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Magasles a lopások ellen
G Õrök és a járõrszolgálat felügyelik a székelyhídi szõlõhegyet

44 oldal
Y Már tíz adást sugárzott Érmelléken

az Ér Tv közszolgálati televízió
55 oldal

Y Védjegyük a mosolyuk
– példakép a Popescu házaspár

88

Y Ezentúl három õr figyeli magaslesekrõl a székelyhídi szõlõhegyet,
ugyanakkor naponta többször járõröznek a területen – ebben álla-
podtak meg a szõlõsgazdák augusztus 7-i, helyszíni tanácskozásukon.

A 62 szõlõfölddel rendelkezõ gazda közül 25 vett részt a megbeszélé-
sen, illetve jelen volt Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere is.
Több vitapont közül a legnagyobb fejtörést a szõlõhegy õrzésének kér-
dése jelentette a résztvevõknek. Hosszas vita és elégedetlenkedés után
a következõkben sikerült megállapodniuk: három õr reggel 6 órától es-
te 21.30-ig magaslesekrõl figyeli majd a hegyet, ezért fejenként havi
900 lej juttatást kapnak, mely összeget a szõlõsgazdák gyûjtik össze,
annak függvényében, hogy ki mekkora földterület tulajdonosa. Emel-
lett a polgármester ígéretet tett arra, hogy a tõle telhetõ minden fajta
segítséget biztosít a lopások elkerülésére, ezért a nemrégiben alakult
járõrszolgálat is naponta többször gépkocsin átfésüli a szõlõhegyet. 

Abban az esetben, ha a hegyen tartózkodó õrök egyike tolvajt ész-
lel, walkie-talkie-n üzenhet társainak, majd elõbb szóban figyelmez-
tetheti a tolvajt, ezt követõen pedig értesíti a járõrszolgálatot és a
rendõrséget is.

C M. E.

Mûködõ klinikával büszkélkedhet az Érmel-
lék, már több szakterületen is folyik a beteg-
ellátás. A következõkben az Érklinika prog-
ramjáról, az orvosi gárdáról és az árakról
tudhatnak meg többet a kedves olvasók, illet-
ve a jelen pillanatban zajló akciókról és ked-
vezményekrõl is olvashatnak.

Y Mindennap 8–10 óra között laboratórium
várja a klienseket. A klinika különleges ajánlata,
hogy öt kifizetett laboratóriumi vizsgálat után
további 15 vizsgálat közül hármat kiválaszthat,
amit ingyen elvégeznek. A gyermekek számára
is készültek kedvezménnyel, augusztus 15-tõl
szeptember 30-ig az óvodásoknak kötelezõ
széklet- és torokváladék-vizsgálatot végeznek
24 lejért, azaz fél áron az eredeti 47 lej helyett.

Kedden sebész szakember, dr. Sorin Tabaco
rendel 14 órától, amíg betegek vannak. A mar-
gittai kórház orvosa ultrahangvizsgálatot is vé-
gez, egy konzultáció 50 lejbe kerül.

C Folytatás a 3. oldalon

Információk
a városi klinikáról

A tolvajoknak a magasleseken tartózkodó õrökkel gyûlhet meg a bajuk

CC Kõvári Krisztián



Y 2013. július–augusztus22 Ér hang ja
G

2013-as házasságkötések
– Szeretettel gratulál és sok boldogságot kíván az Ér hangja!

Júliusban és augusztusban a következõk
fogadtak örök hûséget egymásnak:

Veres Iuliu  és Makai Etelka Florica
Dovin József és Butcovan Bernadett

Királyleányka
és fehérleányka

szõlõ eladó
nagyobb

mennyiségben is.
Tel.: 0741-132081,

0763-155532.

Y Látványos családi napot szerveztek a hagyo-
mányos falunapok után Nagykágyán augusztus
4-én. A programok hasonlóak voltak a régebbi
falunapokéhoz, csak most nem hívtak „idegen”
fellépõket, sztárvendégeket.

A nap a helyi református templomban kezdõ-
dött Bara László lelkész istentiszteletével, majd a
Pongrácz Alapítvány által rendbe hozott focipá-
lyán és annak környékén folytatódott. A fõ hang-
súlyt a gyerekek foglalkoztatására fektették az
önkéntes szervezõk, Juhász Noémi mellett Tyra
Gyöngyike és Rövid Márta gondoskodott az
egész napos szórakoztatásukról. A legkisebbek
homokvárépítéssel fejleszthették kreativitásu-
kat, a nagyobbak aszfaltrajz-, görkorcsolya- és
kerékpárversenyeken bizonyíthatták ügyessé-

güket. Minden korosztály elfoglalhatta magát a
Zelevics Emõke vezette kézmûvessarokban, az
érdeklõdõk rajzolhattak, festhettek, makarónit
fûzhettek vagy éppen papírt hajtogathattak.

A bográcsfõzõ versenyre mindössze négy csa-
pat jelentkezett. A Béres Csaba vezette zsûri
Nagy Attila levesének ítélte oda az elsõ díjjal járó
vadonatúj üstöt. Minden résztvevõ csapat egy
nagykágyai palackozott borral gazdagodhatott,
melyet Bara László ajánlott fel a versenyzõknek.
A kispályás focibajnokságra nem kevesebb, mint
hat helyi csapat jelentkezett. A Pongrácz Alapít-
vány csapata két részre oszlott, mellettük indult
egy gyerekcsapat (12–14 évesek), egy huszon-
évesek, egy harmincévesek együttese és az öreg-
fiúk csapata. A nagy melegben zajlott tornán a

harmincasok bizonyultak a legjobbnak, a döntõ-
ben 2-1-re verték a huszonévesek gárdáját. 

A nap legnagyobb sikerének a falu leggyorsabb
parasztlova versenye bizonyult. A helyszínen ad-
digra összegyûlõ mintegy négyszáz ember tolon-
gott az angolpark melletti sétány köré, ahol Né-
meti István – a verseny szervezõje – vezetésével
öt ló és lovasa vetélkedett az elsõ helyért. Végül
a látottak alapján teljesen megérdemelten Nagy
János nyerte a vágtát, jutalmul egy korsó bor
mellett paripájának átvehette a verseny fõdíjára
kiírt öt bála jó minõségû lucernaszénát is.

Egész napos konferálásáért külön köszönet il-
leti Beke László võfélyt, valamint a zenét és jó
hangulatot biztosító Fodor Sándort, akik éjszaka
egy óráig állták a sarat. A székelyhídi Balog Tibor

és felesége játékokat kínáltak eladásra, a nagy-
váradi Csillagbolt sátrában színes mesekönyvet
vásárolhattak a szülõk és nagyszülõk. A köszö-
net mellett nagy tiszteletet érdemel a „Szándo-
kán bár”, Tyra Gyöngyi és csapata egész napos
büfét biztosítottak a kilátogatóknak a hétközna-
pi árak megtartásával (!).

A Bara László lelkész, Nagy István helyi taná-
csos és Juhász Noémi helyi lakos kezdeményezte
rendezvényen bebizonyosodott, hogy kis befek-
tetéssel, sztárok nélkül, közösségi programokkal
is nagy sikert lehet elérni, meg lehet mozgatni az
embereket. Remélhetõleg Nagykágyán hagyo-
mányt lehet teremteni az efféle rendezvénybõl,
a „bulinak” folytatódnia kell.

C Juhász György

Y Idén párhuzamosan zajlott a nyá-
ri angol nyelvtábor Érolasziban és
Székelyhídon. Ahogyan az eddig is
történt, a tábort, a kommunikációt, a
tanulást az tette nagyobb kihívássá
az apróságok számára, hogy angol
anyanyelvû tanítót kaptak, Emily
Fletcher személyében. Emily – aki az
Egyesült Államok fõvárosának, Wa-
shingtonnak külvárosában, George-
townban tanul – Londonból érkezett
hozzánk a Learning Enterprises se-
gítségével. Nagy lelkesedéssel és
kíváncsisággal érkezett Székelyhíd-
ra, mert elmondása szerint még so-
sem végzett önkéntes munkát egye-
temi városán kívül. Mindennap meg-

lepte valamivel nebulóit, akik na-
gyon élvezték ugyan az órákat, de
mindig sokkal jobban várták, ami-
kor Emily a szünetekben vagy dél-
utánonként angol énekeket és játé-
kokat tanított nekik.

Mivel az idei táborban is 2-2 órára
várták a szervezõk a jelentkezõket,
Emily munkáját Bíró Orsolya szé-
kelyhídi egyetemi hallgató segítette,
õ tartotta az úgynevezett bemelegí-
tõket, ahol az elõzõ napi vagy a kö-
vetkezõ órai tananyagot vette át a
három csoporttal. A „delfinek”, „bál-
nák” és „cápák” a tábort végül ki-
sebb mûsorral zárták és az oktatók
nem kis csodálkozására sok virággal

és meglepetéssel. A mûsorban a
gyermekek a táborban tanult éneke-
iket, jeleneteiket mutatták be, ám a
Emily és Orsolya sem maradtak res-
tek: õk is készítettek egy koreográfi-
át a szorgalmas tanulóiknak. Az este
végén könnyes volt a búcsú, hiszen
eléggé egymáshoz nõtt a gyermekse-
reg s a tanítók, de mindannyian ab-
ban bízva integettek, hogy lesz vi-
szontlátás.

Hosszasan búcsúzkodott Karászi
Zsuzsanna is az érolaszi gyerkõcök-
kel és szülõkkel. Az Érmihályfalváról
érkezett, angol nyelvû tanulmányo-
kat folytató fiatal lány a pedagógus-
szakma szerelmese, és már a tábor
elsõ napjai után a gyerekek szerel-
mese is lett. Széles mosollyal mesélt
a tanítási órákról, azokról a délutá-
nokról nem is beszélve, amikor a
gyerekek halászni, piknikezni vagy
focizni vitték magukkal. Zsuzsának
már akadt tapasztalata korábbról
úgy az önkéntes munka, mint a gye-
rekekkel való foglalkozás terén.
Szinte gondolkodás nélkül fogadta
el a szervezõk felkérését, és maga-
biztosan állította zárómûsoruk vé-
gén, hogy maradandó élmény marad
számára a háromhetes tábor. Mûso-
ruk az iskolaudvaron zajlott, a gyer-
mekek mind papírsüvegekben vo-
nultak a nagy gesztenyefa alá, hogy
aztán elmondhassák, elénekelhes-
sék a tanultakat. 

