
Közelednek
a városnapok
Három székelyhídi nap 
a kultúra, szórakozás, közösség jegyében 
Számos kulturális, szabadidős és más jelle
gű programmal készülnek a szervezők a 
hatodik Székelyhídi Városnapok keretében. 
A június 14–16. között megtartandó 
háromnapos fesztivál egyik fő jellemzőjé
nek tekinthető a hagyományok tiszteletben 
tartása és megőrzése, továbbá a kultúra és a 
családi értékek, valamint a közösségépítés 
fontosságának kihangsúlyozása a jelenkor 
rohanó világában. Mindezek tudatában a 
szervezők képzőművészeti kiállításokkal, 
hagyományőrző rendezvényekkel, illetve 
különféle sportprogramokkal várják a láto

gatókat. Emellett „belekóstolhatunk” majd 
a vidék gasztronómiai ízvilágába. Nagyszerű 
szórakozási lehetőséget kínál a számos 
zenés, táncos produkció is, melyeken úgy 
helyi, mint külföldi fellépőket láthatunk és 
hallhatunk majd. 

A városnapok kísérő rendezvénye továbbá 
az Ér Hangja Egyesület által, városunk polgár
mesteri hivatalának támogatásával szervezett 
testvértelepülési találkozó, ahova magyaror
szági, felvidéki és vajdasági küldöttségeket 
várunk (lásd mellékelt írásunkat). 

kISS lÓRÁNT

Lapzártánkig a szerkeztőségünkbe érkezett 
információk szerint a következő Székely
hídon rendezett vagy itteni vonatkozású nyári 
táborokat ajánljuk olvasóink figyelmébe:

• Hittantábor (0–VIII. osztalyosoknak) – 
július 2–6. (lehet jelentkezni vallástól füg
getlenül június 23ig)
• Bibliatábor – július 8–14.
• Méhike Alkotótábor – július 
8–12.
• háromhetes Angol nyelvtábor 
– július 15.–augusztus 1.
• Református tábor – július 
15–21.
• TDC tánctábor – július 15–19.
• a Phoenix Sportegyesület csa-
patépítő- és kézműves tá bora – 
július 16–21., Hegy közszent
miklós
• SKDUN karate román váloga-
tott edzőtábor – július 23–29., 
Buzău

• Megyei íjászbajnokság, IV. forduló, 
Phoe nix-kupa (Bokor Tamásemlék
verseny) – augusztus 24–25.
• IV. Érmelléki Népművészeti Tábor – 
augusztus 28–31.
• Jótékonysági és harcművészeti tonfa-
tábor – szeptember 5–8.

Székelyhíd testvértelepülései fognak találkozni 
a városnapokkal egyidejűleg, június 14–16. 
között a Közös értékek, közös kihívások, közös 
európai jövő elnevezésű rendezvényen. A ren
dezvény célja, hogy összefogja a testvértelepü
lések közösségeit Romániából, Magyaror
szágról, Szlovákiából és Szerbiából, ezáltal 
pedig közösen megismerkedjenek az Európai 
Unió történelmével, működésével és egyéb 
szempontjaival. Az edelényi, gerse karáti, 

nyíradonyi (Magyarország), nagyszombati 
(Felvidék) és kishegyesi (Vajdaság) résztvevők 
a program során megvitatják az EUt érintő 
aktuális kérdéseket is. Béres Csaba, Székelyhíd 
polgármestere, illetve szociológus segítségével 
a delegációk lehetőségeket keresnek arra vonat
kozóan, hogy hogyan vehetnek részt aktív pol
gárokként közösségeik és az európai közösség 
életében: önkéntesség, adományozás, 
szavazás, petíciók megvalósításával. 

A negyedik Érmelléki és Bihar Megyei Gazda
napot szervezték meg Székelyhídon május 
10én. A megnyitó után a látogatók vásárolhat
tak a helyi és környékbeli gazdák kiállított ter
mékeiből, a városközpontban felállított sátor

ban különböző mezőgazdasági gépeket, eszkö
zöket is megnézhettek, kipróbálhattak a sátor 
melletti standoknál. A gazdanap keretében 
rendezték meg az üzletembertalál
kozót a múzeum nagytermében.

X. évfolyam,
3. (109.) szám
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Találkoznak a testvértelepülések
Közös értékek, kihívások, európai jövő 
a négy országból érkező küldöttségek napirendjén

Programajánló – nyári táborok

Gazdanapi termékszemle
és üzletember-találkozó

8 Betekintés az Európai Szolidaritási 
Testület önkéntességi lehetőségeibe

Változatos termékeket lehetett vásárolni a városközpontban felállított sátorban



d i á k s a r o k

2 2019.
április–május

A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum negy
ven diákja és három kísérőtanára a budapesti 
Magyar–Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium vendége volt május 1–5. között.

Esősnek ígérkező hét előtt álltunk, de szerencsére 
végül az időjárás kedvezett a a Határtalanul! prog
ram lelkes kiránduló csapatának, akik még nem is 
sejtették, milyen izgalmas túrák várnak rájuk.

Indulásunk napján felkerestük a Budai
hegységben található Ördögárok völgyét, mely
nek a közelében lévő Balázsvendéglőben Ady 
gyakran megfordult. A hegyoldal emelkedőit 
kissé nehezen vettük, de a tetőre felérve a pazar 
kilátás kárpótolt a megpróbáltatásokért.

Még ugyanezen a napon végigjártuk az Andrássy
utat, bejártuk a Városligetet, megcsodáltuk a Hősök 
terét. Végül estére igencsak kimerülten elfoglalhat
tuk szállásunkat, hogy másnap újult erővel essünk 
neki a ránk váró kilométereknek. 

Látogatásunk másnapján a programszervező 
iskola diákjaival és tanáraival találkoztunk, és 
közösen megtekintettük a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Adyról, Petőfiről és más neves irodalmi 
személyiségekről felállított tárlatait.

A kulturális program végeztével ismerkedős 
program következett: felkerestük vendégfogadó
ink iskoláját, végigjártuk a termeket, és a rövid 
bemutató után a diákok gazdag programmal 
mutatták be felkészültségüket, irodalmi berkekben 
való jártasságukat, majd izgalmas csoportjátékok
ra hívtak meg bennünket.

Kirándulásunk harmadik napján a Fiumei úti sír
kertbe (más néven a Kerepesi temetőbe) látogat
tunk el, ahol nagy elődeink sírhelyeit, többek között 
Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső, Vörösmarty Mihály stb. sírhelyeit, mauzóle
umait tekinthettük meg.

Ugyanezen a napon felsétáltunk a budai várba, 
megtekintettük a Halászbástyát, a Mátyástemp
lomot, a miniszterelnökségnek helyet adó volt kar
melita kolostort és megcsodáltuk Budapest gyönyö
rű látványát. De a nap még mindig nem ért véget, 
ugyanis egyik legizgalmasabbnak ígérkező progra
munk következett: az Országház megtekintése, 
amely mint az idegenvezetőnktől megtudtuk, 
Európa harmadik legnagyobb parlamentje. 
(Szerintünk a legszebb is!)

Ezután átruccantunk a Margitszigetre, hogy a 
lemenő nap félhomályában élvezhessük a zenélő 
szökőkút izgalmas táncát. Szerintem abban mind
annyian egyetértünk, hogy ez volt a legkimerítőbb, 
de ugyanakkor a legélménydúsabb napunk, 
magunk mögött hagyva vagy húsz kilométernyi 
sétát aznap.

Az utolsóelőtti napon Esztergom, Komárom és a 
majd negyven hektáron elterülő szentendrei skan
zen felderítése volt tervben, amit már egy kicsit 
megzavart a szitáló eső, de így is lenyűgözött ben
nünket a falumúzeum nyújtotta élmény.

A hazafelé vezető úton még betértünk a hortobá
gyi pásztormúzeumba, de a látogatás az eső és szél 
miatt igencsak rövidre sikeredett. 

Összegezve, mindannyiunk nevében kijelenthet
jük, hogy nagyon tartalmas kiránduláson vettünk 
részt, rengeteg programmal, számos látnivalóval. 
Köszönet érte a szervezőknek, a magyar államnak 
és mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy mi 
magyarok, határon innen és túl, megismerjük érté
keinket, hagyományainkat, természeti kincseinket. 
Szeretettel várjuk a budapesti iskola diákjait, hogy 
ők is megismerkedjenek Erdély és a Partium érde
kességeivel!

kozma SÁNdoR, meleg BeÁTa, 
SzaBÓ IldIkÓ

Háromnapos kiránduláson vettek 
részt Kunhegyesen a székelyhídi 
Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjai 
a Határtalanul program keretében 
április közepén.

