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Y Beszélgetés Schmitt Pál volt köztársasági
elnökkel, a jótékonysági bál fõvédnökével

A gyermekek és a magyar kultúra szeretete, vigyázása jegyében telt az este

Kulturális meglepetések sora várta a magyar kultúra napi jótékonysági bál vendégeit január 25-én a székelyhídi múzeumban. A nem mindennapi eseményen számos illusztris meghívott követhette figyelemmel az est történéseit és kóstolhatta végig a tokaji és székelyhídi borokat a vacsora során.
C Kustán László

Toborzó – felhívás
Az Ér Tévé, Rádió Ér, Ér hangja
havilap csapata keresi azokat a fiatalokat (és nemcsak), akiket érdekel
az újság- vagy televíziós hírszerkesztés, a riporteri, operatõri vagy vágói
tevékenység, és szívesen kiprobálnák magukat ezeken a területeken.
A jelentkezéshez szükséges:
– EuroPass önéletrajz
– motivációs levél
HA már rendelkezel tapasztalattal
a fent említett munkakörökben,
ezek eredményeit csatolva küldd el
e-mailben. Ezek lehetnek újságcikkek, fényképek, hangfelvételek,
videófelvételek. Mindegyik esetében kérlek jelezzétek, hol jelentek
meg (ha megjelentek) az adott
munkák. Az információkat az Ér
hangja Egyesület e-mail címére
(erhangja1@gmail.com) várjuk
február 25-ig. Személyes interjú
február 28-án, Székelyhídon a médiastúdióban. Pontosabb idõpontról e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk a jelentkezõket. Érdeklõdni a 0762-830344-es telefonszámon lehet.
Ha a meghirdetett megfelelõ tudáson túl: tudsz helyesen magyarul
beszélni és írni, szeretsz önkénteskedni, rugalmas, nyitott vagy,
tettre és tanulásra kész, kitartó és
lelkes, MINDENKÉPP JELENTKEZZ!
CSAK RÁD VÁRUNK!

A Gyermek Jézus Gyermekotthon éneklõ gyerekeit a bál díszmeghívottjai vezették be a nagyterembe

Y A szokványostól eltérõ, megható
nyitánynak lehettünk szem- és fültanúi a magyar kultúra napjának alkalmából szervezett bálon. Miután az
est házigazdája, Kiss Csaba, a nagyváradi Szigligeti-társulat színmûvésze köszöntötte a vendégeket, a
kultúra szellemét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szárnyai alá tartozó
helyi Gyermek Jézus Gyermekotthon kis lakói hozták be énekükkel a
nagyterembe. A gyermekek a vendégelõadók, a magyarországi Kiss
Kata Zenekar elé igyekeztek felsorakozni, és nem egyedül sétáltak át a
termen. Böjte Csaba testvér, Schmitt
Pál volt köztársasági elnök, a bál fõvédnöke és felesége, Makray Katalin,

továbbá Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, Asztalosné Zupcsány Erika,
Magyarország szociálpolitikákért felelõs helyettes államtitkára és Szabó
Gergely, Harsány polgármestere vezették be õket.
A kis csapat énekei – melyeket Kovács Ágnes, az otthon vezetõje és
Csaplár Angéla katolikus kántor segítségével tanultak meg, s amelyet a
Kiss Kata Zenekar kísért – megadták
az alaphangot a kultúránk ápolására
hivatott hagyományos rendezvényhez. Következõ mozzanatként pedig
már a jól ismert Boldog születésnapot címû dalt énekelték, mire Aszalós
Tímea, lapunk fõszerkesztõje és Palzert Judit, a Székelyhídi Baba-Mama

Kör vezetõje behozták Böjte Csaba
születésnapi tortáját. A háromemeletes kalocsai mintás tortából, mely az
Érolasziban lakó Szabó Tünde keze
munkáját dícsérte, a bál minden vendége kapott egy szeletet desszert gyanánt, így együtt ünnepelve a Ferencrendi szerzetes évfordulóját.
Ami az együttünneplést illeti,
Schmitt Pál nyitóbeszédében kihangsúlyozta: „hasonló a hasonlónak
örül” (latin eredetiben: similis simili
gaudet), majd megkérte a vendégeket, hogy az elmúlt év történéseit,
összetûzéseit maguk mögött hagyva
ünnepeljék együtt ez alkalommal,
hogy egy õsi nemzet tagjai lehetnek,
akik egy nyelvet beszélnek s ugyan-

azon kultúrában élnek. Hasonlóképpen Csaba testvér is szeretetre, türelmességre, megértésre buzdította az
egybegyûlteket a kis Jézus példájával
igazolva, hogy mindenki esendõnek
születik, de mindenkiben ott van az
isteni szeretet magva elvetve, amit
hagyni kell kikelni, mûködni a világban. Beszédeik végén mindketten Isten áldását kérték a jelenlévõkre.
Béres Csaba, városunk polgármestere, miután köszöntötte a bál meghívottait határon innen és túl, elmondta, hogy a szervezõk milyen
formában kívánják a magyar kultúrát ténylegesen ünnepelni az est folyamán.
C Folytatás a 3. oldalon

Minden pénteken este az interneten
és kedden este 20 órától a tévében
(ott, ahol a Briximp kábelszolgáltató biztosítja
az adásokat) várja nézõit új adással az Ér Tv.

Hallgassa
hétköznaponként
18 és 20 óra között
a Rádió Ér
mûsorait a
www.erhangja.ro/
radio
honlapon!
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Legyek én a mesék hõse!
G

Gyermekek, szülõk, tanítók együtt örvendtek az érkeserûi Számadó Ernõ-emléknapon

Ré

C Fotók: Kustán László

„Hadd gyõzzem le a hétfejû sárkányt,
Hadd legyen enyém Hófehérke,
Hadd legyek bátor, gyõztes, és boldog,
Legyek én a mesék hõse!”
(Számadó Ernõ: Mesék gyõzhetetlen hõse)

Y Mesemondó versenyt szerveztek
a januárban megtartott Számadó Ernõ-emléknapon az érkeserûi gimnáziumban. Mindenki Ernõ bácsiját, vidékünk mesemondóját, a faluban
minden gyereknek cukorkát adó, felnõtteknek, gyerekeknek egyaránt
mesét mondó kedves öregurát, az érmellékivé váló pesti írót, költõt a helyiek nem felejtették el, pedig több
mint harminc éve annak, hogy a
mennyei kávéház teraszán mesél.
A verseny szervezõje, Faur-Kis Angéla tanítónõ büszkén kalauzolt végig a
Számadó Ernõ-emlékszobán, az iskola emeletén berendezett kiállításokon és a gyerekeknek szervezett kézmûves-foglalkozáson, hiszen, mint
mondta, az irodalmi élményen túl,
fontos szempontja volt a Számadó

Ernõ-emléknapnak a hagyományõrzés és a kultúra ápolása is. Az esemény csúcsa a mesemondó verseny
volt, amit nemzetközivé tett a magyarországi öcsödi iskolások részvétele. Több korosztályban, több mint
hatvan kisiskolás mondott mesét,
akik közül szinte mindenki díjjal
vagy dicsérettel indulhatott haza.
Amikor a gyerekeket kérdeztem
arról, hogy szoktak-e a családjukban
mesélni vagy mesél-e nekik valaki,
elég meglepõ módon sokan állították, hogy nem csak a televízióból
vagy a világhálóról találkoznak a
mesék világával. Sokuknak vannak
kedvenc meséik, és amint elmondták, nem jelentett nehézséget számukra a felkészülés, sõt szívesen
hallgatták egymás meséit is. A zsûri

gi

ó

elnökasszonya, Petõ Csilla megyei
tanfelügyelõ is arról beszélt, hogy
nehéz dolguk volt, mert sok jól felkészített gyereket hallgattak meg,
színvonalas elõadásokat láthattak