A táborok végén az oktatók, a gyer-
mekek és a szülõk is már a követke-
zõ évi táborra gondoltak, a saját
szemszögeikbõl. A szervezõk részé-
rõl megnyugtathatunk mindenkit:
jövõre újra nyitva állnak majd az an-
goltábor kapui minden korosztály
számára.

C Ér hangja

Elsõ Családi Nap Nagykágyán
G Roppant népszerûnek bizonyult a falu leggyorsabb parasztlovainak versenye

Játékosan tanított a helyi és külföldi oktató
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Y A Draveczky család az egyik õsi
nemesi család Biharban. Több bir-
tokkal rendelkeztek környékünkön,
például a gálospetri Draveczky-kas-
tély is az övék volt, mely a közelmúlt-
ban a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
birtokába került. 

Székelyhídon a Draveczky család le-
származottja, Draveczky Zoltán la-
kott feleségével, Annával és egyetlen
leánygyerekükkel, Ilonával. Ilona ne-
mes természete már fiatal korában
megmutatkozott. Visszaemlékezései-
ben megemlítette, hogy az esküvõjét
mindig úgy képzelte, hogy tele lesz az
udvaruk terített asztalokkal, melyek-
nél mind a szegény sorsú emberek
foglalnak majd helyet. Az elképzelés-
ben mulatságos volt, hogy võlegényt
sosem álmodott maga mellé, csak a
szegényeket, akiken egész életében
segíteni akart.

A világháború után a nemesi csalá-
dok földönfutóvá váltak, üldözték
õket, elvették birtokaikat, házaikat.
Nem volt ez másként a székelyhídi
Draveczkyek esetében sem. Ilona is
megtapasztalta a szegénységet, a nél-
külözést. Édesapja többször próbált
visszaigényelni, legalább két szobát
lakásukból, ahol meghúzhatnák ma-
gukat, de a válasz mindig elutasító
volt. A lakást államosították, a kollek-
tíva tulajdonában volt, elõbb egy
szõnyeggyárat, majd késõbb, a rend-
szer bukása után a vízmûveket he-
lyezték el benne. 

Ilona idõközben felcseperedett és
saját családot alapított Tóth Miklós ta-
nítóval, akivel – habár saját gyerekük
nem született –, mégis rengeteg gye-
reket tudhattak magukénak: a tanító

úr az iskolában diákjait, Iluska néni
pedig tanítványait, akiknek zongora-
órákat adott. A gyerekek a zongora-
leckék mellett egy szép, nemes vilá-
got ismerhettek meg általa. Már nem
volt meg a régi ház, a birtok, egy
egyszerû tömbházlakásban élt férjév-
el. A rendszerváltás után a nagygaz-
dák kártérítést kaptak, tíz hektár
földet utaltak ki minden régi nagybir-
tokos családnak, õ ezt a területet
Adonyban kapták meg.

A sok nélkülözéssel teli év után nem
a mohóság vett erõ rajta, hanem meg-
valósulni látta fiatalkori álmát, segíte-
ni akart a rászorulókon. Iluska néni jó
barátságban volt az egykori helyi re-
formátus tiszteletessel, id. Gavrucza
Tiborral, akivel sokat beszélgetett,
akiben mélyen megbízott. A bizalom
jeleként egy kézzel írott végrendelet
által a református egyházra hagyaté-
kozta összes ingó és ingatlan vagyo-
nát. Álma egy szeretetotthon megala-
pítása volt, amelyhez még hosszú rö-
gös út vezetett. Mikor az ismerõsök,
örökösödni vágyók megtudták, hogy
összes tulajdonát az egyházra hagya-
tékozza, „kihûlt körülöttük a levegõ”
Megjelent az emberi önzés, kicsinyes-
ség és kapzsiság, mély szakadékként
tátongva az õ nemes, tiszta lelkével
szemben.

Halála után egy hosszadalmas, több-
éves per vette kezdetét, mely végül a
református egyház javára dõlt el
ugyan, de idõközben sajnos elveszett
a holland Karmel International se-
gélyszervezet támogatása. Õk nem
tudták kivárni a többéves jogi kálvá-
ria végét, és végül máshol építettek
gyermekotthont.

Az álom mégsem vált semmivé!
A hosszadalmas peres idõszakban is
szegény sorsú családok lakták be, a
Draveczkyek egykori családi házának
üresen maradt szobáit, az egyház ez
idõ alatt is református ifjakat támoga-
tott a birtokok utáni járandóságok-
ból. Nemrégiben a református egyház
megkezdte a munkálatokat, melyek
valóra váltják majd a sokat dédel-
getett álmot, öregotthont építenek
majd az egykori Draveczky-házból.

C Ér hangja
(id. Gavrucza Tibor nyugalma-

zott református lelkipásztor
elbeszélése alapján)

Felújítja a református egyház
az egykori Draveczky-házat

A Draveczky család címere

Sok énekkel, játékkal, és még több tanulnivalóval várták az idei angoltábo-
rok tanítói a nyelvtudásukat fejleszteni kívánó gyerekeket július elsõ hete-
iben között úgy Székelyhídon, mint Érolasziban.

„Jövünk jövõre is!”
– így búcsúztak az angoltáborosok
G A londoni Emily Fletcher személyisége elvarázsolta a kis nyelvtanulókat
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INGYENES méhnyakrákszûrés!!!
Ismét ingyenes méhnyakrákszûrésre van lehetõségük a 25 és 64 év közöt-
ti nõknek. A vizsgálat a Pelikán Klinikán történik, Nagyváradon, elõzetes
bejelentkezés alapján. A vizsgálat teljesen ingyenes a biztosítottaknak és a
nem biztosítottaknak is egyaránt.

A páciensek elsõ lépésként a háziorvosaikat kell felkeressék, ahonnan
egy küldõcédulát kapnak majd, ezután pedig idõpontot kell kérniük a
megfelelõ klinikán a vizsgálat elvégzésére. 

A mintát ott leveszik, feldolgozzák, majd körülbelül egy hónap/hat hét
múlva elküldik az eredményeket az illetõ háziorvosnak, aki értesíti majd a
beteget. 

A méhnyakrákszûrés célja a kóros elváltozások kiszûrése, a rákmegelõzõ
állapotok és a kialakult rák minél korábbi felismerése.

Európában Románia a sajnálatos elsõ helyen áll a méhnyakrák okozta
elhalálozások számát tekintve, országunkban évente 2000 nõ hal meg
ilyen okból.

Leginkább a fiatal, a 35-50 év közötti nõket veszélyezteti ez az a fajta rák-
betegség.

A kór idõben való felismerése nagyon sok esetben életmentõ lehet!

Y Székelyhíd város tanácsa júliusi soros ülésén egyhan-
gúan megszavazta a Petõfi Sándor Elméleti Líceumban
létesítendõ iskolai orvosi rendelõhöz szükséges engedé-
lyeztetési eljárás folytatását, amirõl Cservid Levente
RMDSZ-es tanácsos számolt be. Szintén egyhangúan dön-
töttek egy, a közeljövõben a település határában meg-
épülõ napelempark kivitelezési engedélyéhez szükséges
földterület bérbeadásáról, valamint a 77-es sürgõsségi
kormányrendelethez igazodó önkormányzati munkahe-
lyek átszervezésérõl szóló beszámoló elfogadásáról.

A városunk éves költségvetésének módosításáról szóló
beszámolót követõen ugyan kialakultak viták, ám végül,
ha nem is egyhangúan, de ezt is elfogadta a testület.

Megegyeztek továbbá abban is, hogy az augusztus 30. és
szeptember 1. között rendezendõ XVIII. Érmelléki Õsz
eseményeinek szervezését a Pro Székelyhíd Egyesületre
ruházzák át. Az egyesület ingyen használhatja a város
középületeit, valamint a sportpályáért sem kell fizetniük.
Mivel a város a saját költségvetésébõl, a hatályos törvé-
nyek értelmében nem támogathatja az eseményt, az ülést
vezetõ elnök, Karancsi Béla (RMDSZ) az esemény anyagi
támogatására buzdította a tanácsosokat.

Béres Csaba polgármester „igazoltan” hiányzott, mert a
gyûléssel párhuzamosan az érmelléki RMDSZ-es pol-
gármesterek találkozóját tartották Bihardiószegen.

C szcs

Y Eddig több mint hatvanan jelent-
keztek önkéntesnek a városi önkor-
mányzatnál az Õrszem névre keresz-
telendõ önkéntes polgárõr-egyesü-
letbe, de továbbra is várják a jelent-
kezõket – mondta el lapunknak Bé-
res Csaba polgármester.

Az egyesület jelenleg a bejegyzés
fázisában van, de amint konkrét in-

formációk lesznek ügyükben, a mé-
dián keresztül mindenkit értesíte-
nek majd a fejleményekrõl, ígérte a
városvezetõ.

A Baczoni Izoldával történt tragi-
kus esemény volt az utolsó csepp ab-
ban a pohárban, amely a közbizton-
ság hiányosságaiból fakadó gondok
miatt kezdtek betelni. Városunk pol-

gármestere elérkezettnek látta a pil-
lanatot, hogy megerõsítse az amúgy
több sebbõl vérzõ székelyhídi köz-
biztonságot, még ha a törvényi kere-
tek nem is egyértelmûek e kérdés-
ben. A nyár végi, õszeleji idõszak-
ban elõforduló termény- és gyü-
mölcslopások miatt ez az idõszak ki-
emelt figyelmet érdemel, tehát nem

is lehetett volna jobban idõzíteni az
önkéntes polgárõr-egyesület meg-
szervezését!

Már egy hónapja felfigyeltek a he-
lyi lakosok arra, hogy egy járõrautó
köröz városunkban és a környezõ
falvakban. Nos, ahogy a polgármes-
tertõl megtudtuk, az önkormányzat
létesítményeit õrzõ kft. munkatár-

sai, egy-egy önkéntessel kiegészülve
elsõsorban prevenciós, megelõzõ
szolgálatot teljesítenek – ilyen mó-
don segítve a rendõrség munkáját.
A szõlõhegyen is õrök vigyázzák a
termést (lásd induló írásunkat), aho-
vá szintén eljut a járõrautó, napjában
többször is.

