
Gondolatok a borverseny után
A rangos esemény ellenére alapvető kérdések vannak terítéken a székelyhídi borászat sorsáról 
Véget ért a jubileumi, 25. székely
hídi borverseny. Még arra is fi
gyeltek a (kiváló munkát vég
ző) szervezők, hogy meghívják 
a negyedszázaddal ezelőtti első 
borverseny szervezőit – Vasadi 
József agrármérnök és Gavrucza 
Tibor tiszteletes mellett engem is 
–, sőt még egy igényes kivitelezésű, 
névre szóló bronz emlékplakettet is 
akasztottak a nyakunkba. Hát mit 
mondjak, nagyon jól esett. 

Büszke vagyok arra, hogy az 
egész Érmelléken mi voltunk az 
elsők, akik elindítottuk ezt a nemes 
versengést, de arról sem tudok, 
hogy ’89 után akár egyetlen par
tiumi település is megelőzött volna 
bennünket. Örömömre szolgál, 
hogy az elmúlt hosszú időszakban 
nem merült ki az érdeklődés, egy
etlen évben sem maradt el, folya
matosan megrendezték a versenyt. 
Örülök annak is, hogy ma már 

alig van olyan érmelléki települ
és, ahol ne rendeznének hasonló 
megmérettetést. Elkeserít viszont  
az a tény, hogy mára már alig 
akad szőlőültetvény a székely
hídi szőlőhegyen, egymás után 
vágják ki a gazdák a tőkéket, s 
jobb esetben is nagykultúrás par
cellák váltják fel a szőlőskerteket. 
Roha mosan szaporodik az üres 
pincék száma a településre oly 
jellemző pince utcákban. A hajdan 

neveze tességnek számító Cser
völgy ket tős pincesora, s köztük 
a szőlőmaggal „kikövezett” szé
les út a kollekti vizálás áldozata 
lett, ledózerolták, a mára kiürült 
pincéknek viszont már nem kell 
ilyen drasztikus „beavatkozás”, 
beomlanak azok majd maguktól is.

Az idén benevezett mintákat 
igazán hozzáértő, igényes zsűri 
bírálta el. Ennek elnöke dr. Balla 
Géza nemzetközi hírű Aradhegy
aljai borász, egyetemi tanár volt, 
tagjai ifj. Csávossy György, Kis 
Zoltán, a helyi színeket képviselő 
Pakó István, Szoboszlai Hilda és 
Szoboszlai Csaba. A szervezők a 

bíráló bizottság tagjait is emlékpla
kettel tisztelték meg. A bírálatok 
végeztével a zsűrielnök elemezte a 
tapasztalatokat. Rámutatott arra, 
hogy a beküldött minőségi bor
minták között bizony aránylag sok 
volt a hibás termék: hordóízű, il
lathibás és főleg túlkénezett borok 
kerültek kizárásra. Így a beérkezett 
186 borminta közül csak kettő 
nyert nagyarany, 35 arany, 49 
ezüst és 49 bronzminősítést. 
Az oklevelek mellett az ezüst és 
aranyérmes borokat serleggel, 
a bronzérmeseket pedig emlék
éremmel jutalmazták a 
szervezők. 

X. évfolyam,
1. (107.) szám
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Tíz százalékkal emelkedik a 2019es helyi adók és ille
tékek értéke – határozta el hosszas vita és mérlegelés után 
a tavalyi utolsó ülésén a városi tanács. Előzményként fon
tos tudni, hogy a bukaresti kormány adóügyi rendelke
zései jócskán megcsappantották a települések bevételi 
forrásait, a kiadások viszont megmaradtak, tehát muszáj 
volt lépni a helyi költségvetés egyensúlyának védelmére. 
Mindent összevetve a helyiadóemelés mértéke kisebb annál, 
mint amit adótörvénymódosítás miatti bevételcsökkentés in
dokolna. Azonban nagyban segíti a helyhatóság működését, 
fenntartását, fejlesztési pályázatok esetén az önrész biztosítását.

Az emelés egyaránt érinti a magán és a jogi személyeket is, 
érvényes minden adó és illetéknemre, így például az ingat
lanadókra vagy az építkezési engedély kérésekor fizetendő 
illetékekre stb. Ugyanakkor a városvezetés emlékezteti a la
kosságot, hogy ha március végéig eleget tesznek adókötele-
zettségeiknek, 10%-os kedvezményben részesülnek. Megéri 
tehát mielőbb törleszteni a helyi adókat. Bővebb informá
ciókért és részletekért bizalommal fordulhatnak a lakosok a 
székelyhídi polgármesteri hivatal ügyintézőihez.

Ér hangja

A zsűri a közel kétszáz mintát reggeltől estig tartóan rangsorolta A díjazott kezdeményezők mai napig a borkedvelők baráti táborát erősítik

Az idei helyi adókról és illetékekről

2018as évi jövedelemadójuk szabadon utalható két százalékával segíthetik az 
Ér Hangja Egyesület munkáját! Segíthetnek abban, hogy havilapunk írásban 
örökíthesse meg településünk történéseit, hogy online rádiónk minden hétköznap 
reggel friss hírekkel várja a lakosokat, vagy hogy az online Ér tv mozgóképben tu
dassa az például az elszármazottakkal, mi is történik kis városunkban és környékén.

Az adóhatóság (ANAF) vagy az Ér Hangja Egyesület honlapjáról is letölthető 
230as formanyomtatványt kérésre Önöknek is közvetítjük (személyesen, email
ben). A nyomtatványt személyes adataikkal kitöltve, majd aláírva kell eljuttatni 
március 15éig a körzeti adóhivatalba, akár személyesen, akár általunk.

További információért hívják a 0755481491es telefonszámot vagy írjanak az 
erhangja1@gmail.com email címre. Köszönjük!

Konzuli nap márciusban
A RMDSZ székelyhídi szervezete és az Eurotrans Ala
pítvány szervezésében március 7én, csütörtökön, 11 
órai kezdettel konzuli napot tartanak a városi múze
um épületében. Azokat a személyeket, akiknek ké
szen van a magyar anyakönyvi kivonata a konzulátus 
munkatársai levélben vagy SMSben értesítik. A kon
zuli napon lehetőség van a magyar igazolvány kérel
mezésre vagy pótfüzet kérésére. Előzetes egyeztetés 
alap ján az állampolgársági kérelmeket lehet benyújtani, 
illetve lehetőség nyílik hadiárvasági ügyintézésre is. 
Azok a személyek, akik állampolgársági kérelmet szeret
nének leadni vagy magyar igazolványaikba pótfüzetet 
igé nyelnének, március 1ig jelentkezzenek előkészített 
irataik kal Orosz Annamáriánál a múzeum épületében hét
főtől csütörtökig 8–16, vagy péntekenként 8–14 óra között. Kedves olvasók, hallgatók és nézők!
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Amikor a múlt találkozik a jövővel
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Amikor megismerkedtem Simon András álmosdi 
lakossal, aki vasárnaponként idejár hozzánk, Hegy
közszentmiklósra istentiszteletre, arra a sokszor hallott 
mondásra gondoltam, hogy Isten útjai kifürkészhe
tetlenek. A falusiak által nagy szeretettel fogadott és 
szívük zárt anyaországi vendéget többször láttuk már a 
temp lomunk padjában. Vasárnaponként átkerékpáro
zik a Létavértes–Székelyhíd vámon a hegyközszentmik
lósi református templomban tartott istentiszteletre. 
„Ma a rohanó világban egyre inkább elhanyagolják az 
Urat és mégis így ünnepi időszakokban felcsillan egy 
pici láng, hogy keresik még az Urat. A magyar világ 
idején sok szor elmesélték, hogy milyen fontos volt a 
templomlátogatás, vasárnap, ha va
laki nem ment templomba, másik 
vasárnap Debrecenbe kellett menni 
a templomba, és onnan hozni levelet 
a lelkésztől, hogy ott volt istentiszte
leten. Nagyon sokat változott mára a 
világ” – mondja Simon András. 

Az 1953ban Mezőtúron szüle
tett beszélgetőpartnerem tizenhét 
éve él Álmosdon, tíz éve jár a hegy
közszentmiklósi gyógyfürdőre. 
„Sok emberrel ismerkedtem meg, 
nagyon sok a barátom, úgy érzem 
a szívem mélyén, hogy én ide haza
jövök. Mindig szeretettel fogadnak. 
Feleségem betegségből lábadozik és 
kérem Isten segítségét a gyógyulás
ban. Van négy gyermekem, tizen
egy unokám egy dédunokám, szép 
népes család” – meséli. 

