majd számolni a fo-
gyasztók között az aktuális vízdíjakat.

CC Folytatás a 3. oldalon

Legutóbbi számunkban foglalkoztunk a megújult vízdíjbeszedéssel, a pol-
gármester mellett megszólalt Kõvári Sándor, a hivatal illetékes köz-
tisztviselõje, a székelyhídi vízellátással kapcsolatos ügyintézés technikai
vezetõje is. Vele beszélgettünk ismét a székelyhídi önkormányzat és a vízfo-
gyasztók közötti helyzetrõl, az elmúlt egy hónap tapasztalatairól.

CC A szerzõ felvétele
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2013-as házasságkötések
– Szeretettel gratulál és sok boldogságot kíván az Ér hangja!

Május hónapban a következõk
fogadtak örök hûséget egymásnak :

Toth Andrea és Ion-Dorin Fruntaru
Ianca Erzsébet és Tiberiu Banciu

¸

Rendõségi akció a piacon
Székelyhíd város rendõsége a diószegi határrendõséggel közösen szervezett bûnmegelõzõ akciót május 17-én. 
A piacon megrendezett tevékenység, tekintettel a pénteki napra, sok embert érintett. A két intézmény munkatár-
sai szórólapot osztogattak, beszélgettek az árusokkal és a vásárolni szándékozókkal. A beszélgetések témája a ház-
tartásokba való betörés volt, melyet könnyen megelõzhetünk néhány alapvetõ szabály betartásával:
• Mindig zárjuk be kulccsal a bejárati ajtót, még akkor is, ha otthon vagyunk, de nem tartózkodunk benn a házban.
• Mielõtt elmennénk otthonról, ellenõrizzük az ajtókat, ablakokat.
• Ha csak gyerekek vannak otthon, ne engedjenek be idegeneket, ezeknek ne adjanak információt a család
idõbeosztásáról, javairól.
• Amennyiben hosszabb ideig nem tartózkodunk otthon, bízzuk a házat egy megbízható szomszédra, mivel
õ veheti a legkönnyebben észre, ha idegen(ek) van(nak) a portán vagy szokatlan zajok hallatszanak.
• Ne adjunk információt idegeneknek a szomszédainkról.
• Ne engedjünk be alkalmi árusokat, betegnek vagy rokkantnak tûnõket.
Ha mégis gyanús alakokat látunk, jegyezzük meg a személyleírásukat, adatokat az autójukról, majd hívjuk
a következõ számokat a nap bármely órájában: 0769-197518, 0764-262709.

Y Május 29-én tartotta rendes, havi
ülését Székelyhíd városi tanácsa Ka-
rancsi Béla (RMDSZ) elnökletével a
polgármesteri hivatal gyûléstermé-
ben. Elsõ napirendi pontként a hiány-
talan létszámú testület beiktatta régi-
új tanácstagként Gheorghe Raþiut
(Szociáldemokrata Párt, PSD), a man-
dátumától személyes okokra hivat-
kozva visszalépett Gheorghe Ardele-
an helyére. A tanács a továbbiakban
döntött a 2014-es évre vonatkozó
adók elvi elfogadásáról, amelyet a
pénzügyi szakbizottság elé utalt; a
Petõfi-líceum épülete körül található
területek katasztrális bejegyzési szá-
mának módosításáról, amelyek így
összhangba kerülnek a térképen talál-
ható adatokkal; továbbá a városunk
tulajdonában lévõ területek eladásá-
ról, közterületek városi tulajdonba ke-
rülésérõl, késõbbi értékesítés céljából;
nem utolsó sorban a Hegyközszent-
miklós határában lévõ városi tulaj-
donba lévõ terület térítésmentes hasz-
nálatba vételérõl a Maica Teresa Ala-
pítvány számára, amely a közeljövõ-
ben szociális lakásokat építene a helyi
roma lakosság számára.

Az egyéb napirendi pontok megvi-
tatása során döntöttek egy lakástulaj-
dont vizsgáló bizottság felállításáról,
amely a  Székelyhíd belgiumi testvér-
városából letelepedési szándékkal
hozzánk érkezõ François Legge érkö-
bölkúti lakásvásárlási kérelme során
kialakult anomáliát hivatott tisztázni.
Az esettel egy késõbbi cikkünkben
részletesen foglalkozunk majd.

A tanácsosok által feltett kérdésekre,
javaslatokra válaszolva Béres Csaba
polgármester érintette a vízdíj besze-
déssel kapcsolatos problémákat, a tér-
figyelõkamera-rendszer kiépítésének
jelenlegi állapotát, az iskolákban elõ-
forduló erõszakos esetek megféke-
zésére felvetett ötleteket, és a közterü-
leten illegálisan dohányárút forgal-
mazó személyek elõállítására, meg-
bírságolására tett javaslatokat.

A megjelentek megegyeztek abban,
hogy június 3-án 14 órától rendkívüli
tanácsülésen tárgyalják meg az idõ-
hiány miatt elmaradt egyéb napirendi
pontokat, ugyanakkor megvitatják a
város ivóvizének minõségi elbírálá-
sáról szóló jelentést is.

CC Szcs

Y Turisztikai Információs Központ épül Székelyhídon egy Hajdú-Bihar és
Bihar megye között elindult projekt keretében, melynek célja egy olyan ha-
táron átnyúló turisztikai együttmûködési hálózat kialakítása, amely lehetõ-
séget teremt a régió néhány tájegységének közös bemutatására. Megyénkbõl
a projektben szerepel a fugyivásárhelyi Nárcisz tisztás, a Szalacs melletti
Hidegvölgyi védett övezet, az érsemjéni Ezüstperjés legelõ, az alsólugosi
Gruiul Pietrii tájvédelmi körzet és a Körösrévi-szoros. Ide kapott besorolást
a székelyhídi Csíkos-tó is, mint a helység egyik turisztikai látványossága. 

A cél egyértelmû, a két megye gazdag, ugyanakkor töredezett természeti örök-
ségének megõrzése és fejlesztése az öko- és természetbarát turizmus keretein
belül. Mindkét oldalon szükség van a védett területek megõrzésére, fel kell
hívni a védett fajok veszélyeztettségére a figyelmet, hisz eltûnésük komoly
ökológiai problémákhoz vezethet a késõbbiekben. Ezekhez nyújthat majd jelen-
tõs segítséget az információs központ. E központokban találhatunk majd segít-
séget turisztikai útvonalak megszervezésében, térképek, szórólapok segítségé-
vel, sõt közös honlap is készül majd. A többnyelvû szórólapokat minden infor-
mációs központban meg lehet majd találni, így akár a Hortobágyon találhatunk
majd rövid ismertetõt a székelyhídi Csíkos-tóról vagy éppen fordítva.

A Csíkos-tó a várostól nem messze, a Margitta irányában található út mel-
letti erdõben terül el. Megközelíteni egyenlõre szinte lehetetlen – lápos
fekvése miatt – de mivel a projektben benne van a turisztikai pontok rend-
betétele és megközelítésének megkönnyítése is, remélhetõleg hamarosan az
Érmellék egyik nevezetességévé válik.

Aki Nagyvárad irányából közelíti meg településünket, rögtön a várost jelzõ
tábla elõtt jobbra láthatja egy új épület alapjait. Ez nem más mint a  Tu-
risztikai Információs Központ leendõ épülete. Az építés kivitelezése  a Bihar
Megyei Tanácson keresztül történik.

CC J. Gy.

Átadták a gátakat
GG Nem kell többé félniük a Cser patak melletti lakosoknak

Y Átadták május 28-án a Cser-patak
árvízvédelmi gátjait. A Cser-völgyé-
ben, illetve a Kiskútvölgyön az esõ-
vizet vagy az olvadó hó vizét össze-
gyûjtõ lassítógátak építését még ta-
valyelõtt kezdte meg a nagyváradi
Gavella cég.

Ezzel egy hosszú évekre visszanyúló
probléma oldódott meg, ugyanis a he-
lyiek számára gyakran okozott nagy
gondot a város központján átfolyó

patak. Legutóbb 2008 nyarán, a nagy
esõzések következtében öntötte el
árvíz a várost, a nemzetközi úton
közel félméteres víz hömpölygött,
házak tucatjai rongálódtak meg.

A megoldást a Magyarország–Ro-
mánia Határon Átnyúló Együttmû-
ködési Program (HU-RO) tette le-
hetõvé, a helyi önkormányzat Deb-
recen városával közösen pályázott 
sikerrel támogatásért az Európai

Regionális Fejlesztési Alaphoz. A két
gát felépítésének összköltségvetése
568 275,02 euró volt, amelynek
mindössze 15%-a volt önrész. Az
átadás után nem kell többé áradások-
tól tartani a helyieknek, hisz az új
rendszer zsilipjeit az esõzések mérté-
kéhez lehet majd állítani és így fo-
lyamatosan leereszteni a felgyülem-
lett vízmennyiséget.

CC Juhász György

Y Elsõ helyezést értek el a Free Steps székelyhídi hiphop-
tánccsoport tagjai májusban a Zoltán Erika és férje, Robby
D. által szervezett XVI. ECDS budapesti táncversenyen,
ahol tizenkét tánccsoport mérte össze tudását. Egy másik,
közelmúltban lezajlott versenyen, Szatmárnémetiben tán-
cosainknak nem sikerült dobogós helyet elérniük.