és kifejezett öröm számára, hogy a
térségünkben ennyi jó mesemondó
gyerek van. A szülõk közül többen
sajnálták, hogy csak évente egyszer
van ilyen verseny Érkeserûben és
büszkék voltak gyermekeik teljesítményére.
Abban, hogy jövõre ismét itt lesznek, szinte mindenki egyetértett, jó
megállni néha, meghallgatni egy me-

sét, elgondolkozni a mi meséinken
és együtt örülni a gyerekekkel!
Számadó Ernõ idézett munkájából
vett másik, tanulságos idézettel búcsúzom:
„Ó, örök Mesék, szebbik igazság,
Túlmutatsz e szörnyû életen,
Hogy bírjam a napok kínzó terhét,
Ó, Mese, te maradj velem!”
C Gulácsi Mária

A mesemondó verseny díjazottjai
Elõkészítõ csoport: I. díj: Borsi Bettina, Szõcs Milán, Tölcsér Dávid (mindhárman Margittáról), II. díj: Szász Alex-Milán (Érsemjén), Tímár Dóra (Margitta),
III. díj: Gábor Krisztina (Kiskereki), Gazsi Ágota-Melinda (Érsemjén), IV. díj:
Kõvári Adrienn (Margitta), Szabó Attila (Csokaly), dicséret: Tölcsér Dávid
(Margitta), Szõcs Milán, különdíj: Páll Zsanett (Kiskereki).
III–IV. osztályosok: nagydíj: Krisztik Réka (Margitta), I. díj: Tornuþa Mercedesz (Margitta), II. díj: Karancsi Mátyás Béla (Érolaszi), Sebastian Merca (Székelyhíd), III. díj: Both Alexandra (Érkeserû), Király Sándor (Hegyközszentmiklós), különdíj: Balajti Barbara (Érkeserû), Nagy Délia (Érkeserû),
Nyíri Enikõ (Érsemjén), dicséret: Botos Stefánia (Érköbölkút), Gábor Áron
(Értarcsa), Komsa Fruzsina-Enikõ (Érolaszi), Mátyus Bernadett (Székelyhíd),
Móricz Letiszia (Kiskereki), Pap Lóránt-Imre (Hegyközszentmiklós).

A Mesebácsi és hallgatósága a Hímeshát bûvöletében
G

Számadó Ernõ-meséskönyvet mutattak be a múzeumban

„Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Számadó Ernõt igazi költõvé az Érmellék tette, itt talált rá önmagára,
ekkor buggyant ki belõle az az
egyéni hang, amelyik az Érmellék
egyik meleghangú, utánozhatatlan
stílusú dalnokává varázsolta.”
(Boros József: Elfogult gondolatok
az Érmellék költõjérõl)

mint elhangzott a Csend beszéde címû költemény is.
Béres Csaba székelyhídi polgármester értékeink megóvásának, ha-

szigetrõl címmel gyûjtötte össze a
Mesebácsi, azaz Számadó Ernõ érkeserûi költõ, író (1907–1983) meséit
Gavrucza Tibor nyugalmazott székelyhídi református lelkész. A meséskönyvet – amely a Fenyõfa a lápon és a A csend beszéde címû
Számadó-versköteteket követi – a
szerkesztõ unokái, Pál és Bence illusztrációi gazdagítják.
A könyvbemutatón Gavrucza Tibor
ismertette a Mesebácsi viszontagságos életútját, aki végül az Érmelléken, Érkeserûben a gyermekek szívében talált végsõ, boldog hazára.
A bemutatott könyvbõl a jelenlévõk
meghallgathatták A szegény leány
és a koronás kígyó meséjét, vala-

C Kustán László

Y Érmelléki mesék a Hímeshát

gyományaink ápolásának és elõdeink tiszteletének fontosságáról beszélt. Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselõ az érmelléki ha-

gyatékok megjelenítésének és megismertetésének fontosságát emelte
ki mondandójában. „Azt gondolom,
hogy minden térségnek nagyon fon-

tos, hogy azok munkáját megbecsüljük, akik ott éltek, ott laktak, ott alkottak. Számadó Ernõ ennek a térségnek egy kiemelkedõ személyisége, aki versein, meséin keresztül
olyan világot teremt képzeletben a
szemünk elé, amely sajnos már eltûnt... Azokra az értékekre, amelyeket ez a térség kitermelt magából
azokra büszkék kell legyünk és fel
kell tudjuk mutatni a következõ generációknak is” – hangoztatta.
A könyvbemutatón fellépett a Székelyhídi Búzavirág népdalkör, aki
Béres Csilla vezetésével népdalokkal örvendeztette meg a közönséget.
Kétségkívül ezek a költemények és
ezek a mesék nekünk és rólunk szólnak. Érdemes kezünkbe venni a köteteket és képzeletben elutazni az Érmellék Mesebácsis világába.
A könyv megjelenését a Bihar Megyei Tanács, a Számadó Ernõ Mûvelõdési Egyesület, a Bihar megyei kulturális felügyelõség, az érkeserûi református egyházközség és a Pro Székelyhíd Egyesület anyagi támogatása tette lehetõvé.
C Fekete Katalin
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Eseménydús kultúra napi bál
G

Az árva gyermekek és a magyar kultúra szeretete, vigyázása jegyében telt az este Székelyhídon

Folytatás az 1. oldalról C
Mint mondta, semmi sem történik
véletlenül, hisz Böjte atyán keresztül
megismerte Kovács Ágnest, aki pedig kapcsolatot teremtett a tokaji
pincészetek egyik borászával, Asztalos Zoltánnal, aki egy feltételhez kötötte a bálra való meghívás elfogadását: ha ötven palack tokaji furmint
kíséretében jöhet és gondoskodhat
róla, hogy a vendégek minden fogás
elõtt megtudhassák, mit fogyasztanak és hogyan tegyék azt helyesen.
Így az idei bál különleges hungarikuma a tokaji bor lett, ami mellett persze nem törpültek el a szkelyhídi nedük ízvilágai sem. Köszönjük!
Köszönet illeti azokat a mûvészeket is, akik felajánlották festményeiket, fotóikat, kerámiáikat a jótékonysági árverésre, melynek összegét (9050 lejt) szintén hagyományosan, idén is a székelyhídi Gyermek
Jézus Gyermekotthon kapott meg.
Az árverésen már-már nõk és férfiak
közötti rivalizálás alakult ki, egyre
másra licitálták fölül az ajánlatokat a
hölgyek és urak az aukción szereplõ
értékes alkotásokra.
A vacsora idején sem maradtak muzsikaszó nélkül a vendégek. A nagyváradi Szigligeti-társulat színészei operettcsokorral készültek a bálra, melyet nagy tapsokkal jutalmaztak a
hallgatók. Mivel azonban a bálkirály-

C Fotók: Kustán László

„Hiszem, hogy én is jó magyar vagyok” – énekli a Kiss Kata Zenekar a Gyermek Jézus Gyermekotthon kis lakóival
nõ és udvarhölgyeinek megválasztása ezek után következett, a President
együttes dalfeldolgozásai hívták
táncba a párokat, hogy jól látható legyen, kik az esélyesek. A döntéshozóknak, név szerint Schmitt Pálnak,
Kõvári Gyöngyinek és Szabó Ödönnek nem volt egyszerû dolga, mivel
az eddigi bálok közül most jött el a

legtöbb meghívott és számos szebbnél szebb, egészebb báli megjelenés
volt látható a táncparketten. Végeredményben a bálkirálynõi koronát
Kalló Renáta Anetta vehette át a tavalyi bál szépétõl, Erdei Csengétõl, míg
udvarhölgyei Csorján Dóra és Tóth
Adrien lettek.
C Bíró Orsolya

