
Tavaszi nagytakarítás Székelyhídon és a hozzátartozó falvakban

A segítség vasban érkezett
Fémmegmunkáló gépekkel gyarapodott a nagykágyai szakoktatás

A reggeli órákban fordult be
a szakközépiskola hátsó udvarára
a gépeket szállító nyerges vontató.
Két targonca már készen állt a
szállítmány kipakolására. Karan-
csi Béla iskolaigazgató mellett
többen is izgalommal várták a te-
hergépjármű ponyvájának fel-
emelését, de megnyugodhattak, a
gépek épségben, sérülésmentesen
értek célba.

Ez így is volt rendjén, hisz egy
erre szakosodott céget bíztak meg
a gépek kiszerelésével, csomagolá-
sával, a szállításra való előkészítés-
sel. Az adományozók a gépeket
áramtalanították, de onnantól
minden teendő, azok kiszerelése,

szállítása, a nagykágyaiak feladata
volt. Béres Csaba, Székelyhíd pol-
gármestere megígérte, hogy az ön-

kormányzat kifizeti a tizenegy sík-
köszörű, marógép és fúrógép szál-
lítási költségeit.

Az előzményekről szólva Karan-
csi Béla kérdésünkre elmondta,
2016-ban a felújított iskola átadá-
sán részt vettek városunk német-
országi testvértelepülése   Gren-
zach-Wyhlen küldöttsége is. Ezút-
tal is jelen volt a küldöttségben
Heinz Intween nyugalmazott tör-
ténelem szakos tanár, aki több íz-
ben járt már Székelyhídon, lelkes
segítője a városnak. Akkor vető-
dött fel, hogy milyen jó lenne, ha
használt, de jó állapotban lévő gé-
peket tudnának juttatni a szaklíce-
umnak. A német vendégek fejé-
ben hazatértük után is ott motosz-
kált a segítő szándék. Az elmúlt év
nyarán jött a jó hír, hogy találtak

egy ottani tanintézetet, amelyik –
miután fokozatosan lecseréli az
oktatáshoz szükséges gépeket –,
szívesen átadják azokat a nagyká-
gyaiaknak.

A tanintézet fejlődése nagy len-
dületet vett, hisz amellett, hogy
nemrég teljes felújításon esett át, a
következő tanévtől az úgynevezett
duális képzést is beindítják. Ezzel
kapcsolatosan már az elmúlt év
folyamán találkozót szervezett is-
kolaigazgatók számára a Bihar
Megyei Tanács, amelyre meghí-
vást kapott Werner Braun iskola-
igazgató is Brassóból.
Náluk már sikeresen mű-
ködik a duális képzés.

Idén is megszervezte a munkaköri nyelven
csak „tavaszi nagytakarításként” emlege-
tett hulladékgyűjtő akciót Székelyhíd város
önkormányzata. Az intézmény környezet-
védelmi osztályának munkatársai a min-
dennapi szemétszedési munkálatok mel-
lett az átmeneti évszakokban hatványozot-
tabban figyelnek a köztéri teendőkre. Így a
természet ébredésekor, tavasszal is a szoci-
ális munkások bevetésével tisztítják meg
városunk és a hozzá tartozó falvak közte-
rületeit. A tavaszi nagytakarítás, amelyhez
az eszközöket az önkormányzat biztosítja,
több szakaszban zajlik. Az egyik ilyen sza-
kasz a parkok rendezése, felélesztése, met-
szési-ültetési munkálatok, amelyek hetekig
tartanak, mielőtt a locsolási szezon kez-
dődne. Másrészt, amint az időjárás enged-
te, március végén láttak neki a munkások a
kézzel történő, szelektív hulladékgyűjtés-
nek. Székelyhídon több utánfutónyi, míg a
falvakban több tucat zsáknyi szemetet

gyűjtöttek össze a környezetvédelmisek
a szociális munkásokkal. A szemétszedés
akkor mutat nagyobb mennyiségeket,
amikor lakossági bejelentés vagy egyszerű
pásztázás útján illegális szemétlerakó he-
lyeket számolnak fel az akciócsoportok.
A nagytakarítás másik módja a települések
határainak megtisztítását jelenti, ami szin-
tén az emberek vagy a szél hozta szemét
szelektív összegyűjtését jelenti. Ezeket
a megtöltött zsákokat az AVE Bihor cég
gyűjti össze és szállítja el.

Ehhez kapcsolódik az a fontos felhívás is,
amelyben az önkormányzat arra kéri a la-
kosokat, hogy felbomló, zöldhulladékot ne
a céggel szállítassák el, hanem inkább kom-
posztáljanak. A zöld gyep vagy sövény nye-
sedékek, ágak és gallyak, zöldség-gyü-
mölcsszármazékok mind felbomló, termé-
szetes hulladékot jelentenek, ame-
lyeket a kertek végében ásott gö-
dörben lehet bomlasztani.
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Csak akkor lesz szebb, élhetőbb lakóhelyünk, ha mindannyian ügyelünk környezetünk tisztaságára

Az első németországi gép már a tanműhelybe került A nehéz gépek leszedése nagy figyelmet igényelt

Az igazgató és Fodor Sándor oktató-mester elégedettek a gépek minőségével

Különböző fémmegmunkáló gépek érkeztek az elmúlt héten a Nagykágyai 1-es Számú
Technológiai Líceumba a németországi Lörrach település szakközépiskolájának ado-
mányaként. A kiváló minőségű eszközökhöz Székelyhíd németországi testvértelepülé-
sének közreműködése révén jutottak hozzá.
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A Mindenre képes szótártól kezdve, a Mitológiai atlaszig
sok-sok újdonsággal találkozhattak mindazok, akik
megtekintették a városi könyvtár legújabb kiállítását,
amelynek március utolsó napjaiban a székelyhídi múze-
um aulája adott otthont.

Most is sok új, értékes kiadvánnyal gazdagodtunk a Nemze-
ti Kulturális Alap (NKA) által finanszírozott Márai-program
jóvoltából. Ezúttal több mint kétszáz új kötetnek örvendhet-
nek az olvasók. A hetedik fordulójához érkezett program ál-
tal, ezúttal is a mai magyar könyvkiadás színe-javából kap-
tunk egy csokorravalót. Nagyon színes a paletta, mindenki
találhat közötte kedvére való olvasmányt. Főként a kortárs
szépirodalom, kortárs gyerekirodalom, történelmi témájú
könyvek, életrajzi kötetek, vallási témájú kiadványok, vala-
mint tudományos munkák szerepelnek a választékban.

A kortárs szépirodalom olyan jeles képviselői mint Grecsó
Krisztián, Varró Dániel, Nádas Péter, Závada Pál, Spiró Györ-
gy, Laczkfi János legújabb munkái mellett ott találjuk a klasz-
szikusokat is, gyönyörű, igényes újrakiadásokban. A gyerek-
könyvek közül megemlíteném Gróh Ilona Ringató, Tom

Schamp Mindenre képes szótár, Aino Havukainen és Sami
Toivonen Tatu és Patu, Tóth Krisztina Felhőmesék, Boldizsár
Ildikó Esti tündérmesék és Kormos István A muzsikás kisma-
lac című könyvét. Történem témakörben, a teljesség igénye
nélkül, íme néhány cím: Kína XX. századi története, 44 meg-
hökkentő eset a magyar történelemből (Bánó Attila), A Hort-
hy-korszak – Kérdések és válaszok az 1944–1949 közötti mag-
yar történelemről, Auschwitz parancsnoka voltam – Rudolf
Höss emlékiratai (Romsics Ignác), ... és az ünnep elmarad?
Történetek a rendszerváltástól napjainkig (Kónya Imre).

Az életrajzi vonatkozású, illetve memoárjellegű kötetek-
ből is sok újdonság érkezett: Jeff Burger Leonard Cohen,
Rosemary Sullivan Sztálin lánya, Theodor Béza Kálvin Já-
nos élete, Ady Lajosné Kaizler Anna Az ismeretlen Ady,
Blaha Lujza Életem naplója, Munkácsy Mihály Emlékeim,
Márai Sándor Erdélyi emlék, Matuscsák Tamás Rejtő Jenő
elveszett naplója című művei.