András megajándékozta gyülekezetünket egy furu
lyával, ami a fiáé volt, de már nem használják, úgy érez
te, hogy a gyülekezetbe a gyerekek örülni fognak a régi 
hangszernek, amit valóban örömmel vettük át Fehér Re
náta kántorral. Ezenkívül a gyülekezetünknek kb. száz 
könyvet adományozott, ami a családjáé volt, érzi azt, 
hogy jó helyre adta. Hozott még babát és focilabdát is, 
amit egyegy kislánynak és kisfiúnak szánt. Köszönjük 
az adományokat. Hiszem, hogy a hit vezérelte hozzánk 
Andrást. Elmondta, örül, hogy befogadtuk, úgy érzi, mi
kor hozzánk jön, mintha hazamenne Mezőtúrra.

BÉres angÉla

Mózes törvénykönyvéből választották ezt a 
sort az indonéz keresztények a 2019es ima
hét vezérigéjének, amelyet hűen követett az 
érköbölkúti református egyházközség is, Le
dán M. István vezetésével. Az imahét során 
Dienes Sándor (Hajdúböszörmény), ErősJoó 
Béla (Papfalva), Illyés Tamás (Érszőllős), Jobb 
Domokos (Ombod), SimonSzabó István 
(Érkörtvélyes), Szabó Zsolt (Szalacs), illetve 
Varga Botond (Szalárd) lelkipásztorok hir
dették az igét a közösségnek, míg a gyermekek 
a kántor vezetésével minden este énekekkel és 
furulyaszóval szolgáltak.

Mire is figyelmeztet a választott ige?
Elsősorban az igazságra, és annak keresésére 

fordítja figyelmünket a Szentírás e sora. Nem 
az univerzális, mindenki által elfogadott iga
zságra, de nem is a személyes, saját magunk 
igazára, hiszen az relatív a személyt körül
vevők számára. Azt az igazságot kell keres
nünk, aki azt mondta magáról János evan
géliumában (Jn 14,6): „… én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” Ez a nagybetűs igazság, az 
egyetlen, az igazi, a krisztusi Igazság. 

Ahogyan sokszor a hitetlenek is torz képet 
alkottak róla a bibliai történetekben, úgy mi 
emberek is szeretjük a nekünk kedvező for
mára alakítani az igazságot. Elfeledkezünk ar
ról, hogy a saját igazságértékünk milyen fon
tos, az hogy tiszták maradjunk a csalárdságtól. 
Van azonban egy megmentőnk. Nincs az a 
mélység, az a bűnben való elmerültség, ami
ből Krisztus karjába kapaszkodva ne tudnánk 
újra a fényre jutni. Ő az, aki képes fel emelni 
bennünket arra a szintre, ahol már nem a sze
mély, nem a bűn, a harag vagy a veszteség a 
lényeg, hanem a megbocsájtás és a kegyelem, 
amely megtisztít bennünket. Mindez úgy le
hetséges, ha képesek vagyunk elengedni a saját 
igazunkat teljes egészében az isteni igazságra 
hagyatkozva, az ő kezébe helyezve életünket. 
Az imahét vezérigéjének magyarázata az ér
köbölkúti származású Varga Botond lelkipász
tor igehirdetése alapján íródott. Ő tizenegy 
éve szolgált utoljára szülőfalujában az imaheti 
meghívás előtt, melynek örömmel tett eleget.

Ér hangja

Ezzel a címmel tartották az idei ökumenikus 
imahetet a csokalyi református templomban 
február 17–24. között. Esténként 18 órától 
mintegy 60–70 baptista, görögkatolikus és re
formátus Krisztusban hívő gyűlt össze a refor
mátus templomba, hogy az indonéz keresztyé
nek által összeállított program szerint közösen 
imádkozzon a felekezetek lelki egységéért. 

Az imahetet a helyi görögkatolikus plébános, 
Erdődi Endre atya nyitotta meg. Szentbeszédé
nek központi gondolatát Jézus irgalmasságról 
szóló tanításából vette (Lk 6,35–37). Arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Isten mindig a legjobbat 
akarja adni az embernek, ezért nekünk, ha ösz
tönösen nem megy, akkor tanulva, de irgalom
mal kell viseltetnünk az elesettek iránt.

Hétfőn este Bán Alpár nagykágyai reformá
tus lelkipásztor Pál apostol efézusi levele (Ef 
4,22–25) alapján arról beszélt, hogy az igaz
mondás azért jó, mert nem kell emlékezni rá, 
szemben a hazugsággal, amit észben kell tar
tani, nehogy elárulja magát az ember. Igazat 
mondani kevesebb erőfeszítésbe kerül és üd
vösebb is számunkra! Kedden Albert Zsolt 
paptamási baptista igehirdető Jézus családfáját 
(Mt 1,1–17) megvizsgálva elmondta: Isten előtt 
nem a családi háttér számít, csak és kizárólag 
az ember hite, de a családfa is lehet Isten ke
gyelmének hirdetője. A mennyei Atya már 
nem csak az atyák Istene, mert Krisztusban 
mi is az ígéret fiai lettünk! A keddi alkalmon 
a csokalyi Fórián Andrea költő istenes versei 
is elhangzottak, melyeket a nagyváradi Füzesi 
család zenésített meg. Következő este Szomor 
Attila síteri lelkipásztor összekötötte az in
donéz keresztyének biztatását, miszerint éljünk 
egyszerűbb életet Krisztus aggodalmaskodásról 
szóló közismert tanításával (Mt 6, 25–34). Sok
kal kevesebb dolog miatt kellene aggódnunk, 
ha az irányítást átengednénk a mennyei kézbe!

Csütörtökön Kuglis Gábor székelyhídi római 
katolikus plébános alázatra tanította a gyüle
kezetet, amit a Mt 20,25–28ből bontott ki: 
„aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a 
szolgátok!” Szentbeszédét követően saját szol
gálatáról is mesélve tette még közelebbivé és 
szemléletesebbé az alázatot. Pénteken Oroszi 
Kálmán kiskereki református lelkész Jeremiás 
próféta szavait (Jer 10,12–16) magyarázta. 
Isten ereje, bölcsessége és értelme, amivel a vi
lágot megteremtette az igazi erő. Mi emberek, 
mint az ötvös: élettelen dolgokat alkotunk, 
Isten az, aki adja az életet! Az alkalmat a val
lásórás gyerekek énekes előadása zárta.

Szombaton Kun Árpád vajdahunyadi 
nyugalmazott református lelkipásztor a galata 
levélből (Gal 1,1–5) hirdette Isten igéjét az 
imahét áldott lehetőségéről, amit vetítettképes 
előadása követett. Bemutatójában harminc
nál is több hunyadzarándi templomról és 
műemlékről beszélt, melyeket ötvenéves lel
kipásztori szolgálata során alaposan megis
mert. Röviden azt is elmesélte, hogy a számban 
erősen fogyatkozó délerdélyi szórványt Isten 
hogyan tartotta meg az elmúlt évtizedekben.

Az imahét záró istentiszteletét vasárnap 
délelőtt 11 órától tartották. Ezen az alkalmon 
id. Mátyás Árpád csokalyi nyugalmazott lel
kipásztor szolgált, akit felesége, Marika néni 
is elkísért Létavértesről. Igehirdetésében a vi
lág világosságáról beszélt (Jn 8,12–20), szépen 
összefoglalva az imahét igéit, ami Krisztushoz 
vezetett bennünket.

Az imahét a hagyományhoz hűen úrvacso
raosztással zárult, és a Mátyás lelkipásztor csa
lád 23 évi szolgálatának felelevenítésével. 

A Krisztushívők egységéért így imádkoz
tunk együtt naponként Csokalyon.

Tokár sándor lelkipásztor

Álmosdi vendég
a templomunkban

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18–20) 

Filmvetítést szervezett a székelyhídi 
római katolikus plébánia a közös
ségi házban, február elején, történel
mi eseményhez kapcsolódva, Ferenc 
pápa júniusi csíksomlyói látoga
tásához közeledve. Az érdeklődők 
a szentatya főszereplésével készült 
svájci–amerikai dokumentumfil
met tekinthették meg. A Ferenc 
pápa – Egy hiteles ember azon ritka 
alkotások egyike, amely a Vatikán
nal szoros együttműködésben ké
szült. A háromszor Oscardíjra jelölt 
Wim Wenders (a Berlin felett az 
ég és Buena Vista Social Club című 
ismert filmek alkotója) filmjében 
az egyházfő utazásaiba és vallással 
kapcsolatos nézeteibe nyerünk be
tekintést, olyan aktuális témákkal 
kapcsolatban felmerülő kérdésekre 
ad őszinte és komoly válaszokat, 
mint a halál, társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek, bevándorlás, öko
lógia, a család szerepe. Különleges 
és egyben elgondolkodtató élmény, 
hogy nézőként jártunk elítéltek, 
haldoklók között, bepillanthattunk 

abba ahogy a pápa helikopteren ülve 
közelített egy esemény helyszínére, 
vagy ahogy egy börtöncellában élte 
át egyedül, magányosan az előtte ott 
szenvedő ember elhagyatottságát. 
Nem csak attól egyedülálló a két 
éven át készült alkotás, hogy először 
szerepelt dokumentumfilmben egy 
katolikus egyházfő. Ez a alkotás val
lásos emberek számára iránytű lehet 
a mindennapokban.

