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Újra ünnepi sokadalom
G Koncertek, kórus- és táncelõadások, játszóház a karácsonyi vásáron

Y Változatos programokkal színesített karácso-
nyi vásárt rendeznek Székelyhídon december 17.
és 23. között a városközpontban.

Kedden este, a rendezvény elõestéjén Tamás
Gábor Szeresd az életet címû koncertjét tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk, a múzeum épületében,
amelyre jegyeket elõvételben Fekete Katalinnál, az

önkormányzat elsõ emeletén lehet vásárolni. Szer-
dától vasárnapig minden délután óvódások és isko-
lások lépnek fel a színpadon, akikhez szombaton a
székelyhídi kórusok, vasárnap pedig városunk
tánccsoportjai csatlakoznak színvonalas elõadása-
ikkal, hétfõn pedig a debreceni Vis Maior zenekar
élõ koncertjével zárul a vásári mûsorsorozat.

A vásár ideje alatt az RMDSZ helyi nõszervezete te-
ával és játszóházzal, a baba-mama kör tagjai pedig
babamelegedõvel várják a gyerekeket a múzeum
elõcsarnokában, akik találkozhatnak a Mikulással
is. A szervezõk mindenkit szeretettel várnak.
Mottójuk: „hangolódjunk együtt a karácsonyra”!

C Ér hangja

Karácsonyi
üzenet
Y Az év végéhez – mégpedig egy
nehéz és küzdelmes év végéhez –
érkezve akarva-akaratlanul is
igyekszünk mérleget vonni az el-
telt esztendõrõl, a csalódásokról,
a kudarcokról, de nem feledve az
örömöket, sikereket, mosolyokat,
apró gyõzelmeket sem.

Fejcsóválva tekintünk az idei
gazdasági és szociális problé-
mákra, de bízunk a reménytelje-
sebb jövõben, környezetünkbe
reményt csepegtetve.

A karácsony, a szeretet ünnepe
nem a kesergésrõl, nem a múlt
csalódásairól vagy a jövõ kilátás-
talanságáról szól, hanem az iga-
zi, nagybetûs ÜNNEPrõl. 

Ilyenkor álljunk meg, nézzünk
szét, örüljünk szeretteinknek, ba-
rátainknak, szomszédjainknak,
kollégáinknak, örüljünk velük,
örüljünk együtt – éljük át szere-
tettel telve ezt a szép ünnepet!

Kellemes ünnepeket kívánok
mindannyiuknak!
C Béres Csaba, Székelyhíd

város polgármestere

oldal
Y Székelyhídi, csokalyi, érköbölkúti, érolaszi, hegyközszentmiklósi

és nagykágyai egyházvezetõk ünnepi gondolatai
44––55

CC Kustán László/archív

Olvasóinknak áldott ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Y A negyedik helyen végzett a székelyhídi csa-
pat a Bihar megyei magyar nyelvû középiskolák
közötti teremlabdarúgó-bajnokságon, miután a
kisdöntõben 4-1-re kikapott a nagyváradi Szent
László Katolikus Gimnázium focistáitól.

C Írásunk a 7. oldalon

Y Miután az egészségügyben és a tanügyben is kipróbálták
magukat, Csomaközi László és felesége, Tünde úgy döntöt-
tek, hogy annál maradnak, amit szeretnek csinálni és ami
hosszú távon jobban megéri: a fóliaházas növényter-
mesztésnél.

C Írásunk a 6. oldalon
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Csontvázak és boszorkányok a Boszi bulin
A Tini Dance Center kilenc tánccsoportja lépett színpadra a hetedik alka-
lommal, idén Bihardiószegen megszervezett Boszi bulin november 29-én.
Az Oláh Katalin által vezetett bihari, bihardiószegi, biharfélegyházi, borsi
és székelyhídi fellépõk csontváznak, boszorkányoknak, vámpíroknak
öltözve mutatták meg a nagyszámú közönségnek tánctudásukat.

Határok nélküli éneklés
az érmelléki kórustalálkozón
G Pávakörök, citerások, népzenészek is felléptek a XXIII. Regionális Népzenei Találkozón

Adventi vásár Szentjobbon
G Összehozta a kis falu lakóit az új ünnepi esemény

A második gyertyagyújtás

Y Hagyományteremtõ szándékkal szerveztek Szent-
jobbon adventi vásárt november 30-án. Az eseményre
lassan érkeztek a vendégek, viszont minél többen néze-
lõdtek a portékák körül, természetesen annál jobb lett a
hangulat.

A lakodalmas házat karácsonyi dalok és gyermekzsi-
vaj, meleg bor- és fenyõillat töltötték meg. A vásáron a
meleg bort és teát az egyháznak köszönhették a melege-
dõk, de hogy a rágcsálnivaló se maradjon el, mézes süti-
ket és gofrit lehetett kapni, rögtön az eseményt szerve-
zõ Szent István Szociális Központ gyerkõceinek kézmû-
ves termékei után. Számtalan díszes gyertyát, igényes
képeslapokat, asztali díszeket vásárolhatott bárki a kö-
zeledõ ünnepi ajándékozás céljából, vagy épp tombolát,

adventi koszorút, esetleg a szomszéd boltos adomá-
nyozta édességeket.

Nem volt szükség hulló hópelyhekre, fagyos szellõre
vagy fabódékra – ezek talán az elsõ dolgok, amik eszünk-
be jutnak a karácsonyi vásár hallatán, mert zárt térben,
beszélgetve, a kacagó-futkorászó gyermekeket nézve is
be tudott lopózni a látogatók közé a Megváltóra való vá-
rakozás szele. Lassan valóban elérkezik a Karácsony,
ezért kellemes lelassulást kíván az Ér hangja minden
kedves olvasónak!

A vásár megrendezését a szentjobbi református egy-
házközség, a helyi polgármesteri hivatal és a Deneau cég
segítette, támogatta.

C Bíró Orsolya

Y A XXIII. Regionális Népzenei Találkozót a
magyarországi Nyíradonyban szervezték meg
december 6–7. között. A Harangi Imre rendez-
vénycsarnokban lezajlott rendezvényen pénte-
ken Határok nélkül hagyományõrzõ ifjúsági ta-
lálkozót tartottak, szombaton délelõtt kézmû-

ves-foglalkozáson és a Cifra szoba Mérából cí-
mû kiállítás megnyitóján vehettek részt az ér-
deklõdõk. Délután harmincöt magyarországi és
határon túli pávakör, citeraegyüttes, népze-
nész és kórus lépett fel. Az Érmellék határon tú-
li részét városunkból a Székelyhídi Férfikórus,

a Búzavirág Népdalkör, a Kiskereki Népdalkör,
az Érkeserûi Népdalkör és a Szentjobbi Vadvi-
rágok Hagyományõrzõ Asszonykórus képvisel-
te. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott
Kövér László, a magyar Országgyûlés elnöke, a
rendezvény fõvédnöke, illetve Tasó László,

Nyíradony város polgármestere, országgyûlési
képviselõ. A program vacsorával, majd kalota-
szegi bállal zárult. A talpalávalót a jó hangulat-
hoz a mérai Kiscsipás zenekar és a tornyosi
Dáridó Tamburazenekar biztosította.

C Ér hangja

A gyerekek örültek, hogy a vásárlóknak tetszettek saját készítésû munkáik
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Y Ünnepi szentmisén,
az ifjúsági találkozóval
egybekötve gyújtották
meg az adventi koszorú
második gyertyáját Szé-
kelyhídon december 7-
én a római katolikus
templomban. Az ünnep-
ségre Margittáról és
Székelyhídról, a két es-
peresi körzetbõl érke-
zett plébánosok és a ve-
lük érkezett gyerekek szavalatokkal és énekkel köszöntötték egymást és tet-
ték ünnepélyessé az adventi készülõdést.

C Ér hangja
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A székelyhídi ANL-lakások
kérelmezõinek figyelmébe!

A megürült lakások iránt érdeklõdõk 2013. december 16-ig
nyújthatják be kérvényeiket a város polgármesteri
hivatalának titkárságán, ahol felvilágosítással is szolgál-
nak a jelentkezõknek! Munkaidõben a 0259-352194-es
telefonszámon is lehet információkat kérni.

Eladó 200 bála jó minõségû fûszéna Székelyhídon,
érdeklõdni a Nicolae Iorga utca 37. szám alatt
vagy a 0748-623621-es telefonszámon lehet.

Munkalehetõség!
Magyarországra keresnek traktoristákat.

Jutattások: 600 forintos órabér, szállás biztosítva.
Érdeklõdni a 0036-704138157-es telefonszámon lehet.

Y Fogadónapot tartott Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti
képviselõ december 7-én az érdekvédelmi szervezet városi
székházában. Sokan, sokféle ügyben keresték fel segítséget,
tanácsot kérve a Székelyhidat és környékét is magába fogla-
ló Bihar megyei 2. számú választókerület törvényhozóját.

A reggel fél tíztõl kezdõdõ és a kora délutáni órákba nyú-
ló fogadónapon több, már-már klasszikusnak számító
problémákat is felvetettek a lakosok: nagyon kényes, s
sokszor szinte megoldhatatlannak tûnnek a rendezetlen
tulajdonjogú mezõgazdasági földterületek (erdõk, legelõk,
szántóföldek) problémái. Gyakoriak a nyugdíj-, az infra-
strukturális (járdák, utak, csatornázás) vagy a környezet-
védelmi problémák is.

Szabó Ödön mindenkire kellõ idõt szánt, maximális fi-
gyelemmel és türelemmel fordult a lakosság felé. A felme-
rülõ ügyek dokumentumait átnézte, értelmezte a gondo-
kat és a törvényeknek megfelelõen igyekszik mindenkinek
segítséget nyújtani. A fogadónapon jelen volt Székelyhíd
polgármestere, Béres Csaba is, hogy a különbözõ felmerü-
lõ gondokra közösen keressenek és találjanak megoldáso-
kat, hiszen akadtak olyan kérdések, melyeknek megoldása
már folyamatban van helyi szinten.

C Fekete Katalin

Y Ismét bõvül a Ier-med egészségközpont szakorvosi ellátá-
sa  Székelyhídon. Decembertõl a magyarul is jó beszélõ dr.
Cristina Sofronie belgyógyász várja a betegeket minden hét-
fõn 15 órától. Ultrahangvizsgálattal együtt egy vizsgálat 80
lejbe kerül. Emellett dr. Cristian Nicolae Fogaº nõgyógyász
szerdánként 17 órától fogadja betegeit Székelyhídon. Idõ-
pontkérés (programálás) Szilágyi Gizellánál a 0742-653458-
as telefonszámon.