Székelyhídon négy és fél éve mûködik a hiphoptánc-
csoport Mészáros Ildikó vezetésével, aki elmondta, hogy
két csoportban összesen húsz fõvel dolgoznak. A kezdõ
csoport neve a Flying Stars, a haladó csoport neve a Free

Steps. A táncosok heti két próbát tartanak, de verseny
vagy fellépés elõtt szükségszerûn többet is, most is épp
fellépésre készülnek. A tánccsoport vezetõje hangsúlyoz-
ta, hogy akik kitartóan járnak, elkötelezettek mind a
tánc, mind a csoport felé, örökös tagjai a csapatnak. A fia-
talok azért járnak a csapatba, mert szeretnek táncolni, a
hangulat családias és a tánc szeretete, valamint a hiphop
természetesen benne van a vérükben. Ezúton is köszö-
nik a feléjük áradó szeretetet és a támogatást.

CC Ér hangja

Számos döntést hozott
ülésén a városi tanács

Turisztikai központ épül Elsõ helyre táncolta magát a Free Steps

Népszerû az Aranytulipán
Y Elõadást tartottak az M.M. Pódium
bábszínészei Érköbölkúton, majd
Hegyközszentmiklóson május 17-én,
pénteken. Az iskolák óvodásai és ta-
nulói Benedek Elek Aranytulipán cí-
mû zenés bábjátékát tekintették meg.

A bábelõadás során elhangzott nép-
dalokat a gyermekek a színészekkel
együtt énekelték. Köszönet a szép já-
tékért az elõadóknak: Bíró Andreá-
nak, Marosán Csillának, Meleg Attilá-
nak, Sajgó Bezgédi Norbertnek. CC

Az elnyert kupára
mutatnak tánco-
saink a sikeres
fellépés után

Jövõbeli
áradásveszély
esetén az új rend-
szer zsilipjein
folyamatosan
lehet leereszteni
a felgyülemlett
vízmennyiségetCC
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Folytatás az 1. oldalról CC
– Milyen nagyságrendû kintlevõségeik vannak? Sok a tartozás?
– Sajnos a ki nem egyenlített vízszámlák nagysága milliárdos
nagyságrendû (persze régi lejben mondva). Nemcsak a roma
lakosság körébõl kerülnek ki az adósaink. A közös terhek viselésé-
nek ugyanúgy része a rendszeres és pontos vízdíjfizetés is, mint

ahogy a háztartások egyéb kiadásai. Azon dolgozunk kollégáim-
mal, hogy mindenki megértse, a székelyhídi ivóvízhálózat moder-
nizálása, ami egyre esedékesebb, nem lehetséges másképp, csak
helyi erõforrásból, aminek fontos tényezõje a vízdíjakból befolyó
összeg. Mindenki szeretne jobb minõségû vízellátást, de ez csak
akkor jöhet létre, ha közösen viseljük a terheket is.

– A most beszedett összegeket mire fordítják?
– Cégünk tulajdonképpen önfenntartó kellene legyen, ám idáig
még nem jutottunk el. De mi töretlenül folytatjuk a munkánkat to-
vább, így az eddig befolyt összegekbõl két automata klórozóbe-
rendezést fogunk vásárolni, tartalékszivattyúkat, vízórablokko-
kat és a napi karbantartási munkálatok költségeinek fedezésére
használjuk. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a jó minõségû ivóvíz
mindenkihez ugyanolyan jó minõségben jusson el.

CC Szcs
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Hiába a felszámolt szeméttelepek és kiosztva a
szelektív kukák, mindig vannak elégedetlenke-
dõk. Lassan már sorozatnak, sagának nevezhe-
tõ az a mennyiségû cikk és interjú, amit az AVE
szemétszállító cég munkatársaival készítet-
tünk, hogy felhívjuk az olvasók figyelmét a tu-
datos szemétgyûjtésre. Ezúttal a javuló tenden-
ciákról érdeklõdtünk Bartha Zoltán ügyvezetõ
igazgatótól és Béres Attila területi vezetõtõl.

– Már több éve, hogy az AVE Bihor gyûjti a sze-
metet Székelyhídon. Hogyan látják, milyen
mindennapi nehézségekkel kell szembenézni a
munkálatok során?
– Bartha Zoltán: Mondhatni ez egy mostoha
szakma, fõleg a kívülrõl szemlélõk számára.
Gondok sajnos mindig vannak, leginkább a sze-
métgyûjtésben. Dióhéjban a legjelentõsebbek a
következõk: a lakosság csupán kb. 60%-a rendel-
kezik jelenleg szerzõdéssel, habár ehhez hozzá
kell fûzni, hogy az amúgy nem feltétlenül reális
népszámlálási adatokhoz viszonyítva. Saját szá-
mításunk szerint ez az arány közelíti a 70%-ot,
ami átlagon felüli a régióban. Egy másik kihívás,
hogy a kukákba kerülõ hulladék minõsége nem
mindig az, aminek lennie kellene, emiatt a kukák
mellett sokszor megjelennek az ilyen-olyan zsá-
kok, amik megnövelik a szemétmennyiséget, és
ez meghaladja azt, ami a szerzõdésben szerepel.
A zsákokban levõ pluszmennyiséget a begyûjtést
végzõ kollégák már nem veszik át a lakosoktól –
ebbõl kifolyólag elõfordulnak nézeteltérések.
Nem mindenkinek világos, mit is fed a háztartási
hulladék fogalma, és hogy ebbe nem tartozik
bele a gally, az avar vagy bármilyen állati erede-
tû végtermék. Ezek azok a tényezõk, amelyek
nagyban növelik a szerzõdésbe foglalt hulladék-
mennyiséget, ezekért már többször kell fordulni
az autóval, ami nagy pluszköltséget jelent. Csak
nagy átlagokban beszélve: egy személy naponta
három liter háztartási szemetet termel városon,
ami egy hét alatt 21 litert jelent. Vidéken ennél
kisebb a termelt mennyiség. Egy háztartásban az
átlag szerint 2,5 ember él, ez így is csak 52,5 li-
tert jelent, ami a 120 literes kukába gond nélkül
bele kellene férjen. Ide köthetõ a következõ
probléma, ami az önkormányzat EU-s célkitûzé-
seit érinti, miszerint eddig 15%-ot kellett újra-
hasznosítani a termelt hulladékmennyiségbõl,
ez hamarosan 25%-ra fog növekedni és 2020-ig
el kell érnünk az 50%-ot. Ha most van is egy
adott mennyiségû mûanyag palack, papír, alumí-
nium doboz, mûanyag tálak stb., ezeknek a
mennyisége véges, ezeknek jó részét vissza tud-
juk nyerni. De ha a háztartási hulladékba bele-
megy a mindenféle ürülék, udvari növények, ud-
varról összesepert szemét stb. akkor annyira
megnõ a háztartási hulladék mennyisége, hogy
ezt a célkitûzést soha nem fogjuk elérni, ha nem
szemetelünk tudatosabban és nem vesszük fi-
gyelembe, hogy mit hova dobálunk, és abból mit
hasznosíthatnánk újra. Tudnunk kell, hogy léte-
zik a növényi hulladék újrahasznosítására a
komposztálás lehetõsége, valamint a szelektív
hulladékgyûjtés lehetõsége is mindenki számára
elérhetõ.
– A városban járva mindenki találkozhat olyan
kukákkal, amelyek a szelektív hulladékgyûjtést
segítik. Mennyire veszik ezt igénybe a lakosok? 
– Béres Attila: A szerzõdéssel rendelkezõ lako-
sok figyelnek jobban oda erre, mert szemmel lát-
hatóan gyarapszik a szelektíven gyûjtött hulla-
dék mennyisége a begyûjtések során.

– B. Z.: Természetesen fel kell zárkóznunk arra a
szintre, amit Nyugat-Európában is látunk, de eh-
hez kell egy válogatóüzem, meg még sok min-
den, ami a helyi infrastruktúrát illeti. Erre van-
nak EU-s támogatási alapok, viszont épp a na-
pokban olvastunk híreket arról, hogy ez a Mas-
ter Plannak nevezett program Bihar megyében
jelenleg stagnál. Ennek keretében épülne egy
hulladékátrakó állomás Székelyhídon. Létezik
már egy szemétválogató Érmihályfalván, amely
még nem mûködik, és nem lehet tudni egyelõre,
hogy mi fog történni vele, mert a Natura 2000-
es, természetvédelmi övezetbe épült, így azzal
gondok vannak. Emellett ez a lehetõség elhelye-
zés szempontjából sem elõnyös, hiszen annak
semmi értelme, hogy Bihardiószegrõl Érmihály-
falvára szállítsuk a szelektíven gyûjtött szemetet,
ott kiválogassuk, ami pedig nem hasznosítható,
azt visszahozzuk Székelyhídra az átrakóba, kon-
ténerezzük és elvigyük a nagyváradi EU-kon-
form regionális hulladéklerakóba. Kétfélekép-
pen mûködik a szelektív hulladékgyûjtés, az
egyik a zsákos, a másik pedig az úgynevezett gyûj-
tõszigetes megoldás. A tapasztalat szerint a zsá-
kos módszernél jobb a minõség, a szelektíves ku-
kákba viszont sokan mást is beledobnak. Sajnos
elég, ha csak a lakosság 10%-a rosszul gyûjti a
háztartási szemetet, azt máris újra kell válogatni.
– Akkor jelenleg ez úgy mûködik, hogy a cég
Székelyhídon válogat, és elviszi Nagyváradra?
– B. A.: Igen, pontosan. Az AVE cég két és fél éve
már nem szállít semmiféle, le nem bomló szeme-
tet a szeméttelepre, a szabadba. Néha még galy-
lyat vagy falevelet szállítunk ki, illetve ha magán-
személyek odahordják a szemetet, azt össze-
gyûjtjük onnan. Épp a válogatás, a szelektív gyûj-
tés érdekében kérjük a lakosokat, hogy a kiosz-
tott zsákokat rendeltetésszerûen, a szelektív
gyûjtésre használják fel. Sajnos a tapasztalat azt
mutatja, hogy a lakosok ezt sem tartják be. Levá-
gott füvet és hasonlókat tesznek ki elvitelre a
zsákban, de mi csak azt visszük el, amit újra lehet
hasznosítani: karton- és újságpapír, PET-palack,
alumínium dobozok stb. Másrészt az is nagy se-
gítség volna a költségkímélés szempontjából, ha
a polgárok rászánnának teljes 10 másodpercet
egy-egy mûanyag palack összetaposására, hogy
az autóink ne levegõt szállítsanak, ami miatt vé-
gül többször is fordulnak a jármûvel.
– Milyen reakciókat tapasztaltak a környezetvé-
delmi adóval kapcsolatban?
– B. A.: A környezetvédelmi adó befizetésérõl
szóló határozatot már nagyjából két éve elfogad-
ta a városi tanács, de a környezetvédelmi appa-
rátus kapacitása csak lassan engedte gyakorlat-
ba ültetni ezt, így a lakosok közül utólag értesül-