Kuglis Gábor plébános, mint az 
est házigazdája (képünkön) köszön
tötte az egybegyűlteket, röviden 
ismertet te a film keletkezési körül
ményeit. A másfél órás filmvetítés 
után kötetlen beszélgetéssel, családi
as hangulatban zajlott az este. Macs
kási Edit erre az alkalomra készített 
ízletes sós sajtós kiflikkel kedveske
dett a résztvevőknek. A plébános 
megköszönte, hogy ennyien eljöttek 
és reményét fejezte ki, hogy még sok 
hasonló eseményben lesz részünk a 
továbbiakban.

TaTai isTván

Filmvetítés a pápáról

Az élő bizonyíték arra, hogy sosem késő befogadó közösségre találni

Több mint egy tucat gyerek éneke örvendeztette meg a gyülekezetet minden este
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Helyreálló vízszolgáltatás
Javították a csőtöréseket – A kinti hőmérséklettel együtt a víznyomás is csökkent
Február második hetétől végre he
lyreállt a vízszolgáltatás a város
ban azt követően, hogy az időjárás 
kiváltotta technikai okokból ja
nuárban több alkalommal kor
látozás tette kényel metlenné a 
lakosság életét. A Szé kelyhídi Víz
művek január 10én tudatta, hogy 
a vízszolgáltatást korlátozzák a 
város területén csőtörés javítása 
miatt. 

Az elkövetkező napokban ez 
többször megismétlődött, mi
közben a vízművek munkatársai 
folyamatosan dolgoztak az javíta
nivalón. Egyidejűleg a helybéli
ek elégedetlensége egyre hango
sabb formát öltött. Január 20tól 
újabb csőtörés miatt mindennap 
22 órától reggel 6 óráig a vízszol
gáltatás csökkentett nyomással 
működött, ami további türel
metlenséget gerjesztett.

A csőtörések okáról Pál Zsoltot, 
a székelyhídi vízművek vezetőjét 
kérdeztük, aki elmondta, a tartósan 
alacsony hőmérséklet és a folyama
tos 5 baros víznyomás két helyen 
is szétrepesztették a vízvezetékeket 
a városban. Ezek alaphelyzetben 
nem jelentettek volna gondot egy 
vízhálózatban, ez azonban elavult, 
hiszen az 1960–70es évek során 
épült ki, ezért már nem bírja a ter
helést. A csökkentett víznyomás 
megoldást jelentett a további töré
sek elkerülésében, a város maga
sabban fekvő részeit azonban így 
is érzékenyen érintette. Pál Zsolt 
egyúttal arra is figyelmeztetett: ha 
későbbiekben a januárihoz hasonló 
alacsony hőmérséklet jelentkezik, a 
víznyomás csökkentést ismét alkal
mazni fogják.

kiss lóránT

Vajon mennyit tudsz igazából a kultúrá
ról, az értékekről és a hagyományokról? Va
jon mennyire ismered születési helyed tör
ténelmét, ahol felnőttel? Szinte hihetetlen, 
mennyire növekszik a fiatalok és idősek kö
zött azok aránya, akik figyelmen kívül hagy

ják ezeket a tényezőket, és nem keresnek vá
laszokat ezekre az egyszerű kérdésekre. Ez a 
tendencia annak tudható be, hogy a hagyo
mányőrzés elhanyagolt és figyelmen kívül 
van hagyva a világ közösségei által annak el
lenére, hogy hatalmas előnyökkel bír társa
dalmikulturális és gazdasági szinten. An
nak érdekében, hogy a fiatalokat jobban ösz
tönözzük eme hagyományőrző tevékeny
ségekben való részvételre, az Európai Unió 
2018at az európai kulturális örökség évének 
nyilvánította. Mivel ez a téma időtlen és re
leváns, jó lenne a székelyhídi lakosokat kö
zelebb hozni ehhez a kezdeményezéshez. Ki 
kell emelni a részvétel fontosságát, és hogy 
milyen módon előnyös a közösségnek a kul
turális örökség. 

Tágabb értelmezésben a kulturális örökség 
fizikai tárgyak és megfoghatatlan tulajdon
ságok egyvelegét jelenti, melyet nemzedék
ről nemzedékre örökítenek tovább, és me
lyet jelen csoportok és társadalmak védenek 
meg, illetve állandósítanak.

Képzeljünk el egy ötéves kisfiút, Albertet, aki
nek magyar édesanyja Olga elköltözött Buka

restbe a román férjével. Reggelente Olga Csók 
István festményeiben gyönyörködik a nappa
liban, miközben Albert magyar rajzfilmeket 
néz, és mielőtt lefeküdne, anyukája története
ket és magyar népmeséket mesél neki. Habár 
Albert nincs tisztában vele, anyukája a kultu

rális örökségüket adja át neki, legyen az kézzel 
fogható, elvont, természetes vagy digitális for
mában. Ezek mind olyan elemek, amelye
ket nem lenne szabad elfeledni, mivel ezek 

együttesen körvonalazzák a kollektív iden
titást és a mindennapi életünket. Épp ezért 
fontos a székelyhídi lakosok számára, hogy 
átadhassák a kulturális értékeket, ezt a tudást 
a következő generációk számára, megőrizve 
vele együtt a város történelmét is. 

A kulturális örökség szintén hozzájárulhat 
az interkulturális akadályok legyőzésére, hi
szen általa felismerhetjük a közösség sokféle
ségében rejlő erejét. Annak a területnek a sok
rétű múltja, ahol Székelyhíd fekszik, felvértez
te a várost festői, azonban annál komplikál
tabb társadalmikulturális valósággal.

Napjainkban a magyar és a roma közösség 
találkozása valamiféle feszültség révén va
lósul meg, mely főképp sztereotípiáknak és 
előítéleteknek köszönhető. Vegyük példa
ként, hogy hányszor gondoltále úgy a ro
mákra, mint akik rendetlenek, és nem tart
ják tiszteletben a társadalmi normákat, il
letve a kormány által biztosított szociális 
juttatásokból élnek? Ez az általánosítás a tu
datlanságnak köszönhető, mely feltételezett 
különbözőségekből, sztereotípiából és szo
rongásból fakad, melyet egyedi esetekkel 
való találkozás gerjeszt.

Mindazonáltal, ha megsokszorozódik az 
interakciók száma a két közösség tagjai kö
zött, a negatív előítéletek, ellenségeskedések 
és észlelések a más csoportokkal szemben át
alakulnak tiszteletté és toleranciává. Ezért le
gyünk tudatában néhány ténynek.

A romák eredetileg Indiából származ
nak, de az ő nomád életformájuknak kö
szönhetően századokon keresztül vándorol
tak egész KeletEurópáig. Ideérkezésük óta 
a roma közösség különc és sajátos életstílu
sa népszerűtlen az európaiak között. Ennek 
a múltban voltak szomorú időszakai, gon
doljunk arra, hogy a náci Németország töb
bek között a romák szisztematikus kiirtásá
ról is döntött, mivel a roma közösség jelen
léte számukra nem volt kívánatos. Napjaink
ban a roma közösség az egyik legnagyobb és 
legsebezhetőbb kisebbségi csoport Európá
ban. Alulreprenzentáltak a politikában, je
lentős részük mélyszegénységben él és nem 
képes állandó munkahelyet megtartani vagy 
jó oktatásban részesülni, a diszkrimináció 
és a társadalmi kirekesztésük mindennapos. 
Ha úgy kezelik őket, mint társadalmi teher, 
és a „nem” szócska minden beszélgetés ele
jén ott van, szinte lehetetlen a roma közös
ségnek, hogy beilleszkedjen a modern idők
be. A társadalom elvárja tőlük kultúrájukat 
és viselkedésüket megváltoztassák, de ho
gyan tegyék ezt, ha lehetőséget sem kapnak 
a beilleszkedésre? 