C Ér hangja

Y Jelentõs, stratégiai változásokon ment át Székelyhíd víz-
gazdálkodása az elmúlt évben. Leltárba vették a fogyasztókat,
a rendszer áttekinthetõbbé, gazdaságosabbá, önfenntartóvá
vált – mondta el lapunknak Olteán Péter, a város önfenntartó
vízgazdálkodási cégének kinevezett vezetõje.

Megtudtuk, a változások következtében idén az önkor-
mányzat költségvetésébõl nem kellett úgy nevezett korrekci-
ós összeget átutalni a városszerte „vizesekként” ismert cég
számlájára, a kereskedelmi, önfenntartó cégek alapkövetel-
ményeként elvárt nullszaldó érdekében. A jövõben is igye-
keznek a fogyasztók érdekében minél magasabb színvonalon
végezni a munkájukat és az esetleges panaszokat mihama-
rabb kivizsgálni – ígérte Olteán Péter.

C Sete Sándor

Jól teljesítettek
a „vizesek”

Bõvül a Ier-med
szakorvosi ellátása

Fogadónapot tartott a képviselõ
G Szabó Ödön RMDSZ-es honatyát számos ügyben keresték fel a lakosok

Szabó Ödön fogadónap-
ján mezõgazdasági,
infrastrukturális, kör-
nyezetvédelmi és nyugdí-
jakkal kapcsolatos prob-
lémákkal is foglalkozott

Y A költségvetés módosításáról hatá-
roztak a székelyhídi városi tanács tagjai
a december 11-i rendkívüli ülésükön. 85
ezer lejt utalnak át a város három isko-
lájának a decemberi bérek kifizetésére.
Egyhangúan döntöttek egy, a törvény
által elõírt szoftver használatát elõsegítõ
szerver vásárlásáról is. Határozatak to-
vábbá a Kokad–Vedresábrány elkerülõ
út építési projektjének meghosszabbí-
tása miatt az önrész kölcsönét nyújtó

bankkal is meghosszabítandó hitelszer-
zõdésrõl.

A tanács tagjai korábban, a november
29-i, soros gyûlésükön a város költségve-
tésérõl, a helyi adók mértékérõl, a köz-
szolgálatban dolgozókról és ingatlanok
állami tulajdonból városi tulajdonba, új
leltári bejegyzés alá kerülésérõl döntöt-
tek. A régi rendõrség épülete – ami ma-
napság az RMDSZ-székháznak, illetve a
Mezõgazdasági Intervenciós és Kifizetési

Ügynökség (APIA) helyi kirendeltségének
ad otthont – és a Nagykágyai 1. Számú
Technológiai Líceum területe került álla-
mi kézbõl városi tulajdonba. A múlt havi
döntéshez igazodva, amikor is új traktor
vásárlásáról döntöttek, a képviselõk meg-
egyeztek, hogy értékesítik az önkormány-
zat tulajdonában lévõ régi traktort a pót-
kocsival együtt, valamint egy nem hasz-
nált esztergagépet is eladásra kínálnak.

C szcs

Házhoz ment az Ér hangja Mikulása december 5-én este
Lappföldrõl az Érmellékre is ellátogatott a Mikulás, és magával hozta krampuszait mikulásmobilon, közel
negyven család gyerekeinek szerzett így örömöt Székelyhídon és a hozzátartozó településeken. Köszönjük!

Éves költségvetésrõl, hitelszerzõdésrõl,
ingatlanokról döntött a városi tanács

CC Fekete Katalin

CC A szerzõ felvétele
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„Mert így szól az én Uram, az Úr: Majd én
magam keresem meg juhaimat, és én vise-

lem gondjukat.” (Ezékiel 34,11)
Y Krisztus születése elõtt félezer esztendõvel
hangzott el elõször ez a prófécia, a babiloni
fogságban szenvedõ, türelmetlenül várakozó
nép felé. Mikor lesz már vége a fogságnak, a
szenvedésnek, a nyomorúságnak? Bizony,
hosszú volt az a fogság, egy generáció meg-
halt, csak a következõ nemzedéknek sikerült
megszabadulnia és hazamennie. A fogságban
lévõ nép kapja a nagy próféciát; mennyi vi-
gasztalás, mennyi erõ van benne: Jön az Úr! –
és leírja az eljövendõt, a Messiást, Aki úgy ér-
kezik meg, mint egy jó Pásztor: „Majd én ma-
gam keresem meg juhaimat, és én viselem
gondjukat.”

Mennyi erõfeszítés történt ezen a földön,
hogy az ember gondolatban, eszmében, ideá-
ban valamiképpen megközelítse az Istent! Az
az érzésem, amikor a magunk eszével közelít-
jük meg a kimondhatatlan, felfoghatatlan
Mindenhatót, akkor menthetetlenül visszaka-
nyarodunk önmagunkhoz, és így soha nem
érjük el Õt. Milyen más ez: „Majd én magam
keresem meg juhaimat, és én viselem gond-
jukat.”

Valóban, a betlehemi bölcsõbe megérkezik
egy kicsiny gyermek, és Õ lesz majd a jó Pász-
tor. Õ keres bennünket a karácsonyi készülõ-
désben, Õ keres minket a Szeretet Ünnepén,
mert gondot akar viselni ránk. Õ az elveszettet
megkeresi, az eltévedtet visszatereli, a sérültet
bekötözi, a gyengét erõsíti, az erõsre vigyáz
(Ezékiel 34,15-16). Legyen e Karácsony annak
az ünnepe, hogy valóban megtalál minket Jé-
zus, s mi az életünket és jövõnket az Õ gondvi-
selõ kezébe tesszük!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki
számára Istentõl megáldott, békés, szeretettel-
jes karácsonyi ünnepet és boldog új évet!

C Rákosi Jenõ
érmelléki református esperes

Kedves székelyhídi hívek, polgártársaim!
Y „A keresztény ember e látható világ gyerme-
ke örül és élvezi annak minden szépségét fe-
lelõsen õrködik minden eleme fölött. Ugyan-
akkor egy percig sem feledi, hogy a láthatóan tú-
li ugyanolyan valóság, ugyanannyira létezõ, sõt,
hogy õ maga lényegében úton van a láthatóból
a láthatatlan felé.” (Vasárnap évkönyv, 2010)

A december utolsó napja estéje – a polgári év
– utolsó óráiban, az embert elfogja az elmúlás
és a mulandóság gondolata. Akkor temetjük a
polgári óesztendõt. Azt az évet, amely világ-
szerte (például a Fülöp-szigeteki tájfun) annyi
bajt, könnyet, gondot és gyászt hozott.

Temetjük egy kicsit önmagunkat is.
Mindannyian idõsebbek lettünk, betegebbek,

az arcunkon megszaporodtak a ráncok, a fe-
jünk fehér hajszálakkal gazdagodott, látásunk,
hallásunk, egészségünk jobban meggyengült.
Igen. Mert múlandó ez a földi élet!

Kedves székelyhídi polgártársaim, híveim!
Mi élni akarunk! Itt a földön, Székelyhídon is

igyekszünk mindent megtenni a küzdõ egyházi
életükben, hogy a mennyekben is élni akarunk.

És most kihagyom a karácsony ünnepét – és
belépek a 2014 évbe. Nálunk, a római katoli-
kus egyházban az új esztendõ elsõ napja a bé-
ke világnapja. Boldog emlékû VI. Pál pápa ren-
delte el, hogy az új esztendõ elsõ napja a béke
világnapja legyen. Mert a béke korunk legna-
gyobb szüksége szinte minden kontinensen és

sok-sok országban. Ezen belül és egyházközsé-
geinkben, családjainkban és a szívekben.

Visszaemlékszek, hogy néhai Hosszú László
volt ordináriusunk egy körlevélben kötelezõvé
tette, hogy minden vasárnap a mise végén el
kell énekelni a béke fejedelmi énekét. Idézem:
„Béke fejedelme szentséges Istenünk
Út Jézus Szent Szíve, békéért esdeklünk
Békét adj szívünknek, békét családunknak
Békét nemzetünknek, békét a világnak.

Szûz Mária szíve, béke példaképe,
Szent Fiad Szívénél közbenjárónk légy Te
Békét adj szívünknek, békét a világnak!” Ámen.

A mi egyházunkban az év utolsó napján
megköszönjük a Jó Istennek, hogy élünk és az
új év napján imádkozunk egy békés, boldog új
esztendõért. Kedves jó hívek, gondolataimat
befejezve kívánok mindenkinek (magyar, ro-
mán, roma és más nemzetiségûnek), embertár-
saimnak egy áldásos, kegyelemmel, boldog,
örömmel teli karácsonyt és kivétel nélkül egy
boldog 2014-es új évet!

Szeretettel, tisztelettel,
C Duma Ferenc

székelyhídi római katolikus plébános

Y Az emberi faj nem alkalmas arra, hogy meg-
határozza és egyengesse a saját fejlõdését. Má-
ra ez már egészen világos. A trogloditáktól
kezdve az ember mindig a haladástól várta a
boldog jövõ érkezését. Merész tervek valósul-
tak meg, de közben az emberek megátalkodot-
tan fordultak egymás ellen különbözõ társa-
dalmi elrendezõdésben. Az embernek csalód-
nia kellett a társadalmi haladásban, a tudo-
mányban, a vallásban, önmagában…

„Az ember fáj a Földnek…
Az emberfaj sárkányfog-vetemény,
Nincsen remény, nincsen remény.”

(Vörösmarty)
Nem érkeztek meg a „bõség kosarából” élõ

tömegek. Nem akar magasra szállni az „ember
dallama”. Vajon rájövünk-e valamikor, hogy
minden bajunk az istentelenségbõl származik.
A Biblia Istene üzeni, hogy „a bûnösök szemei
elsorvadnak, menedékük elvész; remény-
ségük csak az, hogy majd kilehelik lelküket”
(Jób 11,20).

Még ebben az össze-vissza kapkodó tömegben
is van reménységünk, ha figyelünk a Bibliára.
Nem a vallásunkra, mert azt sikerült korrumpál-
nunk. Azok számára, akik hisznek, a karácsony
nemcsak ünnep, hanem figyelmeztetés is. Isten
ideküldte a Fiát, hogy legyen reménységünk és
jövõnk. Ez a Biblia központi mondanivalója.
Minden más bibliai igazság, vagy erre mutat,
vagy ebbõl indul ki. Aki kételkedik a Biblia iste-
ni ihletettségében, mutasson bármilyen más
hatvanhat könyvet, ilyen konvergenciával.