Böjte Csaba szeretetre, türelmességre, megértésre buzdította
az egybegyûlteket, és áldást kért a bálozókra

A magyar kultúra napi bál megnyitóját több közismert személyiség tisztelte meg jelenlétével

Megforduló népesedési trend?
G

Enyhén nõtt a székelyhídi lakosság száma tavaly

Y A 2013-as év újabb meglepetést tartogatott a születési anyakönyvi kivonatot 163 székelyhíszámunkra, még ha ez utólag is derült ki.
Székelyhíd utcáin sétálgatva jól esik a gömbölyödõ pocakkal sétáló kismamákat látni, a
verõfényes idõben, jól esik az ember szemének a babakocsit tologató anyukák, apukák
látványa.
A helyi anyakönyvi hivatal adatai szerint
a 2013-as év folyamán harmincnégy házasságot
jegyeztek be. 133 személy elhalálozásáról bocsátottak ki halotti anyakönyvi kivonatot, míg

di újszülött kapta meg.
Ha nemzetiségi arányaiban szeretnénk ezeket
az adatokat lebontani, sajnos azok az adatok
törvény szerint nem nyilvános információk.
Filozofálhatnánk az okokon, hogy miért alakultak így a tavalyi adatok.
Talán ez az adatsor az, amit úgy kell elfogadnunk, ahogy van, kommentár nélkül.
De aki teheti, tegyen ellene…
C B. J. R.

Kalló Renáta Anetta, a 2014-es bál királynõje (középen) és udvarhölgyei

Helyi adókedvezmények
Y Kedvezményt kapnak azok, akik március
31-ig befizetik az õket érintõ helyi adókat! A
székelyhídi városi tanács november 29-i ülésén hozott határozatának értelmében az épületek, lakóházak, kül- és belterületek, valamint a gépjármûvek után esedékes 2014. évi

adót befizetõ magánszemélyek a teljes összeg
után 10%-os, a jogi személyek 5%-os kedvezményt kapnak! A befizetéseket munkanapokon a polgármesteri hivatalban tehetik meg
hétfõtõl csütörtökig 8 és 16.30, pénteken pedig 8 es 14 óra között. C

Munkalehetõség

Magyaroszágon Monor (Pest megye) településre
hentest és hentessegédeket keresnek. Érdeklõdni a 0036-29619360-s
vagy a 0036-305264160-s telefonszámokon lehet.
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Gyõztes Aladinok

C Szenkó Renáta

Helyt állnak kézilabdásaink
a megyei bajnokságban
G Helyben maradt a teremlabdarúgó-emléktorna kupája

Jól megbûvölték
a labdát az Aladin
csapatának játékosai
(sávos mezben)

Y A Székelyhídi Aladinok csapata nyerte a tavaly
decemberben kezdõdött és idén február elején végzõdött, a sorozatban harmadjára megrendezett Érmelléki Petõfi Sándor Teremlabdarúgó-bajnokságot. Tíz csapat vasárnaponként városunk sportcsarnokában, hárompontos rendszerben versengett a jobb helyezések eléréséért.
Nekünk székelyhídiaknak külön öröm, hogy a bajnokságban három településünkbeli csapat vett
részt. A bajnok Aladinok kilenc mérkõzésükbõl hetet nyertek meg, köztük a dobogó második helyén
végzõ – és talán a legjobban és legszebben játszó –
adonyiakat és a harmadik kerekieket is „kivégezték”. A másik két székelyhídi csapat közül a Winchester United a nyolcadik és a legfiatalabb alakulat, a Kan-Ászok pedig a kilencedik helyen végzett.
Viszont õk sem maradtak kupa nélkül, a Unitedból
Galajda Lászlót választották a torna legjobb kapusának, a Kan-Ászokból pedig Madarász Gábor lett
a bajnokság legtehetségesebb játékosa.
Idén elõször „nemzetközivé” alakult a Petõfi Sándor-emléktorna, köszönhetõen a magyarországi
Bagaméri Sportklubnak, akik sokáig a dobogóért
harcoltak, de végül meg kellett elégedniük a hato-

dik hellyel. Legsportszerûbb csapatnak a Semjéni Old
Boyst választották, ezt a címet talán a Keresztúr/
Olaszi vegyes alakulat is megérdemelte volna. Ha a
tarcsaiak minden mérkõzésen azonos létszámmal jelentek volna meg, talán elõrébb is végezhettek volna,
a szentjobbiaknál pedig jó lehet a kapus iskola, hiszen
szinte minden meccsen más védte a hálójukat.
Köszönet a szervezõknek a kitartó munkájukért,
gratuláció a csapatoknak az elért eredményekért,
reméljük, hamarosan jön a folytatás.
C Juhász György

A torna végeredménye:
1. Aladinok
2. Adony
3. Kiskereki
4. Tarcsa
5. Szentjobb
6. Bagamér
7. Semjén
8. Winchester
9. Kan-Ászok
10. Keresztúr/Olaszi

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
6
6
5
4
3
3
2
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
2

2
2
3
3
3
5
6
6
6
7

38-26
57-25
49-24
34-32
46-40
26-42
34-42
19-37
31-43
21-45

21
21
18
18
16
12
9
9
7
2

Y Idén is beiratkoztak a megyei ké- edzéssel tudunk készülni a meccsekzilabda-bajnokságba Kozma Sándor
testnevelõ tanár tanítványai. Rajtuk
kivül hat másik együttes verseng a
jobbnál jobb helyezésekért: Adony,
Albis, Belényes, Érszalacs, Ottomány
és Szentandrás.
Kozma Sándor elmondása szerint
nem lehet nagy elvárása csapatával
szemben, hiszen miközben a többi
alakulatok felnõttjátékosokkal vesznek részt a mérkõzéseken, addig a
székelyhídiak együttese a Petõfi Sándor Elméleti Líceum fiataljaira épül.
Így nem marad más hátra mint a tisztes helytállás, ami eddig többé-kevésbé sikerült is. Igaz a gyõzelem még
nem jött össze tétmeccsen, de a szoros eredmények is részsikernek számítanak. A mezõnybõl kimagaslik a
belényesi és a szentandrási csapat,
ott jónéhány „nagy múltú” játékos
dobálja a gólokat, de a többiek is jóval elõttünk járnak. „Adony, Albis,
Szalacs és Ottomány elõtt vagyunk
annyiban, hogy nekünk van legalább
egy sportcsarnokunk, ahol heti két

re” – mondja Kozma Sándor. Arra a
kérdésemre, hogy van-e arra esélye
bárkinek, hogy innen feljebb kerüljön, annyi a válasz, hogy sajnos nagyon kevés. Bárki nyerje meg a megyei bajnokságot, úgysem lesz arra
anyagi fedezete, hogy magasabb osztályban is megállja a helyét. Sokkal
inkább arra van esély, hogy egy-egy
tehetséges játékosra felfigyeljen valaki. Ugyanakkor az is köztudott,
hogy megyénkben, Nagyváradon
„csak” B. osztályú csapat van, így
nem igazán kellenek a fiatalok.
Mindezek ellenére nagyon motiváltak a székelyhídi játékosok, ha másért nem is, de a játék szeretetéért lelküket is kiteszik a pályán, tornatanáruk és szurkolóik nagy örömére. Mi, a
székelyhídi sportkedvelõk pedig
igenis örüljünk annak, hogy van egy
helyi kézilabdacsapatunk, amelyik
részt vesz a megyei bajnokságban, és
látogassunk ki a hazai mérkõzéseikre
biztatni fiainkat: „Hajrá Székelyhíd!”
C J. Gy.