Annak érdekében, hogy ezek az etnikailag 
különböző csoportok együtt tudjanak létez
ni, nélkülözhetetlen a kulturális akadályok 
lebontása. Emiatt, a székelyhídi lakosoknak 
civilizált interkulturális párbeszédet kellene 
kezdeniük, melynek alapjai a tisztelet, meg
értés, nyitottság és együttműködés. Az effaj
ta megközelítésnek köszönhetően, az egyé
nek remélhetőleg meg fogják érteni a „kü
lönböző” szó értelmét, melynek nem min
dig negatív mellékzöngéje van, hanem in
kább úgy jelenik meg, mint valami egyedi és 
izgalmas.

A tapintható kulturális örökség megőrzé
se hozzájárulhatna új munkahelyek létreho
zásához. Más hasonló európai kisvárosok
hoz képest – mint az általam ismert angliai 
Bilbury vagy a franciaországi Colmar – Szé
kelyhídnak vannak olyan különleges tájai, 
melyet érdemes meglátogatni, sok más lehet
séges fejlesztésekkel együtt fel lehet virágoz
tatni. Mivel az utak és járdák állandó fejlesz
tés alatt állnak, és pár kulcsfontosságú üzlet 
is megnyílt, a város igen vonzóvá válhat tu
risták számára, akik átutazóban vannak.

andrea sofía sánchez almeida

Amikor a múlt találkozik a jövővel

Filmvetítés a pápáról

Ruhákat értékesítő roma család – a város etnikai sokszínűsége

A fiatalok rábaközi táncokat mutattak be az évi jótékonysági bálon – kulturális örökség
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Ünneplőbe öltözött a székelyhídi múzeum 
épülete, így várta vendégeit, a bálozókat a 
január 22hez legközelebb eső szombaton. 
Szatmárcsekén 1823ban ezen a napon fejez
te be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Hym-
nus írását. Áldást kérünk, isteni áldást. Him
nuszunk kezdősorában benne van jövőnk 
biztonsága, mert aki kér, annak adatik. 
Ezerszáz éves gyökerek kötnek a Kárpátme
dencéhez, ezeréves keresztény gyökerekből 
táplálkozik magyar kultúránk. Okunk van 
az ünneplésre, megtartó erőként lehetünk 
jelen, s ilyenkor nem csak szívünk, lelkünk 
öltözik ünneplőbe. Jelenlétünk itt, szűkebb 
hazánkban, az Érmelléken, Székelyhídon ti
zenegyedik éve különösen méltó módon ün
nepel, jótékonysági bálban ölt testet.

Emberek, akik soha
nem adják fel

Eljöttek sokan, mindazok, akik szívükben ér
zik, van okunk az ünneplésre, összetartozu
nk. A vendégeket pezsgő s köszöntő fogadta. 
Béres Csaba polgármester beszéde nyitotta 
az eseményt, melynek fővédnöke Horváth 
Anna, az RMDSZ önkormányzatokért fele
lős alelnöke volt, kulturális fővédnöke pedig 
Tihanyi Dániel, a Magyarock Dalszínház 
színművésze.

A hölgyek egytől egyik gyönyörű nagyes
télyiben, suhogó selyemben, pörgős, hosszú, 
tüllszoknyás ruhában, mint megannyi virág
szál az elegáns, nyakkendős urak oldalán... s 
e szemet gyönyörködtető színes kavalkádból, 

mégis, idén is 
kiviláglik az egy
sze rű barna csu
ha. Csaba test vér 
arcára mosolyt 
vará zsol a Szé
kely hídi Gyer

mek Jézus Otthon kis lakóinak fel
csendülő éneke: „Soha nem adom fel!” 
Szavaiból, mint minden alkalommal, 
most is biztatás, odafordulás, szere
tet hallatszik. A mennyei Atya éve az 
idei év – így nevezték el a gyerekekkel 
– szent utazásra kap meghívást min
denki, akinek van füle a hallásra. Jézus 
mondja: „Ti azért legyetek tökéletesek, 
mint ahogy mennyei Atyátok tökéle-
tes.” (Mt 5,48) A gyerekekkel min
den héten egy tulajdonságát járják 
körbe a mennyei Atyának. Ő az, aki 
van, aki szeret, aki nem egyedül, ha
nem szeretetközösségben van. Ő az, 
aki teremt, dolgozik, munkálkodik... 
Adódnak a kérdések: én hogyan vég
zem a munkám? Tudoke csapatban dolgoz
ni?... Tudoke közösséget építeni? Tudoke 
közösen munkálkodni testvéreimmel, azok
kal, akik körülöttem vannak. „Az aranykor, 
a Tündérkert nem mögöttünk van, hanem 
előttünk, s nem jön el magától, csak ha 
imádkozunk és dolgozunk” – mondta Csaba 

testvér. A közösség, és a közösségépítés köré 
csoportosultak Horváth Anna köszöntő 
beszédének gondolatai is. Erősítenünk kell 
egymást, utakat kell találni, jó ügyek mentén 
mernünk kell odaállni, keresni és megtalál
ni bátor, odaadó, szerethető és szeretetteljes 
énünket, hogy képesek legyünk reményt 

„A Tündérkert nem mögöttünk van”
Böjte Csaba testvér a XI. magyar kultúra napi jótékonysági bálon – Mindig ő az, aki többet ad

Horváth Anna harmadszori meghívásra tudott eljönni betölteni
fővédnöki szerepét

Idén is napok alatt kelt el minden jegy, több mint kétszázan ünnepelték magyarságukat

Évről évre hihetetlen a városvezető számára, mivé 
nőtte ki magát az egykor lehetetlennek tűnő báli ötlet

A 60. életévét betöltött szerzetes a remény
és a vigasztalás kimeríthetetlen forrása

Idén először a gyermekotthon bentlakói és a napközis gyerekek együtt énekeltek
Bokor Erzsébet tanító néni és Tihanyi Dániel felkészítésével
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Gondolatok a borverseny után
A rangos esemény ellenére alapvető kérdések vannak terítéken a borászat sorsáról 

„A Tündérkert nem mögöttünk van”
Böjte Csaba testvér a XI. magyar kultúra napi jótékonysági bálon – Mindig ő az, aki többet ad

Balla Géza kitért arra is, 
hogy nagyon nehéz, sz

inte lehetetlen a kis tételben elő
állított, különböző minőségű borok 
értéke sítése. Ennek orvoslására 
azt java solta, szövetkezzenek a 
szőlőtermelők és közösen dol
gozzák fel a külön böző szőlőfajtákat, 
így nagyobb tételben egységes 
minőségű termékeket tudnának 
fel ajánlani a borkereskedőknek. 
De, kérdezem én, mi lenne akkor a 
borversenyekkel?

Ifj. Csávossy György nagy sikerű 
verses összeállításban mutatta be 
azt a rengeteg munkát, törődést, 
ami a szőlőtermelőre hárul, míg 
a borászati alapanyag végre a 
pincébe kerül, és hogy ezzel távol
ról sincs ám vége a megpróbálta
tásoknak, folytatódik az ember
próbáló erőfeszítés, ami addig 
tart, míg a bor végre a bíráló bi
zottság elé nem kerül. Erről jutott 
eszembe, hogy az első borverse
nyen volt olyan „versenyző”, aki 
Franciaországból hozott palackos 
borokat töltött át flakonba, és 
ezzel akart díjakat nyerni, de 
szeren csére hamar kiderült a tur
pisság. Ma már ilyen talán nem 
történik meg, de felütötte a fejét 
egy érdekes jelenség: szüret idején 
a bortermelő nem a saját maga ter
melte szőlőt dolgozza fel, mert ilyen 
valószínűleg nincs is neki, hanem 

idegen borvidékeken vásárol fel 
nagyobb mennyiségű szőlőt, és 
ebből készít „érmelléki” bort. Így 
aztán benevezhet a versenyre, 
megmenekülve ezzel a versben 
is felemlített rengeteg munkától, 
amivel az alapanyag megtermelése 
jár. Ezzel kapcsolatban két kérdés 
is felmerül bennem. Az első: va
jon nem lehetségese, hogy ez az 
egyik oka a hazai szőlőterületek 

roha mos csökkenésének? A másik 
pedig, hogy etikuse a kétféle 
eredetű borok egymással verse
nyeztetése, azonos elbírálása?