A következõ idézettel szeretnék áldott kará-
csonyt és boldog új évet kívánni minden olva-
sónak: „Mert megjelent az Isten üdvözítõ ke-
gyelme minden embernek, és arra nevel min-
ket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a vilá-
gi kívánságokat, józanul, igazságosan, és ke-
gyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi
boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk
és üdvözítõnk, Jézus Krisztus dicsõségének
megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy
megváltson minket minden gonoszságtól, és
megtisztítson minket a maga népévé, amely
jó cselekedetre törekszik.” (Tit 2,11-12)

C Balla Frigyes
székelyhídi baptista lelkész

Elõbb-utóbb mindenkinek felteszi
gyermeke a kérdést, hogy tényleg a
Jézuska hozza-e a karácsonyfát, a
Mikulás teszi-e az ajándékot a fé-
nyesre pucolt csizmákba?

Y A kisgyermek számára a kará-
csony a csodavárásról szól. Emlékez-
zünk csak vissza! Milyen jó volt azt a
csodát megélni, hogy a jó Jézuska gyö-
nyörû szép, csillogó, színes fát csem-
pész a házunkba, tele cukorral, csoki-
val. Ilyenkor minden olyan, mint a
mesében: ajándékok, játékok, odafi-
gyelés, nevetés, öröm és boldogság.
Szüleink mindenben a kedvünkben
igyekeztek járni. Minél nagyobbak
voltunk, annál különösebb és érthe-
tetlenebb volt a karácsonyi eset. Mi-
kor jön? Hogy jön be azzal a nagy fával
a kicsi ajtón? (Nem tudtuk akkor még,
hogy ennek apukánk a nagy szakértõ-
je.) Hogyan kerül rá az a sok dísz és cu-
kor, meg még gyertya is? Honnan van
annyi pénze, hogy mindenkinek aján-
dékot vegyen, hogyan csomagolja be?
Egyáltalán pénzért veszi? Mivel hozza?
Egyre nehezebben állt össze a kép, de
egyet tudtunk: hogy a szüleink ennek
a csodának valahogyan részesei, õk a
Jézuska cinkosai, és mindezt azért te-
szik, hogy nekünk örömöt szerezze-
nek. Akkor mi voltunk a fõszereplõk.
Aztán a gyanúnk kezdett beigazolód-
ni. Nagyobb testvér, barát, szomszéd
gyerek elmondta bizalmasan, hogy bi-
zony nem a Jézuska hozza az ajándé-
kokat, hanem a szüleink teszik ezt ve-

lünk titokban. Ekkor már megérett
a kérdésfeltevésre a bátorságunk is:
„Anya, apa, ugye a Jézuska hozza a ka-
rácsonyfát. Igen? Nem?” Mit válaszol-
junk most gyermekünk kérdésére?

A legtöbb gyermek hat-nyolcéves
kora körül válik éretté arra, hogy
nagyobb csalódottság nélkül szem-
benézzen a ténnyel, hogy a szerettei
okoznak neki titokban örömöt.

Hat-hétéves kor alatti gyermeknek
nyugodtan válaszoljuk azt, hogy igen,
a Jézuska hozza a karácsonyfát. Aki vi-
szont már olvasni tud (vagyis most ép-
pen elolvassa ezt az írást) érett arra,
hogy ismerje a valóságot: a Mikulás és
a Jézuska szimbólumnyelven hozza
ajándékát, a szeretet szabad megélésé-
nek az ünnepét. Egy korábbi írásom-
ban arról beszéltem, hogy az iskola-
érettségnek egyik feltétele a valóság-
tudat kialakulása. Amikor már a mesét
és a valóságot meg tudja különböztet-
ni egymástól a gyerek, akkor nagyobb
megrázkódtatás nélkül tudja elfogad-
ni azt, hogy a valóságban egy óriási
karácsonyfát nem lehet odavarázsolni
a nappaliba, hogy a Mikulás az egész
Földön egyazon idõben nem képes
minden gyermek csizmájához eljutni
a kéményeken vagy a bezárt ablako-
kon keresztül. Hat-nyolcéves kor kö-
rüli gyermeknek nyugodtan, õszintén,
de tapintattal el lehet mondani, hogy
a karácsony a szeretet ünnepe és ezen
a napon Jézus születését ünnepelve
mi emberek ajándékozzuk meg egy-
mást. Figyeljünk oda arra, hogy csakis

akkor mondjuk el csemeténknek
mindezt, ha õ erre kíváncsi és megkér-
dezi. Az is lehet, hogy bár betöltötte a
nyolcadik életévét, de sokáig, akár
évekig sem teszi fel a kérdést. Ez azt je-
lenti, hogy még nem áll készen arra,
hogy átlépje ezt a határvonalat, a kis
lelkének még szüksége van a csodákra
vagy a szülei kényeztetésére. Ne siet-
tessük gyermekünket! Magától rá fog
kérdezni, ha annak eljön az ideje.

Minden rosszban van valami jó. Et-
tõl kezdve nem csekély kárpótlás lesz
a gyermek számára, hogy õ is ajándé-
kozhat. Ha ügyesek vagyunk és jól ad-
juk elõ mondandónkat, a csalódáson
hamar túllép, és azt gondolja, hogy de
sokáig kellett erre várni. Ettõl kezdve
örül annak, hogy már õ is nagynak
számít a családon belül. Rájön, hogy
milyen izgalmas dolog adni is, és a na-
gyok kiváltságát ezentúl már õ is él-
vezheti. A csodavárás örömét az adni
jó öröme váltja fel. A gyermek gondol-
kodásának sajátosságait betartva, így
kicsi korban a kapni jót, hat-nyolcéves
kortól pedig az adni jót tanulja meg.
Ne felejtsük el, hogy adni csak az tud,
aki elõbb megtanul tiszta örömmel,
gátlások nélkül elfogadni a kapott
ajándékot.

A kisebb gyermeket is be lehet von-
ni a várakozásba, a készülõdésbe
már advent idején. Az adventi koszo-
rút készíthetjük együtt, a lakásunkat
díszíthetjük közösen a gyermekkel. A
mézeskalácsot, mézes pogácsát min-
den gyermek szereti gyúrni. Kicsi és

nagyobb gyermek is szereti gyúrni,
szaggatni, díszíteni. Minden család
maga alakítja ki a karácsonyi forgató-
könyvet a saját igényei szerint. Olyan
családot is ismerek, ahol a kará-
csonyfát a gyermek kicsi korától
együtt díszítik vele és csak az ajándé-
kot csempészik a fa alá. A lényeg,
hogy ilyenkor meghitt és szeretettel-
jes légkört teremtsünk, és ezt meg-
tartsuk egész évre.

Összefoglalva a csodavárás és a me-
sebeli csillogás utáni sóvárgás a gyer-
meki gondolkodás természetes velejá-
rója. A gyermek gondolkodásának fej-
lõdésében ezt az idõszakot a mesei tu-
dat jellemzi, amit fokozatosan vált fel

a valóság mesétõl való megkülönböz-
tetése. A karácsonyi csodára minden-
kinek, gyermeknek és felnõttnek is
szüksége van. A hat-nyolc év alatti
gyermek akkor tudja az ünnepet gyer-
meki, önfeledt örömmel átélni, ha a
hagyomány szerint a Jézuska csoda-
szerûen érkezik.

Kedves szülõk, készüljünk fel! Gyer-
mekünk következõ fogas kérdése az
lesz, hogy a gólya hozza-e a kisbabát. 

Áldott adventi várakozást, és békés,
boldog karácsonyt kíván minden
kedves családnak, gyermeknek és
felnõttnek a Székelyhídi Baba-Mama
Kör!

C Palczert Judit

Ünnepi gondolatok, üzenetek

Mikor mondjuk meg a gyermekünknek,
hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát?

EDEDED

EDEDED



55Ér hang ja
G

2013. december Y

„... mert nagy dolgokat tett velem a
Hatalmas...” (Lk 1,49)

Y Egyszer egy néger törzsfõnök felkereste a ná-
luk lakó misszionáriust. Bement a kis kunyhóba,
ahol a misszionárius lakott. Ugyanolyan volt,
mint az övék, de õ kunyhója falára kitett néhány
fényképet, többek között az édesanyjának a
fényképét is. Nézte a törzsfõnök és megkérdezte:
„vannak még testvéreid?” Azt mondja neki a
férfi: „nincs, anyám egyedüli fia vagyok”. A törzs-
fõnök csodálkozni kezdett: „és elengedett téged,
egyedüli gyermekét, ilyen messzire?” A misszio-
nárius így felelt: „igen, elengedett, mert szeret
titeket, és szeretné, ha ti is megismernétek azt a
Jézus Krisztust, aki õt is, az apámat is, meg en-
gem is új életre hozott”. Aztán megnézett a törzs-
fõnök egy képet a misszionárius otthoni lakásá-
ról. Nagyon szép, kényelmesen berendezett la-
kás, és ahhoz képest most egy összetákolt kuny-
hóban lakik ez az ember. Megkérdezte: „nem
sajnáltad otthagyni azt a szép lakást és idejönni
ebbe a kis kunyhóba?” „Nem, mert én is szeretlek
benneteket, és ha Jézus Krisztus beszélni akar ve-
letek, el kellett, hogy jöjjek és el kell, hogy mond-
jam azt a jó hírt a számotokra: nektek is van új
élet”. A törzsfõnök ezen nagyon elgondolkozott.
Azt mondta: „igen, ez a szeretet”. Amikor az el-
múlt hetekben az utcán jártam, és némely üzlet-
be is be kellett mennem – mert a lelkész is em-
ber, neki is karácsony lesz, és neki is be kell vásá-
rolni –, akkor elgondolkoztam azon, hogy a vi-
lág milyen külsõképpen ünnepli a karácsonyt.
Az üzletek igyekeznek kitenni magukért, hogy
minél szebben fel legyen díszítve az utca, a terek,
a bevásárlóközpontok. Általában mindenütt ka-
rácsonyi zene szólt. Arra gondoltam: hány em-
ber elmondhatja, karácsony van körülöttem.
Szól a zene, megvannak a fények, a reklámok.
Karácsonyi hangulat van: fenyõfát árulnak. Min-
den a karácsonyról beszél – de ez csak karácsony
körülöttünk. Mária ettõl sokkal többrõl beszélt.
A hívõ embernek sokkal többje van karácsony-
kor, mert nemcsak körülötte van karácsony, ha-
nem benne. „... nagy dolgokat tett velem a
Hatalmas...” Mária nem arról beszél, amirõl sok
zsidó asszony meg férfi, gyermek beszélhetett
volna, hogy nagy dolgokat tett értünk a Hatal-
mas. Hiszen a családfõk elmondták, és nemze-
dékrõl nemzedékre hirdették, hogy a mi teremtõ
Istenünk milyen nagy dolgokat tett értünk. El-
mondták, hogyan jöttek át a Vörös-tengeren, ho-
gyan keltek át a Jordánon és még sok-sok törté-
netet az õ szabadító Istenükrõl. Mária hálaének-
ében nemcsak arról beszél, hogy mit tett velünk