Az első napon a 27 kilencedikes diák 
és három tanár kísérője (Bodor Orsolya 
és Dunai Melinda tanárnő, illetve jelen 
cikk írója) többórás debreceni látogatá
son vett részt, ahol a helyi idegenvezető 
kalauzolásában a több történelmi ese
mény helyszínéül szolgáló nagytemplo
mot járták be, amely az ülőhelyek száma 
szerint a magyar nyelvterület legna
gyobb református istenháza. A temp
lom tornyai között a magasban átívelő 
hídról kitekintve a város teljes központ
jára rálátás nyílik. A líciumfa, csonka
templom és a természetfotókiállítás 
megtekintése után a házigazdákhoz, 
Kunhegyesre utazott a csapat.

Itt, egy fafaragókiállítás és a hagyo
mányos köztéri szobrok mellett a híres 
többméteres dinoszau rusz szobrokat is 
megtekintették a vendégek.

Második napon Szolnokra látogatott 
a diákcsapat, ahol a Reptár nevű repü
lőmúzeumot látogatták meg. A Reptár 

főként harci repülőgépek bemutató
múzeuma, de ezek mellett civil repülő
gépek, rakéták, harci helikopterek, 
radarok és szárazföldi harci járműve
ket is láthattunk a nagy kiterjedésű 
múzeum területén.  Ezután Karcag volt 
a célállomás, ahol a környéken egye
dülálló módon többméteres magasság
ban futó tanösvény kanyarog az erdő
ben. Ugyanitt található a környéknek 
(Kunság) és eredeti lakóinak, a kunok
nak a múzeuma. A második napi 
kirándulásokra a székely hídiakat a 
vendéglátók két tanára és hét diákja is 
elkísérte. Másnap közös tevékenységek 
zajlottak a kun he gye si iskolában.  
Párhuzamosan kö zös sport (floorball 
és labdarúgás), ökológiai és irodalmi 
tevékenységeken vettek részt a két 
iskola diákjai. A magyarországi taná
rok és diákok csak a vendégek kedvéért 
jöttek aznap iskolába, hiszen ez náluk 
munkaszüneti nap volt. Élményekkel, 
benyomásokkal és tapasztalatokkal fel
szerelkezve és remélhetőleg egy kicsi
vel tágabb látókörrel érkezett vissza a 
csapat városunkba.

CSeRvId leveNTe

Szépen helytálltak a Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum elemi osztályos 
diákjai az elmúlt hetekben, megyei és 
helyi versenyeken. Öttusáztak, „ku  
ruttyoltak”, verset mondtak és nép
dalversenyen szerepeltek sikeresen.

A megyei öttusaversenyt Nagy
váradon rendezték március végén. 
A csalóka nevű vetélkedő csak utal a 
klasszikus olimpiai sportágra, mert 
itt a gyerekek ügyességi akadálypá
lyán, célbadobásban, helyből távol
ugrásban, egyensúlyozásban és 
végül, de nem utolsósorban váltófu
tásban versenyeztek. Székelyhidat 
szép helytállással a III. B osztály 
Krizsán Benjámin testnevelő szakos 
tanár által felkészített tanulóinak 
csapata (Martin Boglárka, Nagy 
Márk, Papp Regina, Szilágyi 
Roland) képviselte.

A Kurutty megyei döntőjében 
április közepén a szoros küzdelem
ben, magas színvonalon versenyző 
Gézengúzok csapata – Egeresi Fru
zsina, Kustán Zalán (mindketten I. 
C osztály), Széll Ábel (IV. B) és 
Vadkerti András (III. B) – dicsére
tet érdemelt ki. Ígérik, jövőre újra 
nekifutnak az általános műveltségi 
vetélkedőnek.

Egyidejűleg rendezték a Szám-
adó Ernő-szavalóversenyt, ahol 
valóságos díjeső „zúdult” a Petőfi 
és hegy közszentmiklósi Toldy 
Ál talános Iskola köbölkúti kisdi
ákjaira. Az elsősök között Szegecs 
Jázmin győzött, Pálhegyi Csaba 
II., míg Gődér Petra III. helyezést 
értek el. Kádár NoémiHajnalka és 
Gombos Anasztázia dicséretben 
részesültek a másodikosok verse

nyén, a harmadikosok között 
Major Szandra II. lett, Hamza 
EszterLaura dicséretben része
sült. A negyedik osztályosok vetél
kedőjében Dienes GáborBen
jámin II., míg Gődér Viktória III. 
díjat kapott. Mindannyiuknak és 
felkészítő tanítóiknak is jár az elis
merés.

Eközben Tótiban az óvodások 
megyei népdalversenyén Rákosi 
Johanna Hajnalka I., Kun Lilien III. 
díjat szerzett (felkészítők: Guba 
Anita és Czapp Hanna óvónők)

A fentiekből is kiderül, hogy 
számos tehetséges diák jár iskolá
inkba, óvónőink, tanítóink remek 
munkát végeznek. Sikereiknek 
mindannyian örülünk és gratulá
lunk!

ÉR haNgja

Sikert sikerre halmozó kisdiákok

Határon túli kirándulásokon a petőfisek

A köztársasági elnöki hivatal előtt. Jó hangulatú látogatás a budavári Sándor-palotánál

A debreceni református nagytemplom előtt

A megyei népdalverseny székelyhídi díjazottjai
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Találkoznak a testvértelepülések
Közös értékek, kihívások, európai jövő a négy országból érkező küldöttségek napirendjén

Ezen programok során fejleszteni kívánják a 
résztvevők szolidaritását. A rendezvényen 

részt vevő szerbiai küldöttség egy nem EUtag közös
ség szemszögéből fogja elemezni a felvetett kérdéseket.

A találkozó az európai kulturális örökség megőrzésé
re is összpontosít, lehetővé téve a résztvevők számára, 
hogy a következőképpen oszthassák meg értékeiket: 
bemutathatják közösségük sajátos termékeit, előadhat
ják népi táncaikat és népdalaikat, fotók segítségével 
bemutathatják műemlékeiket, és verseny keretében 
elkészíthetik hagyományos ételeiket. E tevékenységek
kel a résztvevők tudatosítják kulturális identitásuk és 
Európa multikul turalizmusa fenntartásának szüksé
gességét, valamint a kulturális sokszínűség elfogadásá
nak fontosságát.

Természetesen nemcsak a hagyományok ápolása és 
életben tartása kap főszerepet a rendezvénysorozaton, 
hanem a jövő generációjára is jelentős figyelmet kíván
nak fordítani a szervezők. A találkozó ideje alatt a gye
rekek játékosan megismerkedhetnek az Európai Unió 
működésével, jellemzőivel. A fiatalokat be fogják vezet
ni az EU nem formális oktatási programjainak világá
ba, ideértve az European SolidarityCorpsot is, és moti
válják őket, hogy vegyenek részt ezekben.

A projekt szervezője az Ér Hangja Egyesület, 
Székelyhíd Város Polgármesteri Hivatalának támoga
tásával, megvalósulását az Európa a Polgárokért prog
ram teszi lehetővé.

kISS lÓRÁNT

Sárközi Zoltán, a Közép
Európai Gazdaság fejlesz

tési Hálózat Nonprofit Kft. nagy
váradi regionális irodavezetőjének 
bevezetője után Béres Csaba pol
gármester köszöntötte a megjelen
teket és kiemelte a kapcsolatépítés, 
a kapcsolattartás, a tapasztalatcsere 
és a fejlődésre való nyitottság fon
tosságát. 

Szabó Ödön Bihar megyei parla
menti képviselő, az RMDSZ megyei 
szervezetének ügyvezető elnöke  
megköszönte a szervezői munkát, 
mely által élő maradhat a kapcsolat a 
gazdák és a szakemberek, valamint a 
vásárlók között. Beszélt az elmúlt 
időszakra vonatkozó RMDSZ
tevékenységről, mely pozitív módon 
befolyásolta a lakosok és a magyar 
gazdák munkáját, életét is. Beszélt a 
méhészeket érintő törvényről, a föld
tulajdon kérdéséről, illetve a beltelkek 
telekkönyvezése határidejének eltör
léséről szóló rendeletről. 

Bátorította a gazdákat, hogy for
duljanak a településeken tevékeny
kedő falugazdászokhoz és éljenek a 
pályázati lehetőségekkel. Záró gon
dolatként arra buzdította a hallgató
ságot, hogy május 26án mindenki 
éljen választói jogával és menjen el 
szavazni, mert csak egymást támo
gatva tudunk fejlődést elérni. 