A vallási témájú kiadványok közül megemlíteném a kö-
vetkezőket: Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe,
Erős vár a mi Istenünk – Luther Márton füveskönyve, Tán-
czos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban, Carol

Kelly-Gangi: Kalkuttai Teréz anya bölcsességei. A tudomá-
nyok iránt érdeklődők többek között a közelmúltban el-
hunyt Stephen Hawking világhírű fizikustól a Fekete
lyukakat, Barabási Albert László hálózatkutató tollából
A hálózatok tudományát, illetve a Ritka betegségek – diag-
nosztika és terápia című újdonságokat olvashatják.

Ezenkívül pedagógiai, nyelvészeti, néprajzi kiadványok,
valamint útikönyvek is szerepelnek az újdonságok között.

Felhívnám a figyelmet még néhány olyan különleges ki-
adványra, mint a közel hatszáz oldalas, képes Mitológiai at-
lasz, ezenkívül Sz. Hossó Nicoletta A nemzetközi kapcsola-
tok kézikönyve, Fantasztikus világok – Társadalmi és politi-
kai kérdések a képzelet világában, Ludmann Mihály A ma-
gyar építészet mesterei vagy Bálint György Minden héten
szüret – 52 kerti növény portréja című munkái.

A felsorolás persze nem lehet teljes, de az újdonságok 
teljes listáját megtalálják a városi könyvtár blogján,
a http://bibliotecasacueni.blogspot.ro honlapon.

Szeretettel várunk minden könyvbarátot hétfőtől pénte-
kig, naponta 8 és 16 óra között.

KEREKES TERÉZIA könyvtárvezető

Anyajegy a testfelületünk bár-
mely részén előfordulhat, külön-
böző színben és méretben. Álta-
lában jóindulatúak, de akár ko-
moly probléma is húzódhat a
háttérben. Cikkünkben a leg-
alapvetőbb információkat tud-
juk meg dr. Varga Viktória bőr-
gyógyász szakorvostól.

– Mi az anyajegy tulajdon-
képpen?
– Az anyajegy úgynevezett anya-
jegysejtekből áll, amik igazából
pigmenttermelő sejtek, melyek
mindenkinek vannak a bőrében.
Kivéve az albínó embereket, illetve
a vitiligó nevű betegségben szen-
vedőket, ami foltos pigmenthiányt
jelent. Ott is hiányzik a pigment-
termelés, de pigmenttermelő sej-
tek azért vannak. Tulajdonképpen
ezek a pigmenttermelő sejtek cso-
portosulnak össze a bőr bizonyos
rétegeiben. Többféle anyajegy
van. Lehet egészen felületesen ez a
csoportosulás, illetve fészkekbe
rendeződnek. Lehet egészen a
hám és az irha határán, vagy az ir-

hába is beterjedhetnek. Ez mind
jóindulatú. Kevés kivétellel úgy
születünk, hogy nincs anyaje-
gyünk. A lakosság körülbelül
1%-a születik anyajeggyel. Ahogy
telik az idő, egyre több napfény éri
a bőrünket, egyre több anyaje-
gyünk keletkezik ezáltal.

– Melyik évszakban fordulnak
többen anyajegyeikkel szakor-
voshoz?
– Az anyajegyszűrés télen-nyáron
folyamatosan zajlik, de a téli hóna-
pokban gyakrabban fordulnak
hozzám eltávolítás céljából. Ilyen-
kor kevésbé izzad a kliens, bár én

azt mondom, az anyajegy egy ké-
nyes téma. Nem szabad vele várni,
ha valaki azt érzi, hogy fáj, viszket,
megváltozott vagy észre veszi, hogy
keletkezett egy új anyajegye, ami
nagyon gyorsan nő, akkor azonnal
fel kell keresni a bőrgyógyászt.
– Abban az esetben, ha nem sür-
gősségi esetről van szó, csak egy
esztétikai problémáról, akkor mi
a teendő?
– Szintén az első a vizsgálat, ami
egy speciális eszközzel történik,
amit dermatoszkópnak hívunk. Ez
tulajdonképpen egy saját fénnyel
ellátott nagyító, ezzel vizsgáljuk
meg az anyajegyet és aztán tudunk
csak arról beszélni, hogy mit is le-
het tenni. Elmondom a páciens-
nek, milyen lépésekből áll a műtét.
Minden esetben lidokainos helyi
érzéstelenítésben zajlik a műtét.
Aztán egy babérlevél alakú met-
szésből eltávolítom az anyajegyet,
hagyok egy úgynevezett biztonsá-
gi zónát az anyajegy mellett. Ez le-
het 3–5 mm, attól függ, hogy való-
ban csak kozmetikai szempontból
veszünk le egy anyajegyet, általá-

ban elég 3 mm is. Ezt a bőrdarabot
– ami tartalmazza az anyajegyet és
mellette az ép bőrfelületet – küld-
jük el szövettani vizsgálatra. Sem
a szövettani vizsgálatot nem sza-
bad elhagyni, sem egy anyajegyet
lézerrel levetetni. Ahogyan a szak-
ma szabályai előírják, mindig szi-
kével, élesen metszük ki az anyaje-
gyet, a biztonsági zónákat szem
előtt tartva.
– Ha észrevesszük, hogy egyre
több anyajegyünk van mit érde-
mes mindenképp elkerülni?
– A túlzásba vitt szoláriumozást és
a napozást mindenképpen kerülni
kell. Ez az anyajegyek esetében is
nagy probléma, a bőr öregedését is
felgyorsítja, de rákkeltő hatása is
van. Az Európai Unióban be is van
tiltva a 18 év alattiak szolárium-
használata, már nem engedélye-
zett. Én a felnőtteket is óva inte-
ném attól, hogy hetente akár több-
ször is igénybe vegyék. Nemcsak
az anyajegyek számának korláto-
zása miatt, hanem a bőrrák kiala-
kulásának csökkentése okán is.

KALLÓ-NAGY KAMILLA

Közel félezer látogató a kiállításon
Ismét több mint kétszáz értékes kiadvánnyal gazdagodott a városi könyvtár

Az anyajegyek eltávolítása alapos előkészületet igényel

A múzeum épületének aulájában kiállított könyvújdonságok iránt nagy volt az érdeklődés Egy-egy érdekes kiadványba azonnyomban belelapoztak

Anyajegyekről a bőrgyógyász szakorvossal
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Nemrég kapott új köntöst a
hegyközszentmiklósi katolikus
közösség kápolnája, ami a ma-
roknyi hívők seregét hívatott
egybetartani. Ebből az alkalom-
ból beszélgettünk Ozsváth József
székelyhídi plébánossal és Deák
Eszter egyháztaggal.

– Kik voltak az előző plébánosok?
– Köblös Vilmos, Herman István,
Fekete József, Korr Balázs, Kovács
János, Bodor Zoltán tisztelendők.

Engem megelőzően – 2015 máju-
sától vagyok itt plébános – pedig
Duma Ferenc szolgált a gyüleke-
zetben.  Mivel itt hosszú időn át
nem volt kápolna, a hívek Szent-
jobbra vagy Székelyhídra jártak el
misére. Ez utóbbi filiáléja a hegy-
közszentmiklósi gyülekezet.
– Mi indokolta a kápolna renová-
lását, javítását?
– A kápolna nagyon el volt hanya-
golva, elavultak az ablakok, a kül-
ső-belső vakolás, a kirepedezett be-

ton, a mennyezet, repedés keletke-
zett a falon. Szükséges volt már a
felújítás. Rég nem történt már ilyen
nagy munkálat. Előzőleg Bodor
Zoltán plébános idején javították.
– Mikor kezdődtek a felújítási
munkálatok?
– A javítási munkálatok február kö-
zepén kezdődtek, két-három hónap
alatt sikerült befejeznie a kivitelező
cégnek. A kivitelezést Nagy Sándor
kőműves mester csapata végezte.
– Milyen főbb munkálatokat vé-
geztek?
– A munkások vakoltak, külső és
belső pucolást végeztek, a kirepe-
dezett betonpadozatot újraöntöt-
ték, szalagpadlót raktak le, gipsz-
kartonozták a mennyezetet, festést
végeztek. Központi fűtést szereltek
be, ami villanyról működik majd,
valamint kicserélték az ajtókat és az
ablakokat. A sekrestyéhez egy toló-
ajtót helyeztek el, ott lesz a gyónta-
tószék. Új csillárokat és lámpates-
teket szereltek a falra. Sikerült ki-
cserélni a villanyhálózatot, átnéz-
ték a tetőszerkezetet, cserépcsere is
volt. Külső festést is végeztek: a bá-
dog részeket színezték.
– Kik járultak hozzá adománya-
ikkal mindehhez?
– Pályáztunk, Bukarestből 30 ezer
lejt kaptunk, aztán a Szükségben
az egyház alapítvány Kirche in

Nott 4000 eurót, 5000 lejt pedig a
helyi református egyházközség
adományozott a számunkra. Az
egyházadókból további 8000 lej
gyűlt össze.
– Mikorra tervezik a templom
szentelését?
– A templom szentelését május 27-
ére tervezzük, délután 5 órára.
A főtiszteletű püspök úr javasolta
ezt a dátumot, ami Mária, az egy-
ház anyja emlékünnepe – őt vá-

lasztották a hívek az egyházközség
védőszentjének. A püspök úr aján-
dékozott egy tabernákulumot, ki-
alakítunk egy szentségtartót az Ol-
táriszentség őrzésére.
– Ideérkezésekor milyennek talál-
ta a gyülekezetet?
– A gyülekezet családias hangula-
tú, viszonylag szép számban járnak
misére a hívek, remélem a felújított
templomban még többen leszünk.