az Isten, amikor hordozott sasszárnyakon, vezé-
relt, bajunkban védett. Mannát, fürjet adott. Kõ-
sziklából vizet fakasztott, ha kellett. Mária arról
beszél: mit tett velem a Mindenható. Úgy érzem,
hogy ezen a karácsonyon Isten hívõ népének ide
kellene eljutnia ma is, hogy elgondolkozzon
azon: mit tett velem az Úr, mit cselekedett ben-
nem. Hiszen Mária ezért örül, hogy benne is va-
lamit elvégzett Isten, és ennek mi is részesei le-
hetünk. Régen, fiatal koromban, valahol olvas-
tam egy indiai költõnek a versét, és ez a vers na-
gyon megfogott. A karácsony lényegét írta le a
költõ. Néhány részletre emlékszem csak, mindig
arról beszélt, hogy boldogok voltak a pásztorok,
mert... Boldogok voltak a bölcsek, mert... Boldog
volt Mária, mert... Mindig oda lyukadt ki a költõ,
hogy de én boldogabb vagyok. Emlékszem, hogy
amikor Máriáról volt szó, az volt: boldog volt Má-
ria, mert kilenc hónapig a szíve alatt hordozhat-
ta a világ Megváltóját, de én boldogabb vagyok,
mint Mária, mert egy egész életen keresztül a szí-
vemben hordhatom Jézus Krisztust. A szívem-
ben lehet a Megváltó. Ez az, amirõl így beszél:
nagy tetteket vitt véghez, nagy dolgot cseleke-
dett velem a Hatalmas. Ez jutott eszembe most
karácsony ünnepén. Így áldhatjuk a mi mennyei
Atyánkat, akirõl azt olvassuk: elengedte a Fiát
ebbe a világba, de nemcsak elengedte, hanem el-
küldte, hogy megkeresse és megtartsa, aki elve-
szett. Tartson meg bennünket is!

C Árus László Csongor
hegyközszentmiklósi református lelkész

„Hála legyen Istennek az Õ kimondhatat-
lan ajándékáért!” (2Kor 9,15)

YKicsit beletekintve az emberek és természete-
sen a magam karácsonyi készülõdésébe, meg-
döbbenve látom, hogy milyen nagy hangsúlyt
fektetünk ma az ajándékozásra. Már hetekkel az
ünnep elõtt azon gyötrõdünk, hogy kinek mit ad-
junk, mi a megfelelõ ajándék szeretteink számá-
ra. Természetesen nagyon jó érzés ajándékot ad-
ni és kapni, de valahol úgy érzem, ma már min-
den ekörül forog a karácsonyi ünnepkörben. Kö-
rülöttünk csak úgy áradnak a reklámok megduz-
zadt folyamai, elvakítanak a feldíszített és gazda-
gon megrakott üzletek fényei, minden akciós és
mégis minden drága, és nem találom a megfele-
lõ ajándékot... Miért van ez így? Mert a karácsony
az ajándékozás ünnepe!!! – mondják sokan. Pe-
dig nem így van, mi Krisztus megváltott gyerme-
kei tudhatnánk, hogy a karácsony az AJÁNDÉK
ünnepe, aki nem más mint Isten Fia. Az ajándé-
kozó maga Isten, a megajándékozott pedig az

ember. Ezt ismeri fel az apostol, és ezért ad õszin-
tén hálát, mert tudja, hogy ember ilyet még nem
kapott és értéke felbecsülhetetlen. Ennek az igé-
nek fényében had kérdezzem meg: vajon figye-
lünk e erre az ajándékra, mellyel maga Isten gaz-
dagított meg minket Fiában. Vajon tudok e örül-
ni neki olyan õszinte gyermeki örömmel, mint
kicsiny gyermekeink a tõlünk kapott ajándékok-
nak? Karácsony tehát az AJÁNDÉK ünnepe, Isten
olyan ajándékot adott, amire minden embernek
szüksége van. Álljunk azért Urunk elé a szeretet
ünnepén, tegyük le kezünkbõl szebbnél szebb
ajándékainkat és imára kulcsolva ezt a kezet
mondjuk együtt az apostollal: „Hála legyen az
Istennek kimondhatatlan ajándékáért.” Ámen.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam és
családom nevében minden kedves olvasónak
Isten ajándékában gazdag, békés ünnepeket.

C Bara László
nagykágyai református lelkész

Y Ünnepelni jó! De tudunk-e ünnepelni? Van-e
kedvünk, idõnk, pénzünk ünnepelni? Karácsony
ünnepéhez érkezve mindenki arra törekszik,
hogy lehetõségéhez mérten ünnepelje azt. 

Karácsony ünnepe egy régmúlt eseményérõl
szól, amelyrõl jó megemlékezni, és feleleveníte-
ni a történetet. 

Miért fontos nekem a karácsony? A hangula-
tért, a pihenésért, a családi együttlétért, az aján-
dékokért. Ezek mind múlandók, maradandót
kell keressünk. Ezért kell szívünkbe vésni az
örömüzenetet: szabadítónk született.

Jézus Krisztus értünk született. Felvállalod-e
ezen az ünnepen, hogy õ lesz legfontosabb ven-
déged és ajándékod? Tedd meg, és akkor te le-
szel a legboldogabb. 

Békés, áldott, örömteli karácsony és boldog új
évet!

C Czondi István
érköbölkúti református lelkész

Y A modern kornak egyik negatív jelensége a
fényszennyezés. Ha megnézzük a föld mûhol-
das képeit láthatjuk, hogy vannak területek,
amelyek teljes fényárban úsznak, míg mások
teljes sötétségben vannak. Egyes helyeken a
mesterséges fényforrások annyira uralkodóvá
váltak, hogy szinte látni sem lehet a csillagos
eget. Ez a jelenség különösképpen így, a decem-
beri hónapban éri el a csúcspontját. Kivilágítják
a városokat, parkokat, feldíszítjük az udvarun-
kat és igyekszünk minél fényesebbé tenni laká-
sunkat is. Megtévesztõ a világunknak ez a fajta

túlfényezése, a karácsonynak a mesterséges
hangulatkeltése. Kívülrõl szép, fényes, díszes
minden, de ez sokszor belsõ sötétséget takar. Hi-
szen miközben ebben a túlfényezettségben pró-
báljuk meglelni az igazi, boldog karácsonyt, köz-
ben elfelejtkezünk a karácsony igazi lényegérõl,
a világ Világosságáról, Jézus Krisztusról, aki nél-
kül nem lehet igazi az ünnepünk. János
evangélista azt mondja: „A világosság a sötét-
ségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be
azt... Valakik pedig befogadák õt, hatalmat
ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek”. Azt
kívánom mindenkinek, hogy soha ne felejtsük
el a karácsony igazi lényegét. A világ Világossá-
ga hozzon fényt mindannyiunk életébe, õ áldja
meg az ünnepünket.

C Forró Csaba
csokalyi református lelkész

Y A krisztusi szeretet nevében üdvözlök min-
denkit.

Az adventi várakozás idõszakában élünk. Kicsi-
nyektõl kezdve a nagyokig mindenki várja Kará-
csony ünnepét. A gyerekek figyelnek, hallgatóz-
nak, ragyog a szemük – várják az ajándékot. A
nagyok várják, mert eljön sok család számára az
esztendõ azon néhány napja, amikor hazatérhet-
nek vagy éppen õket látogatják meg.

Van, aki várja, hogy elmúljon az év, hátha a
másik egy kicsit jobb lesz.

Én is tele vagyok várakozással, reménnyel, de
ugyanakkor az aggodalom is ott van a szívem-
ben. Az én gyerekeim is várják a Karácsonyt, az
ajándékot, az utazást. Vajon elegendõ lesz nekik
az ajándék? A kabát, a cipõ meg a többi néhány
apróság.

Mit adhatnék még nekik ajándékba, valamit,
amit nem nõnek ki, ami nem kopik el, valamit,
ami velük marad, és elkíséri õket a jövõben?

Szeretném megajándékozni õket legelõször is
Isten ismeretével, mert aki Istent ismeri, az tud-
ja, soha nincs egyedül a világban, hiszen még a
hajszál sem esik le a fejünkrõl az õ akarata nél-
kül; legyenek becsületesek, mert ki mint vet,
úgy arat; legyenek szorgalmasak tanulásban,
munkában egyaránt, mert méltó a munkás az õ
bérére; végül pedig, de nem utolsó sorban a
család szeretetét, dicséretet, vidámságot, na-
gyon nagyon sok egyetértésben eltöltött évet.

Isten segítsen és adjon nekünk erõt az ilyen
fajta ajándékozáshoz. Isten áldásaiban gazdag
ünnepet és boldog új évet kívánok!

C Futó Ferencz
érolaszi református lelkész

Ünnepi gondolatok, üzenetek

EDEDED

EDEDED

EDEDED

EDEDED

Mikulás járt
a gyermekeknél

Ajándékokat és tartós élelmiszert
hoztak a Dévai Szent Ferenc

Alapítvány székelyhídi csoportjá-
hoz a gyerekeknek és a nevelõknek

december 7-én a debreceni men-
tõszolgálat dolgozói (Nagy István

vezetésével), a debreceni Jobbik
Magyarországért Mozgalom

és a Euromedic Kft.
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Miután az egészségügyben és a tan-
ügyben is kipróbálták magukat,
Csomaközi László és felesége, Tün-
de úgy döntöttek, hogy annál ma-
radnak, amit szeretnek csinálni és
ami hosszú távon jobban megéri: a
fóliaházas növénytermesztésnél.