nek arról, hogy õk tartoznak az önkormányzat-
nak ezzel az illetékkel, mert késõn érkezik a fel-
szólítás a kifizetésre. A lakosság kicsivel több
mint fele rendesen fizeti ezt az adót, de vannak,
akik az értesítés után sem, dacból nem fizetnek.
– B. Z.: Elégedetlenkedõk mindig vannak, de
mindenki maga dönti el, hogy kifizeti azt a 4,75
lejt, elviszik a szemetét, kap kukát és zsákot, és
egy civilizált közösség tagjává válik, vagy fizet 7
lejt és cserébe semmit nem kap. Másrészt viszont
vannak az önkormányzatnak költségei a szemét-
gyûjtést illetõen, mert szállítani kell, mert akció-
kat kell szervezni és felszámolni illegális telepe-
ket, és ezek nagy költségeket jelentenek. Az em-
berek meg kell értsék, hogy ez egy, mondhatni,
civilizációs adó. Fel kell nõni és megérteni, hogy
ha van egy szolgáltatás, akkor azért fizetni kell. 
– Többször is készítettünk az elmúlt három év-
ben interjút, amelyekben Önök mindig hang-
súlyozták, hogy ezt az ügyet a cég és a lakosok
közösen kell megoldják. Hogyan látja, mennyit
változott ez az elmúlt években?
– B. A.: Elmondhatjuk, hogy a kezdeti állapotok-
hoz képest sokat fejlõdött a város ebbõl a szem-
pontból. Az emberek nagy része megértette,
hogy amit az önkormányzat cége csinált, hogy az
összegyûjtött szemetet a város szélén tárolta, az
már a múlté; a többség megértette, hogy a ku-
kákba csak bizonyos dolgokat lehet dobálni. Dol-
gozunk azon is, hogy idõvel a kukák tartalmát is
válogatni tudjuk, hogy még nagyobb legyen a
szelektív gyûjtés százalékos aránya. Nagyot fej-
lõdtünk és jó úton haladunk. Akinek van szerzõ-
dése, az együttmûködõ, az ilyen személyekkel
tudunk együtt dolgozni, akinek viszont nincsen,
azzal nem nagyon. 
– B. Z.: Ami az együttmûködést illeti, néhány szá-
madattal szeretnék szolgálni ez ügyben. Romá-
niában a megtermelt szemétmennyiségnek ez-
elõtt három-négy évvel 1%-át, napjainkban talán
5%-át hasznosítják újra. Gyakorlatilag a szemét
95%-a még mindig szeméttelepen végzi. Az EU-s
elõírások szerint az elsõ a megelõzés, azt követi
az újrahasználat elve. Ez esetben az adott ter-
méket, csomagolást – átalakítás nélkül – újra
ugyanarra a feladatra lehet használni, mint ami-
re eredetileg gyártották. Ennek legismertebb
példája a visszaváltható (betétes) üveg, ezután
következik az újrahasznosítás, majd a hulladék
energetikai hasznosítása (égetéssel) és a legutol-
só lehetõség a szeméttelep a prioritási listán. Ez
a 95%-os arány az EU-nak pontosan az ellentéte,
azaz az EU-ban ez az arány a valamilyen módon
újra felhasznált szemetet jelenti. A begyûjtött
hulladéknak 25–30%-át újrahasznosítják, nagy-
on nagy részét elégetik speciális kemencékben,

mint amilyennel az AVE is rendelkezik Ausztriá-
ban, és a biológiai hulladékot komposztálják. Eb-
be az irányba kéne mozdulnunk nekünk is, töb-
bet újrahasznosítani, még többet komposztálni
vagy elégetni (természetesen csakis engedéllyel
rendelkezõ égetõkben), de ezek mind költségek-
kel járó megoldások. Nyilván az a legolcsóbb
megoldás, hogy fogom a kis szekerem, és kihor-
dom a szemetet a falu szélére. Viszont amikor
lenne lehetõség a nyugatihoz hasonló szolgál-
tatást igénybe venni, amikkel mindig bezzege-
lünk, akkor fel kell vállalnunk ennek a költségeit
is. Az itteni felszereltségünk teljesen ugyan-
olyan, mint az ausztriai. Az autókat, a kukákat,
mindent ugyanonnan veszünk, és ez hatalmas
befektetést jelent a cég számára.
– A magánszemélyek mellett ugye több vállal-
kozás is jelen van Székelyhídon és térségében.
Velük milyen az együttmûködés?
– B. A.: Velük nagyszerû, még jobb mint a lako-
sokkal. Több mint 90%-uk rendelkezik szerzõ-
déssel, és ez a környezetvédelmi illeték beveze-
tése óta mûködik ilyen hatékonyan, mert elõ-
ször a vállalkozásokon kezdték el azt behajtani.
A régi szemétszállítási vállalattal talán ha tíz vál-
lalkozásnak volt szerzõdése, ma nekünk 135-tel
van, és most is keressük a kimaradt ügyfeleket.
– Mit mondhatunk, ha összehasonlítjuk a
régióban mûködõ szemétszállítási vállalatokat
az árak tekintetében?
– B. Z.: Nagyváradon kb. nyolc lej per fõ a sze-
mét. Nagyszalontán mi szolgáltatunk a legalacso-
nyabb áron, de ott még mûködik szeméttelep is,
így nem kell nagy távolságra szállítani a hulladé-
kot, de szinte mindenhol 30–50%-al drágább a
szolgáltatás, mint például Margittán vagy Érmi-
hályfalván. Van, ahol ennél is több, Nagyvára-
don közel duplája. Az utóbbinál figyelembe kell
venni azt is, hogy ott a szeméttelep tíz kilométer-
re van a várostól. Így elmondatjuk, hogy az itte-
ni ár az alsó kategóriába tartozik.
– Mire szeretnék felhívni a lakosok figyelmét?
– B. Z.: Egy kis anekdotát szeretnék elmesélni a
kedves olvasóknak, miszerint egyszer bukaresti
küldöttség ment ki a Gyimesekbe, mert riasztást
kaptak egy közeledõ, szemétszállítás híján gene-
rálódott környezetvédelmi katasztrófáról. Ki-
mentek, katasztrófa sehol. Találkoztak egy bácsi-
val, megkérdezték, hogy hol van kibontakozó-
ban a szörnyûség, hol vannak a hulladékok? Mi-
re a bácsi: Milyen hulladékok? Amit nem eszünk
meg, azt megeszik az állatok. Amit nem eszünk
meg mi sem, az állatok sem, az jó a a földre. Amit
se mi, se az állat nem eszik meg, és a földnek se
jó, azt elégetjük. Amit elégetni se lehet, azt meg
eltesszük, mert valamire még jó lesz. Ezzel az
anekdotával csak arra akarok célozni, hogy ez
mûködött 50–100 évvel ezelõtt, de ma már nem,
mert ha mûködne, a folyópartok tiszták lenné-
nek. Mindenki termel szemetet a magánember-
tõl a kis- vagy nagyvállalatokig. Számos módszer
van ezek eltûntetésére, ne bújjunk hát olyan in-
dokok mögé, amikor nem adjuk oda azt a 4–5
lejt, hogy nekünk nincs szemetünk. Elégetni
nem szabad a szemetet, különösen a mûanyagot
nem, mert az rendkívül káros a környezetre, de
mint ahogyan korábban is elmondtuk, a szeme-
tünket a megfelelõ módon kell kezelni. És ami
még nagyon fontos: feltétlenül értesítsék az ol-
vasók a cégünket az ügyfélszolgálati irodán ke-
resztül, ha valahol illegálisan lerakott szemetet
vagy illegálisan létrehozott tárolót találnak!

CC Aszalós Tímea

Jól látható fejlõdés szemétügyben

Öntsünk tiszta vizet a székelyhídi pohárba!
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Anyák napja alkalmából Wéber Csilla pszichológussal és családtera-
peutával beszélgettek az anyukák a Székelyhídi Baba-mama Körben.

Y A régi idõben az számított jó anyának, aki a háztartás vezetése
mellett gondozta, ellátta a gyermekeket, míg az apa a családfenn-
tartó szerepében gyakorlatilag biztosította az anyagi javakat –
mondta el Wéber Csilla. Ezek a hagyományos szülõ szerepek a csa-
ládon belül. Napjainkban a nõk is munkát vállalnak. Egyrészt a csa-
lád életszínvonalának fenntartása érdekében fizetésért, másrészt
az önmegvalósításuk részeként. A hagyományos értékrend szerint
az anya otthon takarít, mosogat, fõz és vasal, gondozza a gyermeke-
ket, õrzi a családi tûzhely melegét, az édesapa pedig pénzt keres. Jó
anyák akkor lehetünk, ha teendõnk mellett jut idõk a gyermekeink-
kel való foglalkozásra is a házimunka és a pénzkeresõ vagy hivatás-
tudatból végzett munkánk mellett. 