A szervezők fáradságot nem 
kímélő munkáját dicséri, hogy 
a nagyszámú érdeklődőt szépen 
megterített asztalok várták, kel
lemes előételt és finom vacsorát 
szolgáltak fel, de a legszebb az 
egészben az volt, hogy az asztalok 

közepén azonos méretű palac
kokban fehér, rozé és vörös borok 
álltak csokorban, s a nyomtatott 
címkékről a palackban lévő bor 
fajtája és termelőjének neve volt 
leolvasható, ami reklámnak sem 
volt éppen utolsó. A rövid, de szín
vonalas kultúrműsor után pedig 
kezdődhetett a mulatozás.

dr. Wilhelm sándor

1
Az várakozással teli esti levegot a helyi Zajgó néptáncegyüttes könnyítette előadásával

Radnóti Miklós verseiből olvastak fel székely
hídi diákok egy Kárpátmedencei szintű moz
galom részeseiként február 19én, a költő 
születésének évfordulóján. A székelyhídi Petőfi 
Sándor Elméleti Líceum diákjai évek óta lelkes 
résztvevői annak a nemzetközi felolvasómara
tonnak, amelyet idén is a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtár hirdetett meg. Benedek 
Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János 
művei után idén Radnóti Miklós költeményei 

hangzottak, születésének 110., halálának 75. 
évfordulója alkalmából. Ez alkalommal a IX. B 
osztály tanulói kóstoltak bele a hol lelket simo
gató, hol megríkató rímekbe Holczman Ilona 
tanárnő útmutatásával.

Ugyanígy a csokalyi Fényes Elek Általános 
Iskola kis tanulói is csatlakoztak az akcióhoz, 
a korosztályukhoz közelebb álló Radnótiköl
temények olvasásával. A másodikos, harmadi
kos és negyedikes osztályok tanulói összesen 

negyvenhárommal növelték a mozgalomban 
résztvevők számát.

Jó volt belemerülni, röpke egy órára Radnóti 
Miklós verseibe, abba a világba, ami, Pilinszky 
János szavait idézve, „… egyszeri, pótolhatatlan, 
kihagyhatatlan és persze megismételhetetlen, 
mint az, hogy szög, idill, kert, vagy mondjuk 
kenyér, vagy az a szó, hogy tömörség”.

r. j. cs.

„Olvassunk újra együtt!”
Az évek óta vándorló Miskakancsót idén a borászok új generációjának tagja, Lengyel Csaba érdemelte ki

s hitet adni gyerekeinknek, fiatal
jainknak, hogy nem szabad feladni. 
„Fontos a siker, de jobb emberré, 
szerethetőbb s szeretettel telibb 
emberré lenni – azt csak minden
napi gyakorlással lehet. Bizalma
tlanságra, félelemre, kételyekre 
nem lehet jövőt építeni” – hang
súlyozta a fővédnök.

Felköszöntötték
Csaba testvért
A verssel, tánccal, énekkel fűszere
zett, odafigyelésre méltó, tartalmas 
köszöntő beszédek végén egy más
milyen köszöntésnek is lehettünk 
tanúi. Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes közelgő születésnapja al
kalmából hangzott el sok jó kíván
ság. A vendégek nem fukarkod
tak a tetszésnyilvánítással. Érdem 
szerint vastapssal jutalmazták a 
székely hídi Zajgó néptánccsoport 
bemutatóját. Az őket követő Tini 
Dance Center Tánccsoport ez alka
lommal két produkcióval készült. 
Elsőként Erdei Fanni és Marcu Pat
rik lépett parkettre, majd egy több 
személyre szabott koreográfia elő
adása után a csoport tagjai felkér
ték a bál dísz vendégeit, s kezdetét 
vette a tánc, mely hajnalig tartott.

A báli rendet kezében tartó mű
sorvezető, már második éve, a 
Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház társulatának tagja, Marosán 
Csaba színművész volt. Idén Ady 
Endrét, Benedek Eleket, Kemény 
Jánost és a következőkben idézett 
Dsida Jenőt választotta „társnak” 
(a Tükör előtt című költemény 
sorai): 
„Mondják, apáink bűne, ami történt.
Mindegy. Mienk a végzet és a sors.
Ők még a multba révednek tükörként,
mi már a sodró víz tükrén, a gyors
jelenben látjuk arcunkat s a törvényt:
Tűrni – a bölcsek ételén a bors,
okulni – szükség, megbocsátni – jóság,
dolgozni – ez a legnagyobb valóság. 
(...) Így készülünk szelíd háborúra,
mindíg magunkért, soha mások ellen.”

Árverés a gyerekek javára
A talpalávalót a President Együt
tes szolgáltatta, és nem is volt üres 
a tánctér, csak az árverés idejére. 
Vidékünk bővelkedik képzőművé
szekben, akik minden évben fel
ajánlanak néhány alkotást a licitre. 
Az így befolyt pénzösszeget, idén 
27 100 lejt, a Dévai Szent Ferenc Ala
pítvány gyermekeinek támogatására 
fordítják a szervezők. Ha már itt 
tartunk, ne feledjük megköszönni, 
hisz városunk polgármestere is me
gköszönte a szervezők fáradságos, 
ám remek munkáját. No de bál 
nem maradhat bálkirálynő nélkül, s 
főhet a feje a választás miatt az erre 
felkérteknek, annyi a gyönyörű, mo
solygós arc, a csinosan öltözött s jól 
táncoló fiatal bálozó. Idén a szé kely
hídi Szilágyi Cynthia fejére került 
a korona. Két udvarhölgye pedig a 
Deb recenből érkezett Füzesi Móni
ka és a nagyváradi Gherdan Brigit
te Ingrid lett. Ilyen volt az idei bál 
Székely hídon: nagyestélyis, feleme
lő, táncos, verses, könnycsalogatós 
pillanatok kal s jóízű beszélgeté
sekkel telt. Ezt érezhette a tél is, hisz 
hajnalra fehéren ragyogó hóruhába 
öltöztet te a várost.

rupárcsics judiT csilla
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Sikeres megmérettetésen van túl a 
székelyhídi Nagy Botond, akit job
bára a Stihl sportfavágóválogatott 
edzőjének szerepében ismernek az 
olvasók, ám ezúttal a gyümölcspár
lat készítésben remekelt. Botond 
ugyanis barátaival együtt részt vett 
a Magyarországon megszervezett 

X. Quintessence Pálinka és Párlat
versenyen, amelyen ő maga tizen
egy éremmel gazdagodott.

A húszéves Ongai Kulturális 
Egye sület 2009ben szervezte meg 
először a versenyt, amelyet elsősor
ban a helyi párlatkészítőknek szán
tak, mára azonban KeletEurópa 

legrangosabb eseményévé nőtte ki 
magát, egyúttal nemzetközi jelle
get is öltve. Idén öt ország (Ciprus, 
Magyarország, Szerbia, Szlovákia 
és Románia) 64 településéről 296 
nevezőtől összesen 2006 bírálan
dó minta érkezett. A benevezők 
között jelen voltak kereskedelmi, 

magán és bérfőzető párlatkészítők 
legjobb jai. A versenyen harmin
chárom bíró három napon át zsűri
zte a benevezett tételeket tisztaság, 
illat, gyümölcskarakter, szájérzet és 
harmónia szempontjából.

Székelyhídról tizenkilenc mustra 
érkezett, ebből tizenhatot Botond 
nevezett be, amelyek közül tizen
egy találtatott éremre érdemesnek, 
három mustra ezüstre, nyolc pe
dig bronzra. Rajta kívül a szintén 
székelyhídi Lengyel Csaba és Nagy 
Zoltán, illetve a nagyváradi Balogh 

Ákos is érmekkel tért haza Ongáról. 
A verseny húszpontos bírálati rend
szerében az ezüstérem a 16–18 pon
tot elért, míg a bronz a 14–15 pon
tot elért tételeknek jár. Nagyon fon
tos kiemelni, hogy míg más kisebb 
versenyeken, a minták egymással 
mérettetnek össze, a Quintessen
cen egy minőségi standard szerint 
méretnek meg, így egyegy párlat 
vagy pálinkakategóriából több ter
melő térhet haza érmekkel. 

rupárcsics judiT csilla

A Bihar megyei magyar gazdák több mint 100 
fős csoportja vett részt az AGROmashEXPO, 
AgrárgépShown, amely a magyar agrárgaz
daság legjelentősebb szakmai rendezvénye 
minden évben. A szakmai rendezvény az 
ágazat pihenő idejében – idén január végén 
– mutatta be a legújabb trendeket, techno
lógiai innovációkat, kertészettel és szőlészettel 
kapcsolatos fejlesztéseket a gazdálkodóknak. 
Négy napon keresztül közel 350 kiállító, min
tegy 40 ezer négyzetméteren vonultatta fel 
az anyagfelhasználásgépesítéslogisztika té
makörébe tartozó termékek és szolgáltatások 
rendkívül széles választékát. 

Az utazás szervezői Antal József, Béres 
Tibor, Huszár Antal, Horváth Péter, Nagy 
Lász ló és Nagy Miklós Bihar megyei falu
gazdászok voltak – utóbbi a Romániai Ma
gyar Gazdák Egyesületének (RMGE) megyei 

elnöke –, akik értesítették és meghívták az 
esemény iránt érdeklődő  gazdákat. Sajnos 
nem sikerült szép számú érdeklődőkből 
mindenkit elvinni, mivel korlátozott számú 
ingyenes jegy állt a rendelkezésükre. 