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei 
Tanács elnöke elmondta a gazdák
nak, hogy a nemrégiben Budapesten 
tartott tanácskozáson  az anyaor
szág ismét biztosította a határon túli 
gazdákat a támogatásáról és hogy a 
jövő évi gazdaságfejlesztési program 

költségvetésében helye lesz a 
Partiumot érintő fejlesztéseknek is. 

Az RMDSZ tevékenységének 
pozitív megvalósításai közül meg
említette a megyei önkormányzat 
által Székelyhídon és Paptamásiban 
létesülő ipari parkokat, melyek a 
szükséges engedélyeket és minősí
tést már megkapták és már várják 
azon vállalkozók jelentkezését, akik 
helyet szeretnének bérelni az ipari 
parkokban. 

Skapinyecz Péter, a CED Közép
Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. cégvezetője beszá
molt arról, hogy kitartó munkájuk 
elérte egyik célkitűzését, kereskedő
házból teljesen önálló céggé váltak. 
Beszélt a Székelyföldön már bein
dult, a Pro Economica Alapítvány 

által kiírt pályázatok folyamatáról és 
elmondta, hogy amint a Partiumra 
vonatkozó kiírás megszületik, visz
szatérnek hozzánk és minden szük
séges segítséget megadnak a helyi 
gazdáknak, hogy ők is sikeresen 
pályázhassanak. 

Dr. Nagy Miklós, a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 
Bihar megyei szervezetének elnöke 
is köszöntötte a megjelenteket, sze
mélyesen bemutatta a falugazdászo
kat és buzdította a gazdákat, hogy 
forduljanak hozzájuk bizalommal. 
Elmondta, több mint 1000 pályázat
ra számítanak a Partiumra vonatko
zó kiírásban és azt javasolta a gaz
dáknak, hogy álljanak készen, infor
málódjanak és a megfelelő pillanat
ban legyenek az elsők között a 

pályázatok leadásakor. Felhívta a 
figyelmet a kapcsolatépítés fontos
ságára is, melyre az üzletember
találkozó is nagyszerű alkalmat 
nyújthat, mert „a mában építjük a 
jövőt”. 

A program szakmai előadásokkal 
folytatódott, a meghívott előadók 
bemutatták tevékenységüket, ter
mékeiket, majd kötetlen beszélge
téssel zárult a nap.

A rendezvényt a KözépEurópai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Non
profit Kft. nagyváradi regionális iro
dája és Székelyhíd város önkor
mányzata szervezte.

Büszkék vagyunk, hogy Székelyhíd 
ismét egy ilyen fontos és sikeres ese
ménynek adott otthont.

FüzeSI mÓNIka

1

1

Az előadásokon hasznos információkhoz juthattak a gazdák, többek között a pályázási lehetőségekről

2018as évi jövedelemadójuk 
szabadon utalható két százalé
kával segíthetik az Ér Hangja 
Egyesület munkáját!
Segíthetnek abban, hogy havi
lapunk írásban örökíthesse meg 
településünk történéseit, hogy 
online rádiónk minden hétköz
nap reggel friss hírekkel várja a 
lakosokat, vagy hogy az online Ér 
Tv mozgóképben tudassa például 
az elszármazottakkal, mi is törté
nik kis városunkban és környé
kén. Az adóhatóság (ANAF) vagy 
az Ér Hangja Egyesület honlapjá
ról is letölthető 230as forma
nyomtatványt kérésre Önöknek 
is közvetítjük (személyesen, 
email ben). A nyomtatványt sze
mélyes adataikkal kitöltve, majd 
aláírva kell eljuttatni július 31éig 
a körzeti adóhivatalba, akár sze
mélyesen, akár általunk.
További információért hívják a 
0755481491es telefonszámot 
vagy írjanak az erhangja1@
gmail.com email címre. 

Köszönjük!

Kedves olvasók, 
hallgatók 
és nézők!

Programtervezet
Június 14., péntek
10.00–10.30 ünnepélyes köszöntők (hely
szín: múzeum)
10.30–13 Az EU gazdasági, társadalmi és 
egyéb hozadékai – Minden résztvevő kül
döttség, Szerbia kivételével, bemutatja 
milyen beruházások és projektek valósul
tak meg az EUcsatlakozást követően és 
hogyan járultak hozzá településük fejlődé
séhez. A prezentációkat képekkel, videók
kal támaszthatják alá. A szerbiai képviselet 
egy általános bemutatót tart településéről, 
gazdasági helyzetéről.
13.00–16.00 ebédszünet
16.00–16.30 helyi termékek kiállításának 
elrendezése – A résztvevő delegációk kül
döttei hagyományos, jellegzetes termékeket 
(olajok, mézek, ízek stb.) hoznak, melyeket 
a helyi múzeum termében helyeznek el. A 
termékek bemutatója 18 órától lesz.
Kulturális örökségünk (közös kiállítás) – A 
résztvevő települések képösszeállítással 
készülnek, mely célja bemutatni a többi 
küldöttségek számára azokat az épületeket, 
tárgyakat, melyek közös európai kulturális 
örökségünk részét képezik. Ha ilyen képe
ket nem tudnak hozni, helyi művészek 
egyéb képeivel, alkotásaival is lehet jelent
kezni. A kiállítás 18 órakor nyílik meg.
18.00 kiállítások megnyitója a múze
umban
19.00 vacsora

Június 15., szombat
10.00–11.00 Az EU idővonala az 1950es 
évektől napjainkig – Szabó Ödön parla
menti képviselő előadása az Európai Unió 
létrejöttének mozzanatairól, a tagállamok 
csatlakozásáról és azokról a kihívásokról, 
melyekkel a közösség az idő folyamán 
szembesült (helyszín: múzeum)
11.00–12.00 Az EU aktualitásai és hatás
köre – prezentáció, kerekasztalbeszélge
tés – Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő bevezeti a közönséget az EU 
olyan jelenlegi kihívásaiba, mint például 
a migráns válság, a Brexit. A bemutató és 
a beszélgetés ki fog térni az euroszkep
ticiz mus és eurófóbia problematikáira is, 
illetve taglalja az EU hatásköreit, azaz 
azokat a kérdéseket, amelyek megoldásá
ba beleszólhat, illetve azokat, melyek 
nem tartoznak fennhatósága alá.
12.00–13.00 Hogyan legyek jobb polgár, 
jobb EUs polgár? – ötletbörze – Beszél
getés Béres Csaba polgármester, szocioló
gus vezetésével, melynek célja rávilágítani 
arra, hogyan tudnak a résztvevők aktív 
állampolgárokká válni.
13.00–15.00 ebédszünet

Június 16., vasárnap
7.30–12 főzőverseny – Minden küldöttség 
részt vehet a főzőversenyen, ahol települé
sük jellegzetes ételét kell elkészíteniük. A 

képviseletek megkóstolják egymás étkeit. 
Zsűri értékeli az ételeket, és díjazza a legfi
nomabbakat. A képviseleteknek előre kell 
jelezniük melyek azok az összetevők és 
eszközök, melyeket hozni tudnak és 
melyek azok, melyeket a szervezőknek kell 
biztosítani számukra.
13.00 ebéd
14.00 rendezvény zárása – A résztvevő 
települések hosszú távú együttműködést 
alapoznak meg több tevékenységi terüle
ten, ezáltal megszilárdítva az európai 
közösséget (helyszín: focipálya).

Folyamatos jelleggel zajlanak:
Gyerek és ifjúsági programok – Egye
sületünk ifjúsági sátort fog üzemeltetni, 
ahol a fiatalok megismerkedhetnek az 
EUs nonformális oktatási programokkal 
(ifjúsági cserék, tréningek, European 
SolidarityCorps). A fiataloknak lehetősé
gük lesz egyesületünk EVSönkénteseivel 
is beszélgetni e program előnyeiről. A gye
rekek az EU működésével fognak ismer
kedni játékosan: mi a hivatalos pénzneme, 
himnusza, tagállamai, ezek fővárosa stb.

A rendezvénysorozat mindhárom nap
jának késő délutáni, esti óráiban koncer
tekkel, illetve zenés, táncos fellépésekkel, 
eseményekkel várják majd a résztvevőket. 

A szervezők fenntartják a program vál
toztatásának jogát.