Az, hogy mire mennyi idõt szánunk, mérlegelés kérdése. Az anyaság-
gal járó teendõnket az anyaszereprõl alkotott saját elképzeléseink, a
párunk elképzelései, a környezetünk elvárásai és a gyermekeink szük-
ségletei is meghatározzák. Ezekben a kérdésekben szükséges egyez-
tetni az apa és az anya nézeteit. Konzervatív álláspont szerint arány-
talanul fog eloszlani a szülõpár között a család egyébként édes terhe,
ami azzal járhat, hogy az anyának nem jut mindenre kellõ ideje. Ha az
édesanya keresõmunkát végez, sokkal jobban tud teljesíteni az anya-
szerepben, ha a férj átvállal néhány tennivalót a háztartásból.

Bármilyen elveket vallunk is anyaként, szülõként, ha mindig szere-
tettel, türelemmel, odafigyeléssel fordulunk gyermekünk felé, és
megteremtjük számára a biztonságot, olyanok leszünk, mint a jó ker-
tész, akinek gondoskodása alatt a kicsi mag gyümölcsöt termõ, lom-
bos fává fejlõdik. 

CC Palczert Judit

Vallást tettek
a hitükrõl
a fiatalok

Hogyan legyek
jobb anya? • Neveljük gyermekünket a bizalomra.

Az elsõ gyermek születésével anya és apa
is születik. Gyermekünk elsõ éve megha-
tározó. Akkor alakul ki az a kötõdési min-
ta, az a biztonságérzet és bizalom, amibõl
aztán egész életében táplálkozni fog.
Ezért soha ne hagyjuk sírni a kisbabán-
kat! Sírásával azt fejezi ki, hogy valami
baja van és a szüleitõl kéri a segítséget.
Ha a segítséget megkapja, egész életében
bízni fog a saját sikerében, a hozzá tarto-
zókban. Ha nem minden alkalommal se-
gítünk rajta, nem lesz biztos benne, hogy
számíthat arra, akitõl függ, ezért bi-
zonytalanul fog kötõdni. Ezt a mintát
viszi át az iskoláskorára, felnõttkorára is,
ami megbélyegzi a kapcsolatait is, nem
fog bízni az emberekben és abban, hogy a
próbálkozásit siker kísérheti. Gyermek-
otthonban lévõ csecsemõnél fordul elõ,
hogy senki nem veszi fel, ha sír. Õk apati-
kussá válnak, rezignáltan veszik tudomá-
sul a saját gondjaikat, nem jelzik azt sen-
kinek, nem is gondolják, hogy bárki bár-
mikor segíthet rajtuk. Késõbbi életük so-
rán nem is kezdeményeznek, minden té-
ren alulfejlettek. Ezért az elsõ életévben,
de késõbb is a gyermekünk jelzéseire fi-
gyeljünk oda, azokra feltétlenül reagál-
junk és idõben segítsünk nekik.
• A gyermekgondozás fáradalmait bi-
zony ki kell pihenni, idõként fel kell

töltõdni, ezért fogadjunk el segítséget a
családtagoktól, nagyszülõtõl, barátoktól.
A kimerült, ideges, türelmetlen szülõ nem
tud szeretetteljes, biztonságot teremtõ
környezetet kialakítani a gyermekének.
Bátran kérjük a nagyszülõ segítségét! Kis
kikapcsolódás után a szülõk feltöltõdve
térhetnek vissza a gyermekükhöz.
• A gyermeknevelésben a három legfon-
tosabb dolog az odafigyelés, a szeretet és
a biztonság. Ha bevonjuk a gyermeket a
mindennapi tevékenységeinkbe, jó alkal-
mat teremtünk vele, hogy a közvetlen
közelünkben megfigyelhessük, megis-
merhessük õt. Feléfordulásunkból érez-
heti gondoskodó szeretetünket, odafi-
gyelésünket és könnyebben megértheti,
elfogadhatja a szükséges szabályokat,
amelyek szerint élünk.
• Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a
viselkedésünkkel példát mutatunk a
gyermekeinknek. Õk bennünket utánoz-
nak. Részükrõl ez a mintakövetés nagy-
részt nem tudatos, szokásaink beivód-
nak a viselkedésükbe. Vigyázat! Egyfor-
mán utánozzák gyermekeink a jó és a
rossz szokásainkat is!
• A pszichológus ellenzi a gyermek fizi-
kai megfenyítését, verését. A fizikai bán-
talmazás a büntetés agresszív formája,
amely valójában a szülõ tehetetlenségé-
rõl is szól. Gondoljuk át, akarjuk-e, hogy

gyermekünk ezt a mintát kövesse? A túl
sok büntetés és a gyakori, merev korláto-
zás, a gyermek megalázása agresszív
viselkedéshez, önbizalomhiányhoz, kap-
csolatteremtési zavarokhoz vezetnek.
• Ehelyett próbáljuk meg jutalmazással
jó irányba terelgetni gyermekünket. Ha
valami jót csinál, dicsérjük meg, részesít-
sük õ megkülönböztetett figyelemben.
Ezt pozitív megerõsítésnek hívjuk. Na-
gyon oda kell figyelnünk, hogy ne jutal-
mazzuk meg, ha rosszat tesz. Gyakran
elõfordul, hogy a hisztit jutalmazzuk.
(Például hisztizik a csokiért, elõbb-utóbb
megkapja azt, már csak azért is, hogy ab-
bahagyja a kiabálást.) Mindig meg kell ve-
le beszélni, mit tett rosszul. Ha már elke-
rülhetetlen és büntetünk, akkor a bünte-
tés inkább legyen a várt jutalom elmara-
dása. A büntetésnek csak akkor van értel-
me, ha a gyermek õszintén megbánja a
helytelen cselekedetét, ha az közvetlenül
a helytelen cselekvést követõen történik. 
• A gyermek biztonságérzetének kiala-
kulása érdekében fontos, hogy értelmes,
életkori sajátosságaihoz igazodó szabá-
lyok szerint élhessen a szülõ mintáját kö-
vetve. A szabályokat sikeresen csak úgy
lehet a gyermekkel betartatni, ha a neve-
lésben következetesek, szeretetteljesek
és megfelelõn rugalmasak vagyunk. Sok-
kal könnyebb kevés, egyszerû, a gyer-
mek érdekében álló szabályt, amelyet õ
is megért, betartani.

Hogyan neveljem a gyermekem? – Csilla néni tanácsai

Nagykágya

ÉrolasziÉrköbölkút

Székelyhíd

Szentmiklós

Csokaly
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Y Juhokat tenyészt, nevel és terel két szé-
kelyhídi fiatalember polgári foglalkozása
mellett, munkaidõ után, hétvégén és min-
den szabadidejében. Nem a szórakozást ke-
resik különbözõ vendéglátóegységek aszta-
lai mellett, vagy nem préselték bele magu-
kat a virtuális világ csalfa valóságába, ha-
nem kemény munkával keresik a boldogu-
lást egy nem is olyan egyszerû úton. A vál-
lalkozó szellemû Deák Szabolcs és Szász
Sándor, akik egy gyermekkori mesevilág-
ból próbálnak kemény valóságot alkotni.

Mit jelent a gyermekkori mesevilág az õ ol-
vasatukban? Egyszerû a válasz. Juhász nagy-
papa mellett nem haszontalanul eltöltött
gyermekkor mesevilágából építenek a ke-
mény valóságban, küzdelmes, fáradtságos
jövõt. Családjukban örökség az állatszeretet.

A 143 anyajuhot, 7 kost és 110 bárányt
számláló nyájat, két jerkébõl és egy kosból
tenyésztették ki három év alatt! Lelkesedé-
süket a kisebb családi konfliktusok, a fá-
radtság és a sikertelenség sem szegte.
Önerõbõl, uniós támogatást nem igénybe
véve küzdenek az idõjárással, a takarmá-
nyozás gondjaival és a piac hálátlan-
ságával.

Lassan, lépésrõl lépésre haladva fej-
lõdnek, kisebb hasznukat újabb állatokba
vagy éppen mezõgazdasági gépekbe befek-
tetve próbálják fenntartani magukat. Saját
termõföldjeiken állítják elõ a takarmányt,
a legelõket viszont bérlik.

Nem akarnak egyik napról a másikra, hir-
telen meggazdagodni. Keresik a piacot álla-
taik számára, nem kizárva a külföldit sem.

Próbálják értékesíteni a gyapjút, habár,
mint megtudtuk, messze nincs olyan piaca,
mint rég. Állatállományuk jelen pillanat-
ban gyimesi rackából áll, viszont megpró-
bálkoznának merinói juhokkal is, mivel ez
az a fajta, ami alkalmas az intenzív te-
nyésztésre.

Egy juhász és a szülõ segítsége nélkül
nem lennének ilyen eredményesek. Ami-
kor céljaikól kérdeztük õet, elsõként egy
ferde mosolyt kaptunk, aztán jött a válasz:
„Itthon maradni, itthon dolgozni, egy biz-
tos megélhetési forrást elõllítani a mai
bizonytalan világban.”

Példamutató a szorgalmuk és a lelke-
sedésük. Sok sikert kívánunk fáradságos
munkájukhoz!