BÉRES ANGÉLA

A húsvéti evangelizációs tábor
(Hevat) április 4–8. között zajlott
az érmelléki Magyarkécen a refor-
mátus egyház szervezésében. Idén
tizedik alkalommal szervezték
meg a fiatalok számára A kulcs cí-
mű hitébresztő, hitmélyítő talál-
kozót. Pop Tímea ifjúsági mun-
kással beszélgettünk, aki most már
szervezőként vett részt a táborban.

– Mikor tartották az első Hevat
tábort?
– Az első tábor 2008 tavaszán
zajlott. Holland fiatalok érkeztek
a Magyarkécre, ők vezették be a
tábort. Két-három évig visszajár-
tak hozzánk a gyülekezetbe, és
utoljára hangsúlyt helyeztek a
vezető képzésre is, az evangéli-
um hirdetésére.
– Milyenek voltak a holland fia-
talok?
– Ahhoz képest, hogy nem ismer-
tek bennünket, eljöttek Hollandiá-
ból, nagyon közvetlenek voltak, ta-
lán ez fogott meg bennünket a leg-
inkább. Szeretettel közeledtek hoz-
zánk. Elmondták, hogy mielőtt
Romániába jöttek volna, hónapokkal előtte
elkezdtek imádkozni értünk és a táborért,
azért, hogy mindinkább megismerjük Is-
tent. Mindenkinek személyre szóló képesla-
pot küldtek. Ahogyan viszonyultak hoz-
zánk, amiképpen maguk között viselkedtek,
látszott rajtuk, hogy megélik az Istennel va-
ló kapcsolatukat, és ez fogott meg bennün-
ket a leginkább.
– Hányan vettek részt az első táborozáson?
– Összesen huszonöten voltunk, akik részt
vettünk a táborban, Magyarkécről és Érszől-
lősről érkezett fiatalok. Mike Pál magyarkéci
lelkipásztor irányított bennünket.

– Mikorra terveztétek a találkozó megszer-
vezését?
– A húsvéthoz közeli időpontot választunk,
az iskolai vakáció időszakát. Mindig szerdán
kezdődik és vasárnap délutánig tart.
– A most lezajlott táborban milyen volt a
részvétel és honnan érkeztek a fiatalok?
– Közel háromszázan vettek részt. Jöt-
tek fiatalok Magyarkécről, Érszőllősről,
Margittáról, Nagyváradról, Kolozsvártól,
Marosvásárhelyről, Zilahról, Diósadról,
Nagykágyáról, Székelyhídról és Magyaror-
szágról.
– Milyen feladatok hárulnak a szervezőkre?

– Szervezőként oda kellett figyelni a szabá-
lyok betartására, felolvastuk azokat, ismertet-
tük a fiatalokkal és besegítettünk a tábor le-
bonyolításába.
– Kik támogatják a rendezvényt?
– Érkeznek adományok, főként a magyarké-
ci és az érszőllősi református egyház a támo-
gató, de vannak magán adományozók is.
– Hogyan zajlott a tábor napi programja?
– Naponta volt dicsőítés az Élő Kövek együt-
tessel, egyéni elcsendesedés. Majd előadások
hangzottak el, kiscsoportos beszélgetésekre
került sor, emellett jutott idő játékra és barká-
csolásra. Minden délelőtt Balla Frigyes nagy-

kágyai baptista igehirdető és refor-
mátus vallástanár tartott előadást a
fiataloknak. Hívő tudósok és filozó-
fusok gondolataival magyarázta
meg, hogy ha helyesen gondolko-

dunk, azt jelenti, hiszünk. Minden kérdé-
sünk, dilemmánk és kételyünk megoldásá-
nak a kulcsa az Atyánál van. Ezt bizonyítja és
mutatja be a húsvét, a feltámadás ünnepe.
– Mit szerettek leginkább csinálni a fia-
talok?
– Nagyon szerették a fiatalok a kirándulást,
a kéci erdőben barangoltunk, aminek az volt
a különlegessége, hogy csapatokban men-
tünk és megadott helyeken feladatokat ol-
dottunk meg, csapatépítő játékokat alkal-
maztunk, amivel jobban megismerhették
egymást a fiatalok.

B. A.

Megújult a szentmiklósi kápolna

Új köntöst öltött a falu egyik magaslatán álló imahely

Zsúfolásig megtelt a magyarkéci református templom táborozó fiatalokkal

Érmelléki fiatalok a húsvéti evangelizációs táborban

A katolikus imahely történetéről
Hegyközszentmiklóson az 1910-es népszámláláson a falu lakosságá-
nak a száma 1107 volt, ebből 47 görög katolikusnak és 31 pedig római
katolikusnak vallotta magát, miközben a reformátusok száma elérte a
986-ot. Megtudtuk, hogy a kezdetekben, míg nem volt kápolna a falu-
ban, a katolikus hívek az iskola egyik épületében gyűltek össze misére
és imádságra, a rózsafüzér elmondására. Nagyobb ünnepeken eljártak
Szentjobbra vagy Székelyhídra gyalog a katolikus templomba. „A mi
családunk átjárt Szentjobbra templomba, miután 1941-ben nagyapám,
Oláh József áttért a római katolikus hitre – meséli Deák Eszter. –
A nagymamám, Oláh Józsefné Horgos Rozália egyszer elment a kapu-
cinus templomba Nagyváradra, ott kapott egy Mária-szobrot, amit
nagy örömmel a hátizsákjában hozott haza a kápolna díszítésére.” 
A helybeli római katolikus hívek úgy határoztak, hogy Hegyközszent-
miklóson kápolnát vásárolnak temetkezési hellyel együtt, hogy legyen
hol összegyűljenek Isten dicséretére, közös imádkozásra. A kápolna
épületét Örösi Gábor családjától vették meg 1956 tájékán. A vásárlás-
ban összesen tizenkét család vett részt anyagilag, köztük volt a
Berszán, a Baliga, a Csillag család, a Deák, a Bartos, a Molnár, a Tímár
és a Jánó család, a többiekre Deák Eszter már nem emlékszik.

Nagykágyai fiatalok
a táborról
Deák Izabella: „A tábornak a
hangulata és a közös éneklés tet-
szett a legjobban. Az előadások
is nagyon jók voltak. Tetszett,
hogy minden fiatal egy célért
gyűlt össze, azért, hogy jobban
megismerje Istent. A tábor ha-
mar véget ért, a fiatalok még ma-
radtak volna.”
Horváth Irénke: „Szerintem a
Hevat összeségében nagyon jó és
lelkiekben tartalmas volt. Legjob-
ban Balla Frigyes előadásai tet-
szettek. A legemlékezetesebb él-
ményem a közös kirándulás volt,
ahol új ismerősökre tettem szert,
akikkel rengetek kalandban és
nevetésben volt részünk. Közös-
ségépítő jellege miatt is pótolha-
tatlan együttlétben volt részünk.”



D I Á K S A R O K
Kellemesen meleg napsütésben futko-
rásztak, zsibongtak a gyermekek az érke-
serűi kultúrház előtti parkban. A Szám-
adó Ernő költő nevével fémjelzett, nem-
rég végetért mesevetélkedő eredmény-
hirdetése volt már csak hátra. 