A kiállításra reggel indultak el a két kiin
dulási pontból, Székelyhídról és Szalárdról, 
majd hozzájuk csatlakoztak Érmihályfalván 
és Biharon a környékbeli gazdák és a szervező 
falugazdászok. Az utazás jó hangulatban telt, 
mindenki izgatottan várta az érkezést 

Budapestre, az expó helyszínére. A bejárat
nál a gazdákat már két különleges gép várta: 
egy Styer speciális erdészeti traktor és egy 
Palesse GS 812es aratógép (kombájn). A 
bihariak nem voltak szégyenlősek, egyből 
elkezdték felmérni a gépek tulajdonságait, a 
bennük rejlő lehetőségeket és persze az sem 
maradhatott el, hogy közös fotót készítsenek.

Közben sikeresen regisztráltunk és meg
kaptuk a belépőjegyeket is, aztán beléptünk 
az kiállítóterületére, ahol kisebb csoportokra 
oszolva, mindenki a saját érdeklődése sze
rint igyekezett felfedezni a kiállított gépeket, 
mezőgazdasági termékeket.

Az AGROmashEXPOn az erőgépek mel
lett még vetőmagokat és egyéb szaporító
anyagokat, növényvédő szereket, műtrágyá
kat, kártevőmentesítő anyagokat mutattak 
be. Persze a digitalizáció, agrárelektronika, 
méréstechnika, automatizálás témakörében 
is volt látnivaló bőven.

A magyar piacon dolgozó nagy nemzetközi 
márkákat forgalmazó cégek színejava meg
jelent az AgrárgépShown. A bihari gazdák 
széles áttekintést kaphattak a magyarországi 
mezőgazdasági géppiac kínálatáról. A nagy 
nemzetközi márkák, mint például a Claas, 

John Deere, Massey Ferguson, Lamborghini, 
Fendt, Case, Krone  mellett magyar cégek és  
több ország kiállítói is bemutatták újdonsá
gaikat, traktorokat, talajlazító gépeket.

Igazi élményt nyújtott számunkra az auto
mata kormányzású traktor, amelyet a GPS 
navigációs rendszer segítségével a gazda akár 
otthonról is irányíthat a szántóterületen.

A kiállítás gazdag kínálata akár három napra 
is elegendő látnivalót nyújtott volna szá munk
ra, így nem is tudtunk mindent megtekinteni. 
Csapatunk délután órakor elégedetten, él
ményekkel és új látásmóddal felvértezve in
dult el hazafelé. A hazautat a szélsőséges téli 
időjárás nehezítette némileg, de mindenki ép
ségben hazaérkezett, és aztán megosztotta az 
otthon maradottakkal a látottakat.

anTal józsef falugazda

Ezüstérmes gyümölcspárlatok
A sikeres sportfavágó „átigazolt”, baltáról metszőollóra váltott – eredményesen

Mezőgazdasági expón az érmelléki gazdák

Nagy Botond barátja, Lengyel Csaba társaságában kóstolgatja a borokat

A birsalma, a meggy, de az Irsai Olivér szőlő is emlékezetes nedűt ad 
Botond készítésében

Az expón a gépjármű forgalmazók a legmodernebb berendezéseket sorakoztatják fel, a fiatal gazdagenerációk öröméreRomantikus pillanatok egy mezőgazdász számára, csak a naplemente hiányzik
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„Minden este imádkoztam Istenhez, aki 
megengedte, hogy családom és jómagam 
visszajöhessünk Székelyhídra” – mondja 
Marika néni életének a Román Szocialista 
Köztársaságban töltött évtizedeiről mesél
ve. 1964ben döntött úgy a négytagú csa
lád, hogy elhagyják a várost,  az általánosan 
jellemző bizonytalan életkörülményeket, és 
jobb megélhetés érdekében egy szénbányá
szati   vidékre költöztek. Miután egy évtized 
után visszatértek, beszélőtársunk megta
pasztalta a politikaitársadalmigazdasági 
helyzet romlását.

Ma majdnem lehetetlen elképzelni, hogy 
milyen elviselhetetlenné vált az élet Nico
lae Ceauşescu 25 éves diktatúrája alatt. Az 
elnyomott szabadságjogok mellett a tele
víziós és rádióműsorokat uraló propagan
daszerű politikai célú „nevelés” az iskolákat 
is elérte, ahol a fiatalokat a „hőn szeretett” 
vezér mindenhatóságának tanították. Ma
rika néni visszaemlékszik, hogy titokban 
olvassák otthon a Bibliát, és beszéltek a ka
rácsonyról és a húsvétról. „A tanárok azzal 
a kétségtelenül megtévesztő tartalommal 
tanítottak minket, mert családjaink biz
tosan nem hazudtak az elmondott törté
netekről. De a pártfőtitkár mindennapos 
dicsőítésének olvasása, énekelése és leírása 
ellentmondást szült gondolataikban. Nem 
tudtuk megkülönböztetni, mi volt igaz, és 
mi nem” – elmélkedett az idős hölgy.

A Szekuritáté volt Ceauşescu vaske
zű uralmának fő eszköze. Megdöbbentő, 
hogy a nyolcvanas években minden tize
dik embert beszervezett a politikai titkos
rendőrség. Szinte mindenki lehetett meg
figyelés tárgya, vagy kényszerülhetett arra, 
hogy elárulja a közvetlen környezetébe tar
tozó embereket. Egyidejűleg gyakorlatilag 
ellehetetlenítették az ország elhagyását és 
a külfölddel való kapcsolattartást. Marika 
néni bevallotta, hogy a rendszerváltás utáni 
átmenetben „legalább nyolc évig tartott le
lkünknek és eszünknek, hogy ne idegesked
jünk vagy ne gondoljuk át alaposan, kinek 
mit mondunk, mivel többé senki sem hall
gatja vagy figyeli”.

Szülni, bármi áron
Ugyanakkor semmi nem hasonlítható a 
hatvanas években indult félelmetes szü
letéspártoló kampányára. E szerint a szü
lés már hazafias kötelességnek számított, 
és így a nők termékenységét a munkaerő 
reprodukciójának biztosítása szolgálatá
ba állították. Marika néni a nőkre nézve 
valóban gyűlöletes időszaknak minősítette 
azokat az időket, mivel „a terhesség nagyon 
intim folyamat, amelybe a kormányzat
nak nem kellene beavatkoznia”. A széles 
körű idegenkedés ellenére korlátozták a 
terhességmegszakításokat, egyben a szüle
tések ösztönzésére gazdasági és szociális in
tézkedéseket hoztak. A 25 évesnél idősebb 
gyermektelen párokat különadózással súj
tották, és a nőket visszaélésszerűen követték 

szakosodott ügynökök, akik a terhességre 
vagy vetélésre utaló tünetek, az abortusz
kísérletek vagy fogamzásgátlók használata 
után nyomoztak. Esetenként a nőkön olyan 
orvosi vizsgálatot végeztettek, amely alatt 
„valahogy úgy érezte az érintett, hogy nemi 
erőszakot követnek el rajta a használt orvosi 
eszközökkel”. Bár a termékenység jelentő
sen nőtt 1967 és 1989 között, Ceauşescu né
pességpolitikája a világ egyik legmagasabb 
csecsemő és szülőanyahalálozási arányát 
is eredményezte. Számos párnak, akik néha 
önmagukat sem tudták ellátni élelemmel, 
nem maradt más választása, mint hogy 
gyermekeiket a túlzsúfolt és elégtelen kö
rülményeket nyújtó állami árvaházakba ad
ják. Eközben mások úgy döntöttek, hogy az 
életüket kockáztatják rendkívül bizonyta
lan, önindukált abortuszok kipróbálásával.

A rémálom folytatódott az 1980as 
években, amikor a legfelsőbb vezető a tíz
milliárd dollárnyi nagyságrendű külső 
adósság visszafizetése céljából exportálta 
(többek között) az ország által termelt étel 
nagy részét is. Eközben a romániai lakos
ságnak órákat kellett sorba állnia alapélel
miszerek után, ahonnan hazaérkezve az 

fogadta, hogy az „energiamegtakarítási” 
program miatt nincs áram vagy fűtés. Ma
rika néni emlékezett arra, hogy a gyerekek 
kiabáltak egymásra az utcán játszva: „tu
dod, hogy két háztömbnyire tejet értékesí
tenek?” Mivel a családok általában népe
sek voltak, az egyik testvér általában beállt 
a sorba, a másik pedig hazafutott a pénzért. 
Napjainkban az emberek elismerik, hogy ha 
több lett volna az étel és kevesebb az éjsza
kai áramkimaradás, a kommunista rezsim 
tartósabbnak bizonyul.

