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Folytatódó fejlesztések Székelyhídon
G A jó idõ megérkezésével a téli hónapokban szüneteltetett munkálatok is újra megkezdõdtek

Y Nemzeti ünnepünket
az alkalomhoz illõ beszé-
dek és énekek, illetve
istentiszteletek és koszo-
rúzások mellett  Székely-
hídon és a környezõ fal-
vakban idén többek kö-
zött történelmi vetélkedõ-
vel, színpadi jelenettel
vagy filmvetítéssel színe-
sítették.

Az 1848–1849-es mag-
yar forradalom és szabad-
ságharc kitörésének év-
fordulóját mindenhol szép
számú ünneplõ köszön-
tötte. Városunkban töb-
bek között a Kormorán
együttes tagjai koncer-
teztek a a zsúfolásig telt
sportcsarnokban a „Ne
késsetek, harangok!” mot-
tójú rendezvényen.

C Összeállításunk
a 4–5. oldalon

Y A tavasz beköszöntével egyre
több lakost lehet látni, amint föld-
jükön, kertjükben vagy az utcán a há-
zuk elõtt serénykednek. És nincs ez

másképp városunk háza táján sem,
ahol a rossz idõ miatt pár hónapra le-
állított munkálatok most újra elkez-
dõdtek, ugyanolyan, vagy talán még

nagyobb lendülettel, mint amilyen-
nel az elmúlt évben zajlottak.

2010-ben a helyi önkormányzat
aláírt egy közel 20 millió lej értékû

beruházást, amelynek értelmében
Székelyhíd, illetve Érolaszi ivóvíz-
és szennyvízhálózatát kicserélik,
vagy bizonyos helyeken újonnan

lefektetik, illetve megépül egy
szennyvíztisztító állomás is a Tank-
árok mellett.

C Folytatás a 3. oldalon
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A város számos utcáján sikerült újraönteni a járdákat Nem kell többé sártengeren eljutni a házakhoz

Béres Csaba polgármester és Csuka József alpolgármester koszorúznak a székelyhídi központi ünnepségen

A húsvéti megújulás
Y Közeleg a húsvét, minden keresz-
tény ember egyik legfontosabb ünnepe.
Az ünnep, amikor megemlékezünk,
amikor megünnepeljük Jézus gyõzel-
mét a halál fölött. A hit és a reménység
idõszaka ez, hiszen ilyenkor bátrabban
nézünk a jövõbe, látván, hallván Jézus
példáját bizonyosnak érezzük, hogy
minden vég valami újnak a kezdete. S
errõl árulkodik a tavasz is, amit akár a
természet húsvétjának is nevezhet-
nénk, hiszen a hónapokon át tartó
tetszhalálból a fák, a virágok mind
újult erõvel térnek magukhoz, hirdetve
azt, hogy ismét készen állnak felada-
taik ellátására: hogy élelmet és árnyé-
kot adjanak, vagy egszerûen csak  szeb-
bé tegyék a minket körülvevõ világot.

Húsvét közeledtével azt kívánom váro-
sunk és falvaink minden lakosának,
hogy merjenek példát venni Jézusról és a
természetrõl, merjenek hinni a folytatás-
ban, merjenek évrõl évre megújulni és
emelt fõvel újra kezdeni és bízni, hinni
abban, hogy az új kezdet lehet jobb, mint
a befejezés. Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok mindenkinek kellemes húsvétot!

C Béres Csaba polgármester
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Esõben
Oláh Éva

Esõfelhõk gyülekeznek,
tornyosulnak az égen.
Bárányfelhõt kergetnek,
széllel versenyeznek.
Vihar van készülõben
a láthatáron,
reméljük, mire hozzánk
ér a határon,
megbékél.
Messzeföldrõl vándorolnak,
vándorbotot nem ragadnak,
jégkockákat osztogatnak,
bozótokat megtépáznak.
Ömlik a zuhatag,
zúdul az áradat.
A földet, árkot ellepi,
nem gyõzi a föld beszívni.
A mennyiséget maga elõtt gyûri,
sodorja az árakat,
viszi az ágakat.
Mígnem messzeségbe érnek,
viszi üzenetét az embernek.
Vigyázz az áradatra
és önmagadra!
Óvd, mit megtermeltél!
Védd, mit megteremtettél!
A viharral a bátrak viaskodnak,
sokan ezért emlékezni fognak.

2004. június

Y A Miss World Romania döntõjébe
bekerült két székelyhídi lánynak,
Máté Mónikának és Cuc Silviának
(portréinkon) végérvényesen sike-
rült városunk nevét beírnia a román
szépségipar nagykönyvébe. Ezután
Romániában is egyre többen tudják,
hol van Székelyhíd, és hogy a szé-
kelyhídi lányok méltán
híresek szépségükrõl.

A két középiskolás
lány egy nagyváradi
elõselejtezõ után vehe-
tett részt Románia
egyik legrangosabb
szépségversenyén, ahol
az ország legszebb 30
lánya mérkõzött meg.
Az elõselejtezõ külön
érdekessége, hogy bár
megyénként általában
egy-két jelölt jut to-
vább, Bihar megyét
négy lány képviselte,
ebbõl kettõ Székely-
hídról.

Mónika szülõi és az is-
merõsök bíztatására
vágott bele a modell-

kedésbe és késõbb barátnõje, Silvia
is úgy gondolta, kipróbálja magát a
kifutón. Mindkettõjük a nagyváradi
Amalia Judea Art and Fashion
(www.amaliafashion.ro) modellis-
kolába jár, ahol kifutón való járást
és koreográfiákat tanulnak, vala-
mint számos hasznos tanáccsal és

munkalehetõségekkel
látja el õket tanárnõjük,
Amalia Judea. Két év
közös munka után, pe-
dig a modelltanoncok
akár oklevelet is szerez-
hetnek, amit a késõbbi-
ekben hasznosíthatnak
majd ezen a téren.