Az április 21-én megrendezett mesevetélke-
dőre nulladik, elsős, másodikos, harmadi-
kos és negyedikes gyermekek alkotta ötfős
csapatokkal lehetet jelentkezni. A beneve-
zett iskolák előre megkaptak öt mesecímet,
ezekből kellett felkészülniük. Az első felad-
ványban puzzle-elemekből (kirakós játék)
két mesebeli figura alakját kellett kirakni.
A keresztrejtvény szintén az öt mese tartal-
mához kötődött. A mézeskalácsevésnél

nyújtott teljesítményt időre és mennyiségre
számították. A süteményeket hátra tett kéz-
zel kellett „felfalni”. A feladatok közül nem
maradt ki a meséből jól ismert lencseválo-
gatás sem, amelynek során az összekevert
lencse-, bab- és rizsszemeket kellett ügyesen
külön válogatni. Az előadókészséget is pon-
tozták, egy-egy meseszereplőt kellett meg-
személyesíteniük a kicsiknek. Nem volt
ennyire könnyű és szórakoztató a tesztfel-
adatok kitöltése, itt már valóban eldőlt,
hogy ki mennyire ismeri a meséket. Majd
pedig a felsorakoztatott óriás csizmákból
került elő egy-egy tárgy, amiről meg kellett
állapítani, hogy melyik mese fontos kelléke. 

Az izgalmakkal teli vetélkedő befejezése
után, de még az eredményhirdetést meg-

előzően, kézműves-foglalkozáson vettek
részt a gyermekek, majd pedig Papp Attila
zeneszerző interaktív zenés játékra csalo-
gatta a gyerkőcöket. Az ízletes ebéd elfo-
gyasztását követően Fügedy Anikó zsűriel-
nök, valamint az ítészek másik két tagja,
Czintos Felicia és Püsök Julianna (mind-
hárman pedagógusok) kihirdették a vég-
eredményt. 

A helyi Hímeshátsziget ötöse lett az első.
A tizenhárom benevezett csapat között a
hegyközszentmiklósi Meséstoldy csapata a
hetedik, míg a Barangolók a tizedik helyen
végeztek. Székelyhídat a Hétpróbások és a
Mesetündérek képviselték, ők a nyolcadik
és a kilencedik helynek örülhettek. 

D. MÉSZÁROS ELEK
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A föld napját ünnepelték
A csokalyi kisiskolások harminc facsemetét és virágpalántákat ültettek a tanintézmény környékén

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”

A föld napja alkalmából megren-
dezett iskolai tevékenységen a fen-
ti idézet elvét tudatosítottuk a
csokalyi Fényes Elek Általános Is-
kola tanulóival április 20-án. Na-
gyon fontos megértenie minden
gyermeknek és minden embernek,
hogy igenis rajta múlik minden.
Mindig azzal nyugtatjuk magun-
kat, hogy más is így csinálja, majd
a tudósok, politikusok megoldják
Földünk nagy problémáit, mert
ugyebár egy fecske nem csinál
tavaszt. Ezeket a közhelyeket sze-
retnénk elfelejtetni gyermekeink-
kel, ezért is dolgozunk. Tesszük ezt
mindezt saját forrásból, a fákat vi-
rágokat, az újra hasznosításra váró
dolgokat, és nem utolsó sorban a
kemény munkát a gyermekek hoz-
zák. Természetesen vannak vissza-
térő támogatóink is, mint a ne-
künk minden évben gyümölcsfá-
kat ajándékozó Tanasi József ker-
tészmérnök, illetve Balogh Emese,
aki pedig szebbnél szebb virágok-
kal lát el minket. A szemétgyűjtés-
hez a székelyhídi önkormányzat
biztosította a felszerelést.

A reggelt beszélgetéssel kezdtük,
ahol rávilágítottunk közvetlen kör-
nyezetünk problémáira és az ezek-

ből kibontakozó globális problé-
mákra. Megértettük a gyerekekkel,
igenis csak úgy tudjuk megállítani a
Föld mértéktelen és meggondolat-
lan kihasználását, ha mi abbahagy-
juk azt. A gyermekek nagyon lelke-
sek, együtt éreznek földanyával, és
mindent megtesznek, ami tőlük te-

lik, hogy megóvják. A kisebbek vi-
zuális módszerekkel ismerkedtek és
csatlakoztak a témához.

Eljött a várva-várt pillanat, hogy
gyakorlatba is „ültessük” a sok
szót. A gyerekek hoztak tölgyfát,
orgonát, akácfát, gyümölcsfákat,
díszfákat, melyeket az iskola udva-

rán és az iskola környéken el is ül-
tettek. Sikerült több mint harminc
fával gazdagítani környezetünket.
A jövőben a gyerekek feladata lesz
a saját fájukat locsolni, vigyázni.
A kicsik elégedetten fogyasztották
el uzsonnájukat a szabadban, ami
után dióevés következett. Átvették

a terepet az előkészítő, első és má-
sodik osztály tanulói, akik földdel
hordták meg a traktor- és autógu-
mikat homokozó kisvedrükkel.
A harmadik és negyedik osztályo-
sok a nyakukba vették a falut, ahol
szemetet gyűjtöttek az utcákról.
A tanító nénik irányításával a ki-
csik szépen elültették az otthonról
hozott és ajándékba kapott virág-
palántákat, majd meg is locsolták.
A nagyok közül tízen pillanatok
alatt lefestették az elhasznált ab-
roncsokat. Csodás lett az ered-
mény. Csillogó szemekkel mérték
végig munkájuk gyümölcsét. Le-
ültünk egy kupacba, és elmondtuk
az imát, amit a hét elején tanul-
tunk, amelyben áldást kértünk fa-
lunkra, vetéseinkre, forrásainkra,
szőlődombjainkra, nemzetünkre,
hálát adtunk ezért az eredményes
napért. A tanulók óriási dicséretet
kaptak tanítóiktól, akik természe-
tesen egy-egy fagyira is meghívták
a dolgos gyermekeket. 

Tartalmas és fárasztó nap volt,
de az újjávarázsolt udvar, és az,
hogy szebbé tettük a Földet, min-
den fáradságért kárpótolt. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy a jövő
évben folytatjuk, és megmutatjuk,
igenis meg tudjuk változtatni a vi-
lágot.

BOROS ÁGOTA

Szorgos kezek ültetik a csemetéket, közben rácsodálkoznak, milyen szép virágágyást varázsoltak a gumiabroncsból

Csoportkép a versenyzőkkel és az őket felkészítő pedagógusokkal a díjkiosztást követő pillanatokban

Számos gyerek szórakozott az érkeserűi mesevetélkedőn
A költő visszatért
Számadó Ernő költő és meseíró neve a múlt
század első felében jól ismert volt a verset
szeretők körében. Az 1917-ben Budapesten
született alkotó jó viszonyt ápolt a kor írói-
val, költőivel, József Attilával közeli barát-
ságban volt. A szegény sorsú költő vándor-
színészként került Érkeserűbe, ahol rátalált
élete párjára. A szép asszony mellett megba-
bonázta az Érmellék akkor még érintetlen
víz- és lápvilága is, megálmodta a maga Hí-
meshátszigetét. Az 1950-es években a romá-
niai magyar lapok is megnyíltak előtte, kö-
tete jelent be. A magyarországi 1956-os for-
radalmi események során csatlakozott
az úgynevezett érmihályfalvi csoporthoz,
amelynek tagjait később elítélték, közülük
Sass Kálmán református lelkészt pedig kivé-
gezték. Innentől kezdve bezárult számára a
megmutatkozási lehetőség egészen az 1983-
ban bekövetkező halálát megelőző idősza-
kig, amikor kisebb lapokban megjelentek
írásai, leginkább meséi. 
A költő holta után visszatért, vagy inkább el
sem ment az érmelléki faluból. Míg élt, nem
becsülte az ottani közösség. A nagy karimá-
jú kalapban sétáló, csokornyakkendős ide-
gen, aki mentolba mártott cigarettát szívott,
nem illett bele az akkori falusi életformába.
Egyedül a gyermekek rajongtak érte, csapa-
tostul követték az utcán, zsebében mindig
ott lapult néhány szem cukorka a számukra.
Az utóbbi évek hozták meg az áttörést: a he-
lyi iskola felvette a nevét, múzeumszobát
rendeztek be személyes tárgyaiból, büsztöt
avattak tiszteletére, írásaiból kötetek jelentek
meg. Évente szervezik meg a Számadó Ernő
vers- és mesemondóversenyt. Ez utóbbinak
mozgatórugója Faur-Kiss Angéla tanítónő. 
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Az iskola szalagavató ünnepségé-
nek jól sikerült műsora, melyet a
XI. osztályok biztosítottak, rácá-
folt a péntek tizenhárom baboná-
jára. Az esemény idejére Székely-
híd legforgalmasabb helye a sport-
csarnok előtti tér volt, ahol kocsik
tucatjai foglalták el a helyet. 