C Ér hangja

Folytatás az 1. oldalról C
Szerdán endokrinológus várja a be-
tegeket (pajzsmirigyvizsgálatok cél-
jából) 11 órától, ameddig betegek
vannak, a konzultáció 50 lejbe kerül.
Dr. Rafic Nagyváradról érkezett fele-
ségével együtt, aki csontritkulás-
vizsgálatot is végez 30 lejért.

Csütörtökön 14 órától vállalati
orvos várja a betegeket, dr. Ovidiu
Sarca margittai orvos rendel, a kon-
zultáció ára 50 lej.

Pénteken nõgyógyász szakember,
dr. Ditroit Péter – aki Debrecenbõl
érkezett a klinikára – várja a hölgye-
ket. Különbözõ vizsgálatokat végez-
nek: colposcopvizsgálat (belsõ mik-
roszkóp vizsgálat steril szondával)
50 lejért, illetve külsõ ultrahangos
vizsgálatot szintén 50 lejért, a rák-
szûrés pedig 15 lejbe kerül. Nem
kötelezõ mindhármat elvégezni,

mindenki azt igényli, amelyiket
szükségesnek látja.

Szombaton ortopédus várja a páci-
enseket 10 órától, a konzultáció ára
50 lej. Dr. Aurel Bogdan Debrecen-
bõl érkezett szakorvos látja el a
betegeket. Röntgenfelvétel készítése
is megoldható, dr. Szilágyi Gizella
saját autóján viszi át a pácienseket
Létavértesre, ahol egy pozíció körül-
belül 2000 Ft-ba kerül, a szállítás
ingyenes.

Szintén szombaton, ultrahangvizs-
gálatot végez dr. Csáki Tímea debre-
ceni orvos, egy konzultáció 50 lejbe
kerül.

A klinika fejlesztésével kapcsolat-
ban újabb és újabb tervek születnek,
szeretnének még megnyerni egy
allergológust, kardiológust és gyer-
mekorvost is.

C Mészáros Klaudia

Önkéntes polgárõr-egyesület
alakul Székelyhídon

Y József Attila idézetét a gyerekek-
re, a játszást, az önfeledt jókedvet
igénylõ gyermekekre gondolva il-
lesztettem a címbe. Csúszdázni, hin-
tázni, „játszóterezni” látni õket min-
den jóérzésû felnõtt megelégedésére
kell, hogy szolgáljon. Az a mosoly a
szülõ, nevelõ szája sarkában, amikor
játszani látja a gyereket, azt az üze-
netet kell, hogy hordozza – rendben
mennek a dolgok, jó gyereknek len-
ni. Augusztus hónap utolsó hetében
új játszóteret építettek Székelyhí-
don, rövid idõn belül a tizediket a
térségben, az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének anyagi támogatásá-

val, ezúttal a Dankó Pista utca köze-
lében, a roma baptista imaház udva-
rán, ahol több mint hatvan gyerek
vette azt birtokába.

Szabó Ödön, az érdekvédelmi szö-
vetség parlamenti képviselõje –
nemcsak mint ötgyermekes családa-
pa, hanem mint az egész játszótér-
építési projekt nyomon követõje,
támogatója – elmondta, hogy a
közösség kialakításának egyik, ha
nem a legfontosabb részének tartja,
hogy a gyerekeknek, az õket elkísé-
rõ szülõknek, nevelõknek, pedagó-
gusoknak legyen egy „saját élette-
rük” – stílszerûen, játszóterük, ahol

az önfeledt szórakozás felülírja a
napi gondokat, ahol jó együtt lenni-
ük. A politikus hozzáfûzte, nem tart
attól, hogy nem fogják megbecsül-
ni a játszóteret, hisz rövid idõn be-
lül mindenki egy kicsit sajátjának is
érzi majd, szerinte nemcsak az egyé-
nek de a közösség is vigyázni fog
a fából készült játszótérre, és sze-
rinte újabbak is követni fogják a
mostanit.

A gyerekek hamar megbarátkoztak
az új építménnyel, önfeledt kacajuk,
sivalkodásuk ékes bizonyítéka a cím-
ben felvetett idézetnek.

C szcs

„Játszani is engedd” a gyerekeket
G Megépült a tizedik új játszótér Székelyhídon a roma baptista imaház udvarán

Tanácsi napirend: Iskolai orvosi rendelõ,
napelempark, költségvetés, Érmelléki Õsz

Tudjunk meg többet
a városi klinikáról

További játszóterek építését is tervezik Érmelléken
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Olyan jogaink is vannak amelyekrõl sajnos senki
nem tájékoztat minket. Egy egyszerû példa: a be-
tegek jogairól, az egészségügyi ellátásunkra vo-
natkozó lehetõségekrõl nagyon kevés orvos infor-
málja a pácienseit.

Y Lássuk csak, milyen lehetõségei vannak a kis-
embernek, ha már egyszer a fehér köpenyesek
szolgáltatásait kell igénybe vennie! A 2006/95.
számú törvény rendelkezései alapján, a biztosítot-
taknak joguk van igénybe venni egy alapbiztosítá-
si csomagot az egészségügy keretén belül, amit az
egészségügybiztosítási pénztár és a különbözõ in-
tézmények, háziorvosok között köttetett.

Mirõl is szól ez? Létezik egy alapszolgáltatási cso-
mag, amelyet a biztosított igénybe vehet a házior-
vosától, amely magába foglalja a biztosítottak be-
és kiutalását a különbözõ egészségügyi intézmé-
nyekbe vagy intézményekbõl, orvosi felügyeletet
és beteggondozást a páciens lakhelyén, gyógyásza-
ti készítmények, egészségügyi kellékek-eszközök
felírását, valamint a különbözõ tájékoztatási
lehetõségeket.

A biztosítottak igénybe vehetik ezt az alapcsoma-
got betegség vagy baleset esetén, melynek idõtar-
tama a betegség kezdetétõl, vagy a baleset
megtörténtétõl egészen a gyógyulásig tart.

Ahhoz, hogy bárki is élhessen a fent említett
lehetõségekkel, elsõsorban szerepelnie kell vala-
mely háziorvos nyilvántartásában biztosítottként.
Csak és kizárólagosan a biztosítással rendelkezõ
igényelhetnek bármilyen egészségügyi ellátást.
Kivételt képeznek a sürgõsségi ellátásban része--
sülõk, valamint a terhesgondozást igénybe vevõ
személyek.

Bárki, akinek nincs háziorvosa, egyszerûen egy
kérelem, személyazonossági igazolvány fénymáso-
lata, biztosítást igazoló okirat benyújtásával
igényelheti a számára megfelelõek tûnõ doktor
szolgáltatásait. 

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag arra
kényszerül a biztosított, hogy lecserélje háziorvo-
sát, azt postai szolgáltatás igénybevételével meg-
oldja az új és a régi „szolgáltató”.

Azokban az esetekben, ahol újszülött érkezik a
családba, a háziorvos köteles meglátogatni a cse-
csemõt a kórházból hazatértekor, egy hónapos
korában vagy bármikor, amikor a gyermek álla-
pota ezt igényli.

A csecsemõondozás különbözõ idõszakokban
vizsgálatokat követel meg a háziorvostól. A szü-
lõknek kötelezõ módon a gyermeket idõszakos
ellenõzésekre kell elvinniük, mint például két hó-
napos korukban, amikor is hatféle védõoltást kap,
továbbá négy hónapos korban, amikor az ellen-
õrzésen kívül ötféle védõoltást adnak. Hat hóna-
pos korban küldi a háziorvos csípõficam-ellen-
õrzésre, és újabb hatféle oltást kap a kis páciens.
Az egy évet betöltött gyermek kap egy 5+1-es
oltási kombinációt.

Egyéves kor után ritkulnak a kötelezõ ellen-
õrzések. 15 hónaposan és 18 hónaposan kell meg-
látogatni a háziorvost, ha egyéb okok ezt nem kö-
vetelik meg, amikor is a háziorvos elvégzi a kötele-
zõ vizsgálatokat.

A két évet betöltöttek számára az évi egyszeri
ellenõrzés a javasolt, a háziorvos részérõl 18 éves
koráig.

Felnõttekre szintén az évi egyszeri kivizsgálás a
javasolt, az elõre nem látható megbetegedéseken
kívül. A háziorvos vérnyomás- és vércukorszint-
méréssel (ez fizetõ szolgáltatás) egészítheti ki
lehetõségeit.

Otthoni beteggondozást indokolt esetben végez
csak a háziorvos vagy ha sürgõsségi esetrõl van
szó.

Esetenként és azok számára, akik ezt igénylik, csa-
ládtervezési vagy életmód-változtatási tanácsokkal
is szolgálhat a kedvenc fehér köpenyesünk.

C B. J. R.

Y A nyári melegben gyermekeinkkel
gyakran megyünk fürdõbe, vízpartra,
kirándulunk a családdal. Ilyenkor elõ-
re elkészített, vagy éttermi, étkezdei
ételt fogyasztunk. A meleg idõben ha-
marabb romlanak az ételek, így gyak-
rabban elõfordulhat, hogy hasmenés-
sel, hányással járó betegséggel kell
szembenéznünk. Erre az esetre pró-
báltam összefoglalni a megfelelõ te-
endõket dr. Dávidházi Éva debreceni
gyermekorvos és az édesanyák ta-
pasztalatainak segítségével.

Hasmenés és hányás esetén a folya-
dékveszteség miatt elsõsorban a ki-
száradástól kell megvédeni gyerme-
künket. Fokozottan igaz ez, ha a has-
menést, illetve hányást magas láz kí-
séri. A hathónaposnál fiatalabb ba-
bánkat ezért ilyen esetben azonnal
orvoshoz kell vinnünk.

Mit jelent a kiszáradás? 
Kiszáradás akkor jelentkezik, amikor
több folyadékot veszít a szerveze-
tünk, mint amennyit beviszünk. Ez a
vízhiányos állapot az izmok és idegek
mûködéséhez szükséges nátrium és
kálium egyensúlyának felborulásá-
hoz vezet. Ha az elveszített folyadék-
mennyiség eléri a testsúly 2%-át, fel-
lépnek a kiszáradás tünetei, amit fel-
tétlenül kezelnünk kell.