Y A 2014–2020 közötti leaderprogram európai

uniós pályázati rendszerrõl mondhatták el véleményüket, módosítási javaslatukat tizennyolc Bihar megyei település egyházi, intézményi és civil
szervezet vezetõi. Az érdekükben létrejött találkozót az OTP Consulting Romania pályázatíró és projektmenedzser cég munkatársai szervezték meg
január 15-én szerdán a székelyhídi önkormányzat
tanácstermében. A megbeszélést Pásztor Gyöngyi
szociológus, a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem adjunktusa vezette. Számtalan ötlet
elhangzott, de legtöbben az infrastruktúra fejlesztését és a szociális gondokat említették.
C Ér hangja

A nyertes karaoketrió,
Iván Lóránd,
Mihai Tirlea és
Hegyessy Zsolt kapta
a legnagyobb tapsot
Y A tavalyihoz hasonlatosan fergeteges karaokeversennyel kapcsolódott be a magyar
kultúra napi rendezvénysorozatba a székelyhídi cukrászda csapata. Miután Kiss Csaba, a
nagyváradi Szigligeti Színház színésze szórakoztatta a publikumot, ismert és közkedvelt
magyar dalokkal, amelyeket – elõadása végére – már vele együtt énekeltek. A bátraké volt
a szerencse, ugyanis a helyszínen folytatódott

C Kõvári Krisztián

Javaslatokat tettek Kocsmaszínház és karaokeverseny Székelyhídon
a leaderprogramra

a mulatság karaokeversennyel. Az eleinte bátortalannak tûnõ közönség soraiból egyre
többen jelentkeztek énekelni, voltak, akik
több fõs csapatokban, voltak, akik egyedül
léptek a közönség elé. Nekik köszönhetõen
olyan ismert magyar dalok csendültek fel,
mint a Nyolc óra munka, Részegen ki visz
majd haza, Jó nekem, Mennyország tourist,
Csókkirály, Csavard fel a szõnyeget stb. Vol-

tak merészebbek is, akik külföldi slágerekkel
(például a Mamma mia Abba-számmal) szálltak versenybe. A majd háromórás megmérettetésen indulókat természetesen kisebb-nagyobb ajándékokkal díjazták is a házigazdák.
A versenyt végül a Hegyessy Zsolt, Mihai Tirlea és Iván Lóránd alkotta trió nyerte meg,
kedvenc italukkal gazdagodva.
C Mészáros Emõke
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Közös álmunk egy modern,
ízléses városközpont
G

Ismertették Székelyhíd megújuló centrumának látványterveit
C Kõvári Krisztián

Y Bemutatta Székelyhíd megújuló városköz-

pontjának látványterveit az arculati kézikönyv
összeállításával megbízott Fekete Albert marosvásárhelyi tájépítészmérnök. A diavetítéses
ismertetést a városi tanács tagjai és érdeklõdõk tekinthették meg január 21-én, kedden
délben a városháza tanácstermében.
Elõször a fõtér és a kapcsolódó utcaszakaszok szabadtéri építészeti vázlattervét nézhettük meg. Külön kihangsúlyozódott egy gyülekezésre, ünneplésre, együttlétre alkalmas, reprezentatívan kialakított terület létrehozása.
Többen hozzászóltak a világháborús emlékmû
körül egyedi térburkolattal ellátandó, a meglévõ fákat megtartó tér tervéhez. Vita nem alakult ki, mert abban mindenki egyetértett, hogy
városunknak szüksége van egy igényes, a helyiek és az átutazók számára is tetszést arató
központra. A tájépítészmérnök kiemelte, hogy
mennyire fontos egy ilyen park tervezésekor
az akadálymentes és egyetemes építkezés
(a kerekes székesek, a babakocsit tolók és
a gyengénlátók számára).
Az iskola és a park közötti esõvíz-elvezetõ árkok befedésével, a régi kerítés elbontásával, a
gépjármûforgalom – a kerülõút elkészültével
remények szerint jelentõsen csökkenõ – áthaladó forgalomba irányításával jelentõsen megnõne a park mostani területe, amit a település ökológiai szempontjait figyelembe véve célszerû
lenne, úgynevezett lélegzõ burkolattal ellátni.
Fekete Albert elmondta, hogy az egységes arculat kialakításához szükséges, hogy a köz-

A városközpont most bemutatott fejlesztési tervében fontos szerepet kap a fõtér szecessziós örökségének megõrzése
pontban található házak a szecesszió korának
megfelelõ építési stílushoz igazodva, a kornak
megfelelõ színekben pompázzanak. Kiemelte,
számos építészetileg, turisztikai szempontból
is értékes épület található városunk központjában. A városi arculat fontos eleme egy infor-

mációs táblarendszer kiépítése, amely a helyi
értékekre hívná fel a figyelmet, akár a burkolati elemekbe, kövekbe vésve. A jármûközlekedésre használt utak számának csökkentése,
parkolóhelyek kialakítása és a pincesor rehabilitációja is szerepelt az elõadásban.

Abban is egyetértett mindenki, hogy a következõ hét évre szóló uniós pályázatokban szinte
kötelezõ Székelyhíd városának részt vennie,
mert közös érdekünk, hogy mielõbb megszépüljön városunk központja!
C Gulácsi Mária

Görög katolikus templomot szenteltek Csokalyon
nemzetségtáblájáról beszélt, kiemelve, hogy mindannyiunk számára
fontos tisztában lennünk azzal, hogy
honnan jövünk, merre megyünk, ismerjük életünk célját, megvalósítsuk
feladatunkat. Délben, Erdõdi Endre
helyi görög katolikus parókus segítségével, a püspök felszentelte a teljes renováláson átesett templomot.
A nap folyamán Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püs-

pöke alkonyati istentiszteletet tartott
a környékrõl, és a Nagyváradtól,
Nagykárolyig szép számban megjelent
különbözõ felekezetekhez tartozó híveknek. Az elõ ünnepi sztichirát elemezte, kiemelve, hogy Isten megtestesülése által újra megnyílt az Édenkert,
vagyis ha az ember együttmûködik az
Üdvözítõvel, lehetséges a teljes rehabilitálása, elérheti azt a célt, amit bûnei és hibái miatt elvesztett.

Jókedvû együttléttel folytatódott
az esemény, a gazdagon terített asztalok mellett világi és egyházi témájú beszélgetésekkel, amihez jól illeszkedett Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar
megyei parlamenti képviselõjének
felszólalása. Beszédében kihangsúlyozta a karácsony hiteles megünneplésének fontosságát, a közösségi
összefogásra, az egymás iránti lojalitásra buzdítva a hallgatóságot. Ezt a

mondanivalót folytatta Béres Csaba,
Székelyhíd város polgármestere, felelevenítve a templom felújításának
történetét, majd kiemelte az egymás
iránti gondoskodás, a jó célok megvalósítása érdekében szükséges öszszefogást. Elmondta, fontos számára, hogy az itt élõ felekezetek a lehetõ legméltóbb módon élhessék meg
hitüket.
C G. M.