A lányok rendszere-
sen vesznek részt helyi
tervezõk és üzletláncok
bemutatóin, számos ta-
pasztalatot szereztek és
rengeteg új személyt
ismertek meg munkáik
során. Mutattak már be
a monacói hercegi csa-
lád divattervezõinek
ruháiból, és minden év
nyarán õk mutatják be

a jövõ divattervezõinek ruháit, a
nagyváradi divattervezõ szakosok
ruhakreációit is.

Mit ajánlanak a lányok azoknak,
akik esetleg érdeklõdnek a modell-
kedés iránt: legyél legalább 1,70 cm
magas, arányos testalkatú és elég
bátor, hogy felkeress egy modell-
ügynökséget.

És hogy mit hozhat a jövõ? Azt,
még a lányok sem teljesen tudják,
de úgy érzik, amíg lehetõség van rá,
hobbiszinten szeretnének tovább-
jutni a megkezdett úton. Aztán még,
ki tudja, lehet, hogy például egy
Vogue-címlapról fognak majd visz-
szamosolyogni a divatkedvelõkre.

C Ványa Blanka

Két székelyhídi lány a Miss World Romania döntõjében

A Miss World Romania versenymezõnye

CC Fotók: amaliafashion.ro

„Történetet mondunk, bár egy kicsit régit,
De azért menj rajta, atyámfia, végig...

Olyan régen esett egész történetem,
Hogy akkor csak falu lehetett Debrecen.”

Y Mintegy négyszáz érmelléki gyerek nagy-nagy
örömére Székelyhídon vendégszerepelt a nagyváradi
Szigligeti-színház Lilliput társulata március 22-én és 23-
án. Összesen négy elõadást tartottak a székelyhídi
múzeumban, illetve a lakodalmas házban.

A lakodalmas házban a Kinizsi Pál, a temesi oroszlán
címû históriás játék bûvölte el a gyerekeket, mely Tóth
Kálmán 1852-ben írt hõskölteménye alapján, Dió Zoltán
rendezésében elevenedett meg a színpadon. A Kinizsi
Palkóról szóló történetben hét képben látható, miként
vált az egyszerû molnárlegény temesi fõkapitánnyá, s
akinek karja vad csatákban mindenkit legyõzött, hogyan
lett szíve rabbá egy rebbenõ pillantás által.

Vicsorgó vérebek, tomboló törökök, szépséges
leányok, csillogó fegyverek és egy valóban mûködõ,
ódon vízimalom voltak láthatók a díszes színpadon. Az
elõadás során a Lilliput társulat színészei csodaszép
énekekkel tették még varázslatosabbá, hitelesebbé a
történetet.

A múzeum épületében a Paprikajancsi kalandjai
címû vásári bábjátékban a gyermekek egy óra felejt-
hetetlen kalandozásban, csínytevésben lehettek társai a
méltán híres Paprika Jancsinak. Ezt az elõadást Szõke
Kavinszki András rendezte.

Köszönet a szülõknek, hogy áldoztak gyermekeik
szórakozására, a pedagógusoknak, akik elhozták és
ezzel színházkultúrára nevelték tanítványaikat, és
legfõképpen köszönet a Lilliput társulat mûvészeinek,
hogy nem feledik el a vidék gyermekseregeit sem.

C Fekete Katalin

Móka és kacagás – bábokkal
GG Kinizsi Palkó és Paprikajancsi elevenedett meg a Lilliput társulat székelyhídi vendégszereplésén

Vajon mit súghat
Paprikajancsi
az õt figyelõ
gyerekeknek?

Sok-sok érdeklõdõ tekintet szegezõdött a színpadra

Könnyen csaltak mosolyt közönségük arcára a Lilliput társulat mûvészei

Kinizsi Palkó történetében bábok és színészek együtt keltek életre
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Folytatás az 1. oldalról C
Ezek a munkálatok már a beruházás
aláírásának évében, azaz már 2010-
ben elkezdõdtek, s a jó idõ megérke-
zésével a munkálatok idén újra elin-
dultak a város számos pontján. Tavaly
sikerült a város utcáinak 70 százalé-
kát felásni, azonban a lakosság nagy
elégedetlenségére a tél beállta miatt
egyes helyeken már nem volt idõ a
gödröket betömni vagy rendesen le-
kövezni az utcákat. Ezeket az elmara-
dásokat is pótolják most, hogy az idõ-
járás már lehetõvé teszi ezt. Egyéb-
ként a projekt befejezési határideje
2013. december 31., tehát addig a vá-
ros lakosainak még egy kis türelem-
mel kell lenniük.

Az utcák újrakövezése is elkezdõ-
dött. A Szík szinte minden utcáján
sikerült ezt megoldani, kivéve
néhány olyan utcát, ahol még a fel
kell túrni a földet a víz bekötése
miatt. Ezután természetesen ezeket
az utcákat is lekövezik a többihez
hasonlóan. A város polgármestere,
Béres Csaba lapunknak elmondta,
hogy ekkora méretû kövezés még
nem volt a városban, és ez nem a
közelgõ választások javára írható,
hanem annak tudható be, hogy
elõbb meg kellett várni, amíg a víz-
hálózatot sikerül lefektetni.

Ugyanitt kell megemlítenünk a vá-
ros utcáinak járdázását, amelynek
eredményeként összesen körülbelül
10 kilométernyi járdát sikerült meg-
építeni vagy újraönteni a város kü-
lönbözõ utcáin. Ezek között szerepel
a Vecser mindkét oldala, Kiskágya
teljes jobb oldala és szakaszokban a

bal oldala, a Felsõváros, a Kandia, a
Házhely harmadik utcája, a Kazinczy
Ferenc, illetve Emanuil Gojdu utcák
stb. Ezek a munkálatok is tovább
folytatódnak idén, s már most is el-
mondható, hogy az utóbbi néhány
év alatt több járda lett öntve a város-
ban, mint az elmúlt tizennyolc évben
összesen. Sõt ez a projekt folytatódni
fog, hiszen a falvak számára is elkü-
lönítettek egy összeget, melyet járda-
építésre lehet majd fordítani.