A kiszáradás gyermekek esetében
veszélyes, mivel kicsi a testsúlyuk, ha-
mar felborul a víz- és elektrolit-ház-
tartás egyensúlya. Gyermekek kiszá-
radása általában kórházi kezelést igé-
nyel. Infúzióval állítják helyre a szer-
vezet víz- és elektrolit egyensúlyát. 

Tünetei: szomjúság, száj-, ajak- és
szemszárazság, a bõr petyhüdt, száraz
és ráncos, a picik kutacsa laposabb a
szokásosnál, bágyadtság, gyengeség,
szapora pulzus és légzés, kevés, sötét
vizelet vagy a vizelet teljes hiánya.

Egyes betegségek a kiszáradás ve-
szélyével járnak a sok folyadékvesz-
tés miatt: hányás, hasmenés, lázas ál-
lapot.

Mit ihat, ehet
a gyermek?
A folyadékpótlás és a diéta a gyógy-
ulás kulcsa. Legfontosabb a folyama-
tos folyadékpótlás. A szoptatott cse-
csemõk szoptatását nem szabad ab-
bahagyni, ugyanis a gyermekek az
anyatej által nem csak folyadékhoz,
biztonságérzethez, hanem a kóroko-
zók elleni védelemhez is hozzájut-
nak. Az édesanya ugyanazt eszi,
ugyanabban a környezetben él mint
gyermeke, így az anya immunrend-
szere ugyanarra a környezetre rea-
gálva védõanyagot termel. Ez a véde-

lem az anyatejen keresztül jut el a
babához. Amelyik gyermek tápsze-
ren, vagy vegyes étrenden él, felfor-
ralt és lehûtött vizet vagy enyhén
cukros, citromos teát kapjon 5–10
percenként egy kiskanállal (a folya-
dék-visszatartó hatása miatt lehet
bele tenni egy pici sót is).

A tápszeres babák tápszerét csak
orvos javaslatára szabad megváltoz-
tatni ellenkezõ esetben ugyanúgy
adható, mint elõtte. Természetes, ha
ilyenkor a gyermek étvágytalan.

Anyatejes, tápszeres csecsemõk ki-
vételével tejmentes diéta javasolt.
Elsõ nap keksz és ropi, majd amikor
megnyugodott és kiürült az emésztõ-
rendszer, lassanként zsír- és tojás-
mentes diétával lehet folytatni (rizs,
répa, pirított gríz, húsleves leve, al-
ma). Késõbb jöhet a hirtelen kisütött
csirkemell is, majd lassan vissza le-
het állni a normál, megszokott, vál-
tozatos étrendre.

A gyermekem mindent
azonnal kihány, kiürít.
Mit tegyek?
A teát le kell hûteni, mert a hideg hõ-
mérsékletû folyadék nyugtatja az ide-
geket, így kisebb az esély, hogy amint
lenyeli, máris kihányja. A felháboro-
dott gyomrocska nyugtatására, a fo-

lyadék bentmaradása érdekében
szokták alkalmazni hányás esetén a
magyarországi gyógyszertárakban
kapható Daedalonetta-végbélkúpot,
és ezt követõen a B6-vitamint (am-
pullában is kapható, amit a gyermek
meg tud inni). Fontos, hogy ezeket a
hányingercsillapító szereket csak
azután adjuk, miután teljesen kiürült
a gyermek gyomra. A bentrekedt kór-
okozók ugyanis sokkal nagyobb kárt
okoznak az elszaporodásukkal.

Hasmenés esetén répa- és rizslé ad-
ható, erõs hasfogó hatása miatt csak
nagyon óvatosan.

Milyen gyógyszerrel
kezelhetem a gyerekem?
Mint fentebb említettem, hányás
esetén Daedalonetta-végbélkúp, B6-
vitamin.

Hasmenés esetén is meg kell várni
amíg a kórokozók kiürülnek a szer-
vezetbõl a gyakran távozó széklettel.
Csak ezt követõen adjunk gyerme-
künknek gyógyszert. Három év alatti
gyermek esetében a gyermekorvos
kifejezetten tiltja bárminemû has-
fogó vagy bélfertõtlenítõ szer ottho-
ni alkalmazását. Az egyetlen hasfogó
hatású szer, amely védi is a beleket
és amelyet a gyermekorvos is java-
sol, a Smecta-por. 

Mind hasmenés, mind hányás ese-
tén javasolt probiotikum adása. En-
nek nincs ellenjavallata, bármikor
adható a betegtájékoztatóban elõírt
adagban. Kicsi gyermekeknek, cse-
csemõknek adható probiotikumok:
Pro Kid, Laktiv Baby (finom ízû)
leginkább ajánlott, Protexin, Biotix.

Mikor forduljak
haladéktalanul orvoshoz?
• ha hat hónaposnál fiatalabb a kis-
babám, sugárban többször hányik
vagy megy a hasa és a széklete
bûzös, zöldes színû, vagy esetleg
habos állagú;
• ha a gyermek nem fogad el táplá-
lékot, folyadékot és lázas is;
• ha a gyermek elmúlt hat hónapos,
de a széklet vagy hányadék véres;
• ha erõtlen, bágyadt és kiszáradt a
szája, kevés és sötét a vizelete vagy
nem volt vizelet 5-6 órán át (enyhén
nedves pelenka);
• ha csillapíthatatlan láza van;
• ha a hányás mellett erõs fejfájása
is van (a csecsemõ fényre érzékeny,
fényre visítva sír).

További szép nyarat és jó egész-
séget kíván minden anyának, babá-
nak és családnak a Székelyhídi Baba-
Mama Kör! 

C Palczert Judit

Tulipán Kupa: elõször nem ment
a bravúr a csokalyiaknak

Y Nem sikerült a Tulipán Kupán való is-
mételt bravúr a korábbi kétszeres gyõztes
Csokalyi Interstecs kispályás focicsapatá-
nak, amelynek alapemberei közül többen –
részben sérülés miatt – hiányoztak az au-
gusztus 11-i hegyközpályi döntõ mérkõzé-
seken. A nagyon megfiatalított csokalyi
csapat bravúrosnak nevezhetõ módon ju-
tott tovább a tizenkét együttest felvonulta-
tó szalárdi selejtezõn aratott tornagyõze-
lemmel. A csoportmeccseken ugyanis még
kikapott az Interstecs a szalárdiaktól, de az
elõdöntõk után a döntõben újra össze-
csaphattak, ahol már a csokalyiak bizo-
nyultak jobbnak egy góllal. Szép sikert ért
el a csapatban most debütáló Pál Erik, õt a
torna legjobb kapusának választották a
szervezõk. Mellette a sikerbõl kivette a ré-
szét Kaszonyi György, Kaszonyi Peti, Oláh
Róbert, Pál Róbert, Papp Nándi, Papp Sán-
dor, Pintea László és Szûcs Tibor.

A hegyközpályi döntõre azonban több
problémával kellett szembesülnie Erdei
Imre csapatvezetõnek. Elsõ számú kapu-
sa után elvesztette Juhász Gyurit (kézsé-
rülés miatt nem állt rendelkezésre) sike-
resen pótló Pál Eriket is, aki görögországi
nyaralását töltötte. Oláh Robi is sérülés
miatt maradt távol, Papp Sándor csak a
második csoportmeccsre tudott érkezni,
Csorba Gézának pedig kisebb térdprob-
lémával kellett játszania. Így is majdnem
sikerült a továbbjutás, a belényesújlaki 3-
6-os vereség után az Interstecs 8-1-re
ütötte ki Telegdet. A Margittával játszott
ki-ki meccsre elfáradt a csapat, hiába ve-
zettek 2-1-re, a vége 5-2 lett oda. Így az
RMDSZ által szervezett Tulipán Kupa
történetében, mikor elindult az Inter,
idén elõször kupa nélkül maradtak a
csokalyiak.

C Juhász György

Hasznos tanácsok gyermekkori hasmenéses, hányásos megbetegedésekre

Sokan nem tudják:
a betegek jogai

Jövõre összejöhet a harmadik gyõzelema most sérülésektõl megtizedelt Interstecsnek

CC
A

 s
ze

rz
õ 

fe
lv

ét
el

e



55Ér hang ja
G

2013. július–augusztus Y

– Régi álmom, sõt jobb, ha úgy fo-
galmazok, hogy többek közös álma
vált valóra a televízió beindulásá-
val. Négy éve már, hogy az Ér
hangja újsággal igyekeztünk váro-
sunk legfontosabb közérdekû ese-
ményeirõl beszámolni, azonban
végig volt bennünk egy hiányér-
zet. A többes szám az újságot író,
szerkesztõ és létrehozó csoportot
jelzi, hogy kik õk, errõl majd ké-
sõbb. Amikor kiderült, hogy egy
közös magyar–román pályázat ke-
retében televíziózást tanulhatunk
Hajdúböszörményben, nem sokat
gondolkodtunk, igent mondtunk a
lehetõségre. A pályázatban nem
csak az oktatás szerepelt opció-
ként, hanem egy gyakorló stúdió
berendezése is, kamerákkal, mik-
rofonokkal, keverõpulttal, szóval,
mint egy „igazi” tévénél. A társaság
adott volt, a technikai felszerelés
is, már csak egy olyan valaki kel-
lett, aki dolgozott televízióban, egy
tapasztalt szerkesztõ, aki fazont
szab, aki elmondja mirõl és ho-
gyan szól a közszolgálati tévézés.
Miután megtaláltuk a megfelelõ
embert erre a posztra is, már csak
az önbizalom, a kezdõ lökés hiány-
zott, hogy elkezdjük ez Ér Tv mûs-
rának gyártását. Hogy a kérdésre is
válaszoljak, nem árt ha kicsit

mindkettõ, azaz õrült és megszál-
lott az, aki velünk dolgozik, hiszen
teljesen önkéntes alapon, ha úgy
tetszik, térítésmentesen dolgo-
zunk, menet közben szembesül-
tünk azzal, hogy bizony nem olyan
könnyû és magától mûködõ ez a
munka.
– Tíz adás van a stábotok mögött,
milyenek a visszajelzések az
„ezerfejûtõl”?
– Kezdetben a világhálón, a saját
oldalunkon, az erhangja.ro-n
adtuk le az adásokat. Igyekeztünk
mindenkinek elmondani, hogy
vagyunk, lehet bennünket nézni,
osszák meg minél többen, hogy
nézzenek bennünket, aztán egy kö-
zösségi megosztó portálon kezd-
tünk el terjeszkedni, ami elég jól si-
került, hisz egyre nõtt a nézõszá-
munk. Sokan biztattak, voltak,
akik építõ jellegû kritikáikkal len-
dítettek elõre bennünket, õszintén
mondhatom, hogy nagyon keve-
sen húzták a szájukat, mondtak
rosszat a mûsorainkról, ez persze,
további lendületet adott az új mun-
kához. Nemrégiben aztán eldõlt,
hogy Székelyhidat kivéve az egész
környéken, több mint húsz község-
ben, faluban követhetnek bennün-
ket a nézõk, egy nagyváradi szék-
helyû mûsorszóró jóvoltából ká-
beltévén, keddenként este nyolc-
tól, a „képújságos” csatornán.