C Fotók: Kõvári Krisztián

Y Ünnepélyes keretek között felszentelték a nemrégiben felújított
csokalyi görög katolikus templomot
egyházi méltóságok, politikai vezetõk és az Érmellék szinte minden vallási felekezete képviselõinek jelenlétében.
A reggeli mise szent liturgiáját dr.
Virgil Bercea, a Nagyváradi Egyházmegye görög katolikus megyés püspöke mutatta be. Homíliájában Jézus
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Táplálkozzunk egészségesen!
G

Elõadással egybekötött szülõi értekezlet a hegyközszentmiklósi óvodában

Y Rendkívüli szülõértekezletet tar-

tottak Hegyközszentmiklóson óvodában Csillag Pirike és Tóth Tünde
óvónénik január közepén. Az óvónénik rendszeresen szülõi értekezleten beszélik meg a szülõkkel a foglalkozásokat, fontosabb eseményeket,
illetve minden olyan dolgot, ami a
óvodába járó gyerekkel kapcsolatos.
Az elsõ pontban a farsangi elõadás
készületeirõl értekeztek, majd Tolvaj Ella természetgyógyász tartott
elõadást a természetes életmódról
közösségünkben.

A szakember arról értekezett, hogy
hogyan éljünk és hogy neveljük mi
édesanyák csemetéinket itt kicsiny
közösségünkben, hogy jól érezzék
magukat. Fontosnak tartotta elmondani azt, hogy csak akkor maradunk
meg itt a falunkban, ha van utánpótlás és hiszünk abban, hogy itt is meg
lehet élni, mert helyben megtermeljük a magunk és családunk számára
az élelmet, megteremthetjük az életfeltételeket. Falun tudjuk, hogy az
emberek nagyrésze megtermeli az
élelmet a gabonát, zöldségeket, gyü-

mölcsöket, próbáljuk meg ezt úgy termelni, hogy ne használjanak vegyszereket, gyomirtószereket, mert
ezek az anyagok nagyon ártalmasak
az egészségünkre. Tolvaj Ella jó tanácsként elmondta, hogy az üzletben
vásárolt gyümölcsöket mossuk meg.
A falun élõ édesanyák süssenek kenyeret, neveljenek aprómarhát, mert
ez az egészséges. Figyeljünk arra,
hogy viszonyulunk gyermekeinkhez,
mert õk látják a mi hozzáállásunkat.
Amikor élelmiszereket vásárolunk az
üzletben, figyeljünk az E betûs élel-

miszerekre, ugyanakkor ha lehet, ne
adjunk édességet a gyermekeinknek,
mert hamar elromlanak a fogaik, és a
mai gyerekek már nem ismerik se a
keserû, se a savanyú ízeket. Fõzzünk
gyermekeinknek gabonát: búzát, kölest, hajdinát, mert ez is nagyon
egészséges. A gabonák fogyasztása
által, lassú égésû cukrokat viszünk be
az étrendünkbe, így a gyerekek nem
kérnek annyi édességet, tehát nem
romlik a foguk.
Minden gép kvarccal mûködik
a szervezetünk is kvarc alapanyagú,

C Fotók: Kõvári Krisztián

Faluról falura portyáztak a Partiumban a huszárok

Érmelléki, székely és magyarországi huszárok vonulása

ó
i

Rég

Y Hagyományos szilveszteri portyán járt vidékünkön tíz érmelléki, székely és magyarországi
település huszárjainak csapata január elején.
A jó magyar borok és a bajtársi szeretet fûtötte
a lovakon, szekereken, egyik faluból a másikba
menetelõket, akik közül a bihardiószegi Gróf
Széchenyi István Huszárszázadot és a Szentjobbi Hagyományõrzõ Huszárgyesületet egyenként tízen, Székelyföldet összesen huszonöten,
míg a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszárhagyomány-õrzõ Közhasznú Egyesületet öten
képviselték. Jelen voltak szerényebb számban
az érköbölkútiak és a tököliek is.
Így a reggeli szentjobbi gyülekezõ után
Nagykágyára érve, Nagy István ebédjén már jókora huszárcsapat élvezhette a vendéglátást.
Az ebéd alatt a más-más helyrõl érkezett tisztek
egyeztették éves programjukat, amelybõl egyelõre annyit tudunk, hogy áprilisban újabb partiumi portya következik, mûemlékavatással
egybekötve Köbölkúton, majd szintén az év elsõ felében egy hortobágyi körút lesz esedékes.
Az ebéd befejeztével Zatykó István, Berettyócsohaj polgármestere és a Szentjobbi Hagyományõrzõ Huszáregyesület vezetõje parancsára a huszárok ismét felkerekedtek, hogy visszatérjenek Szentjobbra, és út közben a Nyulas-erdõ szélén megkoszorúzzák a 2007-ben a Szent
Imre-emléktúra jelzésére felállított kopjafát.
A vezetõtõl megtudtuk, hogy a portyának számos célja van: a kisrégió felölelése, minél több
falu meglátogatása, a lovak formában tartása
ebben a disznótoros téli idõszakban, és a szilveszterbõl való felocsúdás, együtt örvendezés.
A hagyomány megszületésekor kisebb körben
húsz-harminc huszár portyázott a vidéken, az
idei találkozáskor azonban már közel százan

gyûltek össze, miután az esemény híre évrõl-évre egyre messzebb jut el. Miután újra Szentjobbra érkeztek, lecsutakolták és megetették lovaikat a jó huszárok, s csak aztán kezdtek a portyát záró nagy közös vacsorába és éneklésbe.
A huszárhagyományok kialakulásáról, történelmi hátterérõl a székelyudvarhelyi Miholcsa
József alezredes elmondta, hogy a magyar
könnyû- és nehézhuszárság, mint önálló, reguláris csapatalakulat a XV. században Mátyás király fekete seregében tûnik fel. Egy-egy ezred
valójában 1500 fõt számlált kovácsokkal, orvo-

sokkal együtt. Az 1848–49-as forradalom és szabadságharc alkalmával Kossuth Lajos is rendelt
huszárokat Magyarországra (végül hat székely
huszárezred is összeállt a haza érdekében).
A hegyközszentmiklósi állomáson a résztvevõk Béres Csaba polgármesterrel is találkoztak, aki lapunk kérdésére elmondta, milyen jó
évindító vigadozásnak teremt alkalmat egy
ilyen találkozás, de megemlítette azt is, hogy
lehetne még gazdagítani, terjeszteni a huszárkultúrát a térségben.
C Bíró Orsolya

A közös lovaglás után jól esik egy kis eszem-iszom

de nem elégséges, amennyi van a
szervezetünkben, ezért építsük be
étrendünkbe a zsurlót, tönkölyt, a
csalánt is, hisz nagyanyáink is fogyasztották.
Az édesanyák kérdéseket tettek fel
az egészséges táplálkozással kapcsolatban, az apró kórokozókról, melyek olykor rombolnak a szervezetben, a megelõzésrõl. A természetgyógyász azzal fejezte be mondanivalóját, hogy szívesen ad tanácsot
azoknak, akik hozzá fordulnak.
C Béres Angéla