CC B. J. R.

Y Majdnem telt ház elõtt léptek fel a négy XI. osztály di-
ákjai a szalagavató ünnepségen, akik változatos elõadás-
sal köszöntek el a három végzõs osztálytól május 10-én,
pénteken, a városi sportcsarnokban.

A nagy létszámú közönség figyelemmel kísérte a tánco-
kat, az énekeket, az árnyjátékot, a tanárok és diákok köz-
remûködésével készült videoklipet, a tízéves osztálytalál-
kozóról szóló kisfilmet, a régi képeket és nem utolsó sor-
ban a paródiákat, melyben a diákok és a tanárok maguk-
ra ismerhettek. Bár az elõkészületek nem mentek zökke-
nõmentesen, ahogy ez általában lenni szokott egy ilyen
rendezvény alkalmával, végül mind a négy osztály hatal-
mas sikert aratott.

A poénok csattanósak voltak, és minden produkciót
dörgõ tapsviharral jutalmazott a közönség. 

A program komolyabb részénél a fellépõk felidézték a
régi emlékeket, majd jókívánságokkal és útravaló gon-
dolatokkal látták el a nagybetûs élet elõtt álló tanuló-
kat, akik közül többeknek a meghatódottságtól könny-
be lábadt a szeme, hiszen rengeteg emlékkel kötõdnek
az iskolához.
A hagyomány szerint az est befejezéseképp, a XII. osztá-
lyosok megkapták kitûzõiket, és még pár jókívánságot, jó
tanácsot, osztályfõnökeiktõl az érettségire és a jövõre vo-
natkozóan.

CC Székely Annabella

Y Ezüstérmet nyert Deák Gergõ a ka-
rate-Románia Kupa formagyakorlat
számában, a kumite kategóriában pe-
dig õ és Kokovai Csongor szerezte
meg a harmadik helyet. A székelyhídi
Phoenix Sportegyesület két legjobban
teljesítõ sportolója ezekkel az eredmé-
nyekkel megkérdõjelezhetetlenné tet-
te amúgy is biztos helyét a román vá-
logatottban. A Bukarestben május 11-
én megrendezett megmérettetésen
részt vevõ több mint hétszáz ver-
senyzõ közül rajtuk kívül a Balogh
Boglárka, Márton István és Tóth-Gar-
dó Sarolta egyaránt 5. helyével, Ka-
rancsi Mátyás 6. helyezésével jutott be
az októberben a vajdasági Újvidéken

(Novi Sad) megrendezendõ karate-
világkupa döntõjébe.

A csapat edzõje, Guba József termé-
szetesen megelégedéssel beszélt a kis
létszámú, de annál lelkesebb csapatá-
ról, az elõttük álló nehéz felkészülés-
sel kapcsolatban, ami a nyári iskolai
szünetben is kivétel nélkül vár min-
den sportolóra, beleértve az edzõ, ver-
senyzõ mestert is.

A világbajnokságon való jó szerep-
léshez mindenkinek a legjobb for-
máját kell hoznia, mert a mezõnyben
mindenki arra törekszik, hogy a
dobogóra álljon. Sok sikert kívánunk
versenyzõinknek a világkupán!

CC Ér hangja

Y Mindössze 15% volt az átmenési arány a próbaérett-
ségin megméretkezõ 56 végzõs érmelléki diák körében
(ketten nem jelentek meg). Másképpen fogalmazva:
körülbelül minden hatodik vizsgázó volt sikeres.

A magyar nyelv és irodalom próba az egyetlen, ahol jó
eredmény született: tizenegyen kaptak 9 feletti osztály-
zatot és csak ketten „buktak meg”. Elfogadható a bioló-
giás és a földrajzos vizsga végkifejlete is, ahol a 28, illet-
ve 22 megméretkezõ kétharmada ment át.

Sajnos a matematika és a történelem kemény diónak
bizonyult: a diákok csaknem 80, illetve 60%-a nem írta
meg az ötöst, ráadásul ezeknél a teszteléseknél 8-nál na-
gyobb érdemjegyet sem tudunk feljegyezni. Az egyéb,
választható tantárgyak közül három diák informatiká-
ból, egy kémiából sikeresen próbaérettségizett, ugyan-
akkor viszont nem ért el átmenõt egy-egy fizikából és
pszichológiából nekifutó nebuló. A román nyelv és iro-
dalom vizsgaeredményei nem állnak lapunk rendelke-
zésünkre.

Reménykedünk abban, hogy az érettségizõk néhány
hét múlva bekövetkezõ igazi megmérettetést jobb muta-
tókkal zárják.

CC Ér hangja

Kitartásból jeles
GG Juhokat tenyészt és nevel szabadidejében két székelyhídi fiatal

Lehangoló eredményû
próbaérettségi

Sikeres Phoenix-továbbjutás
GG Egy ezüst- és két bronzérem a karate-Románia Kupán

Gazdaság, amiben élnek, szívvel-lélekkel

A bukaresti
diadalok után
karatésaink
októberben
a vajdasági
Újvidéken
megrendezendõ
világkupán
jeleskedhetnek

Szalagavató ünnepség
a Petõfi-líceumban
GG Színes mûsorral búcsúztak
a végzõsöktõl a XI. osztályos diákok

Y A báránytenyésztés fortélyairól, az ál-
lattartás lehetõségeirõl kérdeztem a
hegyközszentmiklósi Tankó Vilmos gazdát.
Õ már húsz éve foglalkozik a bárányte-
nyésztéssel, édesapjától váltotta át a bárá-
nyokat, akkor 40 anyaállatot és 30 kisbá-
rányt vásárolt, ma már 400 anyajuhuk és

400 kisbárányuk van. Szívvel-lélekkel
gazdálkodnak. A támogatások ellenére is
nehéz mesterség ez, probléma az állati ter-
mékek értékesítése, fõleg a gyapjúeladás
nehéz. Az eladásról elmondta, a bárányok
értékesítése a tavalyi évben jó volt, a kisbá-
rányokat is el lehetett adni. Annak érde-

mes vele foglalkozni, aki szeretetbõl csinál-
ja, mert ideig-óráig ez nem lehetséges. A
báránytenyésztéssel akkor foglalkozzanak
– tette hozzá –, ha szeretik az állatokat, ha
nem unják meg hamar, nem elég belevág-
ni, folytatni kell. Egyik év viszi a másikat.

CC Béres Angéla

Nem könnyû értékesíteni manapság a gyapjút, habár fontos szerepe van a ruhagyártásban

CC
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Y A tizenkettedikeseknek júniusban
nemcsak az érettségire kell koncent-
rálniuk, hanem el kell dönteniük azt
is, hogyan tovább. Valamilyen szak-
mát válasszanak vagy – ami a gyako-
ribb – továbbtanuljanak egyetemen?
Ha igen, akkor hol és milyen szakon?
Sokszor évekre vagy egész életre meg-
határozó döntések születnek ilyen-
kor, pedig egyszerre nagyon sok
szempontot kell figyelembe venni.
Elõször is ugyebár, hogy mit szeret a
18–19 éves fiatal, milyen szak felé
vonzódik. Az elhivatottság azonban,
valljuk be, önmagában kevés, hiszen
valamibõl meg is kell majd élni az
egyetem elvégzése után. De mire van
kereslet, milyen szakok iránt? Ez az,
amit senki sem tud pontosan, hiszen
most, 2013-ban ehhez azt kellene tud-
nunk, három vagy – a mesteri elvégzé-
sét is ideértve – öt év múlva éppen mit
fog majd diktálni a munkaerõpiac.

Az elhelyezkedésig persze még na-
gyon sok van: addig még el kell dönte-
ni azt is, hogy itthon vagy esetleg Ma-
gyarországon kíván-e továbbtanulni
az illetõ; fontos-e számára, hogy az
adott egyetem közel legyen a lakó-
helyéhez; van-e lehetõsége az adott
szakon anyanyelvén tanulni, illetve az
opciók közötti választásnál azt is fi-
gyelembe kell vennie: mennyibe kerül
az éves tandíj, amennyiben csak költ-
ségtérítéses szakra jut be?

Arról kérdeztünk néhány székelyhí-
di egyetemistát, hogy õ annak idején

hogyan döntöttek, és miért éppen az
illetõ szakot választották.

Püsök Levente tavaly, 2012-ben vég-
zett a Petõfi Sándor Elméleti Líceum-
ban matematika–informatika szakon.
Mindig is a reál tantárgyak felé vonzó-
dott, ezen belül is az informatika érde-
kelte legjobban. Nagyváradon ezt csak
románul végezhette volna el, Kolozs-
várt nem választotta, egyrészt mert
túlságosan messze van, másrészt mert
– több megkérdezettünk egybehang-
zó véleménye szerint – a legdrágább
város abból a négybõl (Debrecen, Ma-
rosvásárhely, Nagyvárad mellett),
ahol a székelyhídi fiatalok tovább
szoktak tanulni. Ezért döntött végül a
cívisváros mellett.

Aki Magyarországra felvételizik, az –
mint közismert – abba a furcsa hely-
zetbe kerül, hogy elõbb van az egye-
temi felvételi, mint az itthoni érettsé-
gi. De ez most már egy jól bejáratott
rendszer, a magyarországi egyetemek
rugalmasan kezelik ezt a szituációt –
mondja Levente. Egyébként a beirat-
kozási lehetõségek közül a székelyhídi
fiú mindenkinek az on-line opciót
ajánlja, mert ez kiszûri az esetleges
tévedéseket. Az adminisztráció így is
elég bonyolult, neki például banki té-
vedés miatt majdnem ugrott egy egész
éve. Szerencsére azonban az érintet-
tek elismerték a tévedést, és Levente
most végzi az elsõ évet mérnök–infor-
matikus szakon, amivel elégedett.
Debrecen gazdag diákélettel rendel-
kezõ egyetemi város, ugyanakkor kö-

zel is van, így a fiatalember minden
hétvégén haza tud járni a családjához.