Y A fent említett döntéshez nem ve-
zetett egyszerû út. Hosszú tanulmányi
évek után, mikor nagy nehezen végre
elhelyezkedik az ember a szakmájá-
ban, azt tapasztalja, hogy nem kap ele-
gendõ megbecsülést, a fizetésrõl nem
is beszélve. Miután Csomaköziék azt
látták, hogy mindkét szakmai környe-
zetben minden kollégájuk foglalkozik
a mezõgazdálkodás valamilyen for-
májával, úgy döntöttek õk is belevág-
nak. Sok évig párhuzamosan mûvel-
ték a kettõt, de néhány éve mindket-
ten otthagyták tanult szakmájukat és
minden percüket a növényeiknek
szentelik. S bár szüleik nem örvende-
nek, hogy letették a fehér köpenyt,
õket a haladás jobban foglalkoztatja.

Miután hozzám is eljutott szorgal-
muk és üvegházaik híre, felkerestem
az Érolasziban élõ párt. Ha üvegházat
nem is, hosszú fóliasorokat és egy
kedves, csendes házaspárt találtam.
Mint elmesélték, tíz év rögös útján ju-
tottak el oda, ahol most vannak, sok
átverés, önképzés és saját bõrön meg-
tapasztalt tanulság árán. Mikor László
és Tünde elkezdték a fóliaházak építé-
sét, nem gondolták, hogy egy napon
ez lesz a mindenük. Egy fóliaház meg-
építése tízezer lejbe kerül, és akkor
még nem is terem alatta semmi. A ve-
tõmagok, azok trágyázása, a locsolás
együtt hihetetlen méretû költségeket
jelentenek. Két-három évvel ezelõttig
minden évben mínusszal zárták az
évet, addig nem látott kártevõk és be-
tegségek támadták a terméseket, és ha
tanácsot is próbáltak kérni, a többi fó-
liaházas termesztõ félrevezette õket.
De õk nem adták fel. Mondhatni újabb
tanulmányi évek kezdõdtek az életük-
ben, többek közt könyvekbõl képez-
ték magukat a siker érdekében, hisz
azzal a tudással nem verhették át
õket, s még pályázati sikerük is volt.
Terményeik skálája közben egyre szí-

nesedett, mert a kezdetekben ugyan
virágokban gondolkodtak, késõbb
sorra jöttek a konyhakerti növények:
retek, saláta, paprika, paradicsom és
társaik. Ottjártamkor, bár már leszed-
ték a legutolsó eladható paprikater-
mést, még mindig szebbnél szebb da-
rabok csüngtek a nálam is magasabb,
majdnem kétméteres paprikaszára-
kon. Mindeközben egy másik sátor-
ban már fejeztek a saláták, illetve be-
tekintést nyertem a palántaneveldébe
is, ahol újabb parcella saláta növeke-
dett a kiültetésre.

Sikerük titka
az õszinteség
A lelkes termesztõket sok negatív ta-
pasztalat köti a tanácskéréshez, amit
most már inkább hanyagolnak is, vi-
szont ha õket megkérdezi valaki egy
problémával kapcsolatban vagy ta-
nácsot kér tõlük, sosem tesznek ke-
resztbe senkinek. Õszintén vállalják
azt is, hogy nem százszázalékosan
természetes („bio”) a piacra vitt ter-
mékük, de abban biztosak, hogy a fó-
lia alatt kevesebb légbõl érkezõ
szennyezõdés érheti a zöldségeket,
mint a szabad ég alatt. Mindebben
megbízik vásárlókörük is, amit szin-
tén az elmúlt tíz évnek köszönhet-

nek. A házaspár termékeit olykor a
nagyváradi nagypiacra viszi, de leg-
inkább a margittai piacon értékesíti,
ahol már jól ismerik, várják õket. S
amíg a többi hamis biotermelõ csak
ámul a zöldségek, gyümölcsök minõ-
ségén, addig László készséggel szol-
gálja ki az õt körülvevõket. 

Arról is teljesen egyenesen nyilat-
koznak, ha a munkásaikról kérde-
zem õket. Nem volt mindig úgy, hogy
munkatársakat tudjanak fogadni, de
mióta szükséges és meg tudják õket
becsülettel fizetni, csakis szülõfalva-
ikból fogadnak segítséget maguk
mellé. Nyaranta olaszi fiatalok se-
gédkeznek a hatalmas sátrakban,
akik még középiskola végén vagy
már egyetemista korban járnak. Je-
lenleg egy olaszi fiatal és egy nagyká-
gyai, a férj szülõfalujába valósi férfi
a jobb kezük. A lokálpatriotizmus
szerintük nem szégyen, sõt, számuk-
ra elég egyértelmû volt, hogy ha
munkát biztosítanak, akkor a saját
falujukból hívnak munkakeresõket.

Minõség szemben
a mennyiséggel 
„A fóliásoknak akkor rossz, ha esik az
esõ” – mondja László. Nem egyszerû
megmaradni a piacon a mai idõjárási

viszonyok mellett, hiszen a nem fóli-
ás termesztõk ettõl nagyban függnek,
szinte kiszámíthatatlan, hogy melyik
évben mibõl mennyi terem. Viszont,
ha jól sikerül az év, a nem fóliás zöld-
ségek is ugyanúgy ott vannak a pia-
con, mint a fóliásak, hiába a fólia
mikroklímájának védelme. Ennek a
lehetséges, bevételre vonatkozó ve-
szélyforrásnak a kiküszöbölésére
László és Tünde azt a taktikát válasz-
tották, hogy kevesebbet termeszte-
nek mint más fóliás vagy nem fóliás
gazdák, de kifogástalan minõséget,
minimális kemikália segítségével, ez-
zel pedig elnyerik a fogyasztók bizal-
mát. Termelõi és piaci stratégiájukat
nem csak õk maguk tesztelik, de vá-
sárlóik is a piacon: „Gyakran elõfor-
dul, hogy ott helyben nyomják a szü-
lõk a zöldséget a kisgyerekek kezébe,
akik mosolyogva tömik magukba a

paprikát vagy a paradicsomot. Ennél
jobb visszajelzés nemigen kellhet ne-
künk” – mesélték.

Szabadság, szerelem – nem egy pa-
tetikus befejezés akar ez lenni, de illik
a helyzetre. László és Tünde legin-
kább a függetlenséget, a szabadságot
értékelik munkájukban. Mindent ma-
guk tanultak a fóliázásról, minden lé-
pésük saját tudásra és tapasztalatra
alapul. Nem kell senkitõl várni az
egyébként semmire sem elegendõ fi-
zetésekre, nem kell ingázniuk, nem
kell szembenézniük a mindennapos,
tudatlanság hajtotta támadásokkal.
Szeretik is, amit csinálnak. Nem min-
dennapi áldás ez. Amint pedig a vá-
sárlók, a tanácsot kérõk vagy épp én
is tapasztalhattam, a csendes, kitartó
növényekkel való foglalkozás meg-
szépíti a lelket.

C Bíró Orsolya

Y Összefogásukról, városszépítõ akaratukról tettek tanubizonyságot a
Legelõként ismert székelyhídi városnegyed lakói. Az említett kerületben
még tavaly elkezdték a fent egy játszótér felépítését. Legelõször egy hintát
készítettek az utca lakói, majd az idén tavasszal egy lóginával bõvült a ját-
szótér. Késõbb, idén nyáron a gyermekes családok közösen vásároltak egy
mûanyag csúszdát, majd a tartórészt kalákában készítették el. Mindezek mel-
lett, hogy ne csak a gyerekeknek kedveskedjenek az önkéntesek, készítettek
egy lócát, sziklakertet, virágoskertet, ahol az unokájukat sétáltató nagyma-
mák, nagyapák megpihenhetnek, míg a gyerekek önfeledten játszanak.

A kaláka tagjai (Andrási Ibolya, Béres Amarillisz, Béres Attila, ifj. Béres
Attila, Béres Csaba, Béres László, Béres Mária, Criºan Árpád, Fodor Ro-
land, Józsa Ferenc, Kulcsár Barna, Nyilas Gábor, Pap László, Pap Richárd,
Pontos Dávid, Pontos József, Szenkó Ferenc, Vésõ Erzsébet), férfiak és
nõk egyaránt kivették a részüket a munkából. Míg a férfiak betonoztak,
gyalultak, fúrtak, faragtak, addig a nõk virágot ültettek, csinosították a kis
kertet és egész nyáron ápolták, kapálták, locsolták azt.

Úgy gondolom, hogy az önkéntesen, önzetlenül elvégzett munka gyü-
mölcse nagyon látványos és hasznos, az együtt eltöltött idõ pedig nagyon
kellemesen telt mindenkinek, éppen ezért csak bíztatni tudunk mindenkit
az ilyen együttmûködésre.

C Csorba Kinga

„Mi a minõségre törekszünk”
G Asszisztensbõl, pedagógusból lett lokálpatrióta érolaszi mezõgazdász a Csomaközi házaspár

Játszótérépítõ kalákák a városnegyedben

Csomaközi Tünde a decemberben még ép, fogyasztható termést mutatja

Példásan
összefogtak
a Legelõ
városrész
tettre kész
lakosai

CC A szerzõ felvételei
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Erdei Ferenc tanító bácsit mindenki ismeri,
utcán láthatjuk, hallhatjuk, beszélhetünk ve-
le. A pedagógus szakember már 36 éve van az
oktatásban, és amit tudni lehet az elemi osz-
tályos gyerekek tanításáról-nevelésérõl, azt
már mind tudja.

(folytatás az elõzõ lapszámunkból)

– Mit mondhatunk ezekrõl a változásokról
szûkebb régiónkban?
– Ha már legutóbb épp a szakoktatást említet-
tük, akkor nekem a nagykágyai szakiskola a fájó
pontom. Mivel itt is folyik középiskolai elméleti
oktatás, meg Székelyhídon is, és mivel mindkét
iskolának ugyanaz a vonzáskörzete, valahol ab-
ban kellene gondolkodni, hogy meg kéne oszta-
ni a munkát. Egyik helyen elméleti szakközépis-
kolát, másik helyen pedig szakiskolát és szakkö-
zépiskolát kellene mûködtetni. Sajnos Székely-
hídnak nincs akkora vonzáskörzete, hogy két el-
méleti középiskolát vagy két elméleti középisko-
lát és egy szakközépiskolát el tudna látni diákok-
kal. A nagykágyai szakiskola valamikor nagyon-
nagyon jó szakembereket, mezõgépészeket, ne-
hézgépkezelõket képzett. Nyilvánvaló, hogy

akkor még a tanügy-, a mezõgazdasági és a
munkaügyi minisztérium is finanszírozta azt az
iskolát, ma pedig tudtommal egyedül csak az ok-
tatási tárca tartja fenn ezt az intézményt.

