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oldal
Y Beszélgetés a Búzavirág

nõi népdalcsoport tagjaival
44 oldal

Y Interjú Karancsi Bélával,
a Székelyhídi Férfikórus karnagyával
55 oldal

Y A szabadságharcra emlékezve
kopjafát avattak Érköbölkúton
77 oldal

Y Az operett a misszióm – beszélgetõtársunk
Tihanyi Tóth Csaba színész-producer
88

Y Székelyhídon március 15-e elõestéjén emlékeztek a magyar
forradalom és szabadságharc kitörésének 162. évfordulójára
a helyi RMDSZ és a Pro Székelyhíd Egyesület szervezésében.
A helyszín idén is a Városi Mûvelõdési Ház elõtti tér, valamint
a forradalmár költõ, Petõfi Sándor emlékére állított tábla volt.

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben kézzel készített
kokárdák kerülnek kiosztásra az ünneplõk között. Így történt
ez az idén is, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett
székelyhídi napközicsoport tagjai már hetekkel az ünnep elõtt
szorgalmasan varrták nemzeti jelképünket.

Az ünnepség vezérszónoka, Csuka József, a város alpolgármes-
tere volt, aki ünnepi beszédében feltette a kérdést: „Vajon ma
tudjuk-e, hogy mit akar a magyar nemzet? Ma, amikor az anyaor-
szágban magyar támadja a magyart, amikor az amúgy is fogyó,
határokon kívül rekedt magyarság megosztott, kisebb-nagyobb

csoportok igyekeznek kihasz-
nálni saját érdekükben, – s
nagybetûs „NEMZET” nevében
– azokat az eszméket, melyek
minden magyar érdekét kell
szolgálják, függetlenül attól,
hogy az anyaországban, Felvi-
déken, Kárpátalján, Újvidéken
vagy éppen Erdélyben él!” Ju-
hász Gyula szavait idézve jelöl-
te meg a nemzet akaratát: „egy
szebb, igazabb, boldog jövõt!”

Az ünnepséget a Búzavirág Népdalkör, a Kisbojtárok furu-
lyacsoport, a Székelyhídi Férfikórus alkalomhoz illõ zenei
összeállításai, valamint Cheregi Barbara és Major Zsuzsan-

na, a Petõfi Sándor-középiskola diákjainak szavalatai tették
meghittebbé.

DD  Folytatás a 3. oldalon

A nemzet ünnepe
Székelyhídon

20 éves a Caritas Catolica
GG Felavatták a szervezet székelyhídi központját

Érmelléki szomszédolás

Ünneplõk sokasága március 15-én

A székelyhídi Caritas Catolica épülete elõtti ünneplés szónokai

Y Központot adott át Székelyhídon Caritas
Catolica Bihar megyei szervezete március 20-
án, szombaton délután. Az avatón a szervezet
egyben fennállásának huszadik évfordulóját
is ünnepelte.

A  jubileum alkalmából üdvözlõ beszédet
mondott ft. Rajna József fõesperes-kanonok, a
Caritas Catolica nagyváradi kirendeltségének

igazgatója. Ezt követõen Csuka József székely-
hídi alpolgármester elmondta, mennyire
fontos egy közösség életében egy ilyen jellegû
intézmény létrehozása. A városvezetõ kife-
jezte: reméli, hogy a Caritas Catolica és az ön-
kormányzat közötti együttmûködés a jövõben
is ugyanolyan sikeres lesz, mint most.

DD  Folytatás a 3. oldalon

Y Elõször valósult meg az Érmelléki szom-
szédolás címû kulturális rendezvény márci-
us 26-án a székelyhídi Ady Endre Magyar
Kulturális Központ és a létavértesi városi

mûvelõdési ház közös szervezésében, az
anyaországi Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium támogatásával.

DD  Folytatás a 3. oldalon
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Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
Y A húsvét, azaz Jézus Krisztus feltámadásá-
nak a jelentõségét többek között az is jól mutat-
ja, hogy az elsõ keresztények hitéletében elõ-
ször a húsvét lett ünneppé, és csak késõbb a IV.
században csatlakozott a keresztény ünnepek
sorába a karácsony, majd a pünkösd. Ennyire
döntõ élménye volt az elsõ keresztényeknek
az, hogy Jézus feltámadt a sírból, találkozhattak
vele, és amikor Jézus már testileg nem volt je-
len, akkor is Szent Lelke által naponta megérez-
ték azt, hogy Jézus él és ott van velük. 

Azt olvashatjuk az Újszövetség több helyén,
hogy az elsõ keresztények naponként össze-
gyûltek házaknál, megtörték a kenyeret, imád-
koztak és tele volt a szivük örömmel. Örültek
annak, hogy Jézus él, feltámadt a halottak köz-
zül. Késõbb a naponkénti összejövetelt felvál-
totta a heti egy alkalom, amikor is az istentisz-
teleti közösségüket Jézus feltámadásának a
napján, ahogyan õk mondták, a hét elsõ nap-
ján tartották. És végül a harmadik lépésben
lett a húsvét évenkénti egyszeri ünnep úgy,
ahogyan mi is ünnepeljük. 

Ám nem szabad elfelejtkezzünk arról, hogy a
húsvét még így is az egyik legnagyobb ünne-
pünk. Sajnos csak egy vagy két napig tart, de
akkor is örömünnep, diadalünnep, hiszen Jé-
zus legyõzte a halált, ma is él és uralkodik.

A Heidelbergi Káté 45. kérdésében az áll:
Mit használ neked a Krisztus feltámadása?
Talán elsõ hallásra furcsán hangzik ez a kér-
dés, hiszen a hit dolgait nem szoktuk haszonel-
vûen megközelíteni, mégis modern világunk-
ban, ahol a haszon és a nyereségvágy hajt min-
denkit elõre, talán így sokkal inkább szemé-
lyessé válik ez a kérdés minden ember számá-
ra: Mi hasznom van nekem abból, hogy
Krisztus feltámadt? És a jó hír az, hogy Krisz-
tus feltámadásának valóban van haszna mind-
annyiunk életében. 

Elõször is eszünkbe juthat a bûnbocsánat, hi-
szen Isten elfogadta Jézus nagypénteki áldoza-
tát, helyettes elégtételét. És így már megértjük
azt, hogy nem volt hiábavaló a szenvedés, amit
értünk vállalt, mert a golgotai kereszten kien-
gesztelte az Atyát és a világot, helyreállította
mindazt, amit mi emberek elrontottunk; és en-
nek a legnagyobb bizonyítéka a feltámadás. 

A feltámadás haszna az is, hogy Jézus legyõz-
te a halált és azt ígéri, hogy ebbõl a gyõzelem-
bõl nekünk is részt ad. Ez egy olyan gyõzelem,
amit mi saját erõnkbõl soha nem tudtunk vol-
na elérni. Mi mindig csak vereséget szenvedhe-
tünk a halállal szemben. Nekünk nincs semmi-
lyen fegyverünk, amellyel a halált legyõzhet-
tük volna. Ám akkor eljött Jézus, megharcolta

helyettünk a harcot, legyõzte helyettünk a ha-
lált, és azt mondta: „Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él”. Miénk lett Krisztus húsvéti gyõ-
zelme. Igaz, hogy még itt élünk, és naponta kö-
zelebb kerülünk a halálhoz, de akkor sincs
okunk félni, mert Jézus Krisztus által miénk a
gyõzelem, miénk a diadal, az örök élet.  

A római katakombákban található keresz-
tény sírokra pálmaágakat festettek vagy vés-
tek. Míg a nem hívõk sírján csak kesergõ, le-
mondó, elcsüggesztõ feliratok olvashatók (pl.
„Nem voltam – lettem. Voltam – már nem
vagyok. Ez minden. Ha valaki mást mond,
hazudik. Én többé élni már nem fogok.”
vagy „Fiatal voltál, de elvitt a halál, a szí-
vünk kesereg, sajog és fáj, vigaszt nem ta-
lál.”), addig a keresztények sírján ott a pálma-
ág, a diadal és a gyõzelem jelképe. Biztos,
hogy õk is rettegtek a haláltól, mert a hívõ em-
ber is félhet tõle, de az elmentekben és az itt
maradókban is ott él a Krisztustól kapott gyõ-
zelem bizonyossága, ezért vésték a kõre a pál-
maágat, mint a gyõzelem jelképét. Jézus le-
gyõzte a halált, ezért a húsvét az élet ünnepé-
vé válik számunkra is. 

Harmadszor a feltámadás haszna az is, hogy
lehet találkozni Jézussal. Az asszonyok, akik
húsvét hajnalán kimentek a temetõbe, nem

gondolták, hogy találkoznak majd az élõ Jézus-
sal. A tanítványok, akik bezárkóztak a szobába
és féltek, szintén nem gondolták, hogy még lát-
hatják Mesterüket. Ám Jézus megjelenik az asz-
szonyoknak, megjelenik a zárt ajtók mögött a
tanítványoknak és szól: „Békesség néktek!”.
Békességet kínál a félelem, a szomorúság és a
bizonytalanság helyett. Milyen érdekes, hogy a
karácsonyi történetben is azt olvassuk, hogy
az angyalok Istennek dicsõséget, az emberek-
nek pedig békességet hirdettek a Megváltó szü-
letésekor. Mert ha Jézus megjelenik, akkor jön
vele a békesség is. 

Azt hiszem, nekünk, 2010-ben élõ kereszté-
nyeknek legalább annyira szükségünk van er-
re a békességre, mint az egykori tanítványok-
nak. Ezt a békessétet akkor kapjuk meg, ha
rendületlenül hiszünk ma is a mi feltámadott
Urunkban. Vigyázzunk, hogy ne a nagypénteki
félelem, a bizonytalanság és a halál határozza
meg a mindennapjainkat, hanem a húsvéti
öröm és békesség.  

Sajnos nem lehet minden nap húsvétot ünne-
pelni, de én azt kívánom mindenkinek, hogy a
Krisztus feltámadásából származó húsvéti
öröm ne csak ezalatt a pár nap alatt járja át a
szivünket, hanem életünk minden napján. 