Szabó Levente szintén az informati-
kus pályát választotta annak idején, õ
azonban idõközben már végzett is, és
most Kolozsváron dolgozik progra-
mozóként egy francia cégnél. Az egye-
temet is a kincses városban végezte el,
a Babeº–Bolyai Tudományegyete-
men, ráadásul angolul, amit viszont
egyáltalán nem bánt meg, hiszen így
tovább javultak a külföldön való elhe-
lyezkedési esélyei. A programozópiac
még mindig messze nem telített Nyu-
gat-Európában sem, dacára az „agyel-
szívásnak”, úgyhogy úgy tûnik, az
informatika szak még mindig „nyerõ”.

Major Lajos szintén Kolozsváron
tanul, õ azonban egy „ritkább” szakot
választott magának: a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem film-
fotó-média szakos másodéves hall-
gatója. Hogy milyen területen fog
elhelyezkedni, azt nyilván még nem
tudja, de a filmes pályától a médián
keresztül a reklámszakmáig széles a
kínálat. Kolozsvár valóban drága vá-
ros – teszi hozzá Lajos –, ugyanakkor
a legpezsgõbb kulturális életû is,
hiszen 2015-ben ifjúsági fõváros lesz,
továbbá készülnek a 2021-es Európa
kulturális fõvárosa-pályázatra is.

Mészáros Klaudia még távolabbi vá-
rost választott tanulmányai helyszíné-
ül: õ Marosvásárhelyen tanul az orvo-
sin. A most harmadéves lány elõször
Nagyváradon kezdte tanulmányait, de
aztán úgy tûnt számára, hogy Vásárhe-

lyen színvonalasabb az oktatás, ráadá-
sul ezzel a váltással lehetõsége nyílt
arra is, hogy az órák jelentõs részét
(ha nem is mindet) magyarul hallgas-
sa. Vásárhelyen elölrõl kellett kezde-
nie tanulmányait, s így veszített egy
évet, de nem bánta meg. A Maros-parti
megyeszékhely kisebb, családiasabb
hangulatú egyetemi város, valamivel
olcsóbb is, mint Kolozsvár, az egyet-
len hátrány, hogy messze van, s így
Klaudia ritkábban tud hazajárni.

Boros Roland ezzel szemben a Nagy-
váradi Egyetemet választotta, õ most
fejezi be a másodévet agrármérnök
szakon. Számára fontos volt az, hogy
ne legyen messze az otthonától, az pe-
dig nem jelentett akadályt, hogy ro-
mánul kell tanulnia, sõt, mint mondta:
amennyiben itthon kíván majd elhe-
lyezkedni, még elõnyt is jelenthet az,
hogy a szakterminológiát románul is
tudja. Az agrármérnöki nem könnyû,
de Roland, amióta az eszét tudja, von-
zódik a mezõgazdaság felé, így számá-
ra érettségi után nem is volt kérdés,
hova adja be a jelentkezését.

Holþþer Evelyn ezzel szemben sokat
hezitált, több minden érdekelte a kö-
zépiskola évei alatt, így nem tudott
könnyen dönteni, amikor szakot kel-
lett választani. Végül a könyvelõ szak
mellett tette le a voksát, hiszen, mint
mondta, ez egy biztos és anyagilag is
megbecsült szakma. Az pedig, hogy –
az elõzõ diákhoz hasonlóan – romá-
nul tanul, Evelyn számára sem jelent
akadályt.

Szaniszlai Boglárka sem szeretett
volna távoli egyetemi városba költöz-
ni, õ azonban anyanyelvén kívánt vol-
na továbbtanulni – ezért is választotta
a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetemet, ahol a menedzsment szak
másodéves hallgatója. Nagyon örül
annak, hogy az elméleti képzés mel-
lett az egyetem a gyakorlati oktatásra
is nagy hangsúlyt fektet; Boglárka a
nyári vizsgaidõszak után az Erasmus-
program révén három hónapos gya-
korlati részképzesen vesz részt a ma-
gyarországi Hajdúszoboszlón, ahol az
idegenforgalmi és vendéglátói me-
nedzsment minden csínját-bínját kita-
nulhatja – reményei szerint. Ezért az-
tán még azt sem bánja, hogy idén nem
fog nyaralni – legalábbis a szó klasszi-
kus értelmében biztosan nem.

Összeállításunk nyilvánvalóan nem
teljes körû és nem reprezentatív – a
„felhozatal” ennél jóval gazdagabb a
felsõktatási szakokat illetõn. Értelem-
szerûen a döntést mindenkinek magá-
nak kell meghoznia. Mi csak arra vol-
tunk kíváncsiak: hogyan látja néhány
mai érmelléki egyetemista a saját
helyzetét, és hátha ezáltal sikerül egy-
két fogódzót nyújtani azoknak, akik
még a nagy döntés elõtt állnak. Mi a
magunk részérõl csak annyit tehetünk
hozzá, hogy mindenkinek azt kíván-
juk: találják meg azt a pályát, amire
szívük mélyén igazán vágynak. Sok
sikert, kedves tizenkettedikesek!

CC Hevesi Zoltán

Továbbtanulni, de hol és hogyan?
GG Székelyhídon érettségizett egyetemi hallgatók pályaválasztási döntéseinek motivációi

Y Nagy nyüzsgés volt a Sulimaraton napján, május 20-án a
Petõfi Sándor Elméleti Líceumban, a sportcsarnokban, illetve a
sportpályán. A jelenlévõ diákok a legkisebbektõl a legnagyob-
bakig, tanárok és tanítók mind részt vettek a hetedik alkalom-
mal megszervezett iskolanapon.

A diákok idén csapatversenyeken is megmérethették tudásu-
kat és rátermettségüket. Az általános iskolások és a középisko-
lások véletlenszerûen négy-négy nagy csapatra voltak feloszt-
va, akik ezen belül több úgynevezett alcsapatot hoztak létre,
hogy minél több versenyszámban tudjanak megmérkõzni. A
csapatnevek színes, kitalált ételek nevei voltak, vicces formá-
ban. Az általános iskolások a Kék Kelbimbók, Piros Palacsin-
ták, Sárga Spenótok és a Zöld Zakuszkák által voltak képvi-
selve, a középiskolások pedig a Lila Lecsók, Narancssárga
Nokedlik, Rózsaszín Rizsfelfújtak, illetve Szürke Szalonnák
névre hallgattak. 

Az alcsapatok fociztak, streeballoztak, stafétáztak, voltak
bicikliügyességi versenyen, City Touron, ahol kreatív felada-
tokat kellett terepen elvégezni, barkácsoltak babaházat az
óvodásoknak, felfestették az udvar kövezetére az iskola logóját,
illetve színesre dekorálták az udvaron lévõ padokat, össze kel-
lett állítsanak majd bemutassanak egy tánckoreográfiát,
karaokéztak és nem utolsó sorban élmenypedagógiai fog-
lalkozáson vettek részt. 

A versengést az általános iskolások közül a Kék Kelbimbók
nyerték, a középiskolások között pedig a Szürke Szalonnák és a
Narancssárga Nokedlik holtversenyben végeztek az elsõ
helyen, ugyanakkor minden csapat megérdemli a dicséretet,
hiszen igazán kitettek magukért.

A versenyszámok mellett volt tombola is, tanár-diák
focimeccs, amit a diákok nyertek 6-4-re, és az osztályoknak
lehetõségük nyílt valami finomat sütni-fõzni a szabadban.

Köszönet jár a szervezõknek, akik ez alkalommal is igyekeztek
mindent pontosan, körültekintõn irányítani és remélhetõleg
jövõre legalább ilyen sikere lesz a Sulimaratonnak.

CC Székely Annabella

Sokszínû csapatverseny
hetedik Sulimaratonon

Reggeli torna kicsiknek és nagyoknak

Készítik
az iskola
címerét
az udvaron
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Y Várhatóan július elsején üzembe he-
lyezik a fotovoltaikus parkot Székelyhí-
don, a határ felé vezetõ út mentén. (A
fotovoltaikus rendszer napcellákat alkal-
maz elektromos energia elõállítására nap-
fénybõl). Az 1,4 milliós eurós beruházás
építtetõje a Ravanalli cég, tervezõ- és kivi-
telezõ cége a nagyváradi Electro Excel.

A fotovoltaikus park létesítésével biz-
tonságosabbá válik az elektromosáram-

ellátás, a villamos energia minõségének
javulását eredményezi, és mivel a lé-
tesímény Székelyhíd területén található,
a városnak plusz adóbevételt jelent.

A befektetõ tervei között szerepel a park
bõvítése 15 MW teljesítményre, amire
rendelkeznek a mûszaki csatlakozási
engedélyekkel a székelyhídi villany-
telephez.

CC B. M.

Y Május hónap összekapcsolása Szûz Máriával a XIII.
századra vezethetõ vissza. Írásos emlékek tanúskodnak
arról, hogy X. Alfonz, Kasztília uralkodója májusban
énekelve magasztalta a Szent Szûz ábrázolásait, és ez a
szokás a hívek körében is egyre elterjedtebbé vált.