Gazdanapi termékszemle és üzletember-találkozó
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Szokatlan helyzetet tapasztaltam 
néhány héttel Székelyhídra való ér
kezésem után. Azt a lakást, ahol je
lenleg élünk, felújították és búto
rozták, így nagy volt a rendetlenség. 
Az a szakember, aki általában segít a 
ház karbantartásában, a fürdőszoba 
polcrendszerét szerelte, és némi por 
maradt a fúróhasználat után. Általá
ban előfordul, hogy félreértést okoz
nak a nyelvi akadályok, és ezért té
vesen adtam át az embernek egy 
tisztítókefét a szennyeződés eltávo
lítására. „No, no! Boys strong, girls 
clean” („Nem, nem! A fiúk erősek, 
a lányok tiszták!”) – mondta a kez
detleges angolsággal. Az arckifejezé
sem azonnal megmutatta a zavart, 
és „fellobbant” bennem a feminis
ta, amikor visszaválaszoltam: „No, 
no! Boys strong, girls strong, boys 
clean, girls clean.” („Nem, nem! A 
fiúk erősek, a lányok erősek, a fiúk 
tiszták, a lányok tiszták.)

Ezt megerősítette a Petőfi Sán
dor Elméleti Líceumban egy tizen
két éves fiúval és lánnyal végzett kí
sérletem. Ennek során azt akartam 
megállapítani, hogy nemük külön
bözősége meghatározza már jelle
müket. A következő kérdéseket tet
tem fel a fiúk vagy lányok válasz
lehetőségekkel: ki az okosabb?, ki 
főz jobban?, ki jobb autószerelő?, 
ki szereti a rózsaszínt?, kikből le
hetnek mérnökök, amikor felnő
nek? Habár a diákoknak kétsége
ik támadtak, amikor ezekkel a kér
désekkel szembesülnek, egyetértet
tek abban, hogy a lányok jobb sza
kácsok, a fiúk jobb autószerelők, és 
a rózsaszín az lányos szín.

Három hónapnyi székelyhídi itt
tartózkodás után gondolatmintát 
fedeztem fel a nőknek a társada
lomban betöltött szerepéről. Ez a 
megfigyelési folyamat lehetővé te
szi számomra, hogy elmondjam, 
ez a tökéletes alkalom, hogy beszél
jünk egy rendkívül népszerű foga
lomról, a feminizmusról. Miközben 
kevés embernek van világos elkép
zelése arról, mit jelent e kifejezés, a 
túlnyomó többség ellentmond ön
magának. Egyrészt hisz a nemek 
közötti egyenlőségben, de elutasítja 
a megvalósításáért harcoló mozgal
mat. Az utóbbiak inkább azt feltéte
lezik, hogy a feminizmus vagy hely
telen vagy nélkülözhető, csak egy 
múlandó nyugatias irányzat, amely 
a férfiak elleni gyűlöletet szítja és a 
nők felsőbbrendűségét hangsúlyoz
za a férfiak hatalomból való eltávo
lításán keresztül. Sajnálattal kell kö

zölnöm velük, hogy ez messze áll a 
valóságtól!

A férfiuralom ellen, nem 
a férfiak ellen küzdünk 
A kérdéskört tudományosan vizs
gáló szakemberek vonakodnak egy
értelmű definíciót adni ennek a túl
ságosan változó és változatos foga
lomnak. Ellenben azonosítani lehet 
három kulcsfontosságú elvet, ame
lyeket a feministákat támogatók 
minden ideológiai ága elfogad.

Először is, a feministák azt állítják, 
hogy a társadalmi nem (angol kifeje
zéssel: gender) a mai napig az egyik 
legjelentősebb társadalmi törésvonal, 

hiszen jelentősen befolyásolja a sze
mélyek identitását, vagyis meghatá
rozza, hogy kik ők és hogyan érzéke
lik magukat. E fogalom megértésé
hez elengedhetetlen, hogy elkülönít
sük a társadalmi nemek és a biológi
ai nemek (angolul: sex) alapján fenn
álló különbségeket. A szex magában 
foglalja azokat az elkerülhetetlen bio
lógiai és kromoszómakülönbségeket, 
amelyek különböző fizikai jellemzők 
és szaporítószervek jelentenek. Más
részt a társadalmi nemeket a társada
lom hozza létre, ehhez mind a nők
nek, mind a férfiaknak igazodniuk 
kell. Ahogy Catriona McKinnon, a 
readingi egyetem (NagyBritannia) 
professzora kiválóan példázza: bioló
giai különbség az a tény, hogy a nők 
szülnek, és nem férfiak; a társadal
mi nemek közötti különbség, hogy 
nagyobb valószínűséggel maradnak 

otthon a nők a gyermekekkel, mint a 
férfiak. A legutóbbi különbség meg
ítélése attól függ, hogy a gyerekgon
dozás együtt járe a társadalmi meg
becsüléssel, a nőknek lehetőségük 
nyílike alternatív életútra vagy pénz
ügyi függetlenségre...

Sajnálatos módon a feministák má
sodik tantétele szerint a társadalmi 
nemek hierarchiát képeznek vagy 
patriarchális társadalmat hoznak lét
re, amely a férfiakat a nők fölé helye
zi. Ezzel a kijelentéssel a feministák 
nem azt sugallják, hogy a férfiak tu
datosan vagy akarattal tartják fenn 
ezt a megkülönböztető rendszert, 
hanem a társadalmi normákat, in
formális struktúrákat hibáztatják.

Néhány ember elismeri a férfi
uralom létezését, de úgy döntenek, 
hogy többek között vallásuk vagy 
hagyományaik miatt nem kérdő
jelezik meg ezt. Egyidejűleg a fe
ministák forradalmi módszerek
kel vagy a jogrendszer reformjával 
akarják a jelenlegi társadalmi nor
mák akár mélyebb szinten történő 
megváltoztatását, mivel a nemi hi
erarchia beleilleszkedik attitűdje
inkbe és preferenciáinkba.

Mondanom sem kell, hogy a femi
nisták nem a férfiak ellen vannak, ha
nem törekednek a társadalmi nemek 
közötti egyenlőség elérésére, azaz a 
nők és a férfiak egyenlő helyzetben 
legyenek, egyenlő tiszteletben része
süljenek és ugyanolyan lehetőségek
kel, erőforrásokkal és választási sza
badsággal rendelkezzenek.

A feminista világ építése
A feminizmus első hulláma, más 
néven a női választójogi mozgalom 
a XIX. század vége és a XX. század 
eleje között az Egyesült Államok
ban és Európában kezdődött, ami
kor az ipari társadalmak kifejlőd
tek és liberális elgondolások kap
tak szárnyra. Az volt a közvéleke
dés, hogy a férfiak jogait nem le
het kiterjeszteni a nőkre azon ala
pon, hogy a nők intellektuálisan 
alacsonyabb rendűek, ne avatkoz
zanak bele a közügyekbe, mert Is
ten adta kötelességük az otthonra 
korlátozódik.

A női mozgalmak szorosan kap
csolódtak a rabszolgaság eltörlé
sét támogató kezdeményezésekhez, 

mivel egyaránt a liberális gondola
tokra támaszkodtak és a nők hely
zete nem sokban különbözött a rab
szolgák helyzetétől. Ahogy John 
Stuart Mill XIX. századi angol fi
lozófus, közgazdász fogalmazott, a 
férjezett asszonyok jogi értelemben 
megszűntek létezni, a házasság után 
ugyanis az angol törvények (1870
ig) egyazon személynek tekintették 
őket férjükkel, és ennek eredménye
képpen a szó összes értelmében tu
lajdonná váltak. A női választójo
got követelő ún. szüfrazsettek külö
nösen igényelték a törvényes és po
litikai jogokat az esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség meg
teremtése céljából.

A mozgalom újraéledt a világhábo
rú utáni nyugati jóléti társadalmak
ban az 1960as és 1970es években 
az „ami személyes, az politika” szlo
gen alatt. Ez a kijelentés azon a libe
rális fogalom körül forog, hogy a ma
gán és a közszféra szétválasztott, a 
magánéletbe csak a szabadságjog
ok védelme érdekében alkalmazható 
az állami beavatkozás és igazságszol
gáltatás. A második hullám feminis
tái erőteljesen bírálják ezt az elképze
lést, azzal érveltek, hogy a társadalmi 
konstrukciók és a nemi hierarchia a 
családi életben is megtalálható. Sze
rintük a fiúk és a lányok úgy nőnek 
fel, hogy a nemi normáknak meg
felelő férfiakat és a nőket figyelnek 
meg, így aztán ezeket az elváráso
kat magukévá teszik (internalizálják) 
és alkalmazzák a saját életükben. Ez 
volt a Petőfilíceumban megkérde
zett gyerekek esetében is.

Továbbá, annak megtanulása, 
hogy a férfiak a kenyérkeresők és a 
nők a gondoskodók az utóbbiakat a 
családi életre korlátozza, megakadá
lyozza, hogy pénzügyi szempontból 
függetlenek legyenek, illetve hogy 
a közszféra területein – kormány
zat, igazságszolgáltatás vagy az üzle
ti élet – érvényesüljenek, ahol jelen
tős befolyást gyakorolhatnának.