Mint már megszokhattuk az ed-
digi szalagavatókon, a műsor két
részre tagolódott: vicces és ko-
moly részre, melyet a lelkes kö-
zönség elismerő tapssal jutalma-
zott. Látszott a tizenegyedikes diá-
kok alapos felkészültsége, semmit
nem bíztak a véletlenre, minden
pontos forgatókönyv alapján mű-
ködött.

A nyitószám, a hagyományok-
hoz híven a XI. B osztály keringő-
je volt, melyet Mészáros Ildikó
tánctanárnő lelkes felkészítésének
köszönhetünk. Ezt követték a töb-
bi XI-es osztályok rövid kisfilmjei,
melyben a tizenkettedikes diákok
mindennapjai, iskolai életük ele-
venedett meg, ezekben mindenki
magára ismerhetett. A tánc az est
folyamán továbbra is fontos szere-
pet játszott, ez színesítette a kü-
lönböző videók bemutatása kö-
zötti időt. A tizenegyedikesek at-
tól sem riadtak vissza, hogy egy
kicsit bevonják végzős társaikat a
táncos előadásba, felhívták őket a
színpadra, s ott különböző tánco-

kat kellett utánozniuk kisebb-na-
gyobb sikerrel.

Az utolsó része a műsornak a ki-
tűzők és virágok átadása volt. A ti-
zenegyedikes diákok és osztályfő-
nökeik sorra szólították a színpad-
ra tizenkettedikes társaikat az osz-
tályfőnökük kíséretében, s min-
den végzős osztály megkapta a ki-
tűzőt egy szál virág kíséretében. Ez
volt a műsor legmeghatóbb része,
mely sok szülőnek könnyeket csalt
a szemébe.

Köszönet illeti mindazokat, akik
részt vállaltak a szalagavató műso-
rának szervezésében.
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Székelyhíd Város
Polgármesteri Hivatala

A környezetvédelmi osztály
feladata az is – a nagytakarítás-

ok, lomtalanítások és az egész évi kerté-
szeti munkálatok elvégzése mellett –,
hogy a lakossági bejelentésekre reagál-
jon, illetve a fejleményekről értesítse a
polgárokat. Épp ezért ezúton tájékoztat-
ja az olvasókat, hogy a törvény értelmé-
ben minden olyan háztartás, amely ren-
delkezik az udvarra vagy a lakásba
bevezetett vezetékes vízzel, köteles biz-
tosítani a használt vezetékes víz elfolyá-
sára, tárolására alkalmas emésztő, ülepí-
tő gödröt. Ennek meglétét vagy hiányát
a tavasz elérkeztével az egészségügyi és a
környezetvédelmi szervek is elkezdték
ellenőrizni szúrópróbaszerűen a me-
gyében, és szükség esetén büntetéseket
rónak ki a háztartásokra a törvénynek
nem megfelelő szennyvízgazdálkodá-
sért. Érdemes tehát figyelni környeze-
tünkre, nem csak a természet, de a sa-
ját magunk érdekében is.

BÍRÓ ORSOLYA

A jelenlegi fejlemények szerint a
megyében elsőként Belényesben és

Nagykágyán vezetik be ezt a képzési formát.
Ez utóbbiban hegesztőket képeznek majd.
Csak emlékeztetőül mondjuk el, hogy a Kron-
stadt-modell lényege abban áll, hogy az iskola
partneri kapcsolatban áll a képzésben részt ve-
vő cégekkel, amelyeknek az elvárásaihoz iga-
zodik. A fő hangsúly a gyakorlati képzésen
van, amely nemcsak a tanműhelyekben folyik,
hanem az érintett vállalatoknál.

Ebben az irányba szakosodó nagykágyai is-
kolaközpontnak nagy segítséget jelent a lör-
rachi szakiskolával létrejött kapcsolat. Egy
küldöttség két alkalommal is kiutazott Né-
metországba. Szakembert is vittek maguk-
kal, aki a gépek minőségét ellenőrizte. Leg-
utóbb pedig Béres Csaba és Karancsi Béla
utazott ki, a szállítmány elindítását felügyel-
ték. Kihasználva a lehetőséget, a testvértele-
pülésre is ellátogattak, ahol Grenzach-
Wyhlen újonnan választott polgármesteré-

vel találkoztak, ahol a két helység elöljárója
a közös együttműködés további lehetőségei-
ről is tárgyalt.

Ezzel még nem ért véget a történet, július-
ban újabb szállítmány fog érkezni a szak-
középiskolába, tizenöt esztergagépet és egy
síkköszörűt kapnak. Ezzel meg nyílt az esély
arra, hogy a duális képzés keretében a he-
gesztő szak beindítását követő évtől fémmeg-
munkáló szakembereket is képezzenek.

D. MÉSZÁROS ELEK

Tavaszi
nagytakarítás

A segítség vasban érkezett a nagykágyai iskolába
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Sziasztok
Pajtikák!

Látom a rajzaitokból és az írásai-
tokból, hogy még mindig a húsvét,
a feltámadás hangulatában, gon-
dolatában élünk! Ez így is van
rendjén! Köszönöm a szép rajzo-
kat, a szép írásokat. De lépjünk to-
vább. Következik pünkösd (tu-
dod, mit jelent?), és május első va-
sárnapján az anyák napja! Ne ke-
verjétek össze a nemzetközi nő-
nappal! Köszöntsétek édesanyáto-

kat! Nekik köszönhetitek életete-
ket, azt a sok-sok gondoskodást,
álmatlan éjszakát, hogy ti (mi)
gond nélkül, boldogan éljünk!
Szeretném, ha sok-sok virágcso-
korral köszöntenétek édesanyáto-
kat, és egyről, kettőről rajzot is
küldenétek nekem. Addig is puszi,
Pajtikák! Legyetek jók!

Baráti szeretettel,
KÓPÉ

A húsvét
Húsvét első napja vasárnap. Vasár-
nap Jézus feltámadását ünnepeljük.
Szokás szerint elmegyünk a temp-
lomba, és ott ünnepeljük ezt a na-
pot. Mikor a templomból hazaér-
tem, egyből elindultam Kágyára,
mert dédimama meghívott ebédre.
Mamáéknál nagyon jó volt a hangu-
lat, finom volt az ebéd, két-három
óra múlva mentünk haza. Húsvét
második napján, hétfőn az a szokás,
hogy elmegyünk locsolni, nehogy

elhervadjanak a lányok. Én mikor
felkeltem, azt sem tudtam hol va-
gyok, olyan fáradt voltam. Gyorsan
megtanultam egy verset, és már in-
dultam is locsolni. Sok szép piros
tojást kaptam. Este értem haza, de
még volt erőm Patrikkal és Rolival
játszani! Nagyon tetszett a Húsvét!
RÁCZ DÁVID-OTTÓ (IV. B osztály)

Az én húsvétom nagyon vidáman
telt. Először is anyáékkal a tem-
plomba mentünk, a szentmise után

hazaindultunk. Elkezdtük előkészí-
teni az ünnepélyes húsvéti ételeket:
húslevest, burgonyasalátát, francia
salátát, rántott husit, és még sok fi-
nomságot készítettünk a locsolók
számára. Reggel anyával és apával
tojást festettünk. Nemsokára meg-
érkezett az első locsolónk is, utána
jött a többi. Nagyon sokan voltak!
Hat óra felé befutottak az utolsó lo-
csolók is, este lett, mindenki elfá-
radt. Így telt az én húsvétom.
SZÛCS HENRIETTA (IV. B osztály)

Húsvéti vers
Volt egyszer egy kicsi nyuszi,
hosszú fülű, pici nózi.
Ugrándozva, nevetgélve,
piros tojást lelt a fűbe.