A másik dolog, amirõl nem beszéltünk a ’89-
es változásokat követõ idõszakban az a gyere-
kek létszámának rohamos csökkenése. Olyan
településeken, ahol régebben óvodától VIII.
osztályig mûködött az oktatás – konkrétan
Csokalyról beszélek –, mára már az V–VIII-as
oktatás teljesen felszámolódott, tanítva még az
óvodai és az I–IV. osztályokban. Érolasziban
már összevont osztályokban tanítanak, mert
nincs meg a négy osztályra elegendõ gyerek-
létszám. Egyre több és több településen jelen-
nek meg az összevont osztályok és ez min-
denképpen visszahat az oktatás minõségére.

Egy másik nem szívderítõ állapot az, amikor
az V–VIII. osztályos, valamint a középiskolai di-
ákokat utaztatni kell, mert ezt az adott telepü-
lés mindenképpen megérzi. Lassan az elemi
osztályokban is megjelent, vagy pedig meg fog
jelenni a a tanulók ingáztatása, sajnos. Mivel a
szülõknek lehetõsége van a gyereket falvakról
beutaztatni Székelyhídra, Székelyhídról pedig
Létavértesre, ez szintén nem tesz jót a helyi is-

koláknak. Tegyük hozzá, hogy a szülõnek joga
van megválasztani azt az iskolát gyermekei szá-
mára, ahol úgy gondolja, hogy a gyermeke ké-
pességeihez mérten megfelelõen tud fejlõdni. 
– A külföldi oktatás nem „vágja el” a gyermek
késõbbi itthoni jövõjét?
– Ez így van, bár ez attól függ, hogy hol képze-
lik el a gyerek jövõjét. Ha ugyanis a gyereket
bármelyik korosztályban kiviszik külföldre ta-
nulni, akkor nagy a rizikója annak, hogy ez a
gyerek már ott fog maradni.
– Milyen volt annak idején a jó tanító, a sik-
eres tanító? Milyen elvárások voltak a szülõk
részérõl a tanítóval szemben?
– A szülõk részérõl az elvárás akkor is az volt,
ami most. Persze az, hogy tanító, az így nem tel-
jes, mert a tanítással szorosan kapcsolatban
volt a nevelés is. A szülõknek mindig is az volt
az elvárása a tanítóval, oktatóval, pedagógus-
sal szemben, hogy tanítsanak és neveljenek.
Szerintem akkor is és most is ugyanazok az el-
várások, ezek nem változtak. Erre a munkára,
amit én nem is munkának, hanem hivatásnak
neveznék, erre akkor is és most is csak azok az
emberek képesek, akik nem csak azt nézik,
hogy mit kell én megtanítsak annak a gyerek-

nek, hanem azt a gyereket partnernek tekintik
és együtt dolgoznak. Tehát nem úgy áll ki a ta-
nító, hogy ott van 20–30 neveletlen kis lurkó,
az a nyersanyag, amibõl én valamit kell gyúr-
jak, hanem itt vagyunk és együtt kell dolgoz-
nunk. Egy igazi pedagógus nem tanítja a tanít-
ványait, hanem együtt tanul velük. Nemcsak
együtt kell tanulni a gyerekkel, hanem együtt
is kell „élni” vele, vele s a családdal. Sokszor
mondom és emlegetem, hogy minden szülõ-
nek a saját gyereke a legszebb, legokosabb,
legügyesebb. És ez természetes. Természetes,
hogy mindenki elfogult egy kicsit a saját gyere-
kével szemben. Ugyanakkor a pedagóguson
múlik, hogy tisztázzuk a dolgokat, lehetõsége-
ket. Mondtam, hogy a gyerek és a család is két
alapvetõ pillére ennek az oktatási folyamat-
nak. Tehát az iskola és a tanító az nem minden-
ható. Ha sikerül a szülõkkel közös nevezõre
jutni, a szülõk is és a tanító is meg tudnak
egyezni egy bizonyos célban: a gyerekbõl a
maximális teljesítményt kell kihozni – akkor
én azt mondom, hogy az a tanító jó tanító. De
én nem hiszem, hogy ez változott a ’80-as és a
’90-es évek után.

C Béres Imre

A tanügy gondban levõ pillérei (2.)
G Erdei Ferenc tanító bácsi az oktatási rendszer múltjáról, helyzetérõl és kilátásairól

Y Ahogy a Free Steps kitalálója és koreográfusa mondani
szokta: „Ha a lábuk nem is, a szívük mindig a helyén van.”
Miért lett volna ez másként az ominózus péntek estén? A
csapat mindenkit szeretettel várt az általuk megszervezett
buliba, hogy együtt ünnepeljék a próbákkal, próbatételek-
kel, barátságokkal és sikerekkel fémjelzett elmúlt öt évet.
Mint Ildikótól megtudtuk, nagyon viccesen pont arra a nap-
ra sikerült megszervezni a szülinapozást, amelyikre össze-
hívta egy leendõ tánccsoport esetleges tagjait az elsõ tánc-
próbára. Álma azóta jócskán kinõtte magát. Akkor még
nem volt válogató, számos tanuló megfordult a próbákon
az elmúlt években, s akik tovább bírták, mint néhány közös
edzés, azokat szintén meghívták egy szelet tortára, kis
nosztalgiázásra. De ezzel nem zárult le az idõtöltés.

A tíz órai kezdettel meghirdetett buli, bár váratott a
magára, ami a hangulatot s a tömeget illeti, mégis aki
kivárta, nem bánta meg. A hangolódást DJ White vezette,
hol hiphopslágerekkel, hol más mûfajú zenékkel, ezalatt
a régi és új tagok ismerkedéssel, tortaevéssel múlatták az
idõt, aztán kezdõdhetett a hiphop táncstílus különbözõ
kategóriáit felsorakoztató bemutatók sora. A Free Steps
tagjai nagyot villantottak! Közel tíz kisebb összeállítást

mutattak be a táncosok kettes, hármas vagy egyéb felállá-
sokban, bebizonyítva, nem kár egyetlen izzadságcseppért
sem, amit az edzõteremben hagynak. Különbözõ helyvál-
toztatások, alakzatok és „magánakciók” váltogatták egy-
mást, gyakran a csapattagok saját összeállításában.
Ezután a meghívott vendégek összeállításai kápráztatták
el a tánckedvelõket. A nagyváradi Unique Dance Crew
táncosa, Szasza, és a már önálló koreográfus, Meyo
(www.facebook.com/meyo23) a végigtáncolt évek
tapasztalatait összegyúrva szedték szét a levegõt maguk
körül. Az tematikus este koronázása mégis csak a nagy-
szalontai rapper, Mr. Siid deszkára lépése volt, aki
a Quimby együttes Ajjajjaj címû dalának feldolgozása,
a Mutasd a cicát! és az Ördögi kacaj címû dalai mellett
a következõ lemezérõl is elõadott egy mûvet. 

A „rappertoár” lepörgése után szabadon maradt a tánc-
parkett a hajnalig bulizóknak, akik bizonyára nem tekin-
tenek már érinthetetlen ikonokként a hiphoposokra,
mint ahogyan az lenni szokott, hanem remélhetõleg ked-
vük támadt a tánc egyéniben vagy közösségben kapható
élményeit megtapasztalni.

C Bíró Orsolya

Y A negyedik helyen végzett a szé-
kelyhídi csapat, a Bihar megyei ma-
gyar nyelvû középiskolák közötti
teremlabdarúgó-bajnokságon.

A hat együttest felvonultató nagy-
váradi döntõ tornára sajnos kicsit
fáradtan érkeztek fiataljaink, cseré-
jük is alig volt, de így is sikerült el-
verekedniük magukat a kisdöntõig,
ahol 4-1-re kikaptak helyi Szent
László Katolikus Gimnázium focis-
táitól. A döntõben szintén váradi si-

ker született: a Mihai Eminescu di-
ákjai 4-0-ra verték a berettyószép-
lakiakat.

Az RMDSZ és az Alma Mater Alapít-
vány által közösen szervezett bajnok-
ság végén a díjakat Botházy Nándor,
a szövetség sportért felelõs ügyveze-
tõ alelnöke adta át, bízva abban, hogy
az Eminescu csapata jövõ év áprilisá-
ban megyénknek elnyeri az országos
bajnoki címet.

C Ér hangja

Székelyhídi hiphopbuli
G Megünnepelte ötödik születésnapját a Free Steps tánccsoport

Negyedik hely Váradon a
középiskolás focistáinknak

A méltán elismert Free Steps csapat november 29-én tartotta szülinapi partiját. A számos fellépést és díjat maguk
mögött tudó táncosok nem bízták a véletlenre az este hangulatát: vezetõjükkel, Mészáros Ildikóval igazi hiphop-
show-t rendeztek sok tánccal és rapkoncerttel a sörkert diszkójában.

Selejtezõ a székelyhídi sportcsarnokban
Berettyószéplak és Székelyhíd csapata a városunkban lezajlott selejtezõ-
torna elsõ két helyérõl jutott a megyei döntõbe. A bajnokságra összesen
beiratkozott tizenkét csapat közül öt csapat küzdött a székelyhídi sport-
csarnokban zajló viadalon, körmérkõzéses rendszerben. A kétszer tízper-
ces meccsek után százszázalékos teljesítménnyel a berettyószéplaki fiat-
alok gyõztek, második helyen a székelyhídi gimnázium tanulói léptek
tovább. A további sorrend: 3. Érmihályfalva, 4. Margitta, 5. Nagykágya.

A mérkõzések elõtt elsõként Kozma Sándor tornatanár köszöntötte a
megjelent csapatokat és a kilátogató nézõket, ismertetve a torna menetét
és a szabályokat. Rövid bevezetõje után átadta a szót Szabó Ödön Bihar
megyei RMDSZ-es parlamenti képviselõnek, aki jó meccseket, jó szórako-
zást kívánt a résztvevõknek és elmondta, hogy nagyon szereti a labdarú-
gást, hisz itt nem lehetünk önzõek, mindig a jobb csapatmunka nyer! Végül
Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere úgy nyilatkozott, nagy büszke-
séggel tölti el, hogy a városban több kórus- és tánccsoport mellett végre
korosztályos focicsapatok is mûködnek.