CC Forró Csaba segédlelkész

Y Április elseje a bohóckodások, bolondozások, tréfák,
beugratások, viccek ünnepe. Ez a nap az, amikor büntet-
lenül tréfálkozhatunk ismerõseinkkel, amikor senki
sincs teljes biztonságban, hiszen bárki jókedvû átverés
áldozatává válhat.

Április elsejét azonban gyakran emlegetjük a férfiak
napjaként is, bár ez nem hivatalos ünnep, de mi nõk úgy
gondoljuk, ha nekünk jár nõnap és anyák napja, akkor
az erõsebbik nem is megérdemel egy napot… Hááát,
hogy miért pont a bolondozások napját tûztük ki a férfi-
ak ünnepeként…?

– Talán azért, mert viccesnek találjuk az erõsebbik
nem képviselõit?

– Talán azért, mert megesik, hogy bolondulnak értünk?

– Talán azért, mert nõnap alkalmából annyira elké-
nyeztetnek bennünket, hogy vissza szeretnénk adni?

Félretéve a tréfát, március 8. egy olyan ünnep, amikor
mi, nõk különleges bánásmódban részesülünk. Virággal,
bonbonnal, apró figyelmességgel halmoznak el minket
férfitársaink. Hölgyeim, valljuk be, jólesik ez nekünk!

Miért ne lehetne egy nap, amikor a férfiakat tüntetjük
ki hasonlóképpen? 

Hölgytársaim! Április elsején vegyünk egy palack fi-
nom bort vagy egy rekesz söröcskét, izzítsuk be a tévét
egy sportcsatornára, fõzzünk valami finomat és ünne-
peljük az erõsebbik nem képviselõit, bolondozva, tréfá-
san, de igaz szeretettel. 

CC Fekete Evetke

Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébõl
rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek,
ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád,
mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztõl
megnõnek a lányok,
Zsebemben is elférnek
a piros tojások.

Egy tök,
Két tök,
Öt tök,
Nem tökölök, öntök.

Erdõn-mezõn nyitott szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most õket megöntözöm,
a piros tojást megköszönöm!
Szabad-e locsolni?

Kicsi csibe, nagy buksi,
A tojásból most bújt ki,
Kémleli a világot,
Ilyet õ még nem látott...
Kellemes húsvéti ünnepeket

kívánok!

Kicsik vagyunk, nem nagyok,
Van nálunknál még nagyobb,
Õk is biztos eljönnek,
Rózsavízzel öntöznek.

Köszönteni érkezénk
Húsvét alkalmából,
Jószerencsét jósolunk 
Feltámadásából,
Ragyogjon a sok leány, 
egészségben, szépen,
El ne hervadjanak
a következõ télen.

Húsvétra
Juhász Gyula

Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt

dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Y Sikeresen szerepeltek a Nagykágyai
Mezõgazdasági Iskolacsoport diákjai a
tantárgyversenyek megyei szakaszán.
Örvendetes ez a hír, ugyanis az itteni is-
kolában tanítanak magyar nyelven

egyedülállóan a megyében a faipari és
építészeti szakokon, ugyanakkor a
XII–XIII. osztályokban pedig szaktech-
nikusi képzést és oklevelet biztosítanak.

CC Bényei Szabolcs

Húsvéti köszöntõk Sikerek a megyei tantárgyversenyen

Ünnepeljünk vagy tréfálkozzunk
az erõsebbik nemmel április elsején?

Az Ér hangja
szerkesztõsége

minden
kedves olvasójának

kellemes
húsvéti ünnepeket

kíván!

A sikeres tanulók
és felkészítõ
szaktanáraik
Élelmiszeripar: Dudás
Arnold (XI. osztály) – II.
hely és Sárkány Gergõ
(XI. o.) – III. hely; felké-
szítõk: ing. Lázár Gabri-
ella és Kulcsár Csilla
szaktanárok.
Faipar: Halász Ferenc
(XI. o.) – dicséret.
Építészet: Bogdán Dávid
(XI. o.) – II. hely, Nagy Já-
nos – III. hely, Serbán At-
tila – dicséret, Kiss Zoltán
(XII. o.) – III. hely, Barta
Sándor (XIII. o.) – dicsé-
ret; felkészítõk: ing. Tarr
Enikõ és ing. Réti Béla
szaktanárok.

Sok sikert kívánunk ne-
kik továbbra is!

A szakközépiskolások verseny közben

CC archív
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Folytatás az 1. oldalról DD
A szabadtéri rendezvény záró-
akkordjaként a székelyhídi
helyhatóság, Létavértes kül-
döttsége, a Bihar Megyei Ta-
nács képviselõje, helyi magyar
pártok, intézmények és civil
szervezetek helyezték el az em-
lékezés koszorúit a Petõfi-em-
léktábla mellett. 

A rendezvény a zsúfolásig
megtelt mûvelõdési házban
folytatódott, ahol a rendezvény
meghívottja, Petõ Csilla képvi-
selõ asszony köszöntötte az ün-
neplõket. Beszédében nemze-
tünk jelképérõl, a piros-fehér-
zöld nemzeti zászlóról szóno-
kolt, melyben a piros a hõsies-
ség, a fehér a becsület, a zöld pedig a hûség szimbóluma. Párhu-
zamot vont a nemzeti zászló és a lánglelkû forradalmár költõ, Pe-
tõfi alakja között. Szólt Petõfi János vitézérõl is, mint nemzeti
szimbólumról, a magyar nemzet sza-
badságszeretetének, szabadságvágyá-
nak jelképérõl.

A képviselõasszony beszéde után a
székelyhídi rendezvények visszatérõ
elõadója, a létavértesi általános isko-
la diákja, Csatári Viktor szavalta el
mély átérzéssel Petõfi Nemzeti dalát,
majd Gavrucza Tibor megyei taná-
csos, református lelkész üdvözölte az
ünneplõket, kifejezve örömét, hogy a
magyar forradalom és szabadságharc
emléknapja alkalmából zsúfolásig telt
a Városi Mûvelõdési Ház nézõtere. 

Az est fénypontját Kacsóh Pong-
rác, Bakonyi Károly, Heltai Jenõ Já-

nos vitéz címû daljátéka jelentette (képeinken) a nagyszámú
nézõközönség számára, mely a budapesti Tihanyi Vándorszín-
pad elõadásában volt látható és hallható. A teremben minden-

kinek ismerõsen csengtek a felzen-
dült dallamok. A Kukorica Jancsiból
János vitézzé váló árva bojtárlegény
és a falu másik árvája, Iluska törté-
nete mindenkiben régi emlékeket
idézett. A kétrészes, fergeteges, kö-
zel kétórás elõadás végén a hálás
közönség felállva, vastapssal kö-
szönte meg a színészek produkció-
ját, az élményt, mely szívet-lelket
melengetõ volt.

A székelyhídi nemzeti ünnep koro-
nájaként a színészek és  a közönség
együtt énekelték nemzeti imánkat, a
Himnuszt.

CC Fekete Evetke

A nemzet ünnepe Székelyhídon

Y Az egyik körzeti orvosi rendelõ a sörkerttel szemben volt.
Ide jött Sanyi, hogy megvizsgálja a doktornõ, úgy érezte,
hogy lázas, fájt a melle és a háta. Addig soha nem hallották
panaszkodni, hogy beteg, de most biztos elkapta õt is a grip-
pe vagy más nyavalya! Szerencséjére nem állt senki a rende-
lõ bejárata elõtt. Kopogott, majd hallotta bentrõl „Tessék be-
jönni!” Benyitott, a doktornõ az íróasztalánál ült, valamit
írogatott. Tekintét is csak addig emelte fel, míg megnézte, ki
a látogatója, és megkérdezte, mi a panasza. Tovább íroga-
tott, s lassan mondta: „Tessék levetkõzni!” Sanyi odament

a paravánhoz, elkezdett vetkõzni. Levette felsõ ruháit és
várt, közben a doktornõ oda szólt:

– Na, levetkõzött már, Sándor?… 
Sanyi tovább vetkõzött… Levette az alsóruháit is, csodálko-

zott, hogy miért kell talpig levekõzni?!… Kevés idõ múlva oda-
jött hozzá a doktornõ. Mikor meglátta, hogy anyaszült meztele-
nül áll elõtte, összecsapta a kezét.

– Rémes, hát maga teljesen levetkõzött? – mondta. – Gyor-
san vegye fel az alsóruháit, és feküdjön le a vizsgálóasz-
talra!…

– Egy kis tüdõgyulladás! … – mondta meghallgatás közben. 
Pár napi ágybanfekvést, gyógyszerezést írt elõ, amitõl pár

nap múlva Sanyi felépült, és bement dolgozni. 

Egyik munkatársa, mert õ is beteg lett, érdeklõdött, hogy me-
lyik orvosnál volt? Elmondta, hogy Viola doktornõ gyógyította
meg, de azt nem, hogy a doktornõ szórakozottsága miatt pu-
cérra vetkõzött. Talán saját bolondságát kinevette volna, mert
õ is tudta, hogy derékig kellett volna levetkõzni!… Magába ne-
vetve arra gondolt, hátha Gyuszi is úgy jár, mint õ, egy kis tüdõ-
meghallgatásra leteszi a nadrágját is! Miután Gyuszi felépült
és bejött dolgozni, Sanyi megkérdezte:

– A gatyád nem vetted le, mikor vizsgált a doktornõ? … 
Gyuszi elhallgatta, mert nem is értette, mire gondolt Sanyi.

CC Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,

mindennapi apró villanások, anekdoták

Viola doktornõnél

Folytatás az 1. oldalról DD
Székelyhíd és Létavértes már a 90-
es évek elején kinyilvánította test-
vérvárosi szándékát egymás irányá-
ban. Az elmúlt két évtized alatt szo-
ros barátságok születtek a két tele-
pülés lakosai között, gyakran vesz-
nek részt egymás rendezvényein,
városnapok, borversenyek, román
kulturális napok, kórustalálkozók
alkalmával.

Ez a mostani mégis egy különleges
alkalom volt, hiszen Létavértes kul-
túrája egy kis idõre Székelyhídra
költözhetett. A mintegy nyolcvan
fõre tehetõ létavértesi küldöttség
több mint három órán át szórakoz-
tatta a székelyhídi nézõsereget.