Feri bácsinál
Amikor esténként négyen-öten összeültek
egy kis poharazgatásra Feri bácsi mûhelyében – pálinkafõzés vagy a bor kiforrása utáni kóstolóra –, nem hiányzott a jókedv sem. A tágas asztalosmûhelyben,
a bútordarabok mellett, a falnak támasztva állottak a legyártott koporsók. Borozgatás közben, miután párszor már lenéztek a pohár fenekére, kezdõdött a viccelõdés. Lajos volt minden bolondság kezdeményezõje. Így szólt Mukihoz, aki a kórháznál dolgozott, sok történettel szórakoztatta a társaságot, sok bolondságra is
kapható volt:
– Te Muki, ez a te méreted, nem próbálod
ki?… – bökött kezével az egyik koporsó felé, majd odament, a földre fektette, egy kis
forgácsot is tett belé, hogy puha legyen
a fekvéshez.
Mukinak nem kellett nagy rábeszélés.
Együtt nevetve a többiekkel megtöltötte poharát, és belefeküdt a koporsóba. Csak akkor emelkedett meg egy kicsit, amikor kortyintott a szájához emelt pohárból. A kis
társaság – poharaikkal a kezükben – körbeállta, és úgy köszöntgették nagyokat nevetve. Rázendítettek a nótára is, olyan komolyan énekelték, hogy „A temetõ kapuja
sarkig ki van nyitva / Oda járnak a székelyhídi lányok / Rólam szedik a virágot…”,
mintha valóság lenne, majd, hogy megtöltsék poharaikat, visszamentek az asztalként szolgáló gyalupadhoz. Emelték poharaikat, bíztatták egymást az ivásra, folytatták a nótázást. Elfelejtkeztek a koporsóban
fekvõ Mukiról, akit álomba szenderített
a napi fáradtság meg a jó pár pohár bor.
Aztán a többiek is ásítozni kezdtek, a mulatozásba is belefáradtak. Egyik a másik
után állt fel, nyújtózkodtak, szedték felöltõjüket, indultak haza. Feri bácsi kikísérte
õket a kapuig, elköszöntek a vendéglátó
gazdától. Egyedül maradt, bement a lakásba, le sem vetkezett, csak úgy ruhástól végigfeküdt a konyhai kanapén. Szundított
egy jót, amikor valami nyugtalanságot
érezve felkelt, eszébe jutott, hogy Muki nem
volt a búcsúzkodók között. Gondolta, talán
nem történt valami baja, hogy a villanyt is
ráoltotta. Már rohant is a múhelybe, felkapcsolta a villanyt, a múhely végébe nézett, ahol ott feküdt Muki.
Megnyugodva látta, hogy nagyokat horkolva, mélyen alszik a koporsóban. Hála
a Jó Istennek, hogy nem tették rá a fedelét!
Ha igaz a mondás, Muki hosszú életû lesz,
mert csak egyszer fektetik az embert koporsóba!… Meg is érte a nyolcvan évet, sok
ember volt a temetésén.
C Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,
mindennapi apró villanások, anekdoták
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A gyermeki beszéd fejlõdése
G

Debreceni gyógypedagógus és logopédus szakember tartott elõadast a baba-mama körben

Pazonyi Erika, a debreceni Tehetséggondozó Központ és Pedagógiai Szakszolgálat
gyógypedagógusa és logopédusa elõadást
tartott a Székelyhídi Baba-Mama Körben a
gyermeki beszéd fejlõdésérõl. Szép számban jelentek meg anyukák, pedagógusok az
elõadáson és sokan fordultak kérdéseikkel
a szakemberhez.

A beszédfejlõdés szakaszai
Y A gyermek elõször sírással hívja fel magára a

szülei figyelmét, így jelez nekik, ha éhes, fázik,
fáj valamije. Ezt követi a gõgicsélés két- és négyhónapos kora között, amikor a száj- és mellkas
akaratlagos mozgása nyomán keletkezõ hangokat élvezettel hallgatja. A gügyögés szakaszában
(négy-tízhónapos kora között) több mint kétszáz
hangot képez minden baba, éljen a világ bármelyik pontján. A szülõk megerõsítése és a hallott
hangok nyomán az anyanyelv hangjai maradnak meg, míg a többi hang kiesik a repertoárból.
Egyéves kor körül jelennek meg az elsõ szavak,
amelyeket eleinte gyakran csak az édesanya ért
(’ma-ma’, ’ta-ta’, ’táj-táj’, ’dá-dá’, ’pa-pa’). A kétszavas mondatok is még csak cselekvésbe ágyazottan jelentkeznek eleinte (ilyenkor nagyon szeretik a mozgással kísért rövid mondókákat, versikéket). Az úgynevezett absztrakt beszéd szakaszában a gyermekek már képesek önállóan kifejezni gondolataikat akár összetett mondatokban
is, és el kezdenek kérdezni: „Mi ez?”, „Miért?”

Mivel segítheti az édesanya
gyermekének beszédfejlõdését?
A megfelelõ érzelmi biztonság megteremtésével és a gyermekkel való jó kommunikációval
lehet megteremteni a beszédfejlõdés alapját.
• Mivel a beszéd mozgás eredménye és idegrendszeri érettséghez kötött, nagyon fontos,

hogy kicsi gyermekünk számára tegyük lehetõvé már csecsemõkorban is a minél szabadabb
és sokrétûbb mozgás lehetõségét. Fontos a
megfordulás hasról hátra, hátról hasra, a kúszás, mászás, kezekkel való manipuláció segítése, késõbb hintázás, lépcsõjárás, még késõbb
ugrálás, csúszdázás, labdával való játékok.
• A beszédfejlõdést segíti, ha mindig türelmesen
meghallgatjuk a gyermeket és nem találjuk ki
szavak nélkül, éppen mit szeretne kérni tõlünk.
• Ne használjunk babanyelvet, ejtsük helyesen a szavakat, amikor a gyermekkel beszélünk, ne selypítsünk, mert bennünket utánozva tõlünk tanulja a beszédet.
• Erõsítsük a gyermek beszédkedvét! Mondókázzunk vele sokat, olvassunk, mondjunk neki
rendszeresen mesét. A gyermek kérdéseit ne
hagyjuk válaszolatlanul.
• Hallgatassunk vele zenét, játsszunk vele fújó
gyakorlatokat (szívószállal szürcsölgessen teát, pingponglabdát, vattapamacsot fújjunk le
az asztalról stb.)
• Erõsítsük beszédbátorságát! Ha hibásan
mond valamit, ne javítsuk ki! Egyszerûen csak
beszéljünk vele helyesen!

Mikor beszélünk megkésett
beszédfejlõdésrõl?
A gyermekek általában egy-kétéves korukban
kezdenek el beszélni egyénenként változóan.
Nem ritka, hogy kétévesen még nem beszél egy
gyermek. A szakember azt javasolja, hogy háromévesen már ne késlekedjünk logopédushoz, pszichológushoz fordulni, ha a gyermek
még nem beszél! Az idejében felfedezett megkésett beszédfejlõdés jól korrigálható, a lemaradás maradéktalanul behozható, azonban néha csak hosszú terápiás folyamattal lehet javítani, amely az iskolai olvasás, írás tanulását is
befolyásolhatja.

Van olyan gyermek, aki egyéves korától beszél és fokozatosan bõvül a szókincse, de nem
ritka, az sem, hogy a gyermek sokáig hallgat,
majd ugrásszerûen indul be a beszédfejlõdése.
A beszéd két szinten megy végbe: beszédészlelés és beszédmegértés szintjén. A helyes beszédészleléshez jól mûködõ fülecskékre, jól
mûködõ beszédszervekre van szükség (nyelv,
száj, fogazat stb.) A beszédértés területén zajlik
a beszéd megértése az információ feldolgozása. Ehhez idegrendszeri érettség, gondolkodás
megfelelõ fejlettsége szükségeltetik.
A megkésett beszédfejlõdés vagy beszédhibák esetén szükséges egy elõzetes fül-orr-gégészeti vizsgálat lenõtt nyelvfék, nyelvbénulás,
nagy orrmandulák kizárása céljából.
Nem csak hangképzõszervi, hanem lelki okai
is lehetnek a késésnek. A környezet is okozhatja a megkésést: gyakori például ikrek, vagy
korban közel álló testvérek esetében, vagy ha
sok, szívesen tolmácsoló nagytestvér veszi körül a kicsi gyermeket.

chológus a lelki blokk oldásával tudja orvosolni a helyzetet.
Dadogás és hadarás ellen nagyon jó módszer
a mondókázás, versmondás és éneklés, mivel
ez a beszédritmus hibája.
A beszédhibához sorolják az olvasás-, helyesírás-, írászavart is.