– Vannak kedvenc, hogy úgy fogal-
mazzak, többek által követett
részei az adásnak?
– Többen nézik a híradót a neten, a
kábeltévén meg a Tévéfotel adá-
sunk a népszerûbb, aminek meg van
a logikus magyarázata, de összessé-
gében végig követik, hogy mirõl
szól az adott adás, bevallom megle-
pett, hogy mennyien kíváncsiak az
Ér Tv-re. Számadatokat, statisztiká-
kat csak a világhálón minket nézõk-
rõl kapunk, de nincs okom panasz-
ra, egyre inkább az az érzésünk, ha
valami miatt nem készülne új mû-
sor, akkor azt hiányként élnék meg
a nézõink. Jó érzés, hogy sokan azo-
nosulnak az televízióval, maguké-
nak érzik azt, amit csinálunk.
– Most jöjjön akkor az a rész,
amelyikben elmondod, hogy ez az
egész nem jött volna létre, ha…
– Ez a külön köszönet rész! Sokan
vagyunk, de nem elegen! Szeret-
ném, ha minél többen vennénk
részt a MI TÉVÉNK gyártásában,
mert mindenkire, aki segíteni akar
egy helyi közszolgálati média mû-
ködtetésében, szükségünk van!
Számos hazai és külföldi visszajel-
zésbõl az jön le számunkra, hogy
jó, amit elkezdtünk, igény van
ránk és folytassuk! Nem ígérhetek
mást, mint, hogy dolgozunk, dol-
gozni fogunk és megyünk elõre!

C szcs

„Ér Tv mindenkiért,
amit mindenki ÉRt!”
G Már tíz adást sugárzott a Érmellék közszolgálati tévéje
A szlogen magáért beszél. A szándék, hogy az Érmelléknek legyen közszolgálati televíziója, szintén könnyen
definiálható. Azt sem kell külön magyarázni, hogy egy uniós pénzbõl finanszírozott képzésen több mint húsz
fiatal székelyhídi vállalkozott a tévés szakma megismerésére, alapjainak megtanulására. Mindezek figyelem-
bevételével június 19-én a világhálón „sugározta” elsõ adását az Ér Tv – nem tekinthetõ csodának. Õrültnek
kell lenni, vagy elég a megszállottság? – kérdeztük Aszalós Tímea fõszerkesztõt.

:) és még egy mosoly, avagy szubjektív
jegyzet egy médiatáborról
Y „Hétfõn, augusztus hó 5. napján indult, a székelyhídi múzeum man-
zárdjában az egyhetes Médiatábor, változó létszámmal” – kezdõdhetne a hite-
les tudósítás. Esetleg úgy is indíthatnám soraim, hogy: „Remek ifjak pillanthat-
tak bele, abba, amit médiaszakmának definiálunk nyárutón, az Érmellék
fõvárosában!” Vagy így: „Tizenhárom gyerek járt egy héten keresztül, egy eddig
Székelyhídon sosem volt programra, amit az Ér Tv munkatársai, vezetõi ta-
láltak ki – a Médiatáborba!” Mégis azzal kezdem, hogy a táborozás utolsó nap-
ján, hárman – mindenki elõtt! – vállalták: elgondolkoznak azon, talán a média
szakmában képzelik el a jövõjüket. :)

Az elõzményekrõl annyit, hogy Aszalós Tímea, az Ér Tv fõszerkesztõje pár
hónapja elkezdte rágni jelen sorok írójának a fülét, hogy kéne/szükség volna
egy médiatáborra! Meggyõzõen érvelt amellett, hogy az Ér hangja újságnak és a
televíziónak is nõ az olvasói, valamint a látogatói létszáma, nem utolsó sorban
hiányzik az idei táborozási palettáról az újságírás, tévémûsorgyártás bemu-
tatása, amúgy a gyerekeket roppantul érdekelné mindez. :)

Emellett párhuzamosan kiderült, hogy egyre többen nézik a világhálón a tv
adásait, kollégáink is szívesen vennének részt a tábor eseményein, vállalják,
hogy mesélnek a gyerekeknek mûsorkészítésrõl, megmutatják, hogyan vágják
az adott adást, mi több, kamerát is mernek a kezükbe adni, sõt szerkesztõink is
az ötlet mellé álltak – így hát belevágtunk!

Hegyközszentmiklósról, Érolasziból, Budapestrõl az itt nyaraló unokák, és
Székelyhídról összesen 13 tinédzser gondolta úgy, hogy a média szakma nem
annyira „veszélyes”. A fiataloknak nagyon tetszett a „titkos interjú” készítés, a
nyílt „sajtótájékoztató” városunk polgármesterével, Béres Csabával, a „reklám-
filmforgatás” a barantói kempingben, a „riportkészítés” a fõszerkesztõvel, a
„kötetlen sajtóbeszélgetés” Juhász György újságíróval, a „klipkészítés” Kõvári
Krisztiánnal és Móré Károllyal, az Ér Tv munkatársaival, a maffia és az „én
még sosem” nevû játékok. Ezen felül néztünk filmeket, megválasztottuk a nap
hõsét, sokat nevettünk és megegyeztünk abban, hogy jövõre ismét találkozunk,
hiszen ez az egy hét úgy volt jó, ahogy volt!

Persze, támogatók nélkül nem sikerült volna ennyi megelégedett arcot látnom
magam körül, köszönet mindannyijuknak! Volt, akitõl zsenge tengerit kaptunk
(Juhász György), akadt, akitõl sárga- és görögdinnyét (Püsök István), ásványvi-
zet, ropit, nyalókákat (Komsa Cecília) és a polgármesteri hivatal támogatásá-
val minden nap együtt ebédeltünk a vendéglõben.

C szcs

Szerintem ez a médiatábor szórakozta-
tó, hangulatos és egy kicsit fárasztó
volt! (Márk)
Nekem nagyon tetszett, mert szimpati-
kusak voltak a többiek, sokat tanul-
tunk és jó volt a hangulat, bár nagyon
meleg volt, jól szórakoztunk. (Emese)
Nekem a táborban tetszett a filmnézés
az interjú, a reklámforgatás és az érde-
kes játékok. (Vivien)
Nagyon tetszett, mert sokat játszot-
tunk, mert a kaja is jó volt. Nekem tet-
szett a technika. (Mátyás)
Nagyon jól éreztem magam, mert sokat
játszottunk és tanultunk, az ebéd is tet-
szett. (Fruzsi)

Nekem a legjobban a polgármesterrel
készített interjú tetszett, és az, amikor
önfeledten játszottuk az „én még sose-
met”. A közös munkák is izgalmasak
voltak. Felvették a konferálásomat és
le is fogják játszani. (Zenkõ)
Jól éreztem magam, mindig jók voltak
a feladatok és a játékok. (Bence)
Fõleg vicces volt és sok új tapasztalatot
szereztem az újságírással kapcsolat-
ban, forgatás, cikkírás és sajtótá-

jékoztató. Megfontolom, hogy újságíró
leszek. (Kata)
Nekem tetszett, mert voltak olyan
foglalkozások, amiken sok mindennel
megismerkedhettem, de ezek mellett
voltak szabad foglalkozások is. (Sári)
Jól éreztem magam, remélem, hogy
jövõre is lesz! (Rózsa)
A székelyhídi médiatáborban az volt a
legjobb, hogy kicsik, nagyok is tudtak
eredményesen dolgozni, miközben jól
érezték magukat. (Máté)
Nekem nagyon tetszett a tábor mert
sok mindenkit megismertem, és még
az is jó volt, amikor az egész csoport
együtt játszott. Meg még az is tetszett,

amikor kint voltunk Barantón. (Szula)
Nagyon jó volt mert ettünk görög- meg
sárgadinnyét, és még kameráztunk,
tehát jó volt! (Sarah)
Nekem ez volt az elsõ médiatáborom,
nem számítottam arra, hogy ilyen jól
fogom érezni, hogy mindenki jó fej és
aranyos lesz, a legjobb érzés mégis az
volt, amikor mindenki egyhangúan azt
mondta, hogy én vagyok a nap hõse!
(Zsófia)

Az Ér Tv jelenlegi
csapata
Aszalós Tímea, Bede Mária, Bíró
László, Bíró Orsolya, Béres Angé-
la, Béres Imre, Béres Jutka, Csor-
ba Kinga, Fazekas E. Evelin, Feke-
te Katalin, Hevesi Zoltán, Kerekes
Zsuzsa, Kõvári Krisztián, Kõvári
Szabolcs, Kustán László, Major
Lajos, Mészáros Klaudia, Mészáros
Tamás János, Szabó Szílvia, Péter
Emese, Ványa Blanka

Mi a gyerekek véleménye? – stílszerûen „vágatlanul”

Az Ér Tv adásai – ked-
denként 20 órától –
követhetõek jelenleg
az interneten, illetve
a Briximp kábeltévé-

szolgáltató elõfizetõi számára 26 Bihar megyei településen
(közöttük a Székelyhídhoz tartozó falvakban). Stábunk
tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a más kábel-
tévé-szolgáltatókkal szerzõdésben levõ székelyhídi nézõ-
ink is közvetlenül nézhessék mûsorainkat.
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Y „Családi nappá” keresztelte a nyár közepi, egynapos
helyi fesztivált Érolaszi lakossága az eddigi falunapokat.
Nem változtattak a rendezvény jellegén, hanem sikere-
sen egyesítették a felnõtt- és gyerekprogramokat.