Tovább gyűjti, úgy gondolta,
és beleteszi kosarakba,
Így csalva Húsvétkor
mosolyt az arcokra.
BOKROS ORSOLYA (II. C/SBS o.)

Húsvéti nyuszi
Réten élek, kis üregben,
Tojást festek a zöld réten.
Ugri-bugri, hipp és hopp,
tapsifüles nyuszi, hopp!

Fessek még, vagy elég?
Pirosat vagy sárgát?
És melyik gyereknek vigyem?
Vajon Neked? Drágám?

BEDE ANNA (II. C/SBS osztály)

Húsvéti vers
Tapsi fülű kicsi nyuszi,
fűben ugrál, nagyon cuki.
Holnap reggel nálad van,
tojást találsz az udvarban.

KOVÁCS VIVIEN (II. C/SBS o.)

Tavaszi szél…
ARANYOSI ERVIN

Tavaszi szél bárányfelhőt terelget az égen,
a napocska arcát mossa a patak vizében.
Mosdás után odefentről nézi a világot,
útja során megsimogat minden kis virágot.

Kis virágot, a patakról tiszta vizet hoztam,
napsugárral, szeretettel be is aranyoztam.
El ne hervadj, meglocsollak, irulj-virulj nékem,
te lehess a legszebb rózsa a földkerekségen.

Krisztus feltámadása
Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Sok népszo-
kás is kötődik hozzá, például a locsolkodás, tojásfestés.
A fiúk húsvét hétfőn mennek locsolni a lányokhoz,

akik cserébe festett tojást adnak nekik. Ez már nagyon
régi szokás! A népi- és a vallási szokásokat nem kell
összekeverni, ha hasonlítanak is egymáshoz!

BORBÉLY KINCSÕ (IV. B osztály)

ARMAND KOZMA (III. C SBS o.)

BEREKSZÁSZI ÁKOS (I. B o.) LEVENDAI KITTI (I. C SBS o.) TOTOS RÉKA (III. C SBS o.)
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É R S P O R T
A kontinensbajnokságon Balogh
József, Szilágyi Fruzsina és jóma-
gam vettünk részt. Ez alkalommal
Guba József edző is versenyzett
azzal a céllal, hogy a csapat tagjait
buzdítsa.

Bár Balogh Józsi nem babonás, a
péntek tizenharmadika számára
sem volt egy szerencsés nap. Saj-
nálatos módon az első körben ki-
esett, amiért edzőnknek a feje ha-
mar füstölt. Bár Fruzsina nemrég
érkezett a csapatba, és ez volt az
első Eb-je velünk, szombaton na-
gyon szépen teljesített, mivel nyert

is egy meccset gyönyörűen, még
ha a második nem is jött össze.
Mivel tizenketten voltak a kategó-
riájában, ő sem került dobogóra,
de megérdemli a gratulációt.

Guba József katában indult és
egy hosszú szünet után újra beállt
versenyezni. A kihagyásához ké-
pest nagyon szépen elért egy ötö-
dik helyezést, amire büszke lehet,
mert mi azok vagyunk. E mellett
szép példát mutatott tanítványai-
nak és újra megemlíthetem, hogy
milyen jó edző is ő (megvereget-
heti a vállát, sensei).

Ami engem illet, hosszú küzde-
lem után harmadik lettem és egy
bronzéremmel gazdagíthattam
gyűjteményemet. Egy meccset
nyertem, de az én kategóriámban
csak tizenegyen voltunk, és ez elég
volt ahhoz, hogy felálljak a dobo-
góra, Romániát képviselve együtt
két másik karatéssal a román válo-
gatottból.

Mint észrevehették az eredmé-
nyekből, kemény volt ez a bajnok-
ság. Ez egy magasabb színvonalú
verseny volt, amin csak a legjob-
bak vettek részt. Erősebbek voltak
a pofonok, gyorsabbak voltak a
rúgások és kínosabbak a bakik.
Nekem például harc közben ki-
csúszott a lábam magam alól mi-
kor rúgtam, és fenékre estem,
majd kapálóztam a lábammal,
mint egy partra vetett fóka, hogy
meg ne üssenek. E miatt még min-
dig szégyellem picit magam, mivel
sokan nevettek rajtam, de így visz-
szanézve tényleg vicces látvány le-
hettem. Annyit akarok ezzel mon-
dani, hogy mindenki a legjobb
formáját akarja hozni versenyzés
közben. Mindenki nyerni megy
oda, és ezért mindent bevetve
küzd. Székelyhíd minden lakosa
büszke lehet arra, ahogy a phoeni-
xesek küzdöttek ismét és hogy
képviselik mindenhol városunkat.

Viszont nem a dobogóra kerülés
az, ami arra biztatja a karatésokat,
hogy versenyezzenek. Megéri el-
menni versenyekre, mert ismerke-
dünk és világot látunk. Évek óta
versenyzek és megnézhettem Ro-
mánia leggyönyörűbb helyeit. Be-
jártam Németországot és Lengyel-
országban is voltam. Ezek olyan
emlékek, amik egész életemen át
velem maradnak, aminek nagyon
örülök.

BENSICZ ÁDÁM

Ahogy kizöldül tavasszal a fű,
minden évben megkezdődik a lo-
vak és lovasok hazai és nemzetkö-
zi megmérettetése. Mióta lovat te-
nyésztenek és idomítanak, a min-
denkori verseny a bírája tenyész-
tésnek és teljesítménynek. Ma-
gyarhonban Széchenyi óta így van
ez. Legfeljebb a versenyek száma
és minősége változott koronként.
Az egykori híres ménesek és ver-
senyek jó része a kommunizmus
évtizedei alatt visszafejlődött, vagy
teljesen eltűnt. Az egykori szé-
kelyhídi Stubenberg-ménes, vala-
mint a bályoki tenyészet is ma
már csak emlék. Pedig az itt te-
nyésztett lovak sokszor szerepel-
tek a budapesti galopp élvonalá-
ban. Így hát a ’90-es évektől szük-
ségeltetett néhol a poraiból újjáte-
remteni a lovassportok egyikét-
másikát. Nincs ez másképp a fo-
gatsportnál sem, amelyben Romá-
niában „csak” az utóbbi 30 évben
szerveznek versenyeket. A legfia-
talabb lovas sportágként emlege-
tik a fogatsportot, ennek ellenére
az eredmények országos szinten
ebben a sportágban a legkimagas-
lóbbak. Persze a hírnév nem csak
magasztal, de kötelez is, így hát ez-
zel a sportággal a legmagasabbak
az elvárások. A téli hónapok a fo-
gatépítés, kondíciómegőrzés, va-
gyis az építkezés hónapjai. Ezért is
tekint mindenki nagy várakozás-
sal az évadnyitó versenyekre.

Az idei versenyek

A közelgő május 1-je két rangos
versenynek is ad teret. Az egyik a
háromcsillagos minősítéssel bíró
mezőhegyesi verseny. Mezőhegyes
a magyar lótenyésztés egyik felleg-
vára, az egyik magyar lófajta, a nó-
niusz tenyésztési helye. Nem vélet-
len tehát, hogy a versenyre több,
mint 70 fogat (250 ló) nevezett be
eddig. Itt lesz az európai verseny-
zők elitje, hiszen a 2018-as év az
építkezés éve. 2019-ben világbaj-
nokságon a kettes fogatok részére,
illetve Európa-bajnokság a négyes
fogatok számára. A másik rangos
verseny a Békés megyei Sarkadon
szerveződik, szintén május 1-jén.
Ide várják a regionális versenye-
ken 2019-ben induló versenyző-
ket. A versenyeken nem csak lova-
sok és fogataik vesznek részt, ha-
nem a nemzetközi lótenyésztő és
versenyigazgatóság résztvevői is
számot vetnek a „hozott anyag-
gal”. Hazai tájakon is egyre többen
felismerik a lovassportok értékét
és azt a vonzerőt, amit a települé-
sek számára ez a sport jelent.
A 2017-es évtől a hazai lovas élet-
szemléletben is jelentős változások
voltak. Országosan két polgármes-
teri hivatal is – Fugyivásárhely és
a háromszéki falu, Sepsibodok –
felismerte, hogy a bajnokság meg-
szervezése föllendítheti a település
sport, kulturális és gazdasági fejlő-
dését és úgy döntött, hogy pályát
épít és helyszínt ad az országos
bajnokságnak. A román országos

bajnokság idén ötfordulós: a bodo-
ki nyitóversenyt (május 17–20.)
követi a bethleni (június 15–17.), a
háromcsillagos nemzetközi ver-
seny ismét Bodokon (július 5–8.),
az utolsó a fugyivásárhelyi forduló
(augusztus 9–12.) és végül a ma-
rosvásárhelyi döntő szeptember
20–23-án. Hatodik fordulóként
megrendezik a Románia kupája
nemzetközi versenyt is az egykori
Cantacuzino-birtokon, a Prahova
megyei Florești-n október első
hétvégéjén.