A mozgásformák fontossága

Kisgyermekkorban a beszédhibák nem tekinthetõk kórosnak. A legjellemzõbb beszédhiba a pöszeség. Ha iskolás korra is megmarad, szakemberhez kell fordulni. Ezt is okozhatja orrmandula, a nyelv és fogazat fiziológiás eltérései vagy akár lelki trauma. Ebben az
esetben is hasznos a szívószálazás, fújós gyakorlatok.
A dadogást okozhatják kisgyermekkori epilepsziás rohamok, genetikai hajlam, szorongás. Ha tartósan dadog a gyermek, és nem csak
idõszakosan fordul elõ, akkor szintén szakemberhez kell fordulni a problémával. Otthon
úgy javíthatunk a gyermek helyzetén, ha türelmesen, siettetés nélkül végigvárjuk, amíg befejezi a mondatát és nem tudatosítjuk benne a
dadogás tényét. Ha lelki oka van, akkor pszi-

A gyógypedagógustól megtudhattuk, hogy az
óvodáskor végére, az iskolaérettséghez kialakulnak azok a képességek, készségek, amelyek az iskolában az olvasás- és írástanuláshoz, számoláshoz elengedhetetlenek. Szülõkként arra kell figyelnünk, hogy gyermekünk sokat játszhasson,
minél többféle mozgásformát tapasztaljon meg
és olyan sokszor csinálja, hogy rutinná váljon:
• nagymozgások: ugrások (ickázás, trambulin), mászás, csúszdázás, hintázás, kúszás, labdapattogtatás, forgás, ritmusos járás, lépés, fél
lábú, keresztezett mozgások, váltott mozgások
(lépcsõzés, ugrálókötelezés stb.);
• finommozgás: babfelszedés, morzsacsipegetés, gyöngyfûzés, festés, színezés, aszfaltkrétázás, varrás stb.;
• térérzékelés és irányfelismerés (fent, lent,
bal, jobb) akár játszótéren csúszdázással, hintázással, mászással vagy otthon akadálypályán
megy végig, vagy bújócskázik, fogócskázik;
• ritmusérzék fejlesztése mozgással kísért
mondókák, versikék, dalocskák, tánc vagy
akár a gyermek napirendjének, a rendszeres
idõközönként visszatérõen ismétlõdõ szokások betartása által (esti fürdés, vacsora, fogmosás, lefekvés sorrendjének betartása);
• szókincs bõvítése versek, mesék, mondókák
által; váljon a gyermek mindennapjainak részévé a könyv!
Következõ alkalommal a fejlesztõ játékokról
beszélget velünk gyógypedagógusunk.
C P. J.

fiatalság kezébe valók. Lesz tehát sok és jó
könyv. Mindenkinek jut majd olvasnivalója és
ez a körülmény óriási átalakító hatással lehet a
fiatal sarjadékra.
Az elvitázhatatlan, hogy ha könyvet adunk a
gyermek kezébe, illetve hozzászokatjuk az olvasáshoz, úgy megszereti, hogy nincs az a hatalom, mely eltéríteni tudná az olvasástól. Ezzel
kapcsolatban még egy nagy horderejû és a jelen
generáció egészségesebb fejlõdését elõmozdító
célt lehet elérni. Az iskolai könyvtárak révén a
civilizálatlan felnõtt köznép is olvasmányhoz
jut. Az apa, ki eddig unalmában a korcsmát, pálinkamérõt bújta, könyv olvasására adja magát,
s minél tovább halad az olvasásban, annál jobban leköti figyelmét, annál inkább lapozgatja, s
miután az érthetõ, világos stílusban megírt
könyvet érdekesnek találja, lassan-lassan hozzászokik szabad idejében, fõleg vasárnapon, az olvasáshoz s ezzel egyidejûleg megfeledkezik arról, hogy egzisztál egyáltalán italkimérõ.

Így aztán fokozatosan ébred az egyszerû tudatlan polgárember arra a tudatra, hogy bizony nem is olyan rosszak az emberek, mint
aminõnek hitte, gondolta.
Nem merõ színigazság mindaz, amit a füstös,
fojtó légkörû korcsmában cimboráival meghányt-vetett.
Nem oly fekete az ördög, mint a minõre festik.
A vadindulatokon, a háborgó szenvedélyeken
a higgadt, fegyelmezett ésszel lehet uralkodni.
A jó könyv tehát a tudatlan népet is felrázza százados lethargiájából, észre téríti, látóköre kitágul, az igazságot kezdi látni, az ártalmasat, a
kártékonyat tüstént észreveszi, józanul lát, érez
és cselekszik. S ahol mindenben a józanság dominál, ott erõs jellem, szívós akarat, büszke önérzet és hamisítatlan munkakedv honol.
E tulajdonságok teszik férfivá a férfit, s mely
nemzetnek sok ilyen fia van, az olyan nemzet
soha sen tûnhet el a föld színérõl, az megállapodás nélkül fejlõdik, halad, vagyonosodik. []

Beszédhibák

Népiskolai ifjúsági könyvtárak
G

A Székelyhídi Hírlap 1911. október 26-i vezércikke
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e restelljük bevallani, hogy nálunk a fiatalság nevelési rendszere a legutóbbi idõkig igen közepes szinten állott. Nem karolták
fel ezt a felette nagyérdekû ügyet azzal a szeretettel, komolysággal és lelkiismeretességgel, amellyel felkarolni kellett volna. Már pedig a népek, nemzetek története fényes tanúbizonyságot tesz arról, hogy ahol gondos, pedáns, lehet mondani puritánszerû nevelésben részesítették az ifjúságot, ott szilárd jellemû, erõs akaratú, munkakedvelõ és tettvágyó
férfiakból alló nemzet kialakulását tették lehetõvé. S ahol ilyen férfiak alkották a társadalom, a nemzetiség nagy hányadát, ott virágzásnak, fejlõdésnek, gazdagodásnak indult az
ország, ott fokozatos haladás, emelkedés és
gyarapodás mutatkozott minden téren, s
összeségben mindez a polgárság, a nép jólétének, boldogulásának kútforrásává vált.
Amely ország tekintélyes százaléka ellenben
elpuhult, laza erkölcsû, beteges hajlamú és ingadozó természetû fiatalságból állott, az oly
nemzet visszafelé fejlõdött, hanyatlott s számos esetben romlott erkölcseinek, feslett
életmódjának lett áldozata, megsemmisült,
elenyészett. E szempontokból mérlegelvén a
dolgok mibenállását, az ifjúság helyes, céltudatos és okos nevelésére kiváló figyelmet és
gondot kell fordítani. A fiatal lélek rendkívûl
fogékony mindenféle impresszió iránt; amit
lát, amit hall, ami figyelmét leköti, érdeklõdését felkölti, az nem röppen el nyomtalanul,
hanem mindjobban gyökeret ver lelkületé-