Délelõtt Futó Ferencz református lelkész egy, az éro-
laszi iskolaudvaron tartott áhítattal adta meg, úgymond,
az alaphangot, aztán a gyerekeknek arcfestéssel, ügyes-
ségi vetélkedõkkel és színvonalas fellépésekkel tarkított
programmal készültek, Nagy Melánia tanítónõ, Karancsi
Kinga pedagógus és Incze Mónika óvónõ koreográfiája,
felügyelete mellett, amely elnyerte a szép számú közön-
ség tetszését.

A fõzõversenyre tíz csapat nevezett, ahol a halászlétõl a
velõs pacalon át a hagyományos bográcsosig, mindenki

megtalálta a saját ízlésének megfelelõ, finom ételt. A Bé-
res Csaba, Székelyhíd város polgármestere vezette zsûri
végül Siska Antal négyféle szarvas-, vaddisznó-, marha-
és sertéshúsból készült bográcsgulyását ítélte a legfino-
mabbnak. A szervezõk egyezsége szerint fakanállal nyil-
vánosan elfenekelték a gyõztest, mert õ is részese volt a
lelkes önkénteseknek, akik nem titkoltan jövõre is meg-
rendeznék a jó hangulatú eseményt – kérdés, hogy ez
reklám volt-e vagy poén?

Az estét közös, jó hangulatú nótázás zárta.
A székelyhídi Ér Tvben beszámolót láthattak az

eseményrõl – amely kedd és péntek este nyolc órától
látható a város vonzáskörzetében.

C szcs

Y A katolikus egyház augusztus 15-
én ünnepli Nagyboldogasszony ün-
nepét. Mit is jelent ez? Isten kiválasz-
totta a Megváltó anyjának Máriát,
Joachim és Anna leányát, Gábriel an-
gyallal küldve el az üzenetet, hogy
fiúgyermeket fog szülni, aki a világ
megváltója lesz. Mária szellemi és er-
kölcsi tisztaságban élve, nem lázad-
va az isteni terv ellen, tudomásul
vette és elfogadta azt a kegyet és ke-
gyelmet, amivel Isten õ megajándé-
kozta.

Mária tudatában volt annak a tény-
nek, hogy élete gyökeresen megválto-
zik attól a pillanattól
fogva, hogy Isten kí-
vánságának eleget té-
ve megszüli a „Gyer-
meket”, felneveli és
végigéli vele annak
kálváriáját, szenvedé-
seit.

Mária volt a tökéle-
tes tisztaság, a maxi-
mális engedelem, az
isteni akarat magától
értetõdõ beteljesítõje.
Ezért a tiszta és áldo-
zatokkal teli életért Is-
ten megajándékozta õ
azzal a kegyelemmel,
hogy testét romolha-
tatlanná tette, és Ma-
ga mellé emelte. Az
egyház eme õsi hitét
1950-ben tette XII.
Pius pápa kötelezõ
hittétellé.

A magyar nép tör-
ténelmében is fontos

szerepet kap Szûz Mária. Elsõként
Szent István királyunk ajánlotta
Magyarországot Szûz Mária oltal-
mába 1038. augusztus 15-én, majd
1317-ben, 1693-ben és 1896-ban
más államférfiak is hivatalosan
megtették ugyanezt.

A XXI. század elvilágiasodott embe-
re Istent és Szûz Máriát egyre inkább
kirekeszti életébõl. A történelmi pél-
dákból tanulva vissza kellene térni a
keresztény hitünkhöz, Istenhez, és
egyik legnagyobb közbenjárónkhoz
a Boldogságos Szûz Máriához.

C B. J. R.

Y Meghatározott napi program
várta az érmelléki református ifjúsá-
gi táborban az összesen tíz település-
rõl érkezett 39 táborozót és hét kise-
gítõjüket. Augusztus 5–10. között
naponta a hegyközszentmiklósi ter-
málstrandon nem maradhatott el az
áhítat, a bibliaórák mellett a játék,
kézmûves-foglalkozás, elõadás, ami a

mai fiatalok kérdéskörében megha-
tározó szerepet játszik: családi kap-
csolatok, álomfejtés, megbocsátás...

A záró istentiszteletet fõtiszteletû
Csûry István királyhágómelléki re-
formátus püspök végezte, igehirde-
tésének alapjául a Márk evangéliu-
ma 13. fejezetének 10. verse szol-
gált, ahol Jézus Krisztus beszél a vi-

lág végérõl. Igehirdetés végén Bara
László nagykágyai református lelki-
pásztor úrvacsoravételre hívta a tá-
borlakókat. A Jakó Sándor lelkész
szervezte tábor fontos gondolata
volt, hogy a táborozók, miután haza-
tértek otthonaikba, életük példázza
Krisztust.

C B. A.

„Örüljetek az Úrban minden-
kor!” (Filippiekhez írt levél, 4,4)

Y Vakációs Bibliahetet szerveztek az
Érköbölkúti iskolában július hó-nap
elején, melyre szép számban jöttek a
gyerekek 4–15 éves korig. Hiszem és
remélem, hogy mindenkinek sikerült
hazavinni valamit a Bibliahéten ta-
nultakból. Jó alkalmak a Bibliahetek
arra, hogy egymást jobban megismer-
jék a gyerekek, hisz ekkor kötetleneb-
bek a foglalkozások és a játékok is se-
gítenek ebben. 

Idõutazáson vettek részt a gyere-
kek, melynek során elérkeztünk az
ószövetségi idõbe, Jónás korába,
akinek a történetébõl okulhattak,
hogy az engedelmesség és az engedet-

lenség következményekkel jár. A
második napon az idõgép Zákeust is-
mertette meg velünk, és megtanulhat-
ták a gyerekek, hogy a becsületesség
útját válasszák az életben. Feleba-
rátunk szeretetére és megbocsátásra
ösztönzött a következõkben a gonosz
szolga története, Jézus feltámadása
pedig arra buzdította a résztvevõket,
hogy merjenek beszélni bátran a Meg-
váltóról. Az ötödik nap az idõgép Já-
noshoz, Jézus tanítványához repített
minket, akinek mennyországbeli
látomásából levonhattuk azt a tanul-
ságot, hogy a jövõt csak Isten ismeri,
fogadjuk el Jézust és kövessék Õt.

Köszönjük a református egyház se-
gítségét és támogatását, illetve a szü-
lõk adományait.

Y Idõutazókká váltak a hegyköz-
szentmiklósi Bibliahéten részt vevõ
gyerekek július közepén. Örömmel
jegyzem meg, hogy a Toldy Általános
Iskolában, a református egyház szer-
vezésében megtartott áldott alka-
lomra a résztvevõk létszáma elérte a
hetvenet.

A gyerekek az „idõgép” segítségé-
vel visszarepültek az idõben, megis-
merhették a történet fõszereplõ-
jének életén keresztül mindazokat a
körülményeket és helyzeteket, ame-
lyekbe Isten helyezte õket. Megta-
nulták, hogy Istennek engedelmes-
kedni nagyon bölcs dolog, Õ mindig
tudja, mi a legjobb nekünk, csak hall-
gatni kell Rá. A mai világban állandó
döntéshelyzetben vagyunk, el kell

döntsük, mi a helyes az életben, a
gyerekek a helyes utat kell megtalál-
ják, mely az életre vezet. Erre utal a
heti aranymondás is, mely össze-
foglalja a hét üzenetét (Jézus mond-
ja: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet”, János evangéliuma 14,6).

A Bibliahét célul tûzte ki, hogy a ta-
nult történeteken keresztül megmu-
tassuk a helyes és a helytelen út kö-
vetkezményeit, kövessék Jézust,
mert Õ az igaz példa emberek számá-
ra. Minden nap énektanulással kez-
dõdött, melyet Fehér Renáta zeneta-
nárnõ tanított, rövid áhítat után a
történet bemutatása, majd a napi
aranymondás megtanulása. Aztán
következett a kézimunka, mely kap-
csolódott a történethez. Két csoport-

ban zajlott a tevékenység a gyere-
kekkel, a kisebbekkel Kaszoni Mária
pedagógus foglalkozott. Csütörtö-
kön Zsigmond Levente tornatanár
kézilabdameccsre hívta diákjainkat.
A gyermekek szülei és nagyszülei na-
ponta reggelivel (szendviccsel, üdí-
tõvel, nápolyi szelettel, lángossal,
fánkkal) támogatták a Bibliahetet.
Köszönjük mindazoknak a munká-
ját, akik bármiféle segítséget nyújtot-
tak abban, hogy a rendezvény létre-
jöhessen, Isten segítségét kérem
mindannyiuk életére. „Amit tehát
szeretnétek, hogy az emberek vele-
tek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük” (Lukács evan-
géliuma 6,31).