Ahogy Anne Summers ausztrál 
író, feminista jogvédő rámutatott a 
SOH Talks&Ideas fórumon tartott 
beszédében, „(...) mi voltunk a má
sodik szex. Díszek voltunk. Azért 
voltunk, hogy gyerekeink legyenek. 
Nem vettek komolyan. Senki nem 
törődött azzal, amit gondoltunk.” 
Ezért van szükség a fizetési egyen

lőtlenségek, az elkülönített foglal
kozások, az abortusztilalmak és más 
diszkriminációk jogszerűségének 
megkérdőjelezésére.

Grrr!... még mindig 
szükséges a feminizmus
Az elmúlt harminc évben a femi
nista értékek széles körben elterjed
tek a társadalmi, kulturális és poli
tikai területeken. Ezt követően so
kan úgy vélik, hogy „a küzdelem 
többékevésbé véget ért”, mivel ma
napság nagyszámú nő élvez magas 
szintű sikereket az iskolai végzett
ség, a foglalkoztatás és a személyes 
kapcsolatok terén. Azonban azok a 
kortárs kritikusok, akik a feminiz
mus kimúlását jelentették, nem tud
ják felismerni, hogy ez nem követ
kezett be a mozgalom globális jelen
léte, politikai befolyása és az állan
dóan változó társadalmi szükségle
tekhez való alkalmazkodófejlődő 
képessége miatt.

A harmadik hullámú feminiz
mus kialakulása az 1990es évek so
rán bevezette a nemi/szexualitás ket
tőség dekonstruálásának szükséges
ségét, és a feminizmus és a női egyé
ni tapasztalatok közötti kapcsolat új
ragondolását úgy, hogy a nők kü
lönféle nézőpontjai megjelenjenek. 
Ebben a sorban Kimberlé Williams 
Crenshaw amerikai emberjogvédő 
a forradalmian új „kereszteződés” 
(interszekcionalitás) fogalmát al
kotta meg azzal a céllal, hogy az ad
dig kizáró mozgalmat más helyzetbe 
hozza. Az első hullám feminizmusa 
többnyire fehér, középosztályú, nyu
gati nők jogait támasztotta alá, míg a 
második hullám homogén csoport
ként kezelte a nőket, mivel nem is
merte fel, hogy egyidejűleg külön
böző társadalmi törésvonalak alá so
rolhatók. Például a DeGraffenreid 
kontra General Motors perben egy 
afroamerikai nő azt állította, hogy 
megtagadták a foglalkoztatását a 
bőrszíne miatt. A bíróságon a köve
telését elutasították, mivel a cég fog
lalkoztatott afroamerikaiakat és nő
ket, de a bíró nem ismerte fel, hogy 
az összes afroamerikai dolgozó fér
fi és minden női alkalmazott fehér
bőrű (europoid). Más szóval, a ható
ság nem volt hajlandó a faji és a nemi 
megkülönböztetés sajátos tapasztala
tait összevonni, mert DeGraffenreid 
asszony igénye más érintettekre nem 
vonatkozott.

Akár hisszük, akár nem, a mai na
pig elért hatalmas előrelépések elle
nére még mindig foglalkozunk az 
első és a második feminista hullám 
által felvetett kérdésekkel. Az em
bereknek szembe kell nézniük az
zal a valósággal, amelyben globális 
probléma a családon belüli erőszak, 
a szexuális zaklatás, a bérkülönbség, 
a nemi normák, az egészségügyi és 
a reproduktív szabadság korlátozá
sai vagy a nők és lányok oktatásá
nak megtagadása. Így, amikor va
laki azt állítja, hogy hisz az egyenlő
ségben, de úgy gondolja, a „küzde
lemnek majdnem vége”, vagy hogy 
„a nők tiszták és a fiúk erősek”, mit 
mondjak, hogy nem vagyok femi
nista? Még mindig van okom rá, 
hogy az legyek.

aNdRea SoFía
SÁNChez almeIda

Egy eltorzított szó: feminizmus

A női választójogért küzdő szüfrazsettek 1912-es felvonulása New Yorkban

Eladó többféle kiváló minőségű termelői méz: akác-, hárs-, 
repce- és vegyes méz. Valamint kapható virágpor, propolisz 

és méhviasz is. Az árakról és mennyiségekről érdeklődni 
lehet Antal Gabriela Nicoletánál, Székelyhídon 

az Irinyi János utca 38. szám alatt vagy 
a 0744-789659-es, illetve a 0742-155002-es telefonszámokon.
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Akkreditált pedagógustovábbképző 
programnak adott otthont Székelyhíd, 
amelyre meglepően sok, 75 oktató 
jelentkezett. Ahogy ők fogalmaztak, a 
„szélrózsa tizenkilenc irányából” jöttek 
A modern pedagógus – megváltozott 
szerepek és készségek, a változtatás 
módszerei című háromnapos képzésre. 
A program célja, hogy az oktatók is 
lépést tudjanak tartani a felgyorsult, ese
tenként hiperaktív diákokkal, szokják, 
tanulják az új helyzetek kezelését. A 25 
fős csoportok körforgásszerűen vettek 
részt a foglalkozásokon, egymás között 
is cserélve tapasztalataikat.

Elismert és neves képzők tartottak izgal
masabbnálizgalmasabb előadásokat, 
amit a hangulat emelkedésén, a jókedven 
és a „nebulók” mosolygásán lehetett 
mérni. A Babeş–Bolyai Tudomány egye
tem szatmárnémeti tagozatának oktatói 
(Baranyai Tünde, Stark Gabriella, Szabó
Thalmeiner Noémi) a képzés végén nem
csak eredményesnek, de jó hangulatúnak 

és ismétlésre méltónak titulálták a kép
zést, kiemelve a régió pedagógusai közöt
ti kohézió fontosságát.

A rendelkezésre álló rövid idő múlásá
val lett egyre felszabadultabb, progresszí
vebb a képzés, amit a kötelező és minden 
résztvevő által sikerrel vett vizsga koro
názott meg, egy, a „modern pedagógu
sok” által szerkesztett kiadvány/újság for
májában! Kiderült, hogy az igazi modern 
pedagógus (MOPED) „vakációban is 
dolgozik, ha mást nem, egy továbbképzé
sen”, érdekli az „élménypedagógia és 
interaktivitás a modern pedagógus szem
szögéből” nem mellékesen „jövőképző, 
teljesen új módszerekkel és stratégiákkal 
ismerkedik meg”.

Egy szó, mint száz, igenis van helye a 
mo dern pedagógiának a katedrákon!

A rendezvényt a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) 
partiumi oktatási és módszertani köz
pontja szervezte.

ÉR haNgja

Módszertani gyűlés zajlott a Szé
kelyhídon és környékén dolgozó 
magyar tagozatos óvónők részvéte
lével a városi központi óvoda falai 
között május 13án, hétfőn. A 
pedagógusok félévente legalább 
egy módszertani gyűlésen vesznek 
részt, amelyen meghatározott 
témákat dolgoznak fel. Az idei 
második féléves téma az év eleji, 
féléves, illetve év végi felmérések 
lebonyolítása, személyes mappa 
összeállítása és az érdemfizetések 
igénylésének a felhívása, valamint 
részletezése volt. Az óvónők saját 
munkáikat mutatták be egymás
nak, hasznos tapasztalat cserével és 
szakmai tanáccsal egybekötve. Új 
módszertani módosításokat beszél

tek át egy PowerPointprezentáció 
segítségével. A kör Guba Anita szé
kelyhídi módszertanos óvónő 
vezetésével zajlott.

Ezek a módszertani gyűlések nem
csak arra alkalmasak, hogy új infor
mációkkal lássák el a pedagóguso
kat, hanem az óvó nénik nagy örö
mére ilyenkor megoszthatják egy
mással tapasztalataikat kávé mellett 
kellemesen elbeszélgetve. 

Ez a családias hangulat újult erővel 
látja el a tanév végére kicsit megfá
radt pedagógusokat. Az összejövetel 
végén minden óvó néni egy nagy 
tarisznya új tapasztalattal és egy
másnak átadott pozitív energiával 
térhetett haza.

Nagy aNITa

Április 11én ünnepélyes műsorral ülték meg 
a magyar költészet napját Székelyhídon. József 
At  tilának, a magyar irodalom kiemelkedő 
alakjának a születésnapja évtizedek óta a 
magyar költészet napja, és városunkban 
hagyomány, hogy a gyermekek ünnepi mű sort 
adnak elő.