C Juhász György

Öt éve öregbítik
városunk
hírnevét
a Free Steps
táncosaiCC
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Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Juhos Mária (Székelyhíd), Kis Kitti (Érkeserû) , Kiss Kálmán (Kiskereki)

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 január 24-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.

Y A kora délutáni decemberi napon
nyitott ajtót az egyenes tartású, barát-
ságos tekintetû Májercsik Ida tanító
néni. Barátságosan tessékel be szé-
kelyhídi otthonába, ahol rögtön úgy
kezdünk beszélgetni, mintha éppen
azelõtt fejeztünk volna be egy másik
témát.

Ülünk egymással szemben és beszél-
getünk, nincs interjújellege a társal-
gásnak. Csak figyelem a békés, emlé-
keibe elmerülõ nyugdíjas pedagó-

gust. Olyan érzésem van, mintha egy
békebeli történetet figyelnék, ahol a
nagymama mesél, az unoka pedig
csendben hallgatja a nosztalgiázást.

Az emlékek láncai lassan, csendben
nyúlnak. Megtudom, hogy Fazekas-
varsándról induló tanítónõ egy évig
Tenkegörbeden, aztán pedig tíz évig
Hegyközszentmiklóson vezette a ne-
bulókat a betûvetés rejtelmeibe, az-
tán jött a család Székelyhídra.

A hét generációt oktató pedagógus
elve a gyerekeket az õszinteségre, be-

csületességre nevelni, testi épségüket
maximálisan megõrizve. A tanítói pá-
lya az, ahol azt a korosztályt nevelik,
akik a legszerethetõbbek. 

Ida tanító néni elmeséli azt is, hogy
mindig szigorú volt, viszont a szigorú-
ság nem volt akadálya a gyermekek
szerethetõségének. 

Ha már a szigorúságról mesél, meg-
kérdezem, hogy mi a véleménye a ré-
gen használatos körmösrõl, tenye-
resrõl vagy esetleg a nyaklevesrõl.

Fanyar mosoly kíséri a választ. Véle-
ménye szerint veréssel nem lehet
sem gyereket nevelni, sem ered-
ményt elérni.

Õ mindig írásos büntetéseket adott
a nebulóknak. A büntetés súlyossá-
gát tekintve kellett nevelõ szándékú
mondatokat százszor vagy még an-
nál is sokkal többször leírni. Vélemé-
nye szerint igazságosnak kell lenni,
mérlegelni kell és nem utolsó sorban
empatikusan kell a gyerekekhez vi-
szonyulni, hiszen egy tanítónak az

osztálya a második családja, ahol az a
szeretet, amit a gyerekeknek ad,
többszörösen sugároz vissza, akár
évek múlva is. 

Harminckilenc év munkatapaszta-
latával mondja: az elméleti oktatás a
gyakorlatban megbukik. Minden gye-
rek más, minden eset más. Minden
osztályt másképpen kell kezelni. 

Ki sem hagyhattam beszélgetésünk-
bõl a napjainkban annyira divatos al-
ternatív oktatás kontra hagyományos
oktatást, kértem, fejtse ki errõl a
véleményét. A válasz számomra meg-
lepõ volt. Nem dicsérte az egyiket és
nem ócsárolta a másikat. Fontosnak
tartja a gyerekek önnállóságra való
nevelését, viszont rendszerek ide
vagy oda, a tanító csak akkor eredmé-
nyes, ha a szülõk maximális támoga-
tását élvezi az oktatást tekintve. A ta-
nítónak az a feladata, hogy felfedezze
az értelmet, a tehetséget a nebulók-
ban, és azt pallérozza és támogassa a
kibontakozásban.

Végezetül mielõtt elköszönnék,
megtudom, hogy szeret és szeretett
mindent gyorsan elvégezni. A nyugdí-
jas évek megengedik, hogy kereszt-
rejtvényt fejtsen, novellákat olvas-
son. Hódolhat az irodalom oltárán és
utazhat. Bejárta fél Európát, és elme-
rülhetett a természeti szépségek és a
különbözõ kultúrák sokaságában. Ott
van a kert, ahol kedvére kertészked-
het és a szebbnél szebb szobanövé-
nyek. Gondozásuk felér egy osztállyal
való törõdéssel. 

Van idõ az unokákra, és most már
csak a családé, nem kell az osztállyal
osztozni.

Ida tanító néni élete mottójával en-
ged engem is utamra, mintha a nagy-
betûs életbe kellene engednie, Hor-
váth Imrét adja nekem is, de mások-
nak is útravalóul: „Sietve élj, de soha
ne siess!”

C B. J. R.

Bejgli

Hozzávalók (4 rúdhoz): 1 kg liszt, 25
dkg margarin, 1 dl tej, 4 dkg élesztõ, 2
tojás sárgája, 1 citrom héja, 10 dkg
cukor, tejföl. A töltelékhez: 10–15 dkg
dió vagy mák, kevés tej.

Elkészítés: A lisztet a margarinnal el-
morzsoljuk. A tejben és kevés cukor-
ban az élesztõt felfuttatjuk, majd hoz-
záadjuk a tojást, a citrom héját, a cuk-
rot, és annyi tejfölt, hogy kelt tészta ke-
ménységû legyen. A töltelékhez valót
csak összekeverjük egy kis tejjel, hogy
könnyebben lehessen vele dolgozni és
finomabb is legyen tõle. Feltekerés
után egy órát pihentetjük. Tojássárgá-
jával kétszer átkenjük, egyszer 45 perc
után, majd sütés elõtt. Hosszú tûvel
megszurkáljuk. Elõmelegített sütõben,
200 fokon 30 perc alatt megsütjük.

Tipp: Ha megcsíkozzuk tûvel a bejgli
tetejét és utána kenjük be a tojássárgá-
jával, akkor az márványozott lesz. 

Mézes sütemény

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg
cukor, 2 evõkanál méz, 3 evõkanál tej,
2 tojás, 5 dkg zsír, fahéj (ízlés szerint),
1 kávéskanál szódabikarbóna.

Elkészítés: A tojást, a cukrot, a mézet
alaposan kikavarjuk, utána hozzáad-
juk a többi hozzávalót. Kisujjnyi vas-
tagra nyújtjuk, kiszaggatjuk, és máris
süthetjük. Elõmelegített sütõben, 180
fokon 10–15 perc alatt készre sütjük. 

Tipp: Cukormázzal, dióval, kókusz-
szal vagy marcipánnal is díszíthetjük.
Ne süssük sokáig, megkeményedhet.

Tûzdelt pulykacomb
Hozzávalók: 1,5 kg pulykacomb, 2–3
gerezd fokhagyma, 10 dkg füstölt sza-
lonna, pulyka fûszerkeverék, 20–30
dkg aszalt szilva, 1,5–2 dl étolaj, 1
alma szeletekre vágva.

Elkészítés: A pulykacombot késsel
sûrûn beszurkáljuk. A szúrt nyílások-
ba felváltva füstölt szalonnát és fok-
hagymát tûzdelünk. Megszórjuk a
húst a fûszerkeverékkel, és meglocsol-
juk olajjal. Mellétesszük a szeletelt al-
mát és az aszaltszilva-darabokat. Elõ-
melegített sütõben, 200 fokon alufólia
vagy fedõ alatt egy órát sütjük. A puly-
kacombot felszeleteljük, és a pecse-
nyelével meglocsoljuk. Köretként kí-
nálhatunk hozzá rizst, burgonyát vagy
zöldségköretet is. 

Rántott ponty
Hozzávalók (4 személyre): 8 meg-
tisztított pontyszelet, só. A paníro-
záshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa. A
sütéshez: bõven olaj. A mártáshoz: 5
dkg gomba, 1 citrom leve, 1 alma, 2
üveg majonéz, 2 evõkanál száraz fe-
hérbor, 4 evõkanál tejszín, 1 kávés-
kanál vöröshagymakrém, 2 csapott
kávéskanál õrölt fehér bors, 1 kávés--
kanál porcukor.

Elkészítés: A pontyot megmossuk,
kissé beirdaljuk, alaposan besózzuk,
állni hagyjuk. A gombát megtisztítjuk,
és apró kockákra vágjuk. Kevés cit-
romlével elkevert vízbe tesszük. Az al-
mát meghámozzuk, húsát apró koc-
kákra vágjuk.

A mártáshoz a gombát a citromos
vízben megpároljuk, leszûrjük, hagy-
juk kihûlni. A majonézhez keverjük a
bort és a tejszínt. Hozzáadjuk a vörös-
hagymakrémet, az almát és gombát,
az õrölt borssal, kevés porcukorral és
a maradék citromlével ízesítjük. A ha-
lat lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába
forgatjuk. Forró, de nem túlhevített
olajban aranysárgára sütjük. A már-
tással és fõtt burgonyával kínáljuk.C

„Sietve élj, de soha
semmit el ne siess!”
G Beszélgetés Májercsik Ida nyugalmazott tanítóval

Receptek az ünnepekre

FÜGGÕLEGES: 1. Izgalmas, kockázatos vagy szokatlan élmény, vállalkozás 2. Kettõs földrész 3. Ricinusolaj-
adag! 4. Dokumentumot utólag módosító 5. Megijed 6. Skandináv fõváros polgára 7. Egylettagok! 8. Idõszámí-
tásunk elõtt (röv.) 9. Hozzátartozók, családtagok 10. Ragasztóanyag 15. Potyogni kezd! 16. Tangens (röv.) 20.
Magas testhõmérséklet 21. Odanyújt 23. A büntetõ perben ezt „emeli” az ügyész 25. Budapesti Spotegyesület
(röv.) 27. A föld felé 28. Elõkelõ, fõnök 29. Skálahang
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1
VÍZSZINTES: 1. A vers címe 11.
Tárgyra vonatkozó névmás 12.
Az utolsó betû 13. Sierra ..., af-
rikai ország 14. Nehezen elvit-
te lentebbi helyre 17. Köpeny-
szélek! 18. Arad városrésze!
19. Recseg-... 20. ... tesz, becsap
22. Szint 24. Közelítõ értéke
3,14 25. Bánk ... (Katona Jó-
zsef drámája) 26. Összezavart
dák! 27. Igekötõ 28. Vizes spor-
toknak helyet adó létesítmény
30. A költõ neve 31. Titkosírás