C Béres Angéla

Olaszi falunapból
családi nap
G Nyilvánosan elfenekelték a bográcsosverseny gyõztesét

Nagyboldogasszony, azaz
Szûz Mária mennybevitele

„Idõutazás” az érköbölkúti és hegyközszentmiklósi Bibliahéten

VI. IKE-tábor Hegyközszentmiklóson

Az olaszi gyerekek épp hiphopot táncolnak

Esterházy Pál nádor imája
„Mindenható, örök Isten! Kérlek, õrizd meg kedves magyar hazánkat
minden külsõ és belsõ veszedelemtõl, és a boldogságos, mindenkoron
szeplõtelen Szûz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent
Péter és Pál apostoloknak, Szent István elsõ apostoli királyunknak és
minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egységet és
békességet; távolíts el tõlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy
Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégig bátorságos
szabadsággal szolgáljon. A mi urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Emlékezzél meg Istennek dicsõséges Anyja, magyarok Nagyasszonya,
szentséges Szûz Mária! Emlékezzél meg örökségedrõl, melyet hû szol-
gád, elsõ királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és
végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és
dicsõ érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál,
Jézus Krisztusnál. Ámen.”
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– Hogyan lesz valakibõl íjász?
– Saját tapasztalatból mondva, amikor valaki-
nek megtetszik a nyilazás, elõször megpróbál sa-
ját íjat készíteni magának, ami általában eltörik,
majd megvásárolja az elsõ íjat, gyûjtöget rá, ke-
res vagy örököl, elkezdi az íjazást, majd megis-
mer más típusú íjakat, egyre jobban fejlõdik, ta-
nulmányozza a technikai részleteket, majd elsa-
játítja a történelmi részét is. Mi történelmi íjá-
szok vagyunk, hagyományõrzõ íjászok, a régi
íjak rekonstrukcióival lövünk, történelmi íjak-
kal, amik régen harci fegyverek voltak.
– Ezek engedélyköteles íjak? 
– Ezekre nem kell enge-
dély, régebb sem kellett,
csak egy úgynevezett cer-
tificat de deþinãtor nevû
irat. A használati enge-
dély a sportíjakra, az
irányzékos íjakra, a mod-
ern anyagokból készült
íjakra kell. 
– Mióta mûködik a szé-
kelyhídi íjászegyesület?
Kik a tagjai?
– Az egyesület szervezett
formában 2007 óta mû-
ködik, igaz az íjászatot
már 2005-ben elkezdtük
Wilhelm Ákossal, 2006-
tól már versenyek is
részt vettünk. Öt aktív
felnõtt taggal rendelkezünk: Szilágyi László, Er-
dei Lajos Géza, Gál László, édesapám, id. Bokor
Zoltán és jómagam. De nem feledkezhetünk
meg a gyerekekrõl sem: Munkácsi Dávid, a Bo-
kor fiúk, Tárkányi Vali, és hozzájuk tartozik még
Szalacsról Bokor Szilárd és Kiskerekibõl Mé-
száros Zsuzsa.
– Mi az egyesület célja?
– Egyesületünk célja egyértelmûen az, hogy az
érdeklõdõk és a gyerekek körében terjessze ezt
a viselkedésformát, ezt az életformát.
– Beszéljen az eredményeikrõl.
– Komoly eredményekkel inkább a váradi csap-
at büszkélkedhet. A mieink, helyi versenyeken
„vitézkedtek” Mihályfalván, Szalontán, Vára-
don. A váradi csapat hetente kétszer gyakorol,
eddig elért eredményei közül kiemelkedik az
Európa-bajnokságon nyert dobogós helyezé-
seik: Grédi Ferenc és Wilhelm Ákos érték el a
történelmi magyaríjászaton, Magyarországon.
– Mi a jelentõsége az Önöknek Ópusztaszeren
adományozott Arany Nyílhegy Díjnak?
– Az Arany Nyílhegy Díjat azok számára hozták
létre, akik szívvel-lélekkel fáradoznak a hagy-
ományõrzõ íjászat megmaradásáért és azért,

hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a szép
hagyományhoz. Az idén az erdélyi Pusztai Far-
kasokat díjazták, beleértve a váradiakat is, akik
minden évben aktív résztvevõi a rendezvény-
nek. A díjat az egyesület képviseletében én vet-
tem át Ópusztaszeren. Az érmelléki csapat 13
tagja vett részt ezen a rendezvényen. A díjazók
indoklása szerint példát mutatunk a fejlõdéssel,
az állandó részvételünkkel, a magatartásunkkal.
Mi külföldi, Kárpát-medencei íjászok vagyunk,
az ítészek szerint példát mutatunk, hogyan lehet
határunkon túli csapatnak is fejlõdni, együtt
lenni a többi íjásszal. Ez elsõsorban sport, és

fõként arról szól, hogy együtt legyünk a többi
íjásszal, ám attól, hogy sokan összegyûltünk,
még nem jegyzik mint világrekordot. Ezt a díjat
rajtunk kívül Magyar Anna országgyûlési képvi-
selõ, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke is
átvehette, aki a kezdetektõl anyagilag és erkölc-
sileg támogatta az íjásztalálkozót. Szintén ebben
az elismerésben részesült Kassai Lajos, a lovas-
íjász sportág létrehozója Európában, õ tartja az
összes elérhetõ csúcsot. Õ az, aki az 1,90 m-es
lovasvágtapályán 13 nyilat tud kilõni a legrövi-
debb idõ alatt. Kassai Lajos már harmadik éve
viszi el egész lovascsapatát erre a Nyílzáporra és
részt vesz lovascsapatával a nyílzápor elõtti csa-
tajelenet bemutatásában.
– Vannak-e támogatóik?
– Támogatást eddig nem kértünk, de a mostani
kiutazásunkat támogatta a székelyhídi pol-
gármesteri hivatal. Önfenntartóak vagyunk,
olyan anyagokat használunk, amiket régen
használtak. A kaftánoknak való anyagokat is
magunk szerezzük be, drágák a tegezek, a
csizmák, a bõrök. Egy teljes harci vértezet ára
eléri a 10–15 millió régi lejt is.

C B. I.

Y Az idei év, ha mérsékelt idõjárást nem is,
de komolyabb aszályproblémákat sem hozott
magával. Bár szélsõségekben idén sem volt
hiány: áprilisban hó hullott, majd több hetes
hideg esõ verte a földeket, szélviharok tize-
delték a búzatermést és beköszöntött az esõ-
mentes száraz kánikula is. Mégis kisebb-na-

gyobb kivételekkel az idei év tizedekkel jobb
eredményeket ígér, mint a tavalyi. Legelter-
jedtebb kultúrnövényeink (búza, kukorica,
napraforgó) hozama messze meghaladja
majd a tavalyi, sõt az átlagos értékeket is, és
kalászosok szempontjából akár rekordérté-
keket is elérhet. 

Az idei év idõjárása komolyabb károkat inkább
a gyümölcstermesztésben hozott. A tavaszi hi-
deg fagyos idõ megtizedelte a baracktermést és
az amerikai bundásbogár jelentõ túlszaporodá-
sa az almatermést is igencsak megnyirbálja. A ta-
vasz végi hideg esõzések és a nyári szárazság
a zöldségféléket sem igen kímélte, idén kisebb
terméshozam várható ebben az ágazatban is.
A dinnyetermesztõ éve a hideg idõjárás követ-
keztében nehezebben indult, sok helyen kiverte
az esõ a még kevésbé talajt fogott palántákat, de
nem mondható veszteségesnek. Habár az idei
dinnyehozam a szakértõ véleménye szerint

kisebb lesz, mint a tavalyi volt, de minõségben,
zamatban messze felülmúlja azt.

A gazdálkodók megoldásokat keresve az idõ-
járás egyre szélsõégesebbé válását tudatosabb
gazdálkodásra való átállással tudják mérsékel-
ni. A talaj mélylazítása sokat segíthet a földek
vízellátottságán, melyre a jövõben tanácsos
lenne mindenkinek nagyobb gondot fordítani.
Károk mindig lesznek, de ha a kis- és nagygaz-
daságok elõrelátóan gondolkodnak, és biz-
tosítást kötnek mezõgazdasági területeikre,
jelentõs javulás állhat be életükben.

C Ér hangja

Jó termésre van kilátás idén
G Rekordhozam várható a kalászosok körében, de kevesebb gyümölcs lesz Érmelléken
Az elmúlt évek igen szélsõséges csapadékmegoszlást hoztak, figyelembe véve, hogy vidékün-
kön 500-600 mm az éves csapadékátlag. Az idõjárás évrõl-évre szárazabbá, melegebbé válik,
ezért nem ritkák az aszályos évek, például a tavalyi 2012-es év is hatalmas aszálykárokat ho-
zott, amit a román állam pénzbeli támogatással próbált mérsékelni, a gazdák hektáronként
100 lejnyi kárpótlást kaptak, melyre az elsõ 10 hektárnyi föld területére voltak jogosultak.

Pusztai farkasok eredményes nyílai
G Beszélgetés ifj. Bokor Zoltán Csabával, az íjászegyesület vezetõjével

Arany Nyílhegy Díjjal tüntették ki a székelyhídi Pusztai Farkasok Hagyományõzõ Íjászegyesületet
az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 1200 íjász részvételével megszervezett VII.
Nyílzápor rendezvényen, amelyen a 907-es pozsonyi csatát és Árpád vezért idézték fel. 
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A természet még, mint egy életét boldog és
munkás, filozófia elvek szerint beosztó ag-

gastyán, derüs képet mutat, de haj a deres fürtök
költészete már csak a multak költészetét, dicsé-
rik a mely után következik az elmúlás, az örökké-
valóság vagy a nihilbe való átmenet. A sárga lo-
bogokon átszürõdõ napsugár már nem a tavasz-
nak reményt adó melegét rejtegeti, a tavasz
elmult és vége van a nyárnak is és mostmár csak
az említett évszakok tapasztalatai vannak meg.
Mint az öreg ember, a kiben már csak az életre
való visszaemlékezések tartják, az e földhöz való
ragaszkodást és aki hátborzongatással gondol, a
bekövetkezõ évekre amikor vége lesz minden-
nek, vége az ideáloknak, melyekért ifjúságában
rajongott, vége a küzdelmeknek amelyek az
ideálok megvalósításáért folytak és vége a nyu-
galmas aggkornak a mikor minden szenvedély
lecsillapult.

A nagy természet is igy van õsz táján éppen igy.
A hulló levelek nem emlékeztetnek egyébre,
mint a bekövetkezõ megsemmisülésre, az a de-
rûs és nyugalmas érzéseket kicsaló gyönge nap-
sugár mindegy refleksze az elmult; idõszak majd
éltetõ, majd  perzselõ napsugarainak. Azután
volt nincs. Mindennek vége, a természet felveszi
az utolsó kenetet és ráborul a fehér lepel.

Ezek szinte szentimentalista érzések a melyek-
tõl a mai kor embere távol van, minden mûvészi
eszköz nékül kicsiholja belõlünk az a hangulatot
amely végig vonul mostanság a természet egész
vonalán. Egymás képérõl olvassuk le ezeket az
idõszerü gondolatokat, úgy érezzük, hogy mind-
egyikünk mint a természet gyermekei, fájlaljuk
annak elmúlását.

Ámde ezzel a fájdalmas érzéssel a jobb
emberek szívében beköltözik egy másik érzés is
a melyik sokkal intenzívebb, mint az amelyet a
természet felé hajló szemlélõdés fakasztat. 

A jobb ember, a ki tudja azt, hogy mi, emberek
mind egy isten képmására alkottunk, hogy sze-
gény és gazdag, egészséges és nyomorék, gróf és
paraszt egy és ugyanazon anyagból van gyúrva,
hogy továbbá ami gyarló és a történeti haladás
folytán kialakult gazdasági rendszerünk oka,
hogy olyan éles és majdnem áthidalhatatlan a kü-
lömbség társadalmi osztály és emberek között. 