A mú zeum épületében egyidejűleg megnyitotta 
kapuit az Ady Endrekiállítás, amely június 1jéig 
lesz megtekinthető a nagyközönség számára.

A rendezvényen Fekete Katalin kulturális 
igazgató köszöntötte a vendégeket és az érdek
lődőket, majd felkérte Béres Csaba polgármes
tert, hogy mondjon pár bevezető gondolatot. 

Az ünnepi hangulatot fokozta a nagyváradi 
művészeti líceum diákjainak színvonalas elő
adása, Pálfi Boróka fuvola és Catona Ábel zon
gorajátéka lenyűgözte a hallgatóságot. Ők azok 
a fiatal zenei tehetségek, akik az elmúlt hónap
ban Székelyhíd olaszországi testvérvárosában 
(Pietra santa) képviselték városunkat, ahol szín
vonalas komolyzenei programot mutattak be 
egy zenei fesztiválon. 

Az Ady Endrekiállítást Holczman Ilona 
magyar szakos tanárnő nyitotta meg. Kifejezte 
örömét, hogy ilyen sokan vesznek részt ezen a 

rendhagyó költészetórán, melynek különleges
ségét épp a jelenlévő gyerekek és felnőttek 
adják. A nagy költő Érmindszenten született, 
mindig is szeretett visszajárni az Érmellékre. 
Holczman Ilona tanárnő beszédében különö
sen kiemelte, hogy Ady Endrétől mindannyian 
megtanulhatjuk szeretni az Érmelléket. 

Az Ady halálának 100. évfordulója alkalmából 
nyitott kiállítás által jobban megismerhetjük a 
költő munkásságát és költeményeit. Az esemé
nyen verseket szavaltak a Petőfilíceum diákjai, 
Mészáros Márta, Füzesi Katalin Maryvonne, 
Szabó Dóra, Magyar Szabina és Páll Diana.

A műsor végén Holczman tanárnő minden 
jelenlévőnek kézzel írott versrészlettel kedveske
dett, amelyet mindenki személyesen húzhatott ki 
egy kis vesszőkosárból, ezzel a gesztussal is hang
súlyozta az esemény közvetlen hangulatát. 

Az irodalom és a költészet közösségformáló 
erejére nagy szükség van és örülünk, hogy 
múzeumunk ilyen színvonalas programnak 
adhat színhelyet.

Az esemény városunk polgármesteri hivatala 
és a Petőfi Sándor Elméleti Líceum közös szer
vezésében valósult meg.

FüzeSI mÓNIka

A költészet napját ünnepelték

Érmelléki óvónők módszertani gyűlése

Mit keres a modern 
pedagógia a katedrán?

Pálfi Boróka 
fuvola- és Catona 

Ábel zongorajátéka 
lenyűgözte 

a hallgatóságot

A színvonalas költészetnapi műsorban számos szavalat hangzott el

A képzésen helyzetgyakorlatokat próbáltak ki a pedagógusok

Az óvónők figyelik a munkájukra vonatkozó új információkat
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Ünnepnap van gyerekek, mégpedig 
a mi napunk, a gyermekek napja. 
Június elseje a nyár első napja is. 
Micsoda ünnep! És ha belegondol
tok, hogy még néhány nap és itt a 
nyári vakáció! Na az lesz az igazi 
nagy ünnep! De addig még tanulni 
kell. Hiába süt kinn szépen a Nap, Ti 
figyeljetek a tanító nénire, a könyvre, 
a példatárra. Csak szépen és ügye

sen, akkor jó lesz a tanévvégi bizo
nyítvány. És akkor jöhet a vakáció, a 
pihenés, a kirándulás. Rólam se 
feledkezzetek meg, írjátok le merre 
töltitek a nyarat, a legszebb helyszí
neket rajzoljátok is le. Addig még 
lehet jelentkezem. Ha nem, akkor 
most kívánok kellemes, vidám nyári 
vakációt. Puszi mindenkinek,

kÓpÉ

Gyereknapra
oSvÁT eRzSÉBeT

Napsugár,
napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!

Madarak,
madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!

Virágok,
virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!

Hadd legyen
ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.

Sziasztok
Pajtikák!

TalpaS SoNIa BIaNCa (III. D osztály)

lakaToS emIlía (IV. D osztály)

SISka BeRNadeTT (II. B osztály)molNÁR mIRaNda (IV. B osztály)

pÓRa paTRIC (I. D osztály)

loCSkaI FRuzSINa (III. B osztály)

SzIlÁgyI jÓzSeF (II. E osztály) domBI eNIko (III. C SBS osztály) domBI ÁBel (IV. E osztály) BalÁzS NaTÁlIa-eRzSÉBeT (III. E o.)

domokoS vaNda (II. SBS osztály)

Nagy kIRa (I. A osztály)

Jó, hogy jöttél gyereknap
Jó, jó, jó a gyereknap,
Nyárra is ráharap.
Jókedvűen szaladgál,
Júniusig meg sem áll.

TaTaI RÉka vIola (II. B osztály)

A nyár
Vége van a sulinak,
süt a nap és meleg van.
A gyerekek örülnek,
strandolni is mehetnek.

Érik már a cseresznye,
finom, édes eperke.
Jönnek már a darazsak,
nyáron nagyon meleg van.
SzegeCS alexaNdRa-paTRICIa

(III. B osztály)

Levél nagymamának
Kedves Mama!
Már nagyon várom a nyári vakáci
ót, hogy láthassalak Téged és Tatát 
is. Ha megyek hozzátok, abból a 
finom kakaós tésztából süss nekem 

legalább egy adagot. Remélem ezt 
megteszed, Mama, de ha nincs időd 
és nem sikerül, akkor sem baj. Ti 
fontosabbak vagytok számomra, 
mint a süti. Ölel szerető unokátok.
hamza eSzTeR lauRa (III. B o.)

Gyereknapon
Hurrá, gyereknap!
Apa az ételre ráharap.
Sok gyermek szaladgál,
A végéig meg sem áll.

Balogh BeRNadeTT alexa
(II. B osztály)

A gyereknap
Ma van gyereknap,
aki nem jön, lemarad.
Jókedvűen szaladgál,
gyereknapon meg se áll.

Nagy kevIN
(II. B osztály)

A nyári vakáció
Nemsokára kezdődik a nyári vakáció. Alig 
várom, hogy elmehessek a nagyszüleimhez. Ott 
is alhatok. Sok helyre mehetünk kirándulni. 
Sétálhatunk és fagyizhatunk is. Én már alig 
várom a nyarat.

molNÁR Tímea (III. B osztály)
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Két csapattal vett részt a Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum a KRESZnapon és megyei KRESZ
versenyen május 6án a magyarországi Ebesen 
(HajdúBihar megye). A későbbiekben az elő
kelő II. helyezést elnyerő negyedikeseket, illet
ve a hetedik osztályos iskolásokat Dunai 
Melinda és Krizsán Benjámin testnevelés sza
kos tanárok kísérték a megmérettetésre. 
Mindkét csapat tele volt izgalommal és energi
ával. Az érkezést regisztráció követte és a házi
gazdák és a szervezők (az Arany János Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) 
kedves fogadtatása.

Mielőtt elkezdődött a verseny, a csapatok 
megtekinthették a felállított versenyállomáso
kat és megismerkedtek a rendőrség, a kataszt
rófavédelem, a mentők, a honvédség és a pol
gárőrség egységeivel. Sok érdekességet tudtunk 
kipróbálni, mint például a repülőszimulátor, 
tűzoltóautó, biztonságiövszimulátor.

A vetélkedő hat próbából állt: kerékpáros 
közlekedési teszt, kerékpáros KRESZpálya, 
tűzoltó gya korlati feladat, elsősegélynyújtási 
ismeretek, polgárőrismeretek és fogyasztóvé
delmi gyakorlati feladat.

A verseny végeztével az összesítés szerint 
minden petőfis diák ügyesen teljesített, 
különösen a negyedikesek csapata, akik az 
alsó tagozatosak kategóriájában második 
helyezést érték el. Az egész csapat nagyon 
jól érezte magát és már tervezik, jövőre sok
kal többet és erősebben fognak készülni, 
hogy jobban teljesítsenek a próbákon. 

A Petőfilíceum vezetősége köszönetet 
mond a lehetőségért, hogy diákjaik részt 
vehettek újra a nagyszerű rendezvényen. 
Életre szóló élmény volt a versenyző diá
kok, valamint a kísérő tanárok számára 
egyaránt.