Fellépett a Csormolya felnõtt nép-
dalkör, a Cserebingó gyermeknép-
tánc-csoport, a Citera zenekar, a Vil-
longók felnõtt néptánccsoport, a Ba-
kator népzenei együttes.  A székely-
hídi közönség vastapssal jutalmazta

a létavértesi csoportok elõadásait,
így fejezve ki tetszésüket, barátságu-
kat, testvérségüket. Hozzáfûzzük,
képzõmûvészeti kiállítás nyílt a
létavértesi amatõr képzõmûvészek
alkotásaiból is.

Az ilyen, és ehhez hasonló rendez-
vények megszervezését nagyban se-
gíti a 2004-ben Medgyessy Péter és
Adrian Nãstase akkori magyar és ro-
mán miniszterelnök jelenlétében át-
adott Székelyhíd–Létavértes határát-
kelõhely. Még akkor is, ha az esti 23
órai határzárás nem támogatja a haj-
nalig való mulatozás lehetõségét, s
ahhoz is, hogy autóbusszal átkelhes-
sünk a határátkelõn, külön engedélyt
kell beszerezni. Szerencsére a romá-
niai, mint a magyarországi határren-
dészeti felügyelõség elsõ kérelemre
megadta az átutazási lehetõséget, így
ez nem okozott különösebb problé-
mát a „szomszédolóknak”.

CC Fekete Evetke

Érmelléki szomszédolás
Folytatás az 1. oldalról DD
A házigondozási rendszer mûködé-
sérõl a program vezetõje, Tóth And-
rea beszélt. Kifejtette, hogy a prog-
ram azért jött létre, hogy megoldód-
jon Székelyhíd és a környezõ telepü-
lések otthoni egészségügyi ellátása
és ennek kezdeményezõje Béres
Csaba polgármester volt. A feladato-
kat ellátó Menyhárt Éva asszisztens-
nõ beszámolt arról, hogy jelenleg
13 mozgásképtelen beteget látogat,
akik szerzõdéses viszonyban állnak
a központtal. A szerzõdés megköté-
sekor leszögezik, hogy a beteg heti
hány alkalommal és milyen ellátást
igényel. Az ehhez szükséges anyago-
kat a nagyváradi központból kapja
a székelyhídi kirendeltség.

Böcskei László nagyváradi római
katolikus püspök Szent Pálnak a ga-
latákhoz írott levelébõl idézett, mely
szerint az ember nem fáradhat bele a
jótétbe, és ami ideje van, azt arra kell
használnia, hogy jót tegyen mások-
kal. A püspök úr kifejtette, hogy egy
ilyen intézmény átadásakor két dol-
got nem szabad elfelejteni: az elsõ, Is-
ten áldását kérni az ott folyó munká-
ra, a második, felismerni a szükséget
magunk körül és próbálni megszün-
tetni azt. Ezután Isten áldását kérte
az új központra és az abban dolgozó
emberekre. Az áldás után Csaplár An-
géla katolikus kántornõ énekét hall-
gathatták az egybegyültek, majd a
püspök úr megköszönte a holland se-
gítõk jelenlévõ képviselõinek a tá-
mogatást, ugyanis a központot be-
rendezni az õ segítségükkel sikerült.

Bradács Alíz, a margittai kórház
igazgatója arra buzdított, hogy mer-
ni kell álmodni, hiszen így születnek

nagy dolgok, így érték el azokat
Margittán is.

Magyarul, németül és románul is
elhangzott a Miatyánk, majd a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi
napköziotthonába járó gyerekek
mûsora zárta a programot.

A püspök úr ezután meglátogatta a
katolikus ifjúsági központot, majd a
gyermekotthont is.

CC Cseh Tímea

20 éves a Caritas Catolica

Jelenleg a következõ településeken
van házigondozó központ: Nagyvá-
rad, Nagyszalonta, Fugyivásárhely,
Érmihályfalva, Élesd és Margitta.
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CC Major Lajos

CC Aszalós Tímea

CC A szerzõ felvétele
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Meglátogattuk a Búzavirág népdalcsoport
próbáját, amiután csoport több tagjával foly-
tatunk beszélgetést.

– Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen népdal-
csoportot létrehozzanak?
– Onnan jött az ötlet, hogy 2004 októberé-
ben volt a népdalfesztivál. Mi egyházi kórus-
ban voltunk, és akkor elkezdtünk beszélget-
ni, hogy Diószegnek is van, innen is jött az
ötlet, miért nem tudnánk mi is egy ilyen nép-
dalcsoportot létrehozni, és akkor szeren-
csénk volt, mert tanárnõt is kaptunk pályá-
zat útján. A debreceni kulturális központból
itt volt az igazgató és a vezetõség, tehát õk
rendezték, vagyis az õk pályázatuk alapján
jön létre minden évben ez a népdaltalálkozó.
Ott voltunk mi is, a vacsoránál besegítettünk
fõzni, akkor mondtuk, mi is szeretnénk egy
népdalkört, de nincs tanárunk, és csak úgy
akarunk megindulni, ha egy képzett tanárt
kapunk. Meghallgattak bennünket, de nem
szóltak rá semmit, majd rá két-három hónap
eltelt. Akkor üzentek, hogy Létavértesrõl Sü-
tõ Béláné Judith elvállalt bennünket. Így ala-
kult meg a Búzavirág 2005. február 15-én.
A tanárnõ úgy lett ide küldve, hogy majd
õ beindít bennünket, de megszeretett ben-
nünket, és ittmaradt egész két és fél évig.
Közbe a pályázat lejárt. Minden hétvégén, va-
gyis egy héten egyszer-kétszer mikor, hogy
volt szükséges, akkor jött és új dalokat tanul-
tunk, mi is tudtunk, õ is hozott, tehát így ala-
kult. Sajnos hirtelen meghalt, de akkor sem
adtuk fel.

– Milyen gyakran lépnek fel és hol?
– Ahova meghívnak, oda szívesen elmegyünk,
falunapokra szoktunk járni, meg a közelbe, ha-
táron túl is. Nagyváradon voltunk a népdalfesz-
tiválon, a Ki mit tudon 2007–2008-ban is, meg-
hívtak rendezvényekre Létavértesen, Debre-
cenben tavaly voltunk a virágkarneválon, a Ki
mit tudon 2007-ben különdíjat kaptunk a ha-
gyományõrzõ kategóriában, 2008-ban pedig
harmadik díjat nyertünk. Nyíradonyba rend-

szeresen minden évben meghívnak bennün-
ket, hatalmas kórustalálkozókat szerveznek,
nemzeti ünnepeken részt veszünk és bármi-
lyen rendezvényre szivesen elmegyünk.
– Van-e olyan fellépés, amelyik nagyon emlé-
kezetes volt?
– Ki mit tud, debreceni virágkarnevál, ahol
nagy közönség elõtt léptünk fel. Ez emlékeze-
tes maradt számunkra, mivel a közönség is ve-
lünk együtt énekelt. A nyíradonyi kórustalálko-

zón is jól éreztük magunkat, nagy tapsot kap-
tunk mindenhol.
– Hány tagú a Búzavirág népdalcsoport?
– 18-an kezdtük és 14-en vagyunk jelenleg.
– Mennyire rugalmas ez a csapat abból a
szempontból, hogy ha valaki szeretne még
tagja lenni, akkor mi a feltétele annak, hogy
megfeleljen?
– Különosebb feltételünk nincs, elég ha jó
hanggal rendelkezik és szeret népdalokat éne-
kelni.
– 2010 márciusa közepén milyen problémák-
kal küzd a Búzavirág népdalkör?
– Semmi támogatást nem kapunk és sokszor a
saját költségeinken utazunk. Ami nagyon hi-
ányzik, hogy nincs vezetõnk.
– Van-e itt a környéken olyan személy, akit al-
kalmasnak látnának a karnagy szerepének
betöltésére?
– Zeneileg hozzáértõ embert nem találunk, és
anyagilag sem tudnánk finanszírozni.
– Milyen meghívásoknak kell eleget tegyenek
a közeljövõben?
– A legközelebbi meghívásunk Létavértesen és
aztán Hajdúböszörményben lesz egy hónapon
belül. Egy hagyományõrzõ fesztiválra szól a
meghívás, április 26-án és május 16-án. Most
egy pár hete voltunk Szalacson kórustalálko-
zón. Csodálatos volt, olyan szép dolog volt,
hogy amikor szerepeltünk, mindenki velünk
együtt énekelt.
– Mikor tartják a próbákat?
– Hetente egyszer, fellépések elõtt kétszer is
egy héten.

CC kérdezett: Aszalós Tímea

Y A 12 pont végén levõ 1848–49-es
forradalmi jelmondattal köszöntötte
az érolaszi ünneplõket a nemzeti ün-
nepünk alkalmából a március 14-i is-
tentiszteletet követõ ünnepségen
Kedves Enikõ tanítónõ, valamint is-
kolásokból és óvodásokból álló csa-
pata. „Vajon van-e okunk a mai bi-
zonytalan idõkben az ünneplésre?
Úgy gondolom, hogy most van rá
szükségünk igazán. Ahogyan a növé-
nyek sem létezhetnek gyökerek nél-
kül, mi sem élhetünk úgy, hogy ne is-
merjük nemzetünk történelmét,

hogy legalább néhány perc erejéig ne
emlékezzünk  meg mindazokról, akik
az életüket áldozták a forradalom-
ban” – monda Kedves Enikõ. Hozzá-
tette: az érolaszi embernek minden
oka megvan arra, hogy elõdei példá-
ján okulva tettrekész, a közösség ér-
dekeit szolgáló, összetartó közössé-
get formáló életet éljen. De a gyerme-
keknek csak akkor lesz biztos, szép jö-
võje, ha a jelenben teszünk érte, ha
élünk azokkal a lehetõségekkel, me-
lyeket a demokrácia hozott számunk-
ra. Nem lehet egy-két embertõl várni

a csodát, homokba dugva fejünket
másokat okolni ezért-azért, hanem
mindenkinek hozzá kell járulnia a
köz „javainak” gyarapításához. „Vall-
juk meg õszintén, Érolasziban nincs
közösségi élet. Itt az ideje, hogy le-
gyen! Kívánom, hogy minden Éro-
laszi polgár szívében lobbanjon fel a
szabadság lángja, s ébressze fel álmá-
ból ezt a falut, ahogyan a tavasz a
hosszú tél után a természetet” – fejez-
te be beszédét a tanítónõ.