Helytállásra köteleznek
a múltbeli sikerek
A tavalyi évet jól zárták a bihariak,
Rákóczi Gergő megszerezte hete-
dik (!) nemzeti bajnoki címét,
megőrizte helyét a világ legjobb tíz
lovasa között. Babó Kálmán, az
érköbölkúti Tulipán versenyzője
országos harmadik helyen végzett,
és jól szerepelt Csorba Károly is,
aki szintén Tulipán klub tagja.
Ahhoz, hogy a tavalyi eredménye-
ket megőrizzék, szorgos munka
folyt egész télen a köbölkúti fedett
lovardában, illetve a kialakított
sportpályán is. Nemcsak felkészí-
tették a saját lovakat, hanem edző-
tábort is szerveztek a Rákóczi-far-
mon, ahol a román országos baj-
nokság élvonalbeli versenyzőit ké-
pezték. Rákóczi Lajos, a Tulipán
Sportegyesület elnöke lapunknak
elmondta, szeretné, ha a román
fogathajtás súlypontja áttevődne
Bihar megyére és az ez irányú
próbálkozások nem eredményte-
lenek. Talán a sportminisztérium
országos és kihelyezett szerveinek
nagyobb figyelemmel kellene kí-
sérni ezt a sportot, hiszen annak
dacára, hogy Bukarestben Rákóczi
Gergőt tartják Románia legered-
ményesebb sportolójának, a Bihar
Megyei Tanács által díjazott spor-
tolók között sajnos egyetlen lovas
sem szerepelt.

A hazai versenyidény mellett Rá-
kóczi Gergő ott lesz a mezőhegye-
si versenyen, a szlovéniai Lipicán
és egy-egy rangos hollandiai és né-
metországi megmérettetésen. Kü-
lönösen fontos felkészülési év ez
Gergő számára, hiszen tizenöt ló-
val dolgozik folyamatosan, mivel
2019-ben ott lesz a kettesfogat-
hajtó-világbajnokságon, valamint
négyesfogatával az Európa-baj-
nokságon is. Ugyanakkor a Rom-
Silvával aláírt szerződés alapján ő a
hivatalos edzője a romániai méne-
seknek is. A Bihar megyei fogato-
sok is készülődnek az új évadra,
számukra a sarkadi nyitóverseny
az idei bemutatkozás színhelye. Az
idáig beérkezett adatok szerint Bi-
har megyében nyolc térségi ver-
senyt szerveznek. Az idén először
a Tulipán Sportegyesület égisze
alatt megszervezik a térség B kate-
góriás bajnokságát is. Ez ügyben
elkészült az új versenyszabályzat és
a rajthoz állók ennek tudatában
küzdhetnek a győzelemért.

ÉR HANGJA
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Bronzérem az Eb-n
Lengyelországban küzdöttek a Phoenix karatésai

Startra váró lovasok
Május elsejével megkezdődnek a fogathajtók idei versenyei. Rákóczi
Lajos, az érköbölkúti Tulipán Sportegyesület elnöke azt szeretné, ha
a hazai fogathajtás súlypontja áttevődne Bihar megyébe. Alább az
idei fogathajtás programjairól is hírt adunk.

Eredményesen tértek vissza a Phoenix sportolói a shotokan karate Európa-bajnokságról (Eb), ahol bronzér-
met szerzett Bensicz Ádám, lapunk munkatársa, akinek ez úton is gratulálunk. Alábbiakban az ő helyszíni
beszámolója olvasható az április 13–14-én, Lengyelországban megrendezett megmérettetésről. (ÉR HANGJA)

A székelyhídi karatésok – Józsi, Ádám és Fruzsina – Guba József edzővel
(balra) és a versenyre őket elkísérő egyik szülővel Dabrowa Górniczában

Bensicz Ádám (jobbról a második) az Európa-bajnokság dobogóján



K A N A P É

– István bácsi, mesélne nekünk
kicsit a gyerekkoráról?
– 1927 júliusában születtem Ma-
gyargéresen. Hárman voltunk test-
vérek, de felnőni sajnos csak ketten
nőttünk fel. Az első hét osztályt a
szülőfalumban jártam ki. Ekkor lá-
togatóba érkezett hozzánk édes-
apám kisebbik testvére Budapest-
ről, aki megkérte szüleimet, hogy
engedjenek fel vele Pestre, hogy ott
folytathassam tovább a tanulmá-
nyaim. Ez nem is igazán tért el
édesapám akaratától, hisz ő tanító-
nak szánt engem. Gyula bátyám is
látta bennem az eszet, tehetséget és
örült, hogy szüleim jóváhagyásával
„kiszedhetett a barázdából”.

A gimnáziumi éveim Pesten tel-
nek, a Lónyai-gimnáziumban,
melyet végig színjeles bizonyít-
vánnyal sikerül elvégeznem. Ta-
náraim, igazgatóm támogatnak,
szeretnék, ha továbbtanulnék, de
az élet egy időre másképp alakult,
bevonultak a szovjetek.
– Merre sodorta tovább a sors a
világháború végén?
– A gimnázium befejeztével haza-
kéreztem a húsvéti ünnepekre,
amit az iskolaigazgatóság jóvá is
hagyott. Otthon azonban nem várt
fordulatok fogadnak. Édesapámat
frontszolgálatra hívták be és sajnos
évekig nem tért haza, szovjet hadi-
fogságba került. Az első hét évet a
brianszki erdő egyik lágerében töl-
ti, ahol a fakitermelő munkától
annyira legyengül, hogy a második
hétéves fogságból hazaengedték.
Máramarosszigetre került, hogy ott
kicsit felerősödjön, mielőtt haza-
térne. Itt azonban jó lelke,
segítőkészsége miatt annyi-
ra megszerette az ápoló sze-
mélyzet, hogy újabb hét
évig ott tartották maguknál.

Mikor hazakerültem, a
vakációban tizenhét éves
fiú voltam. A súlyos derék-
beteg édesanyám és a szin-
tén tizenhét esztendős nő-
vérem egyedül maradt,
édesapám bevonulása után.
Férfi nélkül maradt a ház.
Nem volt mit tenni, a csalá-
domnak szüksége volt rám,
így hát nem mentem vissza
Pestre, hanem beálltam
gazdálkodni.

Egy év elteltével édes-
anyám egészségi állapota
némi javulást mutatott.
Magához szólított, és azt
mondta, hogy most már
valahogy felkel, és folytatja
majd ő a gazdálkodást a
nővéremmel. Eladja a szü-
lői örökséget is Dobrán,
hogy a család egy kis pénz-
re tegyen szert, amit az én
továbbtanulásomra szánt,
hogy meglegyen édesapám
akarata.