A tavasz tehát a munkálatok újra-
kezdését jelentette, azonban az év-
szak esõzéseket is jelent. Városunk-
ban többször is volt már igen nagy
károkat okozó árvíz a nagy mennyi-
ségben lezúdult esõ miatt. A város
elöljárója elmondta, hogy mikor
majdnem négy évvel ezelõtt jelöltet-

te magát, a városlakók egyik legna-
gyobb igényének az mutatkozott,
hogy az árvízproblémára találjanak
valami megoldást. Õ akkor ígéretet
tett ennek a gondnak a megoldására,
és egy 2010-ben leadott, majd pozití-
van elbírált pályázat eredményeként
sikerült elkezdeni két gát felépítését,
melynek összköltségvetése 568
075,2 euró, s melyekrõl már több-
ször is olvashattak lapunkban. A
Cser völgyi gát már szinte teljesen
kész, csak a zsilipeket kell még befe-
jezni, s a Kiskút völgyi gát munkála-
tai is szépen haladnak.

A tavalyi év folyamán sikerült még
egy százezer lej értékû összeget ki-
lobbizni az RMDSZ-nek köszönhetõ-
en és meghosszabbítani a székelyhí-
di campusprogramot. Így néhány

hete megkezdõdött az új iskola mö-
gött egy másik, 24 tantermet magába
foglaló, új tanintézmény alapjának
megépítése. A polgármester elmond-
ta, hogy azért lenne célszerû, ha
mindkét iskola és ezáltal sokkal több
gyerek egy helyen lenne, mert ez a
hõcserélõ miatt sokkal költséghaté-
konyabb mûködést jelentene. Az új
iskola felépítése természetesen régi
épületek felszabadulását is jelen-
tené, ami szintén nem elhanyagol-
ható tényezõ.

Lapunkban korábban beszámol-
tunk az inkubátorházról és vállalko-
zásfejlesztési központról is, melynek
célja, hogy székhelyet adjon olyan
vállalatoknak, melyek városunkban
szeretnének jönni, vagy akár helyi
vállalatoknak is azért, hogy ezáltal

élénkítsék a helyi gazdasági életet. A
létesítmény kivitelezését tavaly
õsszel kezdték meg, majd a hideg
miatt abbahagyták, s most ismét foly-
tatódnak a további munkálatok,
hiszen idén az épületet át kell adni.

Rögtön a tavasz beköszöntével
megkezdõdött a rég áhított ját-
szóterek felállítása, melynek ered-
ményeként Székelyhídon öt ját-
szótér várja a gyerekeket a Házhe-
lyen, a központban, a református
templom melletti óvoda, valamint a
Malom utcai óvoda udvarán.
Emellett minden Székelyhídhoz tar-
tozó faluban is lesz egy-egy játszótér,
tehát az elkövetkezõ hetekben még
ötöt fognak felállítani. A város
vezetõsége megegyezett az óvoda
igazgatónõjével, Elekes Annával,
hogy ezeket a játszótereket nemcsak
az óvodások használhatják és nem
csak óvodaidõben. A délelõtti pro-
gram után délután is egy bizonyos
idõintervallumban lehet majd
használni õket szülõi, vagy más fel-
nõtt felügyelete mellett. Azokban az
órákban, amikor nem lehet a ját-
szótereket használni, ezek be
lesznek zárva, így az ottani játékok
remélhetõleg nem lesznek a vandal-
izmus áldozatai.

A jó idõvel tehát nagyon sok
munka elkezdõdött Székelyhídon és
a hozzá tartozó településeken, ám
bõven akad még így is tennivaló.
Azonban mivel a tavasz nagy része és
a nyár is elõttünk áll, reméljük, hogy
a kezdeti lelkesedés és tenniakarás a
késõbbiekben sem fog lankadni.

C Pap Enikõ

Folytatódó fejlesztések Székelyhídon
G A jó idõ megérkezésével a téli hónapokban szüneteltetett munkálatok is újra megkezdõdtek

Y Buddhista szerzetessel találkoz-
hattak a székelyhídi érdeklõdõk már-
ciusban. A tibeti származású Gese
Sedup Gyaco (Ghese Shedup Gyatso,
képünkön) látogatása külön megtisz-
teltetést jelent számunkra, hisz elsõ
alkalommal hagyta el szülõföldjét és
a Nepál fõvárosában, Katmanduban
levõ Triten Norbucse kolostort, hogy
taníthasson Európában.

Az érdeklõdõk elsõ alkalommal a
tûzoltóság melletti volt kisiskola épü-
letében, másodjára pedig a Petõfi
Sándor Elméleti Líceumban ismer-
kedhettek a jungdrung bön vallás képviselõjével. Érdek-
lõdésben nem is volt hiány, hisz mindkét alkalommal
szép számmal jelenek meg. A találkozás felemelõ volt, na-
gyon mély erõ sugárzott a vendég jelenlétébõl. Nagyon
sok érdekes dolgot tudhattunk meg egy idegen kultúrájú
és vallású ember mindennapjairól tolmácsai, Imre Zoltán
és Burghart Pál segítségével.

Sedup Gyaco Tibetben született, de a kínai kommu-
nizmus ellehetetlenítette a helyzetét, ezért átszökött
Nepálba. Itt kolostorról-kolostorra vándorolt és egyre
inkább elmélyült a vallás dolgaiban. Tizenöt évnyi ta-
nulás után megkapja a Gese címet, ami nálunk emelt
szintû tanítót, a filozófia doktorát jelenti. Számos alka-
lommal szökött vissza szülõföldjére, Tibetbe, hogy
taníthasson és nem egyszer a kommunisták kezébe
került, akik visszatoloncolták Nepálba. 

Sedup Gyacótol többek között megtudtuk, a jungdrung
bön vallás a legrégebbi világvallás, hitük szerint 18 ezer
éves. (A hivatalos adatok szerint a VII. században alapí-

totta Tonpa Senrab Mivocse.) Az
érdeklõdõk betekintést nyerhettek
egy buddhista kolostor és a szerzete-
sek mindennapjaiba is, akik fél ötkor
kelnek és napjaikat a tanulás, medi-
tációk, tanítások, imák, valamint a
vallási viták töltik ki.