Ezt követõen ünnepi verseket és
énekeket adtak elõ Nagy Rita, Faze-

kas Evelin, Barta Andrea, Kópis Csa-
ba, Pál Bianka, Tóth András, Dor-
mány Gréta, Mészáros Roland, Kato-
na Róbert, Kovács Krisztián, Kópis
Arnold, Molnár Ildikó, Rosenfeld
Dóra és Szalkai Ágnes iskolások, va-
lamint Mészáros Levente, Nagy
Ákos, Karancsi Mátyás és Kovács Dá-
vid óvodások.

Az ünnepség a református temp-
lom kertjében álló kopjafa megko-
szorúzásával ért véget. Koszorút he-
lyezett el Csuka József alpolgármes-

ter a székelyhídi polgármesteri hiva-
tal részérõl, az Érolaszi Általános Is-
kola és Óvoda nevében Silló Mária
óvónõ, Jakó Otíllia tanítónõ és Mé-
száros Roland tanuló koszorúztak, a
érolaszi refomátus egyházközség
részérõl Komsa Tibor fõgondnok.
A helyi RMDSZ-t Szabó Róbert taná-
csos és Dudás Sándor elnök képvi-
selte, a Magyar Polgári Párt (MPP)
nevében pedig Kécz Lajos helyezett
el koszorút. 

CC K. E.

1848 Érmelléken
idején sem volt könnyû az élet ezen a vidéken: Stubenberg gróf uradalmá-
ban mintegy 160 jobbágy és 200 zsellér család küzdött a megmaradásért.
A forradalom kitörésének hírére Székelyhídon s környékén is fellelkesül-
tek az emberek, a forradalmi magyar kormány támogatói lettek. 1848
õszén a Honvédelmi Bizottmány felhívására a környékbeli falvakból közel
600 önkéntes jelentkezett a haza védelmére, melyek között számos éro-
laszit is találhatunk. Õk október 25-én, Szakál János csendbiztos vezetésé-
vel Kraszna vármegye védelmére indultak. A tél sem kedvezett a fiaikért,
férjeikért, apáikért aggódó családoknak: a kemény fagy tönkretette a búza-
vetést, kolerajárvány tizedelte a nélkülözõ embereket. S mégis! A honvé-
dek megsegítésére adományokat gyûjtöttek a lelkiismeretes érmelléki pol-
gárok: lábbeliket, ingeket, takarókat. Székelyhídon pedig az 1849. március
21-i vásáron a huszárok olcsóbban vásárolhattak lovakat.

Sajnos a tavaszi hadjárat sikereinek nem sokáig örülhettek, mert az osztrák
császár az orosz cártól kért segítséget. A nyár beálltával az elsõ orosz csapa-
tok is megérkeztek az Érmellék északi részére. Kossuth Lajos hívószavára
1849 júniusának végén 44 érolaszi polgár jelentkezett honvédnek: magya-
rok, svábok, zsidók egyaránt.  A névjegyzékben ott találjuk a Szabó, a Nagy,
a Mészáros, a Lakatos, a Hermán, a Vilhelm, a Stájnecz és a Berger családok
képviselõit. De már késõ volt, mivel az oroszok Debrecen környékén vissza-
vonulásra kényszerítették a honvédeket, akik Székelyhídon keresztül a
váradi várba vonultak. Augusztus 7–9. között érkezett Nagyváradra Rüdiger
orosz tábornok hadteste, mely megadásra kényszerítette honvédeinket.
1849. augusztus 13-a és az Arad megyei világosi vár fekete betûkkel lett be-
írva történelmünk könyvébe, nemzetünk emlékezetébe: megtörtént a fegy-
verletétel. Az Érmelléket is megszállta az osztrák hadsereg. Begyûjtötték a
fegyvereket, s szemmel tartották azokat a polgárokat, akik a forradalom
pártján álltak. 123 forradalmárt és 17 papot tartottak megfigyelés alatt.

A vereség dacára tovább élt a remény a magyar nemzet szívében, hogy el-
jön majd az az idõ, amikor újra loboghat a szabadság zászlaja.

Szeretnek népdalokat énekelni

A lelkes népdalénekesek fellépés közben

„Egyenlõség, szabadság, testvériség!” 

„Míg a földön ember él, a költõ visszatér” – éneklik a gyerekek

CC Fekete Evetke
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1848 emlékezete Csokalyon

Y A csokalyi Fényes Elek emlékparkban március 15-én déli 12
órától tartották a megemlékezést. Székelyhíd város alpolgár-
mestere, Csuka József mondott ünnepi beszédet, buzdítva az if-
júságot. „Ti vagytok Csokaly kis Fényes Elekjei, mi bennetek bí-
zunk, és olyan jövõt szeretnénk teremteni nektek, amelyben ott-
hon érzitek magatokat” – hangsúlyozta az alpolgármester. Ezt
követõen Szûcs Andrea óvónõ vezetésével a helyi kisóvodások
énekeltek el Kossuth-nótát. A szobor elõtti lépcsõsorokat a Fé-

nyes Elek Általános Iskola diákjai töltötték be.
Megelevenedtek a márciusi ifjak – Petõfi, Jókai,
Vasvári – és a pesti események helyszínei. A tér visszhangozta
a 12 pont követeléseit, majd a felhangzó dallamok hallatára az
összegyûlt tömeg együtt énekelte a Nemzeti dal utolsó sorait.
A diákok mûsorának irodalmi és zenei részét az iskola magyarta-
nára segítette. A forradalmi ifjúság mûsora Kossuth-nótákkal
folytatódott az V–VI. osztályosok elõadásában. Az iskola kisdiák-

jai versidézetekkel emelték az ünnep hangulatát Rácz Irénke,
Tunyogi Ibolya és Crisan Gabriella tanítónõk betanításában. A
mûsorkoszorút Boros Ágota tanítónõ IV. osztályos diákjai zárták
a Himnusz tolmácsolásával. Koszorúikkal tisztelegtek Csuka Jó-
zsef alpolgármester, Egri Anett és Strausz Levente diákok, vala-
mint a Pro Csokaly Egyesület. CC Bényei Szabolcs

– Mikor és hogyan alakult meg a férfikórus?
– Az akkori RMDSZ-nek, az akkori polgármes-
ternek a kezdeményezése volt 1997-ben, hogy
indítsunk egy férfikórust. Akkor én zenét taní-
tottam még, s azt hitték, hogy tudok kórust is ve-
zetni. Rá kellett beszéljenek, nem akartam az is-
tenért sem elvállalni. Az elsõ próbák a új múze-
um épület helyén álló épület egyik termében
volt. Kéri Gáspárnak ott voltak kiállításai, képei
voltak meg tárgyai, abba a terembe gyûltünk
össze elõször.
– Hány tagja volt az elején a férfikórusnak?
– Huszonnyolcan voltunk.
– Már elsõ nekifutásból ilyen sokan?
– Igen, elsõ nekifutásból nagyon-nagyon sokan
voltak.
– Milyen elképzelés alapján tanulták, válogat-
ták ezeket a nótákat, amiket énekelnek? 
– Az elején úgy volt, hogy összeállunk március
15. alkalmából egy összeállítás erejéig. A Kos-
suth-nóták voltak az elsõk, amiket megtanul-
tunk. Akkor felléptünk, s jól összejött, így elha-
tároztuk, hogy járunk próbálni. Az elején hol
jöttek, hol nem jöttek a tagok. Ekkor körbetele-
fonáltunk mindenkit (Gáspár volt, aki felvállal-
ta, ha valaki nincs itt akkor õ felhívja). Utána hi-
deg volt, és átmentünk a református egyház
gyülekezeti termébe, és ott próbáltunk. Elkezd-
tünk tanulni egyházi énekeket is, hogy az egyhá-
zi ünnepeken lépjünk fel (karácsony, húsvét)
meg minden egyes nemzeti ünnepen. Meghívá-
sos alapon a Nyíló Akácon Érmihályfalván lép-
tünk fel, szerveztünk kórustalálkozót, visszahív-
tuk azokat, akik minket is meghívtak. Így folya-
matosan rá lettünk kényszerítve hogy új éneke-
ket tanuljunk, nem mehettünk minden évben
ugyanazzal a fellépessel. Összegyûltek egyházi,
katonanóták, néhányszólamú kórusmûvek.
– Hogyan zajlik egy próba?
– Ha fellépés után vagyunk, akkor megbeszél-
jük azt, ami volt, hogy jó volt, nem volt jó, ki
hogy viselkedett, mi nem tetszett, mit rontot-
tunk el, mi volt, amit jól csináltunk. Ha pedig
készülünk valamire, akkor keresünk valami
új éneket, próbálunk mindig valami újat meg-
tanulni.
– Hogyan  választódik ki egy új ének?
– Megpróbálunk annak a fellépésnek a jellegé-
hez igazodni.
– A próbák milyen hangulatban zajlanak?
– Hát ez nagyon változó. Általában a próbák na-
gyon jó hangulatúak, de függ attól, hogy meny-

nyire fáradtak, amúgy jó hangulatúak mindig a
próbák, szívesen megy oda mindenki.
– Milyen emlékezetes fellépés volt az elmúlt
13 évben, amire szívesen visszaemlékszik,
mint a férfikórus karnagya?
– Nagyon nagy élmény volt elmenni és a hatá-
ron túl énekelni, mert ott éreztük azt, hogy ott
várnak minket, az mindig nagyon jó mikor át-
megyünk énekelni, például Nyíradonnyal na-
gyon jó kapcsolatot építettünk ki, oda minden
évben meghívnak minket, mindig karácsony
elõtt szokott lenni egy fesztivál 40–50 kórussal,
szeretünk menni Margittára, meg Érmihály-
falvára is, nem mindig jön össze, mert még min-
dig nagyon izgul mindenki fellépéskor.
– Mennyire nehéz összehangolni a csapatot?
– Nehéz, nagyon nehéz, most az volt a szeren-
csém, hogy nagyon sokáig nem tudtam három
szólamban tanítani énekeket, mert nem volt,
aki ismerte volna a kottát, most szerencsére a
segédlelkész, Forró Csaba, akinek nagyon jó
hangja van, a harmadik szólamnál be tud segíte-
ni. Ezért aztán sikerült három szólamban végre
megtanulni egynéhány dalt. Mindig törekszünk
arra, hogy minél többszólamú énekeket szólal-
tassunk meg, most a másodiknál van egy kis hi-
ba, oda kellene egy olyan embert beszervezni,
akinek jó hangja van, jó zenei hallásal rendelke-
zik, tud kottát olvasni, és akkor mindjárt egysze-
rûbb lenne nekem a dolgom.