Falusi térségként Székelyhíd is szenve
dett a kommunizmus első éveiben megva
lósított mezőgazdasági kollektivizáció mi
att a sztálinista modell alapján. A kormány 
törekedett meggyőzni a földtulajdonosokat 
a kollektív gazdaságokhoz való csatlakozá
sukról anélkül, hogy a földeket államosí
tották volna – a kényszeriparosítás, illetve 
az állam és a helyi közösség közötti kap
csolat újradefiniálása céljából. Ily módon az 
önálló gazdálkodóknak nemcsak magukról 
kellett gondoskodniuk, hanem termé
nyeikből kirívó mennyiséget kényszerül
tek beszolgáltatni a közös tárolóba. A kol
lektivizálás végrehajtása során a parasztok 

nemcsak szörnyű szegénységben és minő
síthetetlen életszínvonalon éltek. Megszen
vedték a jelentős aszályt követő, ezrek életét 
követelő éhínséget, a háború és a szovjet 
megszállás okozta rombolást is.

Forduló kocka
A román–orosz kapcsolatok évszázadokra 
nyúlnak vissza. Az 1877–78as orosz–ro
mán–török háborúban a cári birodalom se
gítette Románia függetlenedését az Oszmán 
Birodalomtól. A második világháború so
rán újra találkoztak útjaik, miután Romá
nia opportunista módon a kezdeti szövetsé
gesei ellen fordult. A magyar és német erők 
Erdélyből való kiszorítására Székelyhídon 
nem felszabadításként emlékeznek. Marika 
néni felemelt hangon, bosszúsan emlékezett 
vissza, hogy „az oroszok 1944. október 14
én reggel 7kor megtámadják a várost. Úgy 
viselkedtek, mint az állatok”. Az emberek 
elkezdtek lyukakat ásni a kertjükben, hogy 
elrejtsék a gyermekeket és a nők minden 
korosztályát, mivel az oroszok az elfogotta
kat megerőszakolták. Minden egyes házból 
elraboltak értékes tárgyakat, beleértve ruhá
kat és állatokat, betörtek a pincékbe, és ren
dkívül mámorosan lesújtottak mindazok
ra, akik az utcán sétáltak... a halálba. „Attól 
a naptól kezdődően gyászoltak, majdnem 
mindegyik családban volt valaki, akit egy 
szovjet katona meggyilkolt vagy megerő
sza kolt” – mondta beszélgetőtársunk.

Egy új kezdet
Az egykori szovjet tömb országaiból Romá
nia volt az egyetlen, amelyben a demokrá
ciára való áttérést a kommunista vezető és 
felesége kivégzése kísérte. Marika néni az 
események nyomán hihetetlen megnyug
vást érzett, és imádkozott, hogy fiai ne 
kényszerüljenek hozzá hasonlóan elnyomás 
alatt élni. Szemében könnycseppel és re
ményteli hangon kijelentette, hogy semmi 
más nem számít, mert végül is eljött három 
fia számára a jobb élet. A kommunizmus 
bukása együtt járt számukra  korábban el
érhetetlen irodalmi művek, a tudományos 
és más jellegű könyvek hozzáférhetőségé
vel. Marika néni boldogan számolt be arról, 
hogy ő és a férje számtalan éjszakát olva
sással töltött alvás helyett – hála a már nem 
korlátozott villamos energiának.

Igaz az a mondás, hogy addig nem fi
gyelünk valamire, ameddig nem veszít
jük. Ezért is kiemelt fontosságú olyan 
élettörténeteket hallani, mint a Marika né
nié.. Először, tanuljunk a múltból, hogy ne 
tapasztaljuk meg újra azokat az atrocitáso
kat, amelyeket emberek sokasága egyszer 
elszenvedett. Másodsorban, hogy kezdjük 
el megbecsülni az, milyen szerencsések va
gyunk, élvezni, ami most – úgy tűnik – a 
kezünkben van.
 

andrea sofía sánchez almeida

Pillanatnyi időátugrás
Nagy Mária emlékei nyomán a negyvenes évektől napjainkig

Székelyhíd Város Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a 2006. november 30i 109es számú városi 
tanácsi határozat által elfogadott helyi szabályzat alapján, a 
lakosok kötelesek betartani a következőket:

1. Biztosítsák a gazdaságaik, ingatlanjaik, lakó és gazdasági 
épületeik melletti vízelvezető árkok karbantartását, annak 
megfelelő mélységét és az összegyűlt víz szabad folyását, to

vábbá az árkot övező területek kaszálását, illetve tisztítását, 
valahányszor szükséges
2. A telkeikhez tartozó folyóvizek partjait tartsák tisztán, és 
a mederből kitermelt földet szállítsák el.
3. Háziállatok közterületre való engedése vagy közterületen 
tartása tilos!
4. A haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek és szekerek, 
utánfutók parkolása az utcán és közterületen is tilos!

5. Építési anyagok, konyhai, ipari, mezőgazdasági, illetve 
egyéb jellegű hulladékok engedély nélküli tárolása köz
területen szigorúan tilos!
A fentiek teljesítésére megszabott határidő 2019. április 15. 
Ezen időpont után a szabályok be nem tartása 50től 500 
lejig terjedő pénzbírságot von maga után.
Tegyünk együtt azért, hogy városunk és falvaink összképe 
szebb legyen!

Közérdekű közlemény

„A világ összes kincséért nem hagynám el többet az én drága szülőhelyemet”
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„Nem ítélkezem külföldiként...”
Interjú az Ér Hangja Egyesület kanári-szigeteki önkéntesével, Andrea Sofía Sánchez Almeidával

– Hogyan jött az életedbe önkén-
teskedés?
– Mire befejeztem az egyetemet 
Skóciában, hihetetlenül kiégtem. 
Éreztem, hogy muszáj lesz pihen
nem, mert nem akarok szívroha
mot kapni huszonkét évesen. Tehát 
kellett egy köztes év az alapképzés 
és a mesteri képzés között. Viszont 
azt sem akartam, hogy semmitte
véssel eltöltött köztes év legyen ez, 
tevékeny akartam maradni. Egy 
kedves barátom mesélt az EVS
ről (Európai Önkéntes Szolgálat), 
az önkénteskedésről, és ez na
gyon jó kombinációnak hangzott 
számomra. Aztán el is kezdtem 
keresgélni, és nagyjából két hóna
pba telt megtalálni, hogy melyik is 
lenne kedvemre való. Végül, utol
só pillanatban bukkantam rá arra 
a lehetőségre, amit az Ér Hangja 
Egyesület kínált, és éreztem, hogy 
ez nekem tökéletes, hiszen írni 
kell különböző témákról. A me
gtalálható önkéntes tevékenységek 
nagy része egyébként túlnyomó 
többségben arról szól, hogy gye
rekekkel kell foglalkozni vagy pél
dául újrahasznosításról, környezeti 
témákról. Feltettem magamnak 
a kérdést: hosszú távon, a tanult 
szakmámat tekintve, hogyan fejles
ztenek ezek a lehetőségek engem? 
És nem találtam választ erre. Ez a 
lehetőség viszont arról szól, hogy 
írni kell, jól fogalmazni, egyfajta 
kutatómunkát is végezni. Ezt a már 
megszerzett képességemet tudom 
fejleszteni mondjuk azzal, hogy 
megtanulok interjúzni különböző 
felnőttekkel, gyerekekkel az isko
lában vagy hogy megtanulok ki
sebb eseményeket szervezni.

Úgy érzem, ez volt a helyes dön
tés, idejönni Székelyhídra. Január 
másodikán érkeztem, de máris 
vannak olyan kötődéseim, ame
lyektől úgy érzem, otthon vagyok. 
Mikor például Bukarestben voltam 
februárban egy hetet, a program
ban kötelező képzésen, mármár 
a honvágy kerülgetett Székelyhíd 
után. Hiányzott a napi rutin, a stú
dió, hogy találkozzak az egyesület 
munkatársaival, ilyesmik.
– Romániába érkezésed után töb-
bször is említetted a kultúrsok-
kot, ami amiatt ért, hogy most 
vagy először Kelet-Európában, és 

hogy más nálunk a hangulat vagy 
az épített környezet, mint amit 
eddig tapasztaltál. Ez a sokkérzés 
változott benned mióta itt vagy?
– Persze. Helyreállt bennem az 
óriási újdonsághatás, mert mióta 
elkezdtem az önkéntes feladatom, 
az írást, például rengeteget olvasok 
a kommunista Romániáról vagy az 
itt élő nemzetiségekről, mindent, 
ami csak egy általam ismert nyel
ven elérhető, cikkek, tanulmányok. 
Illetve utaztam is már jópár ki
lométert az országban, például 
Bukarestig, és kezdem megszokni, 
hogy mondjuk 30–40 évvel ezelőtt 
épült nagy szürke tömbök és mo
dern vagy éppen művészi hatást 
keltő építmények váltják egymást. 