A beszámolóból az is kiderült, hogy
a római katolikus egyház igen jó
kapcsolatot ápol a jungdrung bön
vallással. Kölcsönösen küldenek
szerzeteseket mindkét helyrõl egy-
máshoz lelki gyakorlatra. Tehát a
buddhizmus célja soha nem az embe-

rek áttérítése (amit sokszor sokan félreértelmeznek), ha-
nem a béke üzenetének közvetítése, valamint a vallás-
ban és saját lelkünkben való elmélyülés meditációs tech-
nikáinak tanítása.

Sedup Gyaco a béke képviselõjeként érkezett hozzánk,
és minden mondatában hangsúlyozni is próbálta ezt.
Véleménye szerint az emberek legnagyobb problémája a
békétlenség, és ez onnan indul, hogy önmagunkkal sem
vagyunk békében. Ahhoz, hogy a világon béke uralkod-
hasson, elõször mindenki meg kell, hogy találja a saját
lelki békéjét, csak akkor tud másokkal is békében élni. A
találkozók egyébként mindkét alkalommal a szerzetes
gyönyörû imaénekeivel zárultak, aki imáiban, a mi lelki
békénkért fohászkodott.

Úgy érzem még rengeteg tanulnivalója van mindnyá-
junknak, arról az egyszerûségrõl, szerénységrõl és alá-
zatról, ami a keleti embereket jellemzi. Ezek a találkozók
akár az elsõ lépéseink is lehettek ezen az úton.

C Ványa Blanka

A béke képviselõjeként érkezett hozzánk
G Találkozás a tibeti-nepáli Sedup Gyaco buddhista tanítóval

CC Iuhas Imre

CC Kokovai László

Y Székelyhídi résztvevõje is lesz az
Adj, király, katonát! elnevezésû ve-
télkedõ április 28-i kolozsvári orszá-
gos döntõjének. A március 17-én Ko-
lozsváron tartott regionális döntõbe
jutott három versenyzõnk, a helyi
megmérettetés legjobb családját al-
kotó Murgui Orsolya, Sziki Réka és
Pál Máté közül az elsõ jutott tovább
az Erdély-szerte zajló családi verseny
utolsó szakaszába.

Székelyhíd idén második alkalom-
mal csatlakozott Magyar Ifjúsági Ta-
nács (MIT) által szervezett vetélkedõ-
höz. A helyi szakaszra nagyon sokan
jelentkeztek, azonban az éppen tom-
boló influenzajárvány miatt csak kö-
zel hetven diák tudott ténylegesen
részt venni a versenyen. Az erre való
felkészülés már hetekkel korábban
elkezdõdött, hiszen minden jelentke-
zõ kapott egy ingyenes füzetet, mely-
ben a családot fõszerepbe helyezõ
mesék voltak, ebbõl kellett készülni-
ük irányító tanáraik segítségével.

A munkának meg is lett az eredmé-
nye, hiszen a gyerekek nagyon ügye-
sen szerepeltek a márciusi megméret-
tetésen. A családokra, azaz csapatok-
ra osztott tanulóknak mind az agyu-
kat, mind a testüket meg kellett moz-
gatniuk a tavalyiakhoz hasonló, érde-
kesnél érdekesebb feladatok közben.

Sõt a rekeszizmok sem nyugodhat-
tak, hiszen a játékok közben improvi-
zált viccmesélõ versenyre is sor ke-
rült. A vetélkedõ végén minden részt-
vevõ kapott oklevelet, és végül közös
családi lakmározást is tartottak.

A helyi szakasz legjobbjának bizo-
nyuló három versenyzõ egy héttel ké-
sõbb Kolozsváron a regionális dön-
tõben mérte össze tudásukat a többi
Erdély számos pontjáról érkezõ „ro-
konsággal”. A különbözõ települések
csapatait köszöntõ Rácz Norbert
mûsorvezetõ a rendezvényen hang-
súlyozta: a rendezvény legfontosabb
üzenete az, hogy nagycsaládban élni
jó, a család érték, a gyerek Isten
áldása. A lelkes szervezõk a verseny
lebonyolítása mellett gondoskodtak
a megfelelõ hangulatról is, ami sok-
kal oldottabbá tette a versenyt. A ver-
senyben azt is figyelembe vették,
hogy megfelelõ legyen a tudásfelmé-
rõ és a játékos, ügyességi feladatok
aránya. Bár az utóbbiakból volt több,
a legtöbb továbbjutó mégis a tudás-
felmérõ próba eredményeként jutott
tovább. Az ügyességi próbákon egy
há-romfõs csapat jutott tovább a MIN-
DENT elDÖNTÕbe, köztük a tudását
másodszorra bizonyító Murgui Orso-
lya, akinek sok sikert kívánunk.

C Pál Edit, P. E.

Adj, király, katonát,
adj nagy családot!

A polgármester ellenõrzi a munkálatok elõrehaladását
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Y Ünneplõ szívvel és ünneplõ ruhák-
ban emlékeztek az érköbölkútiak márci-
us 15-én a forradalom és szabadságharc
hõseinek emlékére az utóbbi két évben
állított emlékmûveknél.

Az idei ünnepségsorozatra való készü-
lés már az elõzõ napokban megkezdõ-
dött, amikor is az iskolások kokárdákat
és huszárcsákókat készítettek. A helyi is-
kola diákjai az eseményhez kapcsolódó
történelmi vetélkedõn vettek részt,
majd a délelõtti órákban a témához kap-
csolódó filmet tekintették meg. Utána
Rákóczi Lajos tanár és szervezõ tartott
vetítéssel egybekötött elõadást a 1848-
as huszárokról és a köbölkúti Rákóczi-
szabadcsapat rövid történetérõl, vala-
mint Vasvári Pál forradalmárról. 

Ezt követõen a két emlékmû elõtt az is-
kola diákjai emlékmûsort mutattak be.
Zsigmond Levente, az iskola kinevezett
tanára ünnepi beszédjében a helytállás-

ról és a mindennapok forradalmának
szükségességérõl beszélt. Õt követte
Czondi István helybeli református lel-
kész, aki a Bibliából vett idézettel bizo-
nyította, hogy a szabadság iránti vágy
már az õsidõktõl fogva a legértékesebb
tulajdonságok közé tartozott. Az ünnep-
ség Kossuth-nóták, valamint a Himnusz
eléneklésével zárult, miután a tanintéz-
mény vezetõsége, az iskolai osztályok,
valamint civil szervezetek koszorúkat
helyeztek el Vasvári Pál és a szabadság-
harcosok érköbölkúti emlékmûvénél.