– Milyen nehézségekkel nézett szembe a tanár
úr az elmúlt 13 év során?
– Személyesen általában a nehézség abból adó-
dik, hogy a kórustagoknak elég nagy az átlag-
életkora. Emiatt sokszor fáradtak, nem tudnak
koncentrálni és nagyon nehéz nekem fegyel-
met tartani. De azért lelkesek. Ami nehéz, hogy
megtartsam bennük a tüzet, hogy akarjanak
énekelni, aztán mikor már elfáradnak, bedo-
bunk egy új éneket, és az fellendíti az egészet.
Nincs egy hely, amit a férfikórus használhat
próbateremként. Kapjunk már egy termet, aho-
va kitehetjük a diplomáinkat, ahol otthon érez-
hetjük magunkat, de megérdemelhetnénk iga-
zán egy termet, hiszen nem magunk miatt lé-
pünk fel elsõsorban.
– A tanár úr végzettségét tekintve gépészmér-
nök, honnan akkor a zeneszeretet, -tudás és -
ismeret?
– Ez otthonról jön a családból. Én Szilágysom-
lyón születtem, nagycsaládban és általában
megünnepelték az összejöveteleket, névnapo-
kat stb., kicsi koromtól ott voltam és hallgattam
õket, ahogy énekelnek. Édesapám, mikor hét-
éves voltam, beiratott egy ottani zenészhez har-
monikázni. Két évet tanultam zongorázni, aztán
másodikos koromtól nyolcadikos koromig har-
mónikáztam. Annak idején voltak ilyen iskolai
kórusok meg iskolai zenekarok és mind a kettõ-
ben részt vettem. Az iskolának volt egy gyerek-

kórusa, amiben énekeltem, akkor is voltak kü-
lönbözõ fesztiválok, és mentünk fellépni. Any-
nyira szerettem a zenét, hogy én el is akartam
menni zeneiskolába 13–14 évesen, de nem en-
gedtek. Nyilván, mert Nagyváradra vagy Zilahra
kellett volna mennem.
– Ha valaki szeretne csatlakozni a férfikó-
rushoz, akkor lehetséges ez és ha igen, akkor
hogyan?
– Természetesen, semmiféle kikötés nincs, nagy
fájdalmunk, hogy a fiatalok nem kapcsolódnak
be ebbe a kórusba, tulajdonképpen bárki jöhet,
aki férfi vagy fiú (ezt a jeligét megszeretnénk
tartani), az embereket csak akkor lehet buzdíta-
ni, ha példát mutatunk. Szeretettel várunk min-
denkit, kedden estéként vannak a próbák.
– A székelyhídi vagy a környékbeli zenetanár-
oknak nincs erre kapacitásuk?
– Sajnos nem nagyon van zenetanár, illetve ott
van Balogh Renáta Székelyhídon, de neki ép-
pen elég, hogy foglalkozik külön az egyházi kó-
russal, meg hát ez férfikórus, más zenetanár
nincs. Kovács Ferike jár egy ideje hozzánk, õ te-
norként énekel velünk, és sokat segít.
– Milyen díjakkal büszkélkedhet a férfikórus?
– Megkaptuk a Magyar Kultúráért díjat 2009-
ben és a Pro Patria Alapítványnak a diplomáját
is. Az egyik azért fontos számunkra, mert a ze-
nei életben elismerik azt, hogy ha megkaptuk,
mi is dolgozunk valamit. A másik azért értékes
díj, mert azokat díjazzák, akik a magyar nemze-
ti oldalt erõsítik. Ez a két nagyobb díjunk van,
de persze  fellépésekkor sokszor kaptunk okle-
velet. Nem indultunk soha tehetségkutató ver-
senyeken meg Ki mit tudon.
– Magyarországon nincsenek ilyen versenyek?
– Ott fesztiválok vannak, legalábbis minket
olyan helyre nem hívtak még soha, fesztiválok-
ra hívtak leginkább. Most áprilisban megyünk
Fehértóra és Létavértesre.
– Külföldi meghívást kapott már a férfikórus?
– Egyszer megcsillant a reménye annak, hogy
egyszer mi is elmehessünk Belgiumba. Mikor itt
voltak a belga küldöttek, el is énekeltünk né-
hány éneket akkor, de aztán elmaradt. Nem
mondom azt, hogy nem lenne érdekes dolog, ha
elmehetnénk a nyugaton élõ magyaroknak éne-
kelni, biztos vagyok benne, hogy jó lenne és mi
is nagyon élveznénk, de semmiképpen nem vál-
lalhatunk rangos kórusversenyeket, mert mi
amatõrök vagyunk.

CC kérdezett: Aszalós Tímea

„Megtartani az éneklés tüzét”
Interjú Karancsi Bélával, a Székelyhídi Férfikórus karnagyával

„Ott, ahol zúg az a négy folyó” – énekli a férfikórus

Éneklõ ifjúság

Csuka József tiszteleg Fényes Elek mellszobra elõtt Gyerekek szavalata tette tartalmassá az ünneplést
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Y Kozma Sándor tanár úrnál érdeklõd-
tünk, hogy mi újság mostanában a fiúkkal,
merre volt meccsük, hogy szerepeltek? A ta-
nár úr elmondása alapján kijelenthetem,
hogy nem lazsálnak a srácok, amióta meg-
kezdõdött a tavasz, volt már pár meccsük.

Már rögtön a tavasz elején, március 6-án az
V–VIII-as focicsapat Élesden volt, az idei suli-
olimpia megyei középdöntõjén, ahol az éles-
di, a margittai és a nagyváradi csapattal mér-
ték össze tudásukat. Ugyan a tudással nem
volt gond, mégis lecsúsztak a továbbjutást
jelentõ második helyrõl, harmadikok lettek.
A líceumi focicsapatnak sem volt több sze-
rencséje, õk is harmadikok lettek a Érmihá-
lyfalván megrendezett suliolimpia megyei
középdöntõjében, március 12-én. Az V–VIII-
hoz hasonlóan õk is az élesdi, a margittai
Octavian Goga és a nagyváradi Emanuil
Gojdu focicsapatával mérkõztek meg. Azon-
ban egyik csapat sem csügged, bíznak ben-
ne, hogy jövõre jobban sikerül, addig is
edzenek az elkövetkezendõ mérkõzésekre.
A líceumi csapatnál az a bökkenõ, hogy a fi-

úk 90%-a az idén végez, így jövõre újra kell
szervezni a teljes csapatot.

A kézilabdások sem unatkoznak, az elsõ
tavaszi mérkõzéseik már március 7-én lezaj-
lottak. Azon a vasárnapon egy nemzetközi
férfi kézilabdatornán vettek részt, amelyet
itt a tartottak, a Székelyhídi Sportcsarnok-
ban. A tornát a debreceni kézilabdacsapat
nyerte meg, akiket Kiskereki, Szalacs, majd
Székelyhíd követett a pontok alapján. De õk
sem csüggednek, tapasztalatszerzésre kivá-
ló alkalom volt. Most az iskolák közti baj-
nokság következõ meccsére edzenek, mely-
re akkor jutottak tovább, amikor januárban
a körzeti bajnokságon a mihályfalvi és a
kágyai csapatot egyaránt maguk mögé uta-
sították. Emellett az amatõr férfi kézilabda-
bajnokság következõ mérkõzésére is gyúr-
nak, amelyen ahhoz képest, hogy õk, a mar-
gittai és a nagyváradi a három legfiatalabb
csapat, eddig megállták a helyüket.

Nincs más hátra, annyit mondhatunk: haj-
rá, fiúk!

CC M. L.
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Y Játszani ugye mindannyian szere-
tünk? A nagykágyai diákok is, akik
számára a tanév elejétõl színjátszó
kör indult a a helyi mezõgazdasági is-
kolacsoportban Sass Enikõ, magyar
szakos tanárnõ kezdeményezésére.

Októberben vette kezdetét a tobor-
zó, amelyen sok diák jelent meg, akik
ki akarták próbálni magukat e téren
is. Megkezdõdtek a kemény próbák,
ahol mindamellett, hogy a fiatalok jól
érezték magukat, tanultak, persze
nemcsak szöveget s mozgást, hanem
megtanultak csapatban dolgozni is.

A csapat tagjai különbözõ korosz-
tályok képviselõi, hisz a legfiatalab-
bak az általános tagozaton járnak,
míg a legnagyobbak a szakközépisko-
la diákjai.

Elsõ fellépésük a gólyabálon vált
valósággá, amit iskolánk tizedikes
diákjai szerveztek. Itt óriási sikerrel

mutattuk be Petõfi Sándor A helység
kalapácsa címû mûvének színpadi
változatát.

A siker meghozta gyümölcsét, s a
diákok köre ismét bõvült új jelent-
kezõkkel, akiket szívesen fogadott
be a csapat.

Az elért siker láttán merészen vág-
tak bele diákjaink egy igazán színes
karácsonyi mûsorba, amely magába
foglalt román és angol nyelvû verse-
ket, valamint a színjátszó kör fellépé-
sét. A diákok munkáját segítették ta-
náraik is, akiknek ezúton is hálás kö-
szönetüket tolmácsolják ezen ifjak:
Bagosi Daniela tanárnõnek, Balla Fri-
gyes tanár úrnak, Bodo Cristina ta-
nárnõnek, Muntean Sorina tanárnõ-
nek, Szabó Péter tanár úrnak, Szabó
Roland tanár úrnak.