A ki mélyebben belát az emberi cselekmények
szövevényes mûhelyébe, aki a bûnt kiérzi a leg-
jámborabb maszk alól is, aki tudja, hogy mennyi
méltatlan boldogul itt ezen a földön ás mennyi
jóravaló derék existencia pusztul el a folytonos
kenyérért való keserves küzdelemben. A ki
úgyszóval az emberek egyenlõségét vallja és
annak éppen ellenkezõsjét látja, annak szük-
ségképpen kell, hogy összeszoruljon a szíve,
rágondolván a bekövetkezõ télre és annak, a
szegény emberre nézve, minden borzalmára.

Emberek vagyunk, gyarló halandók, az egyik
ma, a másik holnap költözik el. Ráutalva va-

gyunk az egymás létére és az utolsó utcaseprõ is
csak olyan nélkülözhetetlen szerve a mi tár-
sadalmi berendezkedésünknek a mi életünk
könnyebbülésének és lendületének mint akár a
fiskális. Mert hát kell majd annak dideregnie a
hidegtõl, neki feleségestõl és gyerekestõl holott
eleget gondol õ is arra, hogy becsülettel keresse
meg a mindennapi kenyeret, dolgozván érte
körmeszakadtáig?

Ezek a kérdések foglalkoztattak idõtlen idõk
óta minden nemzetnek fiait, a humanistákat és
ennek a felfogásnak köszönhetik jóformán az
európai civilizált népek felszabadulásukat. Ma,
midõn kétszeresen izgatóbb ez a probléma, mint
valaha, ma, a mikor szegénysorsú nép nem veszi
isteni rendelkezésének azt, hogy neki koplalni
kell, míg más henyélõ a javakban dúskál, ma,
amikor a tudás és nem a hit jegyében élünk. Bi-
zony most jóval kiáltóbban és talán félelmete-
sebben hangzik a kenyeret követelõ õmegkíván-
sága. Ehez járul még az idei drûgasûg és a jövõért
aggódó humanisták feladata, hogy a sopánkodás
politikája helyett a tettek színterére lépjenek és
adjanak olyan egészséges gondolatnak indítékot
a melynek gyakorlati kivitele ha egészen nem is,
de legalább részben szüntesse meg a kenyérkér-
dést, a mely egy nagyszabású társadalmi akció
hijján ki tudja milyen veszedelmes méretet ölt-
het majd. A kiben egy embertársai élete jólétéért
igazán hevülõ szív lakozik, a ki átérzi a nyomor
és a nélkülözés minden fázisát, az tudni fogja azt
is, hogy humánus kötelességen nem lehet érteni
egyes-egyedül a tények felismerését és a tények
feletti okoskodást, hanem igenis módot kell
nyujtani arra, hogy enyhüljenek az embertársak
gondjai és kétségbeesett vergõdései. Ezt az eny-
hülést pedig létrehozhatja egy hatalmas és a
nemzet minden rétegét átjáró akció. Olyan hu-
mánus mozgalom, a mely magába öleli elsõsor-
ban a nemzet vagyonos osztályát, másodsorban
a középosztályt. Mert tétlenül nem nézhetjük
testvéreink, magyar véreink kínlódását. Itt tenni
kell és nem jajveszékelni. Akinek a gondviselés
adott annyit, hogy abból busásan félretehet, az
járuljon nagyobb összeggel, akinek gyöngébben
jutott az szerényebben de okvetlenül tegyen a
szegénysorsúak érdekében. Ezt követeli a huma-
nizmus, az emberi jog és a gyomor. Ha mi ma-
gunk nem teszünk felebarátaink érdekében lépé-
seket, ha mi magunk hagyjuk vagy elcsenevé-
szedni vagy elpusztulni azt a népelemet, amely
kérges tenyerével szükséges, bár alantas munkát
is végez, akkor milyen véleménnyel legyen a sze-
génysorsú magyar nép saját gazdájával szemben.
Kell-e csodálkozni, hogy oly könnyen hitelt ad a
magyar a lelketlen szocialista izgatóknak, a mi-
kor az a munkaadót vérszívó piócáknak nevezi? 

Itt tenni kell, ha nem is az alamizsna érdeké-
ben, amely gõgõssé teszi azt, aki ad és önzetlen-
né azt, a ki veszi, hanem tenni kell igenis a
magunk érdekében a nemzeti fajfenntartás és a
humanizmus érdekében. []

Humanizmus
G A Székelyhídi Hírlap
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Kanapé

Székelyhíd központi részén járunk. Megállunk egy ház elõtt.
Csengetünk. Kis idõ múlva a házigazda ajtót nyit, szélesre
tárja az ajtót, hogy beléphessünk. Kis udvar, virágzó petúni-
ák, a hûs árnyékban néhány szék s egy asztal. Itt ülünk le be-
szélgetni a Popescu házaspárral. Mindenki ismeri õket, hoz-
zátartoznak a városhoz.

Y Az utcákon is gyakran lehet velük találkozni, és bár már
mindketten nyugdíjasok, köszönésük mellõl sohasem marad el
egy tiszta, szívbõl jövõ mosoly. Ha pedig együtt láthatjuk õket,
önkéntelenül egy régi Záray–Vámosi-sláger jut eszünkbe:
„Ketten az úton
segítjük egymást, sok éve már,
Ketten az úton,
öröm és bánat együtt talál.
Nevetünk, sírunk,
Örülünk, vagy csak bosszankodunk.
Esõben, sárban,
Napfényben, nyárban együtt vagyunk ...”

Popescu néni, vagy ahogy jobban ismerjük: Kallós Irénke né-
ni elsõ kapcsolata Székelyhíddal 1956-ban volt, amikor is a Kal-
lós családnak el kellett költöznie a Kolozs megyei Válaszútról
(http://www.kallos.org.ro/index.php/hu/valaszut.html). Itt
tanul, az érettségi után a természet szeretete, valamint egy erõs
elhivatottság a biológia szakos tanári szakra juttatja be Kolozs-
váron. Pedagógusi pályáját Érszalacson kezdi, s az ottani embe-
reket borzasztó befogadónak és barátságosnak találja. Ez az év
rengeteg örömet ad. Az elsõ óra megtartása döbbenti rá, hogy a
tanítás nem csak a szakmája, de a hivatása is egyben. Ekkor
még a pedagógusszakma egy megbecsült, köztiszteletnek ör-
vendõ életmodell volt. Megismerkedik egy bukaresti, fiatal geo-
lógusmérnökkel, Vasile Popescuval, aki fõleg termál- és ivó-
vízkutak fúrására szakosodott. Négy év elteltével visszatérésre
kap lehetõséget. Elkezd tanítani, elkezdi nevelni a gyerekek ez-
reit 1999-es nyugdíjba vonulásáig. Felismeri, hogy a gyerekek-
kel való foglalkozás nem elég, figyelni kell a gyerek családi hát-
terére, a szülõkre is. Ez egy egyszerû feladaton túl kötelessége
is volt. Kallós Irénként nem hozhatott szégyent sem a szüleire,
sem az iskolára. Példát kellett mutasson, de nem csak szakmai
téren, hanem erkölcsileg is. Sok család nem tudta megadni a
gyereknek azt az erkölcsi támogatást, azt az erkölcsi hátteret,
ami az istenfélõ, munkaszeretõ családok sajátossága. Ezek a
gyerekek felnõttként sem fogják a munkájukat öntudatosan,
kötelességükként elvégezni. Összehasonlítva a mai generáció-
val, elmondhatjuk, hogy még mindig több és komolyabb mun-

kát fektettek a tanulásba, gyakorlati szempontból is képzetteb-
bek voltak. Fontos lenne tudatosítani a gyerekekben, hogy dol-
gozni kell és hogy a munkájuk eredményeként meg lehet élni.

Közben még találkozgat a mérnökkel itt Székelyhídon, sõt Bu-
karestbe szervezett kirándulások alkalmával ott is. Mondhatni
innen egyenes út vezetett a házassághoz 1970-ben. Nem lehet
mondani, hogy mindenki örült a házasságnak egy más vallású,
más nemzetiségû emberrel, de az elmúlt közösen eltöltött negy-
venhárom év bizonyítja a helyes választást. Büszkén állítja: ha
még egyszer választhatna, akkor is a mostani férjét választaná.
Annyi tiszteletet, szeretetet, bátorítást, jólneveltséget, becsüle-
tet egyetlen székelyhíditól sem kapott-kaphatott volna, mint a
férjétõl. Az természetes, hogy így az apa pozitív példaként élte

meg mindennapjait a családban. És hogy mi szerintük a hosszú,
boldog házasság titka? Szerelem, szeretet, megbecsülés, tisztelet
és az esetleges nézeteltérések esetén törekvés az összhangra, a
közös nevezõre jutásra. 

Külön kérésük volt, hogy csak röviden írjunk róluk. Ha egy
pedagógushoz évek-évtizedek múlva is visszatérnek tanítvá-
nyai, megköszönni munkáját, ha a szerénység, tisztelet, köte-
lességtudat, a saját munkából való megélés, a közösség tagjain
való segítés a jellemébe beleivódott tulajdonságai, akkor biz-
tosan állíthatjuk, hogy rengeteg embernek példaképe lehet ez
a házaspár szakmailag, erkölcsileg – EMBERKÉNT.

C B. I.
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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: Béres Angéla, Béres Imre, Béres Jutka-Renáta, Bíró Orsolya
Juhász György, Mészáros Klaudia, Szabó Csongor

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 szeptember 20-ig
az Ér hangja dobozok valamelyikébe, melyeket a következõ helyeken

lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD – Székelyhídi Városi Könyvtár,
Magyari papírbolt, Sidy pub (a körforgalom mellett),
ÉRKÖBÖLKÚT – ABC, HEGYKÖZSZENTMIKLÓS – ABC.

Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Nagy Irén (Nagykágya), Papp Erzsébet (Székelyhíd),

Sercaianu Maria (Székelyhíd)

Védjegyük a mosolyuk
G Sok székelyhídinak szakmai-erkölcsi példaképe lehet a Popescu házaspár
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