A délutáni órákban a Pro Érköbölkút
Egyesület szervezésében diákok egy cso-
portja Rákóczi Lajos tanár vezetésével
lovas fogattal Székelyhídra érkezett, az
úton felidézve azokat az eseményeket,
amelyek ezen a tájon történtek. Útuk
végén koszorút és virágokat helyeztek el
a Petõfi-emléktáblánál. 

C Ratiu Rozália

Y Március 15-én délután jelentõs
számú ünneplõ gyült össze az 1848–
1849-es magyar forradalom és szabad-
ságharc kitörésének évfordulóján
Székelyhíd központjában, a helyi
mûvelõdési ház elõtt.

A Székelyhídi Férfikórus katonadalai
után Béres Csaba polgármester nyitó-
beszédében március 15-ét a magyarság
„legszentebb, legigazabb és legõszin-
tébb ünnepének” nevezte. Véleménye
szerint magyarságunk lényegéhez tar-
tozik a szabadságszeretet, amelyet ez az
ünnepnap jelképez.

Az ünnepség a Székelyhídi Búzavirág
Népdalkör elõadásával folytatódott,
Kokovai Csongor diák szavalta el
Petõfi Sándor Nemzeti dal címû ver-
sét, majd a Székelyhídi Református
Egyházkórus Halleluja Énekkarát hall-
hattuk. 

Az ünnepi mûsor után közintéz-
mények, politikai és civil szervezetek
helyezték el az emlékezés koszorúit
Petõfi Sándor emléktáblájánál: Béres

Csaba polgármester és Csuka József
alpolgármester (székelyhídi polgármes-
teri hivatal), Domahidi Sándor elnök
(székelyhídi RMDSZ), Hegyesi Viktor
igazgató és Boros István aligazgató
(Petõfi Sándor Elméleti Líceum), Ka-
rancsi Béla igazgató és Batra Imre tanár
(Nagykágyai Mezõgazdasági Iskola-
csoport), vitéz Veress János és vitéz
Karancsi Béla (Történelmi Vitézi Rend),
Rákosi Jenõ esperes, Kincses Balázs
gondnok és Mészáros János presbiter
(református egyházközség), Raþiu Rozá-
lia és Rákóczi Lajos (Pro Érköbölkút
Egyesület), Major Zsuzsa és Preznyák
László diákok (Rákóczi Szövetség széke-
lyhídi középiskolai szervezete), Kozma
Csaba és Szabó Gyöngyi (a Magyar
Polgári Párt Bihar megyei, illetve széke-
lyhídi szervezete), Rhédey Emília (Er-
délyi Magyar Néppárt).

Az ünnepnapot a Szózat, a Himnusz
és a Székely himnusz közös eléneklése
zárta.

C Ér hangja

Y Petõfi Sándornak, az iskola névadójának a szob-
ránál tisztelegtek a tanintézmény tanárai és diákjai a
nagy történelmi idõk emlékének március 15-én. Az
1848–1849-as forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából rendezett háromrészes ünnepsé-
gen Preznyák László, az iskola egyik diákja köszön-
tötte az egybegyûlteket. Elsõként Lukács Barbara és
Kerekes János X. D osztályos tanulók ünnepi gon-
dolatait hallgathattuk
meg a forradalomról
és szabadságharcról.
Ezután az alkalomhoz
illõ rövid színpadi jele-
netet tekinthettünk
meg, amelyet az iskola
tanulói mutattak be,
majd az ünnepséget
koszorúzás zárta. Ko-
szorút helyezett el He-
gyesi Viktor igazgató
és Boros István al-
igazgató, a Scola Nost-
ra Egyesület nevében
Borozsnyai Ildikó és

Pap József tanárok, az iskola diáktanácsától Filip
Fruzsina és Kerekes János, valamint a Rákóczi
Szövetség Ifjúsági Szervezete részérõl Beke Bog-
lárka és Perecsényi Balázs.

Remek összeállítás alakult ki az ünnepség prog-
ramjaként, az egész iskola nagy figyelemmel
követte és a programot nagy taps koronázta.

C Fazekas Evelin

Érmelléki ünneplés és emlékezés
március 15. alkalmából
„A magyarok legõszintébb ünnepe” Székelyhídon

Történelmi vetélkedõvel és filmvetítéssel
fûszerezett emlékezés Érköbölkúton

Tiszteletadás diákmódra Petõfi-líceumban

Tanulóink „forradalmi” lendületben

A mûvelõdési ház elõtti téren összegyült megemlékezõk sokasága

A Székelyhídi Férfikórus és a Búzavirág népdalkör elõadásai tették igazán ünnepivé az idei március 15-ét

CC Fotók: ifj. Major Lajos

¸
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Y Közösen emlékeztek meg az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc áldozatairól
március 15-én délelõtt a hegyközszentmiklósi
Toldy Általános Iskola tanárai és diákjai.
Bevezetõ beszédében Mocsár László igazgató
úr a magyarság elnyomását hangsúlyozta, és
az 1848-as hõsök érdemét emelte ki, akik
legyenek mindannyiunk számára követendõ

példák. A mûsorban elõadott versekbõl és
dalokból érzõdött a szabadságharc iránti
tisztelet és a szeretet elõdeink iránt. Verseket
mondtak Béres Alexandra-Emese, Dézsi
Melánia, Molnár Edina-Emma, Kalmár Sándor,
Nagy Zoltán, Varga Etelka, Lakatos Eszme-
ralda, Istvándi Márk, Bartos Emese, Hasznosi
Orsolya, Bíró Rómeó, Koptyil Adolf, Bakó

Nikolett, Molnár Tünde, Bartos Ildikó, Szilágyi
Regina. A versek mellett énekek, Kormorán-
dalok és furulyazene színesítették a mûsort. Az
elõadás végén az iskola tanárai és diákjai
megkoszorúzták a kopjafát. A diákokat Erdei
Éva magyar szakos tanárnõ, Herman Csaba
zenetanár és jómagam készítettük fel. 