Erre az ünnepségre három jelenetet
készített elõ a csapat: Andersen A kis

gyufaárus lány címû meséjének fel-
dolgozását, egy betlehemi pásztorjá-
tékot, valamint egy modern pásztor-
játékkal kedveskedtek a tisztelt kö-
zönségnek, a Csavargók éjszakájá-
val. Ez az utolsó darab igaz, hogy hu-
moros, de ugyanakkor mély monda-
nivalót tartalmaz. Mint tejszínhab ke-
rült e mûsor tetõpontjára a hét gyer-
tyát tartó ifjú által elmondott  hét ige
a Szentírásból. Majd a Csendes éjt
énekelték el román, angol s magyar
nyelven. Bátran állíthatjuk, hogy
igen gazdag s csodálatos mûsorral
zárták az évet a diákok, odavarázsol-
va az emberi szívekbe a Jézus születé-
sének s a szeretetnek a történetét.

A rövid vakáció végeztével frissen,
vidáman álltak újra munkához a
gyermekek, s mert a farsangot õk
sem akarták kihagyni, így neki álltak
humoros jelenetek megtanulásához,
s tizenegy jelenet próbája folyt hete-
ken át erre az alkalomra.

A farsangi ünnepséget egy humo-
ros nyitóbeszéd indította útjára, s ez-
zel kezdetét vette a mókázás, s a je-
len levõk biztosítva voltak afelõl,

hogy a mûsor alatt megfeledkeztek
gondjaikról, s a jeleneteken derül-
hettek. A programban bemutatkoz-
tak vállalkozó kedvû fiatalok is.
A színjátszócsapat legsikeresebb elõ-
adása a Hófehérke és a hét törpe cí-
mû mese humoros feldolgozása volt,
de ezen kívül megszólalt a színpadon
Tabi Lászlótól Az adakozó ember, a
Szakember, A jó ember, Móra Fe-
renctõl a Didergõ, valamint a Kirá-
lyok könyve, Csipike, a british tör-
pe, Nóti Károlytól a Lepsénynél még
meg volt, a Krimi, a Téves kapcso-
lás, s Szilágyi Annamáriától A Napki-
rály három kérdése.

A tavasz megérkezése ismét tarso-
lyában tartogatott egy újabb alkalmat
megmérettetésre, hisz fiatal színi ta-
nodásaink is megemlékeztek az
1848-as szabadságharcról, a nézõk
elé varázsolva a kor hangulatát egy
jelenettel, melyben Petõfit és Jókai
elevenedtek meg. Forró Corina tanár-
nõ diákokkal a további történelmi
eseményeket jelenített meg, Kind
Klára Renáta tanárnõ pedig énekek-
kel s versekkel emelte a mûsor szín-

vonalát. Néhány vállalkozó kedvû ta-
nodás Reményik Sándor-, Babits Mi-
hály-, Wass Albert-, Arany János-, Pe-
tõfi Sándor-verseket szavalt el, s az
ilyenkor el nem maradható Kossuth-
nóta ismerõs dallama is felcsendült a
diákok tolmácsolásában.

Most már a közeledõ iskolanapra
készülnek a tanodások, melyen remé-
lik, különbözõ iskolák diákjai és taná-
rai látogatják meg õket, s bemutathat-
ják az érdeklõdõknek amatõr társula-
tukat, amely a nehéz körülmények el-
lenére virul s mûködik, mert a lelke-
sedés és az érdeklõdés vágya hajtja
ezen fiatalokat, hogy bebizonyítsák a
világnak, hogy kiemelkedhetnek õk
is valamiben. 

Õk már mind beírták magukat isko-
lájuk nagykönyvébe, s majd vissza
emlékezve diákkorukra, nemcsak azt
mondhatják el, hogy tanultak, s órára
jártak (vagy lógtak s puskáztak), ha-
nem élvezetesebbé tették fiatal évei-
ket s büszkeségükké váltak ezáltal is-
kolájuknak, mivel annak öregbítésé-
hez õk is hozzá járultak.

CC S. E.

Y Ezt hallhattuk 15-én a székelyhídi középiskola
elõtt, a márciusi ifjakra, a ’48-as forradalom kitö-
résére emlékezve. Mint minden évben, a Petõfi
Sándor Elméleti Líceum az idén is megemlékezett
legnagyobb nemzeti ünnepünkrõl. Hétfõn egy
órától Holczman Ilona tanárnõ felkészítésével a
X. C. osztály tanulói egy húszperces verses-énekes
elõadást mutattak be az iskola elõtt, a költõ szob-
ra mellett. A megemlékezésre az iskola diákjait és
tanárait egyaránt várták, de sajnos voltak, akik
nem éltek ezzel a lehetõsséggel, sõt olyanok is
akadtak, akik nem restelltek a „színpadon” sem

keresztülgázolni a hazajutás érdekében. Hát iste-
nem, mindenkinek megvan az egyéni módszere
magyarsága megélésére.

Az elõadás után a hagyományokhoz híven az is-
kola, a Scola Nostra Egyesület és a Diáktanács kép-
viselõi elhelyezték koszorújukat Petõfi mellszob-
ránál, ezzel tisztelegve forradalmár költõnk, isko-
lánk névadója elõtt. Õ pedig merev arckifejezéssel,
bágyadt, szomorkás mosollyal, alig látható bólin-
tással megköszönte figyelmességünket, majd to-
vább fürkészte az elõtte elterülõ, sarjadó rétet.

CC Major Lajos

„Itt az idõ,
most vagy soha!”

Debrecen vs. Székelyhíd a helyi sportcsatnokban

Farsangi mulatság nagykágyai iskolában

Így  játszunk mi...
GG A nagykágyai diákok színjátszó körének programjai

Mi a helyzet sportolóinkkal?
GG hazai és nemzetközi tornákon szerepel

a Petõfi Sándor Elméleti Líceum foci- és kézilabdacsapata

Megkoszorúztuk
Petõfi Sándor
mellszobrát
az iskola elõtt

A kis színészek
a március 15-i
elõadas egyik
jelenetében

CC A szerzõ felvétele

CC Fotók: Szabó Péter
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A vízre unokáinknak is szüksége lesz!

Y Színes mûsorral emlékeztek a szabadság-
harcra Érköbölkúton március 7-én. A többhe-
tes elõkészületnek köszönhetõen színvonalas
rendezvényt tekinthetett meg a mintegy 100
jelenlévõ.

A mûsort a székelyhídi férfikórus által elõa-
dott Székely himnusz, valamint Vörösmarty
Mihály Szózat címû verse nyitotta meg, melyet
Cseh Tímea tanárnõ szavalt el. Ezután Ratiu
Rozália óvónõ köszöntötte az egybegyülteket,
majd sorban következtek mindazok a diákok,
tanárok, vallási, valamint közéleti személyisé-
gek, akik versekkel, énekekkel vagy zeneszó-
val emlékeztek a ’48-as forradalom helybeli
kötõdéseire. Sorrendben elhangzott Oláh Éva
megbízott igazgatónak ez alkalomra írt saját
verse, majd a székelyhídi férfikórus elõadásá-
ban több forradalmi nóta. Ezt követõen az
érköbölkúti iskolások szavaltak alkalomhoz il-

lõ Petõfi-költeményeket: Ismét magyar lett a
magyar (Kaszonyi Antónia), Ha férfi vagy,
légy férfi (Kaszonyi Ákos és Varga Róbert),
Kutyák dala (Kovács Csaba), Farkasok dala
(Szalók Sándor), Márciusi ifjak (Horváth Be-
atrix, Szodrai Károly és Balogh Sára), Nemzeti
dal (Molnár Nándor), Itt a nyílam, mibe lõ-
jem? (Kiss Gábor), Csatadal (Kovács Dávid és
Bécsi Imre), Szabadság, szerelem (Balázs Me-
linda), Sors, nyiss nekem tért (Gõdér Szabi-
na), Véres napokról álmodom (Kele-Vajda

Sándor) és Egy gondolat bánt engemet (Jere-
miás Éva). A versek között a szentmiklósi isko-
la diákjai – Balázs Erika, Rauch Boglárka,
Váradi Tímea és Nyilas Klementina – furulyán,
illetve gitáron kísért énekeket adtak elõ.

A forradalomra Szabó Éva magyartanárnõ
emlékezett saját, illetve akkori és kortárs köl-
tõk szavaival egyaránt. A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspökének, Csûry
Istvánnak üdvözlõ levelét Forró Csaba szé-
kelyhídi segédlelkész olvasta fel.

Ezt követõen Rákóczi Lajos magyar szakos ta-
nár – aki a kezdeményezõje és fõszervezõje
volt a rendezvénynek és a kopjafaállításnak
–köszöntött minden jelenlévõt. Elmondta,
hogy miért is kezdeményezte e kopjafa felállí-
tását: „Akár Köbölkúton is megszülethetett
volna a népszerû nóta: Kossuth Lajos azt üzen-
te, elfogyott a regimentje. ’49 tavaszán ugyan-

is, amikor a forradalom szekérrúdja már kifelé
állt, Kossuth serege nagy létszámbeli hiányos-
ságokkal küzdött. E hiányosságok pótlása cél-
jából szerveztek csapatokat többek között Kö-
bölkúton is, mely elzártsága miatt nagyon is
megfelelt erre a célra. A Rákóczi-szabadcsapa-
tokat a „kis Kossuth”-ként is emlegetett Vasvá-
ri Pál szervezte meg, majd Dráveczky Lászlóra
bízta azt, aki ma az érköbölkúti templom kert-
jében nyugszik. Egy másik helybeli kötõdés,
melyet sem igazolni sem cáfolni nem lehet, ar-

ról szól, hogy a korona egy éjszakát az eldu-
gott településen töltött, mielõtt Tótiba került
volna, s a Bónis kastély udvarán pihent meg.
Egy ilyen múlttal rendelkezõ településnek kö-
telessége, hogy ápolja e nemes emlékeket és
méltóképpen gondoljon vissza rájuk” – mond-
ta el Rákóczi Lajos.

Miután már mindenki tisztában volt az ün-
neplés tényleges okával, Csontos János ma-
gyar országgyûlési képviselõ, illetve Gellért
Gyula, az érmelléki református egyházmegye
esperese leleplezték az emlékmûvet, majd a
helyi lelkész, Czondi István és az esperes úr is
megáldották azt.