1 Annam·ria, TihamÈr
2 OttÛ
3 KornÈl, Soma
4 Ulrik, ElzsÈbet
5 Emese, Sarolta
6 Csaba
7 ApollÛnia
8 Ell·k
9 LukrÈcia

10 Am·lia, Ulrika
11 Lili, NÛra
12 Dalma, Izabella
13 Jenı
14 ÷rs, Stella
15 Henrik, Roland
16 Valter, Irma
17 Elek, Endre
18 Frigyes
19 EmÌlia
20 IllÈs
21 D·niel, Daniella
22 Magdolna
23 Lenke
24 Kincsı, Kinga
25 Jakab, KristÛf
26 AnikÛ, Anna
27 Lili·na, Olga
28 Szabolcs
29 FlÛra, M·rta
30 Judit, XÈnia
31 Oszk·r
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1 Egyed, Egon
2 Rebeka, Dorina
3 Hilda
4 Roz·lia, RÛza
5 Lırinc, Viktor
6 Zakari·s
7 Regina
8 Adrienn, M·ria
9 ¡d·m

10 Nikolett, Hunor
11 TeodÛra
12 M·ria, Irma
13 KornÈl
14 Rox·na, SzerÈna
15 Enikı, Melitta
16 Edit
17 ZsÛfia
18 Di·na
19 Vilhelmina
20 Friderika
21 M·tÈ, Mirella
22 MÛric
23 Tekla
24 GellÈrt, MercÈdesz
25 Eufrozina, Kende
26 Jusztina, Kozma,

Damj·n
27 Adalbert, Vince
28 Vencel, Salamon
29 Mih·ly, G·bor,

Rafael
30 Jeromos

1 Malvin, TerÈz
2 Petra
3 Helga
4 Ferenc
5 AurÈl
6 Br˙nÛ, Ren·ta
7 Am·lia
8 Kopp·ny
9 DÈnes

10 Gedeon
11 Brigitta
12 Miksa
13 Ede, K·lm·n
14 HelÈn
15 TerÈz
16 G·l
17 Hedvig
18 Luk·cs
19 N·ndor
20 Vendel
21 Orsolya
22 Elıd, SzalÛme
23 GyˆngyvÈr, Gyˆngyi
24 Salamon
25 Bianka, Blanka
26 ˙j bor, Dˆmˆtˆr
27 Szabina
28 Simon, Szimonetta
29 N·rcisz
30 Alfonz, ZenÛbia
31 reform·ciÛ, Farkas
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1 Marianna
2 Achilles
3 Gyızı
4 K·roly, Karola
5 Imre
6 LÈn·rd, Krisztina
7 Rezsı
8 Zsombor, Kolos
9 Tivadar

10 RÈka
11 M·rton
12 JÛn·s, Ren·tÛ
13 Szilvia, SzaniszlÛ
14 Aliz, Vazul, Huba
15 Albert, LipÛt
16 ÷dˆn
17 Hortenzia, Gergı
18 Jenı
19 ErzsÈbet
20 Jol·n
21 OlivÈr
22 CecÌlia
23 Kelemen, Klementina
24 Emma, FlÛra, Vir·g
25 Katalin, Klementina
26 Vir·g
27 Virgil
28 Stef·nia
29 Taksony
30 Andor, Andr·s
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1 Ign·c, Brigitta
2 Aida, Karolina
3 Bal·zs
4 Csenge, R·hel
5 ¡gota, Ingrid
6 DÛra, Dorottya
7 RÛmeÛ, TÛdor
8 Aranka, Jeromos
9 AbigÈl, Alex

10 Elvira
11 Bertold, Marietta
12 LÌdia, LÌvia
13 Ella, Linda
14 B·lint, Valentin
15 Georgina, Kolos
16 Julianna, Lilla
17 Don·t
18 Bernadett, Simon
19 Zsuzsanna, Eliza
20 Alad·r, ¡lmos
21 EleonÛra
22 Gerzson
23 AlfrÈd
24 M·ty·s
25 GÈza
26 Edina
27 ¡kos, B·tor
28 ElemÈr

1 ˙jÈv, Fruzsina
2 ¡bel
3 GenovÈva, Benj·min
4 LeÛna, Titusz
5 Simon, EmÌlia
6 vÌzkereszt, Boldizs·r
7 Attila, RamÛna
8 GyˆngyvÈr
9 Marcell

10 Mel·nia
11 ¡gota
12 Ernı
13 Veronika
14 BÛdog, FÈlix
15 LÛr·nd, LÛr·nt
16 Guszt·v
17 Antal, AntÛnia
18 Piroska
19 M·riÛ, S·ra
20 F·bi·n, SebestyÈn
21 ¡gnes
22 Vince, Art˙r
23 Zelma, Rajmund
24 TimÛt, Ferenc
25 P·l
26 Vanda, Paula
27 Angelika, AngÈla
28 Karola, K·roly
29 AdÈl, ValÈr
30 Martina
31 Marcella, J·nos

1 HugÛ
2 ¡ron
3 Buda, Rich·rd
4 Izidor
5 Vince
6 BÌborka, Vilmos
7 Herman
8 DÈnes
9 Erhard

10 Zsolt
11 LeÛ, SzaniszlÛ
12 Gyula
13 vir·gvas·rnap, Ida
14 Tibor
15 Anaszt·zia, Tas
16 Csongor
17 nagycs¸tˆrtˆk, 

Rudolf, IzidÛra
18 nagypÈntek,

Andrea, Ilma
19 nagyszombat,

Emma, Malvin
20 h˙svÈt, Tivadar,

TihamÈr
21 Konr·d, Anzelm
22 Csilla, NoÈmi
23 BÈla, Adalbert
24 Gyˆrgy
25 M·rk
26 Ervin
27 Zita, Mariann
28 ValÈria
29 PÈter
30 Katalin, Kitti
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1 F¸lˆp, Jakab
2 Zsigmond
3 Irma, TÌmea
4 MÛnika, FlÛri·n
5 Adri·n, Gyˆrgyi
6 Frida, Ivett
7 Gizella, Guszt·v
8 Mih·ly
9 Gergely, Alberta

10 ¡rmin, P·lma
11 Ferenc
12 Pongr·c
13 Imola, Imelda
14 Bonif·c, Gyˆngyi
15 Szonja, ZsÛfia
16 Botond, MÛzes
17 Paszk·l
18 Alexandra, Erik
19 IvÛ, Mil·n
20 Bern·t, FelÌcia
21 Konstantin, Andr·s
22 J˙lia, Rita
23 Dezsı, Vilmos
24 Eliza, Eszter
25 Orb·n, Gergely
26 F¸lˆp, Evelin
27 Hella
28 Csan·d, Emil
29 ·ldozÛcs¸tˆrtˆk,

Magdolna, Magda
30 Janka, Johanna
31 AngÈla, Petronella

1 T¸nde
2 Anita, K·rmen
3 Klotild, CecÌlia
4 Bulcs˙
5 Fatime
6 Norbert, Cintia
7 RÛbert
8 p¸nkˆsd, Med·rd
9 FÈlix

10 Margit, GrÈta
11 Barnab·s
12 Villı
13 Antal, Anett
14 Vazul, Herta
15 Jol·n, Vid
16 Jusztin, Jusztina
17 Alida, Laura
18 Arnold, Levente
19 Gy·rf·s
20 Rafael
21 Alajos, Leila
22 Paulina
23 Zolt·n
24 J·nos, Iv·n
25 Vilmos, Viola, Vilma
26 J·nos, P·l
27 L·szlÛ
28 Levente, IrÈn
29 PÈter, P·l
30 P·l
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Az …r hangja SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja,
kiadja Ès ingyenesen terjeszti az …r hangja Egyes¸let.

Az …r Tv hetente jelentkezik ˙j ad·sokkal,
a R·diÛ …r minden hÈtkˆznap dÈlut·n hallgathatÛ az interneten.

1 Albin
2 Lujza
3 KornÈlia, Kunigunda
4 K·zmÈr
5 Adorj·n, Adri·n
6 Inez, LeonÛra
7 Tam·s
8 Zolt·n, Apolka
9 Fanni, Franciska

10 IldikÛ
11 Szil·rd, Konstantin
12 Gergely
13 Ajtony, Kriszti·n
14 Matild
15 nemzeti ¸nnep, KristÛf
16 Henrietta
17 Gertr˙d, Patrik
18 S·ndor, Ede
19 JÛzsef, B·nk
20 Klaudia, Alexandra
21 Benedek
22 Be·ta, Izolda
23 Emıke
24 G·bor, Karina
25 IrÈn, Õrisz
26 Em·nuel
27 Hajnalka, Auguszta
28 Gedeon
29 Auguszta
30 Zal·n
31 ¡rp·d

1 Elza
2 Melinda, Vivien
3 Ferenc, OlÌvia
4 Barbara, Borb·la
5 Vilma
6 MiklÛs, Gyop·r
7 Ambrus
8 M·ria
9 Nat·lia, ValÈria

10 Judit, Loretta
11 ¡rp·d
12 Gabriella
13 Luca, OtÌlia
14 Szil·rda
15 ValÈr, Detre
16 Aletta, Etelka
17 L·z·r, Olimpia
18 Auguszta
19 Viola, Anaszt·z
20 Teofil
21 Tam·s, PÈter
22 ZÈnÛ, FlÛri·n
23 ViktÛria
24 ¡d·m, …va
25 kar·csony, EugÈnia
26 Istv·n
27 J·nos
28 Kamilla
29 Tam·s, Tamara
30 D·vid
31 Szilveszter

1 Bogl·rka, NimrÛd
2 Lehel
3 Hermina
4 Dominika, Domonkos
5 Krisztina
6 Berta, Bettina
7 Ibolya
8 L·szlÛ
9 Emıd

10 Lırinc
11 Tiborc, Zsuzsanna
12 Kl·ra
13 Ipoly, Ince
14 Marcell
15 M·ria
16 ¡brah·m
17 J·cint, RÈka
18 Ilona, Rajnald
19 Huba
20 ·llamalapÌt·s ¸nnepe,

Istv·n
21 Hajna, S·muel
22 MenyhÈrt, Mirjam
23 Bence
24 Bertalan
25 Lajos,PatrÌcia
26 IzsÛ, Nat·lia
27 G·sp·r, MÛnika
28 ¡goston, MÛzes
29 Beatrix, Erna
30 RÛzsa
31 ˙j kenyÈr, Bella, Erika
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