Este a református templomban folytatódott

a megemlékezés és közös ünneplés, ahol Tóth
Elek nyíracsádi görög katolikus esperes szol-
gált imahét keretében. Istentisztelet végén is-
kolásaink énekkel emlékeztek a szabadság-
harc áldozataira. A templomi szertartás után
szeretetvendégségre került sor a helyi kul-
túrotthonban, melyre mindenkit meghívtak. 

C Béres Angéla

„Ne késsetek harangok
Siessetek csatába,

Isten tornyából szálljatok
A szegény föld sarába.
Segíts harang dörögni,

Nyelved így megmarad,
Most majd ágyú dörgi el

Imádságodat.”
(Kormorán: A harangok dala)

Y Ünnepi megemlékezõ mûsort
tartottak az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére a szé-

kelyhídi városi sportcsarnokban
március 18-án. A mûsor vendégfel-
lépõi a Kormorán együttes tagjai
(Vadkerti Imre és Fehér Nóra),
Pintér Tibor, a Sziget Társulat és a
Komáromi Lovas Színház igazgatója,
valamint Békefi Viki énekes és
Bencze Sándor színész voltak. Az
emlékünnepségen híres Kormorán-
dalok, A Költõ visszatér rockopera
részletei, ünnepi zenék és versek
csendültek fel. 

A megemlékezést Béres Csaba pol-
gármester, valamint Csuzi István, a
Nagyváradi Közszállítási Vállalat
vezérigazgatójának beszéde nyitotta
meg. Mindkettõjük beszéde alapgon-
dolataként a magyarság, a magyar
kulturális értékek és magyar nemzeti
öntudat megóvására intette a hall-
gatóságot. „Bizony 1848-ban még
volt bátorság, volt tettrekészség, so-
kan bátran szembenéztek a halállal a
szabadság eszméjét lobogójukra tûz-

ve. Vajon, a mai emberek
tudják-e még, mi a bátor-
ság, mit jelent magyarnak
lenni?” – mondta Csuzi.

A mûsorban felelevení-
tették a lelkünkben élõ tör-
ténelmet, mind a versek,
mind a dalok (Európa, A
költõ visszatér, Hazám,
hazám) egytõl-egyik szív-
be markolóan õszintén és
hitelesen csengtek. Az ün-
nepi mûsor legifjabb fellé-
põje, a székelyhídi Kokovai
Csongor bátran szavalta el
a nagyközönségnek Petõfi
Nemzeti dalát. És érdeklõ-
dõkben igazán nem volt hi-
ány. Sokan jöttek el Szé-
kelyhídról is, de a környezõ falvak is
kitettek magukért, számos helyrõl
autóbusszal érkeztek az elõadásra. 

Az igényesen összeállított mûsor a
Székely himnusz eléneklésével záró-
dott, amely mindenkit mélyen meg-
érintett. Talán nem veszett ki még a
lelkünkbõl a bátorság, a tenni akarás,
talán egyszer megint elhisszük majd,
hogy bár maroknyian vagyunk, még-
is sokat tehetünk. Hisz Jézus is így ta-
nított: ha akkora hitetek lenne, mint
egy mustármag, hegyeket tudnátok
mozgatni. Ezek az emberek, hegyeket

mozgattak, vért ontottak az igazsá-
gért, szembe mertek szállni a zsar-
noksággal. Álljanak hát elõttünk pél-
daként, emléküket írjuk be „ezüsttel
és arannyal” a szívünkbe.

„Gyõzni fogunk, ha itt már
Seregben ágyú áll.

Az obsitos harang is egyszer
Tornyába visszaszáll.

Elfeledjük majd lassan
A harcot, vérözönt,

A béke minden ágyút
Haranggá visszaönt.”

C V. B.

A szentmiklósi kis toldysok is készültek a nemzeti ünnepre

A sportcsarnok zsúfolásig megtelt székelyhídiakkal és környékbeliekkel

Kormorán-tagok:
Vadkerti Imre és Fehér Nóra

Szívvel-lélekkel éneklõ elõadómûvészek: Pintér Tibor, a komáromi társulat igazgatója és Békefi Viki (jobboldali képen fáklyával balra)

Csoportkép a kopjafa megkoszorúzása után
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Ne késsetek, harangok! – emlékmûsor Kormorán-dalokkal, ünnepi versekkel és énekekkel

A gyerekek
versekkel,

énekekkel,
furulyszóval

emlékeztek
a márciusi

eseményekre
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Y Jól sikerült futóversenyt szerve-
zett a Nagykágyai Mezõgazdasági Lí-
ceum március 16-án. A szép környe-
zetben kb. 200 nézõ elõtt zajló verse-
nyen több mint 60 tanuló vett részt. A
helyi versenyzõkön kívül a hegyköz-
szentmiklósi általános iskola és a
székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti
Líceum diákjai mérték össze képes-
ségeiket Zsigmond Levente, illetve
Kozma Sándor tanárok vezetésével.

A versenyszámok elsõ három helye-
zettje diplomát vehetett át. A VII–VIII.
és a IX–XII/XIII. osztályos futók közül
a három legjobb továbbjutott a
félixfürdõi megyei szakaszra.

CC Molnár Andrea
testnevelõ tanár

Y Nagyszerû eredményekkel lendültek neki a 2012-es versenysze-
zonnak a székelyhídi Phoenix Sportegyesület ifjú karatésai.

Az elsõ versenyükön, a februárban Aradon, öt ország részvételév-
el megrendezett Európa-kupán öt versenyzõnk a döntõig menetelt
és ott két bronz-, valamint egy ezüstéremmel gazdagította a csapat
éremtáblázatát.

Késõbb, Bukarestben, az országos bajnokságon a romániai
válogatottba való bekerülés volt a tét. Ez az elsõ öt helyen végzõ
hét sportolónknak sikerült is, köztük Flóra Fruzsina és Guba József
ezüstérmet érdemelt ki. Rajtuk kívül az országos 4. helyen végzett
Bokor Boldizsár, Deák Gergõ és Flóra Beatrix, valamint Kriszte Hu-
nor és Tóth-Gardó Sarolta (5. hely).