Sajnálatos módon a kopjafa elkészítõje, a
monospetri Szabó István betegség miatt nem
tudott jelen lenni, ezért Rákóczi Lajos mondta
el annak történetét is. Egy közel százesztendõs
és majdnem 8 méter magas tölgyfából készült
el a végül négyméteres emlékmû, melyen a
forradalom jelképei és egy ló feje mellett az ál-
lítás éve is megtalálható. A fa a szentjobbi er-
dõben nõtt és Kiss István erdész ajándékozta
azt erre a nemes célra.

A közel kétórás mûsor végén a szervezõ min-
denkinek megköszönte a jelenlétet, többek kö-
zött a Debreceni Huszárbandérium, a Bihar-
diószegi Gróf Széchenyi István Huszárszázad,
valamint a Szentjobbi Hagyományõrzõ Hu-
száregyesület képviselõinek, akik díszes vise-
letükben, részint lóhátról figyelték végig az
eseményeket. Végül az érdekõdõk az iskola
elõcsarnokában, ’48-as relikviákból, illetve lo-
vassághoz kötõdõ emlékekbõl nyílt kiállítást
tekinthettek meg Zsigmond Levente tanár tár-
latvezetésével.

Rákóczi Lajos elmondta, hogy a felállított
kopjafa csupán az elsõ eleme annak a szobor-
parknak, melyet ezen a helyen szeretne meg-
valósítani. A tervek szerint emléket állítanak
itt annak a Gyalókay Lajos századosnak, aki
állítólag utoljára látta nemzetünk legnagyobb
költõjét, Petõfi Sándort a segesvári ütközet-
ben, és aki a forradalom leverése után Érkö-
bölkúton élt. Egy másik, szintén a faluhoz kö-
tõdõ személy, Varjú Elemér elõtt is tisztelegni
óhajtanak, akinek a nevéhez az 1320 körüli
idõkbõl származó nyelvemlékünk felfedezése
fûzõdik.

CC Cs. T.

Y Ezzel a címmel tartottak szakmai
konferenciát március 20-án Vásá-
rosnaményban, a víz világnapja al-
kalmából. Ott voltam, ott voltunk,
ugyanis meghívtak bennünket. A Kö-
zös Ügyünk Nemzetközi Környezeti
Nevelési Program kéthónapos vetél-
kedõjén, amelyen a Felsõ-Tisza menti
országok: Magyarország, Szlovákia,
Ukrajna és Románia vett részt. A ver-
senyzõ 162 csapatból a két székelyhí-
di is bejutott a legjobb tizenötbe, má-
sodik és negyedik helyezettként. Így
Cservid Levente tanár úr Piszkos-
munka csapata (Kis László, Koppányi
Mátyás, Istvándi Gábor), valamint
Német Mariann tanárnõ Szimata csa-
pata (Szilágyi Szilvia, Major Lajos, Ta-
kács Tamás) Tamás kivételével, és
egy különleges lehetõségnek köszön-
hetõen – az amúgy 17. helyezett csa-
patból – Béldi Tibor és Püsök Levente
is részt vehetett március 19–20. kö-
zött egy ifjúsági találkozón a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásáros-
naményban.

A gazdasági válság Magyarországon
is érezteti hatását, mivel a nyolcadik
alkalommal megrendezett nemzetkö-
zi vetélkedõ semmilyen pályázati
pénzt nem kapott. Így úgy volt, nem
is lesz Közös Ügyünk, de szerencsére
mégis akadt valaki, aki felkarolja ezt
a nagyszabású, nemes célú progra-
mot. Mint fõvédnök, a Felsõ-Tisza-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (FETIKÖVIZIG) nyújtott
óriási segítséget, így néhány apró át-
szervezéssel megmenekült a rendez-
vény. A pénzhiány ellenére a szerve-
zõk mégis kitettek magukért, a Ter-
mészetbarát Diákkör vezetõje, Toldi
Zoltán fõszervezõként gondoskodott
a diákok étkeztetésérõl, szállásáról és
szórakoztatásáról egyaránt.

A program szombat reggel kezdõ-
dött az Esze Tamás Mûvelõdési Köz-
pontban, ahol elõadásokat hallhat-

tunk környezetvédelemmel, vízgaz-
dálkodással, árvízvédelemmel kap-
csolatban, megnézhettük a csapatok
plakátjaiból és fényképeibõl álló kiál-
lítást, és a díjakat is itt vettük át. Dél-
után egy tanulmányi kirándulás kere-
tén belül ellátogattunk a tivadari és a
fehérgyarmati árvízi emlékmûhez, a
túristvándi vízimalomhoz és Szatmár-
csekére, Kölcsey síremlékéhez. Más-
nap pedig a Nyíregyháza melletti Sós-
tófürdõre utaztunk, ahol bejárhattuk
a híres sóstói múzeumfalut (skan-
zen), majd egy rövid sétát tettünk a tó
körül. A tapasztalt szervezõk figyelme
arra is kiterjedt, hogy húsvét közeled-
tével vásárolni is szeretnének a diá-
kok, így a program egy nyíregyházi
szupermarketben ért véget.

Bár a verseny véget ért, a lényege
továbbra is velünk marad, mivel hi-
szem azt, hogy ezután még jobban
odafigyelünk környezetünkre, igyek-
szünk környezettudatos állampolgár-

okká válni, hogy meg tudjuk menteni
törékeny bolygónkat, ha még lehet.
Hogy ezt ne csak az az ezer ember vi-
gye tovább, akik a programban részt
vettek, a szervezõk összeállítottak az
általunk beküldött képanyagokból
egy felhívást, amely arra figyelmeztet

bennünket, hogy mennyire nem fi-
gyelünk oda vizeinkre, mennyire
rosszul bánunk ivóvízkészletünkkel.
A felhívást a résztvevõ városok tévé-
adói is le fogják vetíteni, hogy unoká-
inknak is legyen mit inniuk.

CC Lajaterra / M. L.

Y A napokban tartották nõnapi ünnepségüket a
székelyhídi roma óvoda gyermekei. Versekkel és
énekekkel kedveskedtek elsõsorban a nagyszámú-
an megjelent szülõknek. Majd átadták  a  saját kis
kezeikkel készített ajándékaikat: krepp-papírból
virágocskát arcképükkel, és egy üdvözlõ lapocskát
paszulyszemes díszítéssel, mely egy szép cserép
hóvirágot ábrázolt.

A gyerekek szeretettel köszöntötték óvónéni-
jeiket: Cserõs Hajnalkát és Szecsánszki Elisabeta Mó-
nikát, akiknek segítségével készültek fel erre a szép
ünnepre. Az óvónõk és óvoda munkáját dicséri,
hogy itt ügyesen tanulnak, verselnek, énekelnek,
néphagyományaikat õrzik a nagyszámú székelyhídi
roma közösség gyermekei. Itt ismerkednek meg az
évszakok szépségeivel, a helyes közlekedéssel és
ami a legfontosabb: az illendõ viselkedéssel és tisz-
tasággal, amint megtudtuk a vezetõ óvónõtõl. CC

A szabadságharcra
emlékeztek Érköbölkúton

Y A februári számunk 8. oldalán megjelent Nem
csak a tánc köti össze õket: a Flying Steps tánc-
csoport címû interjúnkban sajnálatos módon
tévesen közöltük le Mészáros Ildikó tanárnõ „Ön
is járt továbbképzésre valahova?” kérdésre adott
válaszát. A helyes változat a következõ:
„– Nem voltam még, úgy vagyok vele mint Csikó
Szabolcs a Csillag születik címû mûsorból, hogy
figyelem az inteneten, a tévében mások fellépését,
nem ellopom, csak ötleteket merítek, figyelem
õket, de a mozdulatokat, korreográfiát én állítom
össze saját ötleteim alapján.”

Az érintett interjúalany és olvasóink szíves
elnézését kérjük.

CC A szerkesztõség

Pontosítás

Nézelõdés a sóstói skanzenben (múzeumfaluban)

Elkészültek az ajándék képeslapok

Kopjafaavatás az érköbölkúti iskola udvarán

Ünnepnap
a székelyhídi
roma óvodában

CC A szerzõ felvétele

CC Aszalós Tímea

CC Bényei Szabolcs
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Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

A kiadvány megjelenését támogatta:

– Önt leginkább a közkedvelt Barátok közt címû soro-
zatból ismerjük, emellett jut-e más felkérésnek is eleget
tenni? Ezenkívül mivel foglalkozik még?
– Az az igazsság, hogy a két dologgal. A televíziózás, ami 12
éve van az életemben, ami nagy dolog számomra, a másik
a Tihanyi Vándorszínpad. A saját társulatomban 13 éve te-
vékenykedem. Elõtte is színészként dolgoztam, de alkal-
mazásban mindenféle közszínházakban különbözõ szere-
peket osztottak rám, különbözõ szerzõdéseim voltak. A so-
rozat forgatásának kezdete elõtt egy évvel kitaláltam a Ti-
hanyi Vándoszínpadot, ami egy nagy dolog, mert gyakor-
latilag 13 év alatt több mint 2000 elõadásunk volt: operet-
tel, meseelõadásokkal, János vitézzel. Nem vagyok min-
den elõadásba benne, a meseelõadásokat nem tudom vál-
lalni, gyakorlatilag ez maximálisan kitölti az idõmet.