ben. Ezért kell a gyermeket oly irányban nevelni, hogy maga elõtt csak szépet, jót, nemeset lásson, halljon vagy tanuljon. Magasztos,
felemelõ, léleknemesítõ olvasmányokat adni
kezébe egyrészt, ártalmatlan, testedzõ, kedélyt élénkítõ, szellemet fölfrissítõ szórakozásokra bírni másrészt. Így nem lesz a gyermek koravénné, nem kopik le lelkérõl a fiatalság üde, kedves zománca, idegei nem petyhüdnek el, izmai nem lazulnak meg, hanem
egész lényén meglátszik a duzzadó életkedv,
a derû, a vidámság, az önérzet.
Ifjúságunk nevelési rendszerében kétségkívûl új fejezetet jelent az a közoktatásügyi
kormányrendelet, melyben a népiskolai ifjúsági könyvtárak kötelezõ berendezésérõl van
szó. Az iskolák eddig is rendelkeztek könyvtárakkal, de ezek csak paródiái voltak a „könyvtár” névre valóban rászolgáló intézménynek.
Akadt itt-ott néhány könyv, mely vagy a
ponyvairodalompiszkos terméke volt, vagy
pedig olyan külföldi, bár jelesebb író fordított munkája volt, ami éppenséggel nem tanácsos a fiatalság kezébe adni. Ilyen könyvekkel csak rontják a fiatalságot ahelyett,
hogy javítanák.
Most azonban valódi iskolai könyvtárak felállítása van tervbe véve. Hozzáértõ férfiak komoly és beható megvitatásai eredményeképp
válogatják össze kizárólag az ifjuságnak szánt
olvasmányokat, amelyekbõl okulhatnak, tanulhatnak, és nemesbülhetnek. Szigorú cenzura alá veszik mindama könyveket, amik nem a
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A volt államelnök adakozásról,
nemzetpolitikáról, magyarságról
G

Schmitt Pál, a jótékonysági bál fõvédnöke mondta el véleményét, élményeit

Az Ér hangja elsõ 2014-es Kanapéja mondhatni kettõs ünneprõl tehet bizonyságot. Annak alkalmából, hogy az idei magyar kultúra napi bál újabb neves fõvédnökkel büszkélkedhetett, és
hogy a kedves Olvasó lapunk 50. számát tartja kezében, a következõ sorokban Schmitt Pállal,
volt köztársasági elnökkel készült interjúnkat olvashatják.
gyarul beszélnek. Hála az Európai Uniónak, hála a kormány nemzeti elkötelezettségének,
hogy a nemzet ha nem is jogilag, de lelkileg
elõbb-utóbb egyesül.

G
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– Hallott-e az Érmellékrõl, mielõtt ide érkezett Székelyhídra?
– Természetesen hallottam, hiszen szívesen jövök minden meghívásra Erdélybe, a Partiumba, Biharországba, ha tetszik. Többször találkoztam már Böjte Csaba testvérrel különbözõ
helyein ennek a szép vidéknek, és most a másik Csaba, Béres Csaba polgármester úr meghívására is jöttem. És boldogan jöttem ide, mert
a bál pontosan egy olyan hely, ahol hasonló
emberek találkoznak, akik kevés szóból is értik egymást, bú, baj elfelejtõdik, és csak a szépre emlékeznek.
– A kultúra nagyon fontos hívószó a mai estén, hiszen a Himnusz születése ünnepén
vagyunk itt, ami a nemzeti imánk, és adakozunk, segítünk gyermekeken.
– Az alapcél természetesen az, hogy segítsük az
itt létrehozandó otthont, ami egy gyönyörû
szép helybeli kastély felújítását jelenti és majdani üzemeltetését. Ahogy a polgármester úrtól hallottam, nagyon szép összefogás gyûrûzik ekörül, így ebbõl valóság lesz elõbb-utóbb,
mint minden álmából Csaba testvérnek. Nagyon jó dolog, hogy a segíteni akaró emberek

n

úgy nevezünk: nemzetpolitika. És ennek lesz
egy gyümölcse. Semmi sem fontosabb ebben
a pillanatban, mint hogy az itteni testvéreink
érezzék, hogy magyarok, és nem hiába õrzik
90 éve a lángocskát, a szép magyar nyelvet, a
kultúrát, talán jobban is, mint az anyaországban. Ezért azt kell mondanom mi is hálával
tartozunk.
C Szabó Csongor, Bíró Orsolya

é

bál formájában is kifejezik akaratukat. Nem ez
az elsõ bál, ahol védnöknek felkértek, és feleségemmel, Katicával nagyon boldogan jöttünk
el, hiszen itt szinte mindenki az utcákon magyarul beszél. Nem is találkozni – bocsánat,
hogy így mondom – idegen ajkúval, s az itteniek igazán büszkén mondhatják, itt mindenki
magyar, az önkörmányzatnál szinte mindenki
magyarul beszél, és úgy is tartják az üléseiket,
az oktatás is így folyik, a gyerekek szépen ma-

Nyerjen könyvet!

MEDVEHANGON SZÓLÓ
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Semmi sem fontosabb ebben a pillanatban, mint hogy az itteni testvéreink érezzék, hogy magyarok,
és nem hiába õrzik 90 éve a lángocskát, a szép magyar nyelvet, a
kultúrát, talán jobban is, mint az
anyaországban.
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C Kustán László

... boldogan jöttem ide, mert a bál
pontosan egy olyan hely, ahol
hasonló emberek találkoznak, akik
kevés szóból is értik egymást, bú,
baj elfelejtõdik, és csak a szépre
emlékeznek.



– Egyébként is jó magyarnak lenni ma este.
– Nagyon remélem, mert én nagyon jókedvûen jöttem. Nem tudom, hogy mi vár itt még
rám, de ahogy elnézem az ünnepi gyülekezetet, az elegáns, gyönyörû szép nõket és férfiakat: igen, ide ünnepelni jöttünk, adakozni, segíteni, egymás kezét megfogni, érezni a szolidaritást, érezni a semmivel össze nem hasonlítható szépségét a magyarok együttlétének itt
Székelyhídon.
– Akkor érdemes itt lenni, ha van az egésznek
folytatása, és reméljük Ön visszajelzésként
azt mondja majd: jó volt itt lenni.
– Nézze, én nagyon remélem, hogy lesz folytatás, mert ez a bál is felhívja a figyelmet, hogy
mi készül a városban, és a polgármester úr is
nagyon elkötelezett, hogy Csaba testvér álmát is megvalósíthassa. Nagyon sok gyerek
rászorul erre a közös segítségre. Magyarországon is vannak szép példái az ilyen irányú
összefogásnak. És ha már említette, nagyon
bízom benne, hogy a magyar kormány tudja
majd folytatni az elkötelezettségét, amit idáig
mutatott a határon túl élõ magyarok irányába
az igazi nemzetpolitikai megvalósításában.
Ezidáig cölöpöket vertünk le, tövényeket hoztunk a kettõs állampolgárságról, a nemzeti
összetartozás napjáról, és úgy látom, hogy az
iskolák is kezdik egymást látogatni. Remélem, hogy az anyagi lehetõségek is megengedik majd, hogy több jusson mindarra, amit
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... igen, ide ünnepelni jöttünk, adakozni, segíteni, egymás kezét megfogni, érezni a szolidaritást, érezni
a semmivel öszsze nem hasonlítható szépségét a magyarok együttlétének itt Székelyhídon.
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Y Lapterv és tördelés: E. Y Munkatársak: Béres Angéla, Béres Jutka-Renáta, Bíró Orsolya,
Fekete Katalin, Gulácsi Mária, Juhász György, Szabó Csongor
Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

Ér hangja

JÓL VÁG
RÉGIES
C BETÛ
BANKI
UTALVÁNY
ZSEBBEN
VAN!

ÖSSZEDÕLT
VÁR!
VONÓSNÉGYESTAGOK!

MEGZAVART
IDÕ!
A KOBALT
VEGYJELE

LÁM
SZÁMOKAT
ÖSSZEADJA
NÕI NÉV
(FEBR. 15.)
KAPITALISTÁK

KUTYA
SPANYOL
AUTÓJELZÉS

ROMÁN ÓRA
METRÓ JELE

SZAVAKKAL
KIFEJEZ

A kiadvány megjelenését támogatta:
Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