Az igazi örömünnep viszont csak ezután következett. A Romániai
Harcmûvészeti Szövetség által minden évben meghirdetett orszá-
gos ranglistán, SKDUN sotokan karate kategóriában a 2011-es
évben a phoenixesek közül három sportolót a legjobb tíz közé
választottak. A top 10-es listára Guba József (2. hely), Flóra
Fruzsina (8.) és Bokor Boldizsár (9.) került fel.

Ki gondolta volna még néhány éve, hogy egy kis település kitartó
gyermekei Európa és a világ színe elõtt is meg tudják állni a
helyüket? Talán csak a lelkes szülõk valamint néhány önzetlen
sportbarát remélte titkon – idõt s pénzt nem kímélve – a nemzet-
közi sikereket. Ez úton is köszönet és hála illeti a csapat mindenko-
ri támogatóit (szülõket, szponzorokat, valamint a székelyhídi
önkormányzatot).

C G. J.

Y Második helyen végeztek a szé-
kelyhídiak az elõször szervezett egy-
házmegyei teremlabdarúgó-bajnok-
ságon, amelyen nyolc csapat vett
részt. A nagyváradi Szent László Ró-
mai Katolikus Gimnázium sportter-
mében remeklõ focistáink (Gajgó
Norbert, Nagy Ábel, Pál Erik, Pál
Róbert, Szabó Radu és Vadkerti Nán-
dor) elõbb gólzáporban gazdag, izgal-
mas mérkõzések után léptek tovább
az elsõ csoportból, amelyben a mel-
lettük elõdöntõbe jutó Bélfenyér, il-
letve a nagyváradi székesegyház és
Nagyszalonta csapatai léptek pályára.
A kieséses szakaszban a mieink a
nagyváradi Szent László-iskola csapa-
tát búcsúztatták, míg a másik ágról a

diószegiek a bélfenyérieket múlták
felül. A döntõ meccs végéig úgy tûnt,
hogy a székelyhídi fiúk simán nyerik
a meccset, 3-1-re vezettek. De addigra
igen elfáradhattak, hisz a diószegiek-
nek az utolsó tíz percben sikerült
egyenlíteni. A meccset így a hetes-
rúgások döntötték el, ahol a diószegi-
ek mellé állt a szerencse, így õk gyõz-
tek a Nagyváradi Római Katolikus
Egyházmegye Ifjúsági Központja által
szervezett sportrendezvényen.

Csüggedésre semmi ok, hisz így is
kitûnõ eredményt tudhatunk ma-
gunkénak, és a közeljövõben, a Má-
ria Rádió-focikupán talán elhozzuk a
legjobbaknak járó serleget.

C Ványa Blanka

Élsportolók közé választották
a székelyhídi karatésokat
G Új európai és országos érmekkel gazdagodott Phoenix Sportegyesület gyûjteménye

Az országos bajnokságon részt
vett csapat legjobbjai, köztük
a két ezüstérmes, Flóra Fruzsina
és Guba József (az álló sorban
a második és harmadik)

Futóverseny NagykágyánMásodikok a teremlabdarúgók
G Váradon zajlott az elsõ egyházmegyei bajnokság

III–IV. osztály: lányok: 1. helyezés: Varga Victória, 2. helyezés: Király
Nikolett, 3. helyezés: Paul Katalin; fiúk: 1. Duma Dániel, 2. Mîndru� Ádám,
3. Zámbó Dávid;
V–VI. osztály: lányok: 1. Király Krisztina, 2. Fodor Amália, 3. Venczel
Rosalinda; fiúk: 1. Istvándi Márk (Hegyközszentmiklós), 2. Venczel Robert,
3. Gyarmati Mátyás;
V–VI. osztály: lányok: 1. Szilágyi Regina (Hegyközszentmiklós), 2. Patka
Annamária, 3. Létai Andrea; fiúk: 1. Széles Benjamin, 2. Haraszt Lajos
(Hegyközszentmiklós), 3. Faragó Roland;
IX–X. osztály: lányok: 1. Balázs Erika (Székelyhíd), 2. Kiss Renáta
(Székelyhíd), 3. Cerna Melinda; fiúk: 1. Takács Tibor, 2. Andrási István
(Székelyhíd), 3. Duma Rihárd;
XI–XII/XIII. osztály: lányok: 1. Mundrucz Renáta, 2. Mucza Erika, 3. Törö
Tamara; fiúk: 1. Koncz Roland, 2. Giczei Zoltán, 3. Csorján Gergely.
(Szerk. megj.: Azok a nyertes tanulók, akiknél nincs helység feltüntetve,
nagykágyai diákok.)

Eredmények

A nebulók
startra készen
a futóverseny
rajtvonalánál 
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Dollármilliókat érnek: az elsõ Fabergé-ékszer, a Tyúktojás, illetve a leghíresebb, a Koronázási tojás

Y A Romániában és annak szomszédságában
élõ szláv népek ma is számos ünnepi népszo-
kást õriznek színesítve ezzel a kulturális életet.
Ortodox vallásuknak köszönhetõen a legtöbb
népszokásuk az egyházi ünnepekhez kötõdik,
viszont sok olyan hagyomány él a mai napig is
náluk, amelyeknek eredete a kereszténység
elõtti idõkre, az õsi szláv kalendáriumra megy
vissza vagy akár a pogány szertartásokra, hitvi-
lágra. Ezeket a keresztény ortodoxia átvette, s a
hagyománytisztelõ szláv egyházak évszázad-
okon keresztül megõrizték õket az utókornak. 