Édesapám, édesanyám menedzseli a mûsorunkat, úgy-
hogy a szervezést, a kapcsolatokat õk bonyolítják, én ját-
szom a darabokban, és én vagyok az összes elõadásnak a
producere, szóval én adom a fizetéseket, stb… és én finan-
szírozom a produkciókat. A feleségem az oszlopos prima-
donnánk, a mai János vitéznek õ volt az Iluskája, a sógo-
rom, aki kiváló táncos, komikus a János vitézben a techni-
kát kezelte. Úgyhogy megoszlanak a szerepek. Az édes-

apám ráadásul színész volt régen, és ebben az elõadásban
70 évesen a francia király szerepét játsza. Ma ugyan nem õ
volt, hanem egy kolléga, de egyébként õ is játssza. A hú-
gom színésznõ, énekesnõ, a mesedarabok állandó szerzõ-
je és rendezõje, az apósom zeneszerzõ bárénekes, bárzon-
gorista, a mesedarabjainknak a zeneszerzõje, ugyhogy ná-
lunk elégé bõ a család, mindenki kiveszi a részét a munká-
ból, mondhatni ez egy családi vállalkozás, de ettõl nagyon
fontos a dolog, mert hát tudjuk, a nemzetnek is, a család-
nak is egységben van az ereje. Ezért vagyunk erõsek, há-
la jó Istennek. Ezáltal a kollégáink is boldogan jönnek hoz-
zánk játszani, nemcsak azért, mert pénzt kapnak, mert
máshova is járnak, hanem mert látják, hogy itt egy egység
van és szeretetre alapuló közösség.
– Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzák ezt a társulatot?
– Onnan jött az ötlet, hogy édesapám gyakorlatilag még
anno a Kádár-rendszerben szabadúszó színész volt, mert
politikailag nem volt igazán rendben az akkori rendszer-
rel. Abban az idõben, mikor az Aczél elvtársnál a három T
volt a jellemzõ: a támogatott, a tûrt és a tiltott, édesapám a
tûrt kategóriában volt. Már akkor magánszínháza volt,
amikor ezt még nem igazán lehetett, és az ötletet én gya-
korlatilag otthonról elszívtam magamba. Rengeteget
ment a papám szervezni, személyesen tárgyalt, ha új be-
mutatója volt, õ finanszírozta a darabokat, ami akkoriban
nagyon nagy dolog volt, mert ez egy magánvállalkozásnak
számított. Szóval önmagában én ezt már láttam, hogy ez
miképpen mûködik.

– Miért éppen az operettekre koncentrálnak?
– Amikor elszerzõdtettem Pécsre, akkor azt mondtam,
hogy mostantól 29 évesen a magam ura akarok lenni, az
én ízléseim alapján legyenek a darabok, és olyan missziót
végezzek, ami az operett, amit kezdenek elfelejteni. Nem
akármikor mondtam ezt – 1997-ben – pedig akkor még
nem akarták elfelejteni, de most meg lehet nézni, hogy a
fõvarosi Operettszínház hány operettet játszik egy hó-
napban. Alig játszanak, úgyhogy ez nagyon nagy baj, és
mi az operettel járjuk az országot. Különbözõ válogatása-
ink vannak, többek között a János vitéz, amely egy komp-
lett színdarab, amelynek a százéves évfordulójáról Ma-
gyarország, Budapest is elfelejtett megemlékezni (ennek
hat éve). Gyakorlatilag mi ünnepeltük, mi magántársak
mutattuk be hat évvel ezelõtt a százéves jubilleum alkal-
mával a János vitézt, és egy szó nem hangzott el a tévé-
ben, rádióban, hogy a János vitézt száz éve írták ezek a
zsenik. Ez azért nagyon lényeges, hogy errõl nem beszél-
tek, mert a János vitéz a legtöbbet játszott elõadás, szín-
darab volt Magyarországon. A Csárdáskirálynõ csak a
második, toronymagasan vezet a János vitéz (ezt Molnár
Gál Péter újságíró mutatta ki pár évvel ezelõtt). Hiába a
legnépszerûbb darab Magyarországon a János vitéz, en-
nek ellenére nem emlékeztek meg az évfordulójáról. Ak-
koriban az Erkel-színház játszotta, de havonta csak egy-
szer-kétszer, szegény Kaszás Attila volt a fõszerepben.
Most a Nemzeti Színház elõvette és gyakorlatilag meggya-
láztak az elõadást, nem akarok neveket mondani, de min-
denki tudja, aki látta, hogy a Tündérországot úgy állította
be a darab rendezõje, hogy az egy metróaluljáró, ahol egy
prostituált az Iluska és a Jancsi ezért vágyik haza, mert
egy metróaluljáróban egy prostituált várta... Így rendezik
ma ezt 2010-ben a legjobban támogatott fõvárosi színház-
ban, ezt kikérem magamnak és felháborítónak tartom,
hogy ezt lehet. Ezért visszatérve, amit az elõbb mondtam,
missziónak tartom az egész operettügyet, mert ha rappes
mûsorom lenne, és én népszerû ember, sokkal több elõ-
adásunk lenne egy évben négyszer annyi pénzért. De én
ragaszkodom ahhoz, hogy az operettel járjunk, az ele-
gáns, a tisztább, az üde mûfajjal, ami a szerelemrõl szól, a
szeretetrõl, olyan magasztos érzésekrõl, amit a mai glob-
alizált kultúránkban nem lehet megtalálni, mert mások az
érzések, mások az elõjelek és minden más.
– Milyen gyakran kapnak meghívást erdélyi fellépésére?
– Nagyváradon visszatérõ vendégek vagyunk, Aradon na-
gyon sokat felléptünk az ottani színházban. Voltunk a
mély Erdélyben, úgy értve Csíkszeredában, Székelyudvar-
helyen és Szentegyházán. Egy egyhetes turné volt, nagyon
rég, 8–10 évvel ezelõtt, de Székelyhídon fellépni is nagy
öröm számunkra.
– Milyen volt itt tölteni az  nemzeti ünnepünk elõestéjét?
Miben volt esetleg más, mint Magyarországon ünnepelni?
– Nagyon jó, nagyon nagy élmény volt a közönség. Munká-
val kell töltenünk, nekünk ez a dolgunk és hála Istennek a
munka nem május 1-je meg nem november 7. és nem áp-
rilis 4., hanem végre a nemzeti ünnepen dolgozunk. Hol-
nap Pusztaszabolcson lépünk föl, Ilyen a magyar mûsor
címû premierjével. Ez egy 75 perces, ötszereplõs mûsor (3
lány, 2 fiú) válogatások a nagy magyar, az igazi nagy ma-
gyar különbözõ mûvekbõl, darabokból példát mondok,
bár a nyitányt Johann Strauss írta, a címe: Éljen a magyar!
és ezután fölcsendülnek az Ott, ahol zúg a négy folyó, a
Hazám, hazám..., lesz részlet a nemzeti rockoperából, az
István a királyból, elénekeljük a Nemzeti dalt, tehát egy
komplett mûsor, bízom benne, hogy ide is eljutunk vele.
– Az elõadás csodálatos volt mindenki számára, aki egy
kicsit a kultúra kedvelõje. Eléggé nehézkes ezt a színhá-
zat megtölteni, ha kultúráról van szó…
– Igen. Tudom.
– Nem tudom, máshol hogy vannak ezek a dolgok, de itt
azért nehéz... Mi nagyon örülünk neki.
– Máshol? Hát romokban áll Magyarország...

CC kérdezett: Aszalós Tímea

Az operett: misszió
GG Beszélgetés Tihanyi Tóth Csaba színész-producerrel

CC betyarfoto.hu

Y Óvodánkban az elõzõ évekhez ha-
sonlóan idén is megemlékeztünk a
nemzetközi nõnapról. Azon a héten e
téma körül forgott minden foglalko-
zás és játék a csoportban. A gyerekek-
kel megbeszéltük, hogy honnan is
ered a nõnap ünneplése, jelentõsége
és jelentése. Ezt követõen hozzákezd-
tünk a  meglepetésmûsor összeállítá-
sához és gyakorlásához. Azért volt
meglepetés az egész, mert csak az ovi-
ban tanultunk a verseket és éneke-
ket, a gyerekeket is megkértük, hogy
otthon ne áruljanak el semmit a ké-
szülõdésünkbõl. Az énekek és versek
gyakorlása mellett minden gyermek
elkészítette a saját kis ajándékát, amit
átad majd az ünnepi mûsor után a je-
lenlévõ nõ hozzátartozójának.

Minden gyerek készített egy-egy nõ-
napi képeslapot és tojástartóból nár-
ciszokat.

Az ünnep napján, mikor a gyereke-
kért megérkeztek a hozzátartozók,
verses, zenés köszöntésben volt ré-
szük. A mûsor végén a gyerekek átad-
ták a jelenlévõ édesanyáknak, nagy-
mamáknak az ajándékokat és persze
az óvó néni, a dadus és a szakácsnéni
megajándékozása sem maradt el, mi-
vel a szülõk mindenkit megleptek
egy-egy cserepes virággal. Az aján-
dékátadást követõen a megjelente-
ket szendviccsel, üdítõvel és kávéval
vendégelték meg az óvónõk. Nagyon
kellemes hangulatban telt el ez a nõ-
ket köszöntõ délután.

CC Elekes Anna

Y Második alkalommal rendezték
meg a Júlia Kupa asztalitenisz-bajnok-
ságot Érköbölkúton március 19-én. A
versenyen három iskolából (Monos-
petri, Vámosházi és Érköbölkút) ösz-
szesen 20 diák vett részt. A megmé-
rettetés három kategóriában történt:
V–VIII. osztályos lányok, V–VI-os fi-
úk, illetve VII–VIII-as fiúk.

A bajnokságon taroltak az érköböl-
kúti lányok: a legjobb három ver-
senyzõnek sorrendben Egeresi Bian-
ka, Jeremiás Éva, Kaszonyi Antónia
bizonyult. Kiegyensúlyozottabb volt

a küzdelem a „kisebb” fiúk között,
ahol a gyõztes Kaszonyi Ákos (Érkö-
bölkút) volt, a második hely a vámos-
házi Filip Dariusé, a harmadik pedig a
szintén helyi Szalók Sándoré lett.
Nem távoztak üres kézzel a monos-
petriek sem, hiszen az odavalósi Réz-
mûves Attila, Máté Dániel, Petri Nor-
bert álltak a VII–VIII-os fiúk képzelet-
beli dobogóján.

A rendezvény sikeres megszervezé-
séhez Kovács Antal tanár úr is hozzá-
járult.

CC Zs. L.

Méhecske-nõnap
GG Meglepetésmûsor a szülõnek, nagyszülõknek

a székelyhídi óvodásoktól

Ping-pong: Júlia Kupa
GG Iskolások asztalitenisz-bajnoksága Érköbölkúton

Boldog nõnapot!

A verseny résztvevõi