Id. BaRTa ImRe

„A mese játék, csoda, hit és lélek. Mosoly min-
denki lelkére. A mese az gyógyír, az befele és 
kifele is gyógyít.” (Csernik Szende)

A méltán népszerű és közkedvelt székely mese
mondó, lábbábművész idézetére alapoztak a 
XIV. Örökségem mesemondó versenyen. Az 
május közepén szervezett vetélkedő szervezői 

kikötésül előírták, hogy az előadandó mese, 
nem lehet hosszabb három percnél, kizárólag 
magyar népmese lehet, és a versenyző iskolák
ból legfeljebb osztályonként két diák indulhat. 
A margittai Horváth János Elméleti Líceum 
hat tantermében hat zsűri véleményezte a 
tizenkét iskolából érkezett nyolcvan gyerek 
előadását, akik az előkészítő osztálytól a negye
dikig öt korcsoportban képviselték iskolájukat. 
A szigorú és elfogulatlan, háromtagú zsűriket 
irodalom szaktanárok, tanító nénik és a verse
nyen korábban részt vett diákok alkották. 
A verseny díjazottjai nagyon boldogak és mél
tán büszkék voltak, csakúgy, mint felkészítő 
tanítóik, de minden mesemondó gyerek kapott 
emléklapot, egy könyvet és némi kárpótlásként 
finom csokit is. A szervezők – Galambos Edina 
és Pop Mónika tanítók – elégedetten nyugtáz
ták a mosolygó lurkók boldogságát és öröm
mel vették a számtalan „jövőre is jövünk” ígé
retet. „Érintsen meg benneteket a mese vará
zsa!” – így szólt a búcsúmondat, ami egyben a 
jövő évi visszavárást is jelenti!

p. j.

Száztíz székelyhídi, nagykágyai és hegyköz
szentmiklósi diák vett részt az iskolák közötti 
kötél hú zó ver se nyen. A Petőfilíceum torna
termében májusban tartott versenyen kor és 
nemek szerinti felosztásban külön vetélkedtek 
a kétfős csapatok. A szabályok szerint tilos 
volt a kötelet a kézre csavarni, elengedni. 

A csapatok kiestek, ha teljesen áthúzták őket a 
felezővonalon vagy ha kimentek a versenyte
rületről. A kisebb diákok nagyobb korcso
portban is kipróbálhatták erejüket, de a 
nagyobbak nem versenyezhettek kisebbekkel.

BÁToRI SzaBolCS
szervező tanár, főbíró 

Húzd meg, húzd meg jól a kötelet

A Bátrak ligájában játszottak
Izgalommal és energiával telten először vettek 
részt a Bátrak Ligája – Rákóczikupa elneve
zésű berettyóújfalui versenyen a Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum diákjai áprilisban.

Az érkezést követő szükséges papírmunka 
és a házigazdák (Honvédelmi Sportszövetség) 
megismerése után mindenki elfoglalta a 
helyét, még a szurkolók is, így elkezdődhetett 
a verseny.

Akadálypályán és lézerlövészetben, falra 
mászásban és vívásban, de még íjászatban és 
tájékozódási versenyen is folyt a tíz számból 
álló megmérettetés. A verseny felénél tartott 
szünetben mindenki evett, pihent és sok új 
barátot szerzett. Közben a szurkolók számára 

is megnyitották az akadálypályákat. Bárki 
bármit kipróbálhatott, saját határait feszeget
ve szerzett új élményeket.

Ezután új erővel folytatták a versenyt a gye
rekek egy kis történelmi agytornával, ugyanis 
II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez kapcsolódó 
feladatlapot töltöttek ki. Ezt ismét a fizikai 
munka követte, erőpróba, majd két új aka
dálypálya és zárásként egy kis ügyességi ver
seny facsarta ki a társaságot.

A végén mindenkit megdicsértek, mert 
nagyon ügyesen teljesítettek és minden részt
vevő iskola nagy ajándékot kapott a diákok 
nagy örömére. 

B. I.

Díjazottan mentek át 
a KRESZ-vizsgán a diákok

Nyertesek:
V–VI. osztály, lányok: 1. 
Maior Patrícia, Siska Dóra 
(Székelyhíd), 2. Bartha Anna 
Boglárka, Oláh Kitti (Hegy
közszentmiklós), 3. Csögi 
Anikó Bianka, Serbán Ivett 
(Székely híd). Fiúk: 1. Farkas 
Patrik, Győri Csongor 
(Nagy kágya), 2. Egeresi 
Bá lint De nisz, Kovács Márk 
Rafael (Székelyhíd), 3. Balai 
Attila Máriusz, Varga Paul 
(Hegy közszentmiklós).
VII–VIII. osztály, lányok: 
1. Szabó Barbara, Szabó 

Hen ri et ta (Székelyhíd), 2. 
Páll Pet ra, Pap Zsanett 
(Szé kely híd), 3. Hevesi 
Krisztina, Nagy Le  tícia 
(Nagy kágya). Fiúk: 1. Csá
ki Dávid, Dombi Roland, 2. 
Béres Attila, Boldog Alen, 
3. Cservid Ákos, Szilágyi 
Ro land (mindannyian 
Székely híd).
IX–X. osztály: lányok: 1. 
Alexandra Bucătariu, Farkas 
Tímea, 2. Kéri Vivien, Sajó 
Vanda, 3. Botos Stefánia, Páz
mán Réka (mindannyian 
Szé kelyhíd). Fiúk: 1. Horváth 

Krisztián, Orosz József 
(Nagy kágya), 2. Létai Gergő, 
Ruszt Zsolt (Székelyhíd), 3. 
Csáki Dávid, Dombi Roland 
(Székelyhíd).
XI–XII. osztály: lányok: 1. 
Kiss Virág Csenge, Tóth 
Gar dó Sarolta, 2. Béres Eme
se, Todoszi Vivien, 3. Both 
Dia na, Dienes Vivien (mind
annyian Székely híd). Fiúk: 
1. Covaci Krisztián, Horváth 
Krisztián (Nagykágya), 2. 
Győri Ákos, Rézműves Atilla 
(Székelyhíd), 3. Kele Dávid, 
Orosz József (Nagykágya).

„Érintsen meg a mese varázsa!”

Az érmelléki díjazottak
I. osztály: Kokovai Edit Renáta (Székelyhíd) 
– szervezők díja, Gődér Petra (Érköbölkút) 
– különdíj;
III. osztály: Bede Anna (Szé kelyhíd) – III. 
hely, Kovács Vivien (Szé kely híd) – dicséret, 
Molnár Regina Kata (Érköbölkút), Papp 
Regina Kincső, Szalai Tímea Krisztina 
(Székelyhíd) – különdíj;
IV. osztály: Major Denisa Patrícia (Érkö
bölkút), Szabó Adrienn Blanka (Székelyhíd) 
– különdíj.
Nekik nagy gratuláció jár, csakúgy, mint a 
felkészítő tanító néniknek!
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Betekintés az Európai Szolidaritási Testület lehetőségeibe
Az Európai Önkéntességszolgálat (EVS) pro
jekt helyet ad az európai állampolgárok 
különféle készségeinek és képességeinek a fej
lődésére azáltal, hogy valamely európai szer
vezet szolgálatába állnak. Önkéntesként széles 
körű munkakörben van lehetőséged dolgoz
ni, például állatmentés, környezettudatosság, 
fiatalok, gyerekek, sport, művészet, kulturális 
örökség és fejlesztési együttműködés során. 

Habár ez az önkéntesség több ezer életre 
hatással van, az Európai Unió egyik kirendelt
sége egy új kezdeményezés létrehozásáról 
döntött, amely az EVS és az önkéntességgel és 
az ifjúsággal kapcsolatos egyéb programok 
korábbi eredményeire épül. 

A legfőbb célkitűzés az, hogy az európai 
szervezetek szolidaritási tevékenységekben 
való részvételét elősegítse, emiatt az Európai 
Bizottság elindította az Európai Szolidaritási 
Testületet (ESC). Ez a mobilitásprogram 
finanszírozási tőkéje az Erasmus+ program
ból kapja a költségvetést, mely 375,6 millió 
eurót jelent a 2018–2020as periódusra. 
Nagyon fontos kiemelni, hogy jelentős válto
zás ment végbe az önkénteseknek az ESC 
adatbázisából történő kiválasztását illetően. A 
kiválasztás csak azokra a tevékenységekre 
vonatkozik, amelyek az Erasmus programban 
résztvevő országokban zajlanak.

Ennek értelmében a választható szerveze
teknek az önkéntest a PASS nevű internetes 
felületen keresik meg.