– Valóban beteljesedik az atyai
akarat és tanító lesz önből?
– Igen, bár nagyon göröngyös az
út odáig, de sikerült megszerezni a
tanítói oklevelet. A helyi lelkész –
aki anno Pestre kerülésemkor is
ajánlólevelet ír nekem – segített,
hogy beiratkozhassam egy tanító-
képzőbe. Kolozsvárra vitt az első
utam, ahonnan végül a szatmári
fiúképzőbe kerültem. Ebbe a ró-
mai katolikus fiúintézetbe isteni
segédlettel sikerült bejutnom, hisz
az igazgató, már az elején kikötöt-
te, hogy csak abban az esetben
vesz fel, ha nem telik be a létszám
katolikus felekezetű fiúkkal. 1947-
ben fejeztem be a képzőt, és öt
évig szórványtanítóként dolgoz-
tam Szamosdarán, ahol 1949 egy
esős októberi napján megkaptam
a sorkatonai behívót.
– Hogyan lesz szórványtanítóból
református lelkipásztor?
– A kötelező katonai szolgálat befe-
jeztével tovább tanítottam, de hiá-
ba szereltem le, folyamatosan behí-
vogattak, hogy ilyen-olyan katonai
szolgálatot, iskolát még végezzek
el. Egy kedves gyerekkori barátom
azt javasolta, hogy végezzem el a
teológiát, és akkor végre megszaba-
dulok, a folyamatos behívóktól.
1953 őszén, kemény háromnapos
felvételi vizsga után, sikeresen,
színjelessel bejutottam a kolozsvári
teológiára, amit négy év után 1957-
ben sikeresen el is végeztem. A ta-
nulmányaink befejeztével Nagy
Ardai Aladár püspök szolgálatot
ajánlott mindannyiunknak, amit
én nem akartam elfogadni. Azt

mondtam, hogy én nem akarok se-
gédlelkész lenni. Harminc évet be-
töltöttem, jegybe kívántam lépni a
szerelmemmel, egy tanítónővel,
későbbi feleségemmel. A püspök
úr csak megértően bólogatott, és
jóváhagyta a jegyességet, de a se-
gédlelkészi állás ügyét sem hagyta
annyiban. Így először Szatmár me-
gyébe Érszodoróra, majd a Bán-
ságba, Szapáryfalvára kerültem.
– Hogyan tud az ember a kom-
munista rezsim idején a hitében
megmaradni?
– Számomra Szapáryfalva volt a
legfőbb próbatétel. Ardai püspök

úr, mikor kihelyezett a fa-
luba, a következőkkel bíz-
tatott: „Székely fiam, egy
évet, ha fát vágnak a háta-
don, is kibírsz valahogy!”

Ezzel az útravalóval ér-
keztem a faluba, ahol val-
lástalan, rettegésben élő, a
kommunista rendszer által
templomtól elvadított gyü-
lekezet fogadott. A kezde-
tekben nagyon kevesen
voltunk az istentisztelete-
ken, volt, hogy rajtam és a
kántoron kívül alig néhá-
nyan jöttek csak el a temp-
lomba. Az emberek na-
gyon féltek a rezsimtől, és
a félelem, mint oly sokszor
a történelem során, gyűlöl-
ködést szült. Volt olyan,
hogy a saját fülemmel hal-
lottam ehhez hasonló szit-
kokat a templomba vezető
úton: „Most megy a pap a
templomba, na, most kelle-
ne rágyújtani, hogy a híve-
ivel együtt égjen el.”

Nehéz lelket, embert pró-
báló időszak volt ez, még-
sem tudta a bizakodást, az
Istenben vetett erős hitet

meggyengíteni a lelkemben. Egy
év szolgálat után már hatvanan
jöttek el úrvacsorát venni a temp-
lomba, ami hatalmas lelki elég-
tétel volt számomra. Mégsem volt
jó itt nekem, elvágyódott innen
a lelkem. Szapáryfalva mellett van
egy Igazfalva nevű kis település,
ahol igaz barátra találtam a he-
lyi lelkészben. Az ő barátsága
nyújtott vigasz, támaszt a nehéz
időkben.
– Amilyen rögös az út a tanul-
mányok elvégzéséhez, olyan rö-
gös utat jár be lelkészi pályája
során…
– Valóban így volt, de az egy igaz
Isten mindig mellettem állt, kézen
fogott és vezetett a rögös úton.
Előbb Miszlai János, a volt ma-
gyargéresi lelkész – aki akkoriban
már Nagyszalontán szolgált – vett
pártfogásába. Levelet írt a püs-
pöknek, hogy a Szapáryfalván
végzett kitűnő munkám megbe-
csülése jeléül maga mellé szeret-
ne venni segédlelkésznek. Isten
gondviselésének köszönhetően
közelebb kerültem szülőhelyem-
hez, Magyarcsaholyba. Azután az
igazfalvai jó barát, Higyed István,
aki időközben Székelyhídra került
és Nagy Ardai Aladár püspök ha-
lála után püspökhelyettesi funkci-
ót kap, jár közben értem. Így ke-
rültem Székelyhídra, ahol tizenöt
esztendeig szolgáltam és amely
második otthonommá vált. Innen
átkerültem Zilahra, ahonnan ti-
zenkét év szolgálat után nyugdíjba
vonultam. Nyugalmazásom után
feleségem szülővárosában, Nagy-
károlyban telepedtünk le, ahon-
nan az ő halála után néhány évvel,
pontosan öt esztendeje kerültem a
fiam családjához Asszonyvásárá-
ra. A nyugdíjas évek nem jelentet-
ték a szolgálattól való visszavonu-

lást. Alkalmanként hirdettem az
igét a fiam gyülekezetében, püs-
pöki felkérésre pedig három éven
át tovább szolgáltam Magyarcsa-
holyban. Aztán főtiszteletű Tőkés
László püspök úr felkért, hogy
Nagykárolyban a kertvárosi gyü-
lekezetet pásztoroljam. Isten ke-
gyelméből még volt erőm szolgál-
ni Őt, Szamosdobrán közel másfél
évig hirdettem az evangélium
üzenetét.
– A fiából is református lelkész
lett. Az önök családjában voltak-
e lelkészek az elődök között?
– Nem, az én családom egyszerű
földműves, templomba járó em-
berekből állt. A hit, az ige olvasása
már gyerekként belém ivódott, és
én ezt a példát adtam tovább az én
majdani családomban is. A fiaim
ezzel az útravalóval indítottam el
az életben. Egyikük sajnos fiata-
lon, tragikus körülmények között
hunyt el. Másik fiam, István, sú-
lyos szívreumával küzdött, így ne-
héz fizikai munka elvégzését
igénylő munkakört nem is vá-
laszthatott magának. Szülői terel-
getésünkkel lépett a lelkészi pályá-
ra, ami mint az elmúlt évek is iga-
zolták, valóban a neki szánt út
volt. Tavaly volt szolgálatának a
harmincötödik évfordulója, és a
hívei azt mondták neki, hogy azért
kap új palástot, hogy a további
harmincöt évet is itt, a faluban
szolgálja, amíg csak fel tud mászni
a szószékre. Az én fiam erre vicce-
sen azt felelte, hogy, ha az letelik, ő
akkor is csak itt marad majd. Va-
lóban, ez nagyon szép visszaigazo-
lása egy élet munkájának.
– Terítve van az asztala a versei-
vel, a költészet végigkísérte az
életét. Elgondolkodott-e már
azon, hogy esetleg kiadja őket
egy kötetben?
– Tizenhárom esztendősen farag-
tam az első versem, és azután az
életem, pályám minden állomását
megörökítettem bennük. Tulaj-
donképpen a verseim, az életem
emlékiratainak is tekinthetőek.
A fiam elkezdte összegyűjtögetni,
rendszerezni őket. Nagy örömöm-
re szolgálna, ha még megérhet-
ném, hogy kiadásra kerüljenek.
Egy kérésem van csak, ha kötet-
ben jelennek meg valaha ezek a
versek, a belőlük bejövő hasznot
szeretném, ha a családom az egy-
házra fordítaná majd.
– Van-e valamilyen mottó, ige-
vers, ami végigkövette az élete
során, ami jellemzi önt?
– Igen, a Jelenések könyvéből szár-
mazik: „Légy hív mind halálig, és
néked adom az életnek koronáját.”
(Jel 2,10) Én a pályámat nem
szükségből, hanem elhivatottság-
ból választottam. Ez a hivatástu-
dat kísérte végig az utam, és ezt
szeretném útravalóként továbbad-
ni a következő generációknak is.
Egyházunk jövője és a mi jövőnk
is a következőben áll: „Komolyab-
ban venni hitünket, mint ember,
mint magyar ember és legfőképp,
mint lelkész hívő ember!”

V. B.

8 2018.
április

Légy hív mind halálig mindenkor
Id. Székely István nyugalmazott lelkipásztor verseinek kiadását tervezi
Id. Székely István kilencvenegy esztendőt megért nyugalmazott pro-
testáns lelkipásztor ajtaja és szíve tárva nyitva mindazok előtt, akik
látogatóba érkeznek hozzá egy kis múltidézésre, életbölcsesség szer-
zésre. Asztala terítve van verseivel, melyeket épp rendezget, mikor
benyitunk hozzá, s melyeket szívesen megoszt az élet mélységei, a
költészet iránt érdeklődőkkel.

Élete emlékiratainak tekintett verseiből olvas fel a nyugdíjas lelkész 
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