Néhány évszázaddal késõbb Néri Szent Fülöp Rómában
arra biztatta fiataljait, hogy májusban virágkoszorúkkal
ékesítsenek minden Madonna-képet. A XIX. században, a
szeplõtelen fogantatás dogmája újra elõtérbe helyezte a
Mária-tiszteletet, és ekkortól vált általánossá, hogy a Má-
ria-tisztelõ hívek május minden estéjén elvégzik templo-
mukban a loretói (magyarosan lorettói) litániát. A litánia
az V. századtól ismert, és a VII. századtól már a jelenlegi
formájában végzett könyörgõ imádság.

Rómában a XIX. század elején keletkezett az a szokás,
hogy május (illetve pünkösd) havát Mária tiszteletére
szentelik a jámbor hívek. VII. Piusz pápa 1815. április
21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossá-
gi formát. 

A katolikus egyház keretén belül léteznek megszentelt
hónapok, mint például a május is, ami történetesen a
Boldogságos Szûzanya tiszteletére lett ajánlva, nem
hagyva figyelmen kívül azt sem, hogy május a megúju-
lás, a tavaszi színesség és a termékenység hónapja is.
(Május hónap különben az ókorban Maia istennõrõl
kapta, Maia ugyanis a természet tavaszi újjászületését,
ébredését személyesíti meg a római mitológiában. Az
ógörög mondavilágban Maia jelentése anyácska, a hét
nimfa egyike.)

Hogyan kötõdik akkor még is a Szent Szûz tisztelete a
tavaszhoz, a május hónaphoz a magyar kultúrában?

Szent István királyunk halála elõtt Magyarországot,
amit Isten a tisztaságáért kiválasztott, a Szûzanya ol-
talmába ajánlotta. A Nyugat-Európából Magyarország
területére hívott szerzetesek, papok hozták magukkal
és terjesztették a nép körében azokat a szokásokat és
imákat, amelyek a mai napig is megmaradtak, és a ró-
mai katolikusok szívesen gyakorolják, kibõvítve azokat
szebbnél-szebb Mária-énekekkel, Máriát híva segítsé-
gül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint
közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához. 

Kemény és egyre inkább elidegenedõ világunkban,
ahol az önzés az uralkodó, kell egy kapaszkodó, hogy a
lelki szegénységet leküzdve és hitet találva az életben
tovább tudjunk lépni. Ismerjük fel a Szûzanya ké-
pességeit és válasszuk õt, mint vándorbotot az élet
kifürkészhetetlen útjain. Járjuk az értelem és a tiszta
érzések útjait ezzel a rövid imával (és nemcsak május
hónapban):
Drága Szûz Mária, a világ édesanyja,

hallgass meg minket.
Mi bûnös lények, fohászkodva kérünk téged, segíts.
Állj mellénk, fogd meg méltatlan kezünk.
Légy pajzsunk kísértés idején, ó drága anyánk.
Adj erõ keresztünk cipeléséhez, ó fájdalmas anyánk.
Terelj minket az igaz útra, mely a paradicsomba vezet.
S ha életünk folyamán sebeink bõvülnek,

légy a mi ellátónk.
Imádkozz érettünk a te szent jóságos fiadhoz,
Így ha eljõ óránk vége, segíts fel a mennyekbe bennün-
ket. Ámen.

CC B. J. R.

Indul a zöldenergia-termelés
GG Júliusban helyezik üzembe a város határán a fotovoltaikus parkot

Miután sorra megnyerte a helyi és me-
gyei fordulókat a tanügyminisztérium
által meghirdetett sakkversenyen, Cser
István, a Petõfi-líceum X. B osztályos
diákja áprilisban az Ilfov megyei Brãã--
eººi-en az országos versenyen küzdött.

– Nemrég részt vettél a sakkverseny
országos fordulóján, ahol szép ered-
ményt értél el. Milyen versenyeken
voltál ezen kívül, illetve milyen ered-
ményeid vannak?
– Ahány versenyt rendeztek Székelyhí-
don, ott rendszerint elsõ lettem. Gálos-
petribe szoktam még versenyekre jár-
ni, ahol eddig felnõtt kategóriában ját-
szottam, illetve versenyeztem már Mar-
gittán és Kiskerekiben is, de általában

csak tapasztalatszerzésig jutottam, nem
szereztem kiemelkedõ helyezést.
– Mikor és milyen módon kezdtél el
sakkozni? Tanultad valakitõl, vagy ön-
szorgalomból jutottál idáig?
– Idén nyáron lesz három éve, hogy el-
kezdtem sakkozni, kíváncsiságból és
önszorgalomból megtanultam a lépése-
ket, idõvel megtetszett maga a játék is.
– Miért pont a sakk?
– Nem tudom megmondani miért. Tu-
lajdonképpen megszerettem a játék a
menetét, a kombinációkat.
– Fontos, hogy egy sakkjátékos jó ma-
tekos legyen?
– Nem, szerintem pont fordítva van! Jó
sakkozó kell legyél ahhoz, hogy jó
matekos váljon belõled, mivel ez a
sport fejleszti a logikát, a gondolkodás
menetet, az elõre kalkulálást. 
– A barátaid, a családod támogatnak?
– Természetesen. Elismerik az eredmé-
nyeimet és mindenben segítenek. 
– Gondolkoztál már azon, hogy a jövõ-
ben hivatásosan foglalkozz a sakkal,
például tanárként?
– Nem szeretném a sakkot tanítani, in-
kább meghagynám hobbinak. Esetleg
még versenyszerûen szeretném ûzni,
mivel sportnak tekintik.

CC Székely Annabella

CC
K

õv
ár

i 
K

ri
sz

ti
án

Y Elõreláthatóan június közepétõl vár-
ja az érolaszi betegeket a felújított éro-
laszi rendelõben dr. Roºca Katalin-
Mónika háziorvos.

A 2011 júliusa óta Érköbölkúton dol-
gozó doktornõ lapunknak elmondta, a
rendelõ ki van meszelve, be van rendez-
ve, jelenleg az engedélyek elintézése
van folyamatban. A beindulás után he-
tente két napon lesz rendelés Érolasz-
iban, a másik három nap pedig Érköböl-
kúton, és ott is szívesen fogad bárkit. Ha
sürgõsségi eset van, akkor, amennyiben
itthon vannak, a háziorvosok természe-
tesen házhoz mennek, vagy ha nem, ak-
kor a 112-es országos segélyhívó szá-
mot kell tárcsázni. (Jelenleg dr. Murgui
Éva orvosnõvel ketten látják el az éro-
laszi betegeket.)

Roºca Katalin-Mónikát arról is kér-
deztük milyen tapasztalatai vannak az-
zal kapcsolatosan, hogy a vidéki, illetve
a városi betegek között van-e különb-
ség? Válaszában kifejtette, hogy a falun
élõ jobban elhagyják magukat, mert a
munka, a kert sokkal fontosabb, de
nem annyira betegesek, mint a városi-
ak és az internetet sem alkalmazzák az
orvos helyett. Kiemelte, hogy a leggya-
koribb betegségek a magas vérnyomás,
a cukorbetegség és a hosszú tél után na-
gyon sok volt a tüdõgyulladásos beteg
egész Bihar megyében. A szokásosnál
több gyereknél kezdetleges asztmát
fedeztek fel, ami egyre gyakoribb a
falun élõ gyerekek körében, valamint a
hólyagos himlõs megbetegedések
száma is nõtt.

A nyár közeledtével felhívta a figyel-
met, hogy a kullancsveszély és a has-
menés tartozik a leggyakrabban elõfor-
duló betegségek közé. Kullancsok ellen
javasolta a védõoltást, de ez szérum
Romániában sajnos nem vásárolható
meg, a legkönnyebben Magyarország-
ról lehet beszerezni.

CC A. T.

Y Anyák-napi ünnepi mûsorral fe-
jezték ki hálájukat és édesanyjuk
iránt érzett szeretetüket május elsõ
vasárnapján a csokalyi vasárnapi is-
kolás gyerekek. Hetekkel elõbb el-
kezdõdött a „titkos” sürgés-forgás a
vallásórás teremben. Míg a szülõk is-
tentiszteleten voltak, beindult a kis

mûhely. Készültek az üdvözlõlapok
és papírvirágok az anyukák, nagy-
mamák számára. Természetesen
mindegyik saját kezûleg, önállóan
díszítve és színezve. Hétrõl hétre
egyre jobban mentek az énekek és a
versek is, összeállt az ünnepi mûsor,
minden készen állt a köszöntésre.

Reggel a gyerekek nagy izgalom-
mal érkeztek a templomba. Az is-
tentiszteleten a lelkész egy bibliai
anya képét állította a gyülekezet
elé. Jokhebéd, Mózes édesanyja
egy olyan korban próbálta szerete-
tével és gondoskodásával életben
tartani fiát, amikor a fiúgyerme-
kekre a biztos halál várt. Isten mel-
lé állt, és segített neki a legnehe-
zebb idõkben is, ugyanúgy, ahogy

teszi ezt napjainkban is a modern
kor anyukáival. A gyerekek mûsora
az istentisztelet végén színes volt és
megható.

A virágokat a templom udvarán
adták át, az anyukák örömmel szí-
vükben, egyik oldalról gyermekük
kezét szorítva, másikban pedig a
csomagolópapírból készült virá-
gokkal indultak haza.