Ami a Székelyhidat illeti, az 
szülőhelyem is hasonlóan kicsi, fa
lujellegű település. Persze ott is van 
néhány bolt, iskola, más szükséges 
közintézmények. Azon belül egy 
kisebb lakóparkban élünk a tele
pülés szélén. Így nem áll nagyon 
messze tőlem ez a környezet.
– A Nagy Kanári-szigeten nevel-
kedtél, majd Glasgow-ban jártál 
egyetemre. Ezek azért jóval má-
sabb életvitelt jelentenek, mint 
egy alig tízezres kisváros. Hogyan 
éled meg, hogy nyolc hónapra így 
leszűkült az élettér számodra?
– Egyelőre szokatlan, mert mindkét 
helyen minden, amire szükségem 
volt, elérhető volt hozzám nagyon 
közel. Ha iskolába, egyetemre kel
lett mennem, ha egy mozi vagy egy 
park kellett, ha a tenger hiányzott 
vagy a hegyek, ha nem is gyalog, de 
egykét óra vonatozással el tudtam 
érni mindent. Itt a városban igaz, 
hogy nem nagyon van mivel eltöl
teni a szabadidőt, viszont a tömeg
közlekedés rendben van, bármikor 
buszra pattanhatunk, és Várad alig 
egy órára van. A hétköznapokban 
leginkább háromnégy pont között 
mozgok, az otthonunk, az egye
sületi stúdió, bevásárlóközpont, 
cukrászda. Valamelyik nap viszont 
felfedeztem a kis sétányt, ami az is
kola felé visz. Te jó ég! Gyönyö
rű! Nem is értem, hogy nem fedez
tem fel korábban. Végtére is van
nak szép és kevésbé szép helyek a 
városban, mint minden, a fejlődés 
útjára lépett településen. Ez egy át
meneti időszak.

– Beszélgettünk korábban arról, 
hogy te vagy talán az első személy, 
aki rendszeresen fog Székelyhídról 
szóló, angol nyelvű, szakirodalom-
mal alátámasztott írásokat kiadni 
a kezéből, és hogy ez milyen jelen-
tős a város életében. Érzel ennek 
kapcsán felelősséget a válladon?
– Leginkább egy nyomást érzek, 
amit igazából én magam helyezek 
saját magamra. Eléggé perfekcio
nista vagyok. Ha például egyezte
tünk egy újabb lehetséges témáról, 
és elkezdek kutatni, írni, azt érzem, 
meg kell mutatnom legjobb tudá
som szerint, hogy képes vagyok ezt 
teljesíteni. Miközben sem te, sem 
a projekt koordinátora, se senki 
más nem követelőzik, vagy hajt 
túlzottan, hogy teljesítsem, amit 
kell. Ilyenkor rendszerint próbálok 
átkapcsolni a „pánikmentes” mód
ba, és mikor elmúlik a kezdeti nagy 
hajrá, nagyon élvezem az egész ku
tatásírás folyamatát, teljesen be
lefeledkezem. Ez például egy nagy 
tanulnivaló számomra az ittlétem 
alatt, megtanulni élvezni, ha vala
milyen feladatot teljesítek.

Emellett mindig összpontosítok 
arra, hogy ne úgy fogalmazzak, mint 

amikor az egyetemen kellett esszét 
írni, mert egyébként az alapbeállítás 
a fejemben ez irányba vinne, hiszen 
négy évig ezt csináltam. De igyek
szem közérthetőnek maradni. Ugya
nakkor azt érzem, hogy van egyfajta 
küldetésem is ezzel. Azt szeretném 
elérni, hogy hatással legyenek az 
írásaim az emberekre, elgondolko
dtassák őket. Ezért is fogalmazok 
meg kérdéseket a cikkeim végén. 
Egyébként a legelején még tartottam 
attól, hogy mit fognak az olvasók 
szólni ahhoz, hogy számukra érzé
keny témákat feszegetek, de aztán 
úgy gondoltam, hogy legalább kap
nak egy objektív nézőpontot valaki
től, aki figyeli a közösség működését, 
és független emberként alkot véle
ményt róla. Ott van például a park, 
az iskola felé vezető úton, amiből 
tisztántartással, karbantartással egy 
zsibongó közösségi teret lehetne 
teremteni. Látható, hogy történt 
erőfeszítés ebbe az irányba, de még 
bőven van mit tenni érte. És ugyan
így számos más hely a városban a 
köztisztaság hiányát szenvedi. Nem 
ítélkezem, de elgondolkodom azon, 
amit külföldiként látok, és nyitottan 
fogadom az erre érkező válaszokat.

– Hol dől el szerinted, hogy az 
emberek hogyan viszonyulnak a 
környezetükhöz?
– Elsősorban mindenképp otthon, 
majd később az iskolában. Kulcs
fontosságú, hogy mi az a példa, 
amit otthon látnak a gyerekek, 
hiszen ott töltik életük nagy részét. 
Később pedig az iskola megadhat
ja számukra az elméleti hátteret is 
ahhoz, amit addig a szülőktől gya
korlatban láttak, mint például a 
környezettudatossághoz.
– A te hazádban ez hogyan műkö-
dik? Csodás természeti környe-
zetben éltek. Elég figyelmesek ez 
iránt a lakosok?
– A környezetbarát magatartás 
különböző tematikákra osztható 
szerintem. Mint például az újra
hasznosítás kérdése. Az otthoni 
környezet kevésbé, az oktatási in
tézmények azonban annál nagyobb 
hangsúlyt fektetnek ennek a fejlesz
tésére azzal, hogy a gyerekeket ter
mészetbarátokká nevelik. A Nagy 
Kanáriszigeten nagyon kevesen 
hasznosítják újra az általuk termelt 
hulladék egy részét. De az iskola  
olyan környezetismereti házi felada
tot ad a gyerekeknek, hogy a szülők 
segítségével kezdjenek el otthon 
szelektíven gyűjteni, akkor az látha
tó hatással van a háztartásokra és 
a szülők gondolkodásmódjára. Mi 
is így kezdtünk el újrahasznosítani 
otthon. Emellett vannak más kör
nyezetvédelmi problémáink is 
persze, hiszen az Atlantióceánon 
élünk, nagyon előnyös helyen az 
Európa–Afrika teherhajóútvona
lon. Ezért rengeteg a szemét vagy az 
olajszennyezés a kikötőinkben. Ha 
ez nem lenne elég, a turisták is rossz 
hatással vannak a strandjainkra, a 
vizeinkre. Aki nem látja élőben, el 
sem hiszi, de naptejfoltok lebegnek 
a vizen a népszerűbb strandokon, 
mert mérték nélkül kenik magukra 
az emberek a napvédő termékeket, 
amit aztán a hullámok kimosnak a 
homokra. Szerencsére még vannak 
azért eldugott, vad természeti tá
jaink, amik érintetlenek maradtak. 
Az egyik kedvenc helyem is ilyen 
azon a szigeten, ahol lakunk, egy 
sziklás partszakasz, mindig erős 
szél fúj ott, és a közelben van egy vi
lágítótorony is. Szeretek oda kiülni 
gondolkodni dolgokon. A tenger az, 
ami igazán hiányzik, amikor a kon
tinensen tartózkodom, szárazföld
del körülvéve. Ez így van egyébként 
más szigetlakókkal is. Személy sze
rint bárhol leélném az életem, de 
öregkoromra biztosan vissza fogok 
térni a Kanáriszigetekre.
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székelyhíd város polgármesteri hivatala
nemzeti kulturális alap

Andrea az Ér Hangja Európai Önkéntes Szolgálati Programban nyert 
projektjének keretében augusztus végéig Székelyhídon fog élni. A hu-
szonkét éves lány a Marokkó partjaitól nem messzi Kanári-szigeteken 
született, ott élt tizennyolc éves koráig, nemzetközi iskolába járt, majd 
elhagyta a szülőföldet, hogy Skóciában nemzetközi kapcsolatokat, po-
litikai újságírást tanuljon. Arról beszélgettünk miben más és miben 
hasonló itt élni mint egy szigeten.

Andrea egyelőre nem akar egy helyen letelepedni,
kedvesével több helyen is szeretnének élni Európán belül