Mi ez az ESC és hogyan lehet 
belőle hasznunk?
Az ESC legfőbb célkitűzése az, hogy a szoli
daritás értékét növelje, illetve javuljon a fia
talok és a szervezetek részvétele a tevékeny
ségekben, amely hozzájárul a demokrácia 
megerősítéséhez, összetartozáshoz és az 
európai állampolgársághoz. Lehetőség a fia
taloknak, hogy pozitív hatással legyenek 
saját közösségük fejlődésére egész Európában 
azáltal, hogy segítségnyújtást biztosítanak a 
társadalmi kihívásokhoz, egy befogadóbb 
társadalmat építenek, és támogatják a sebez
hető csoportokat. 

A folyamat során a jelentkezők képesek lesz
nek jelentősen fejlődni személyes és professzi
onális szinten azáltal, hogy többféle képességre 
tesznek szert, és felbecsülhetetlen tapasztalatot 
szereznek. Miközben jelenlétükkel gazdagít
hatják a helyi közösségüket és figyelve a szük
ségleteikre, az önkéntesek megtanulják, hogyan 
dolgozzanak egy csapat részeként és fejlesszék 
saját ötleteiket, melyeket gyakorlatba helyez
hetnek. A környezet, amelyben az önkéntesek 
végrehajtják feladataikat, képessé teszi őket, 
hogy más típusú életformákat is megismerje
nek, ezáltal interkulturális kompetenciákat sze
rezzenek, mint például a megértés, nyitottság, 
együttműködés, tolerancia és a tisztelet.

Továbbá a külföldi utazás és az új országban 
való önálló élet izgalmas kihívást jelent, amely 
mindenkinek fejleszti az alkalmazkodási 
képességét. Ezért is fontos részt venni az 

önkéntesprogramban, mely tökéletes lehető
séget jelent arra, hogy megtegyünk egy biz
tonságos lépést a bizonytalanba. Egyben 
tapasztalatszerzésre is jó: hogyan állj meg a 
való világban azáltal, hogy a személyes dolga
id intézed, idegen nyelven kommunikálsz, 
vigyázol a szükségleteidre, hozzászoksz egy új 
munkakörnyezethez és rutinhoz. 

Ki és hogyan jelentkezhet?
Az önkéntesprogramba jelentkezők életkora 
18–30 év között lehet. A jelentkezéskor a pro
filt személyes adatokkal kell kiegészíteni és 
válaszolni kell pár alapvető kérdésre, melyek 
az érdeklődési kört, illetve képességeket és 
képesítéseket is érintik. Ezen a szinten ajánla
tos feltölteni egy Europasstípusú önéletraj
zot, hogy más szervezeteknek jobb rálátásuk 
legyen a megszerzett tapasztalatokra.

Az önkéntes ségi lehetőségek három formá
ban jöhetnek: szolidaritási pályázatok, egyé
ni és csapatos önkéntesség.

A szolidaritási pályázatok országon belüli 
kezdeményezések, melyet olyan fiatalok fej
lesztettek ki és ültettek gyakorlatba, akik szíve
sen hoznak valami pozitív változást közössé
gük életébe. Egy minimum öt főből álló csapat 
kötelezi magát arra, hogy két hónaptól egy 
évig tartó időszakon keresztül a közösséget 
érintő kulcsfontosságú problémákkal foglal
koznak, az európai értékek előremozdításával.

Az önkéntes csapatok létszáma 10 és 40 
között mozog, minimum két ország résztve
vői, akik két héttől akár két hónapig tartó 
önkéntesprogramban vehetnek részt.

Az egyéni önkéntesség időtartama két héttől 
egészen egy évig tarthat. A jelentkező eldönt
heti azt is, hogy saját országában szeretne 
önkéntes tevékenységet folytatni, vagy egy 
külföldi országban vállalná ezt a kihívást. 
Azoknak, akik egyéni vagy csapatos önkén
tességben vesznek részt, az Európai Unió biz
tosítja a szállást, ételt és utazás kiadásait. 

A fogadó szervezet kiszúrhatja egy jelentke
ző profilját az adatbázisból, és ha a jelentkezőt 

is érdekli, akkor biztatja az önkéntes jelentke
zését az adott pályázatra. A szervezetek egyút
tal hirdethetik a lehetőségeket az ESC honlap
ján, így a jelentkezők közvetlen módon jelent
kezhetnek a meghirdetett helyekre. Bár a 
jelentkezők találkoznak olyan projektekkel, 
amelyet a küldő szervezet hirdet a honlapján 
vagy valamely közösségi hálón, kötelességük 
feltölteni adataikat az ESC adatbázisára. 

Amint mindkét fél megegyezett a kapcsolat
felvételben, szűkített kiválasztási procedúra 
következik, amelynek során a jelentkezőket 
megkérik, hogy írjanak motivációs levelet is 
és küldjék el önéletrajzukat emailben. Ha 
sikerrel jár, telefonos vagy Skypeinterjú 
következik a jelentkező és a fogadó szervezet 
között, amikor is az önkéntes beszélhet a 
pályázatról és annak fontosságáról. 

A projektet megelőző 
és közbeni teendők
A kiválasztás után, az utazás előtt a küldő szer
vezet készíti fel az önkéntest az elvárások, moti
váció és a személyes célkitűzések tekintetében. 
Ilyenkor esik szó a kulturális tapasztalatról és a 
kockázatmegelőzésről az új környezetben. A 
küldő szervezet kötelessége az is, hogy rendsze
res kapcsolatot tartson fenn az önkéntessel és 
számára ún. Cignabiztosítást kössön. (Ez az 
önkéntes által kiváltandó európai egészségügyi 
biztosítási kártya melletti többletbiztosítás.) 
Annak ellenére, hogy az EUtagállamok polgá
rai ingyen megkaphatják ezt a kártyát, egyes 
esetekben, valamilyen okból kifolyólag megta
gadhatják kiadását. Ha ilyen helyzet áll fenn, az 
önkéntes köteles hivatalos magyarázatot kérni, 
melyben megindokolják a visszautasítást. 
Közben a fogadó szervezet kötelessége segítsé
get nyújtani az utazást illetően, továbbá biztosí
tania kell a jelentkező számára a nyelvtanulás
hoz szükséges feltételeket is. Mentor és tevé
kenységirányító vezető is segíti az önkéntest a 
munkájában, így mindig van valaki, aki segít a 
személyes gondok megoldásában és a pályázat
ban írt kritériumok megvalósításában.

Az önkéntesnek ajánlott, hogy kövesse a 
saját tanulási folyamatát, ugyanis a pályázat 
befejezésekor kap egy YouthPass diplomát, 
amely magába foglalja az összes megszerzett 
és gazdagított kompetenciákat, amelyeket a 
szolidaritáspályázat során nyert. Ez a felisme
rés hatalmas előnyt jelent az önkéntes számá
ra, amikor új munkahelyre vagy felsőoktatási 
rendszerbe jelentkezik, ugyanis sok oktatási 
intézmény és nemzetközi szervezet felismeri 
az önkéntesség értékét.

Ez nemcsak önkéntesség, hanem 
munka és szakmai gyakorlat
Az ESCnek van egy másik célja: a fiatal 
önkénteseknek új munkahelyre vagy szak
mai gyakorlatra kínál lehetőséget. Így hozzá
járulnak egy befogadóbb társadalom felépí
téséhez azáltal, hogy segítséget és támogatást 
nyújtanak a sebezhető embereknek, illetve 
foglalkoznak a környezeti és társadalmi kihí
vásokkal. Egyrészt a szakmai gyakorlat teljes 
munkaidőt jelent, melynek időtartama 3–6 
hónapig terjedhet, esetleg kitolható egy évig, 
amelyet a szakmai gyakorlatot biztosító szer
vezet újíthat meg. A munkát feltételező 
pályázatok esetében, munkaszerződést kell 
kötni a jelentkezővel a megfelelő bérezés biz
tosításával. Ennek következtében, az állam
polgároknak lehetőségük nyílik képességeik 
és tapasztalataik gazdagítására olyan módon, 
amely előremozdítja munkavállalásukat a 
munkaerőpiacon.

Ki kell emelni annak fontosságát, hogy az 
önkéntesprogramot országon belül és kül
földön is végre lehet hajtani, illetve az utazás
sal járó költségeket és a kezdetben felmerülő 
kiadásokat a fogadó, az ESC adatbázisában 
szereplő szervezet finanszírozza.

Ezek a szervezetek a felelősek, hogy biztosít
sák a jelentkezők számára a szolgáltatások 
sokféleségét, mint például az idegennyelv
tanuláshoz szükséges lehetőséget, a szerveze
ten belüli gyakorlatot és mentorálást is. 

aNdRea SoFía SÁNChez almeIda
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