CC Forró Emese

Május, a Szûzanya hónapja

Anyák-napi ünnep Csokalyon

A gondolkozásfejlesztõ sakk

Új háziorvosi
rendelõ nyílik

Napjainkban egyre többször hangzanak el a „zöld energia”,  il-
letve a „megújuló energia” fogalmak. Mivel Székelyhídon foto-
voltaikus park létesül, annak jártunk utána mit is jelentenek
pontosan ezek a fogalmak valamint milyen elõnyökkel jár
majd az új villamosenergia-fejlesztõ Székelyhíd életében. A
zöld energia fogalma a megújuló és nem szennyezõ energiafor-
rásokra vonatkozik. A megújuló energiaforrás választásával a
fogyasztók egy tiszta energia fejlesztését támogatják, amely
csökkenti a hagyományos energia-elõllítás környezetre kifej-
tett hatásait, és növeli az energetikai függetlenséget. A meg-
újuló energia olyan energiaformákra vonatkozik, amelyek a
természetes megújuló eljárásokból származó energia, ener-
getikai átvitelével jönnek létre. A megújuló energiaforrások
közé sorolható a napenergia, szélenergia, biomasszából szár-
mazó energia vagy a geotermikus energia.
A napenergia nagyon népszerû témává vált, amikor az emberiség
rájött, hogy a modern civilizáció feltételei mellett létfontosságú
szerepet tölt be. Bolygónkon sok helyen a Nap alternatív
lehetõséget nyújt az energiaválság megoldására, amely a
népesség növekedésével és az életszínvonal emelkedésével
egyidejûleg egyre hangsúlyosabbá válik, a fosszilis üzemanyag-
készletek kimerülésével együtt. A földi alkalmazásokban felhasz-
nálható napenergia lehetõségeinek felbecsülésekor figyelembe
kell venni annak elõnyeit és hátrányait.
A fõbb elõnyök a következõek: a napenergia gyakorlatilag ki-
fogyhatatlan;  nem szennyezõ energiaforma; gyakorlatilag min--
denhol elérhetõ; a Nap „üzemanyaga” ingyenes.
A napenergia hátrányai: a napsugárzás a Földön változó, függ a
nappal/éjszaka ciklustól, az évszakoktól, a helyi idõjárási fel-
tételektõl; a napenergia a Föld területén diffúz, délben, a legjobb
feltételek mellett csak kb. 1 kW/m2-t ér el.

A zöld energiáról

A napelemparkot a befektetõ 15 megawattos teljesítményûre bõvítené a jövõben
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Y Többgyerekes, elsõ generációs értelmiségi
családban született, de a család 1988-ban Ma-
gyarországra szökött. Ott viszonylag korán, 19
évesen munkába állt. Hogy mit csinált? Min-
dent, szinte bármit: volt zöldséges, újságkihor-
dó, éjjel-nappali közértben eladó, könyvárus, le-
veles postás, matematika szakos tanár. Mind-
ezek mellett az építõiparban is tevékenykedett.
Itt segédmunkástól kezdve építésvezetõig szin-
te minden beosztásban megfordult. Saját, belsõ-
építész cégnél is próbára teszi tehetségét, lakás-
felújításban, házak restaurálásában, épületgé-
pészként, víz- és központifûtés-szerelõként.

A média forgatagában
Aztán az 1999-es év változást hoz számára is.
Látván, hogy rendszeresen sportújságot olvas,
felkérik egy kézilabda-mérkõzés tudósítására.
Innentõl kezdve egyenes út vezet a médiába. A
TV3-nál kezd sportriporterként, késõbb sport-
szerkesztõént folytatja. Kitérõt tesz az újság-
írás területére is napi-, valamint hetilapoknál.
Innen csak egy ugrás volt a rádiózásig eljutni.
Egy váltással eljut Budapest XIII. kerületének
közszolgálati tévéjéhez is, ahol a fõszerkesztõ-
helyettességig vitte. Ajánlatot kap egy sport-
televíziótól is, melyet viszont visszautasít. Ro-
mániában dolgozik internetes újságnak, heti-
lapnak (bár az itteni roppant alacsony díjazás
riasztóan hat rá). 

A média világába bekerülve, amint lehetõség
akad, továbbképzi magát, igyekszik megtanul-
ni a szakmát. Elõször a Nemzeti Sport napilap
újságíróiskoláját végzi el, majd mikor a televí-
ziózásnál igény merült fel más típusú ripor-
tokra is, beleveti magát a tanulásba. A média
széles világában minden más egyéb mellett

kedvence a hírszerkesztés volt/maradt. A tech-
nikának nem sikerült annyira megérinteni az
érdeklõdési körét.

A véletlenek szerencsés összjátékának kö-
szönhetõen kapcsolatba kerül az érmelléki mé-
diával, ahol köztudott, hogy rengeteg kiakná-
zatlan terület van, és mint ilyen, ez kihívást je-
lent számára. Ha az anyagi háttér biztosított,
ami nem kis feladat, az újsághoz, tv-hez, rádió-
hoz, ezt lehet jól csinálni és jól is kell csinálni.
Akár az is könnyen elképzelhetõ, hogy eddigi
tapasztalatait itt fogja kamatoztatni.

Olvasás és foci:
nincs elfecsérelt ideje
Ilyen változatos és pörgõ életvitel mellett
szabadidejében olvas, ír (!), kacérkodik a
sporttal, valamint az idõ minõségi eltöltésével
barátai vagy egy könyv társaságában. E tekin-
tetben fontos, hogy mindennek legyen célja,
építõ része, ne maradjon elfecsérelt idõ. Az

olvasásra úgy tekint, mint a saját külön kis vi-
lágára, ahol mindent el lehet, illetve el is kell
olvasni, még akkor is, ha már az elején kiderül,
hogy nem igazán „jó” a könyv. Külön kedvenc
írója vagy könyve nem igazán van, bár van-
nak, akiket szívesen említ meg. Szerencsés
eset, ha egy jó könyv párosul egy jó beszélgetõ-
partnerrel, akivel meg lehet vitatni az élmé-
nyeket. A jó könyv, a jó film nem feltétlenül
kell divatos is legyen – kevésbé ismert alkotá-
sok is bejuthatnak/bejutottak a kedvencei kö-

zé. A sport mûvelése mellett (tízéves korától
birkózott, majd kézilabdázott, de szinte min-
den sportágat kipróbált, ám az örök szerelem a
labdarúgás maradt) focicsapatot is szervez,
amely jó eredményekkel is büszkélkedhet,
nemcsak a megnyert kupákkal, bajnokságok-
kal, hanem a közösségformálás, a közösségko-
vácsolás terén elért eredményekkel is. Saját
bevallása szerint a kispályás foci volt és ma-
radt mind a mai napig a szíve csücske.

Az érmelléki vizeket
felfedezõ horgász
Természetesen a horgászat sem maradhat emlí-
tés nélkül. Bár a helyi vizeket még csak most fe-
dezi fel, mégis szeretettel beszél a természetes,
„vad” körülmények között felcseperedõ halak
kifogásáról. Ez a hobbi nem csak a Tankárokra
vonatkozik, hanem minden olyan helyi vízfelü-
letre, ahol horgászember szívesen mártogatja
vízbe a csaliját. Bár eddig fõleg társaságban hor-
gászott, most inkább a csend, az egyedüllét teszi
ezt az idõtöltést „minõségivé”. Ha már csend és
magány, akkor szinte természetes, hogy a hely-
színt is biciklivel közelíti meg.

Összegzésképpen elmondhatjuk Szabó Cson-
gorról, hogy eddigi élete igen változatos volt,
a változások után sokszor kellett mindent
elölrõl kezdenie. Reméljük, hogy az itthoni,
gyerekcipõben járó médiában is helyett talál
magának, ismét újrakezdve életének egy ré-
szét úgy, hogy ebbõl az itteni lakosok számára
is kézzelfogható, szemmel látható eredmé-
nyek szülessenek. Nagy újrakezdõként mottó-
ja az, hogy az éppen aktuális helyén mindent a
tõle telhetõ legjobban tegyen meg. Ez marad-
jon is így, hosszú és tartalmas életet kívánva,
közösségünk érdekében legyen alkalma soká-
ig és sokat tenni.

CC Béres Imre
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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,
Juhász György, Hevesi Zoltán, Székely Annabella, Ványa Blanka

Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro
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NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki

a mellékelt keresztrejtvény megfejtõi között.
FIGYELEM! Egy megfejtõ csak egy szelvénnyel játszhat!

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
__________________________________

__________________________________ 

Név: ________________________________________
Telefonszám _________________________
Postacím: ____________________________________
____________________________________________

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba június 21-
ig, melyek a következõ helyeken lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD
– Petõfi Sándor Elméleti Líceum könyvtára, Székelyhídi Városi
Könyvtár, Magyari papírbolt, Sidy pud (a körforgalom mellett),

ÉRKÖBÖLKÚT – ABC, ÉROLASZI – ABC, HEGYKÖZSZENTMIKLÓS – ABC.

GG
Fontos, hogy mindennek legyen
célja, építõ része, ne maradjon
elfecsérelt idõ. Az olvasásra úgy
tekint, mint a saját külön kis
világára, ahol mindent el lehet,
illetve el is kell olvasni, még
akkor is, ha már az elején kiderül,
hogy nem igazán „jó” a könyv.GG

A véletlenek szerencsés összjáté-
kának köszönhetõen kapcsolat-
ba kerül az érmelléki médiával,
ahol köztudott, hogy rengeteg ki-
aknázatlan terület van, és mint
ilyen, ez kihívást jelent számára.

Saját bevallása szerint a kispá-
lyás foci volt és maradt mind
mai napig a szíve csücske.

Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert: Borozsnyai
Ildikó (Székelyhíd), Kokes Ilona (Székelyhíd), Oláh Magdolna (Nagykágya)

„Mindent a legjobban megtenni”
GG Portré a Budapestrõl hazaköltözött, örök újrakezdõ Szabó Csongor médiaszakemberrõl
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