Bolgár húsvét
Az ortodoxia számára a Húsvét a legnagyobb
ünnep: Krisztus feltámadása az ünnepek ünne-
pe, az ünnepélyesség tetõpontja. Az ortodoxok
mélyen átélik a Húsvét csodálatos spiritualitá-
sát, dicsõítõ szertartásokat végeznek, amelyek
már Virágvasárnap megkezdõdnek, majd kö-
vetkezik a nagyhét a reggeli szertartásokkal és
a vesperásokkal (esti imaórák), amelyek tele
vannak reménységgel, szeretetettel és jócsele-
kedetekkel, hogy a hívek újból és újból felfe-
dezhessék a feltámadás hatalmát. A nagyhét
jellegzetes szertartásai az olajok megáldása
nagyszerdán és a kínszenvedés evangéliumain
keresztül megélt keresztúti ájtatosság. A bolgá-
rok legnagyobb, legtiszteltebb ünnepükre hét
héten át böjttel készülnek. Ennek kezdete a vaj-
hagyó vasárnapot követõ hétfõ. A húsevéstõl
való tartózkodás viszont már az ezt megelõzõ,
ún. húshagyó vasárnap után megkezdõdik,

amikortól még egy hétig szabad tejtermékeket
fogyasztani. A böjt elsõ és utolsó két napján a
hívõknek – azoknak, akiknek van elegendõ fi-
zikai és lelki erejük –, ajánlatos megtartóztatni-
uk magukat mindenféle ételtõl. A nagyböjt
alatt mellõzni kell az állati eredetû ételeket, be-
leértve a halat is; ez természetesen nem vonat-
kozik a várandós asszonyokra, a betegekre és a
nehéz fizikai munkát végzõkre, akik könnyíté-
seket kaphatnak. Szabad fogyasztani gyümöl-
csöket, zöldségféléket, kenyeret. Az ünnephez
tartozó népszokások közé tartozik, hogy nagy-
hétfõn, nagykedden és nagyszerdán a bolgár
otthonokat kitakarítják, ez a rutintevékenység
ilyenkor szimbolikus megtisztító jelleget ölt.
Nagycsütörtökön szigorúan tilos dolgozni
(hogy ne legyen jégesõ), ezen a napon kell
azonban megfesteni a húsvéti tojásokat. Nagy-
pénteken Nyugat-Bulgáriában különbözõ motí-
vumokkal díszítik a megfestett tojásokat. Nagy-
szombaton az asszonyok kimennek a temetõ-
be, megöntözik és megtömjénezik a sírokat, és
festett tojást és kenyeret osztanak szét a halot-
tak lelkéért. Általában szombaton dagasztják és
sütik meg a húsvéti kenyereket is.

A feltámadás ünnepe Szerbiában
A bolgárokhoz hasonlóan a szerbek is szigorú
böjttel készülnek a feltámadás ünnepére. A hús-
véti (Uskrs) ünnepkör a böjti idõszak leszámítá-
sával Lázár-szombaton (Vrbica-napkor) kezdõ-
dik. Az ünnepi szokások része, hogy ekkor meg-
szentelt fûzfaággal (vrba) meglegyintik a temp-

lomajtóban a gyerekeket, hogy nagyra nõjenek.
Az ünnepkör vége a halottak húsvétja (Ru�i-
calo), egy héttel a valódi Húsvét után, ez lénye-
gében közösségi halotti ünnep, melynek során
a pap megáldja és megszenteli a sírokat, az asz-
szonyok pedig gyertyát gyújtanak és tojást tesz-
nek a kövekre. A feltámadásról (Vaskrsenje) –
más felekezetektõl eltérõen – nem Nagyszom-
bat este, hanem vasárnap kora délután emlé-
keznek meg. Ennek alkalmával körmenetet tar-
tanak: háromszor megkerülik a templomot. A
szerbek a Húsvét három napján így köszöntik
egymást: „Krisztus feltámadt!” (Hristos vaskr-
se!), melyre a válasz: „Valóban feltámadt!”
(Vaistinu vaskrse!).

Az ukránok szokásai
A szlávok régóta hisznek a fûzfa gyógyító ere-
jében, így a fûzfaág szentelése egyike a húsvé-
ti hagyományos elõkészületnek. A fûzfa  egyi-
ke az ukrán szimbólumoknak, amit sok ukrán
ének és közmondás is alátámaszt. A virágzó
fûzfának az ünnepe a Húsvét elõtti utolsó va-
sárnapon van. Ezen a napon megszentelik a
templomban az elõre levágott fûzfaágakat. Ré-
gen a gazdák, hazajövet a templomból, elültet-
tek néhány ágat a szentelt fûzfával a mezõjü-
kön vagy a kertjükben, a maradékot pedig az
otthonukba vitték, és a szentképek alá tették.
A hiedelmek szerint az elültetett szentelt fûzfa-
ág bárhol megfogan. Szerte Ukrajnában mai
napig megmaradt a fûzfaágakkal verés szim-
bólikus szokása. Közben a másiknak egészsé-

get, jólétet kívántak, és hittek az élõ fûzfa cso-
datevõ erejében. A szentelt fûzfaágakat egész
éven keresztül õrizték, és gyermekbetegségek
ellenszerének használták. A hosszú tél után
elõször a legelõre is fûzfaággal hajtották ki a
teheneket. A húsvéti szertartásos ételek elké-
szítését Ukrajnában Nagycsütörtökön kezdték
el, ezen a napon malacot szúrtak le. Nagypén-
teken pászkát sütöttek, és Nagyszombaton fes-
tették a hímes tojásokat. A hímes tojásokat a
pászkával együtt vitték szentelni, a kosárba
még szalonnát, tojást, sült malacot tormával,
kolbászt, sonkát, vajat, sót, mákot tettek. A só
és a pászka szentelésére azért volt szükség,
mert a megszentelés után a gazdák nem men-
tek be azonnal a házba, hanem bejárták az
egész portát és szentelt sót hintettek szét, hogy
„elhajtsák a rossz szellemeket”. Csak ezek után
terített asztalt a gazdasszony, a gazda pedig a
kosárral az ólba tért be, hogy köszöntse és me-
getesse szentelt pászkával a háziállatokat. Va-
lamikor elterjedt szokás volt a húsvéti ünne-
pek alatt a hintázás is a nagy hintán, ami a fal-
vak központjában kapott helyet. Az utóbbi
idõkben ez csak szórakozás, de régen e szokás-
nak nagy jelentése volt: levegõ által megtisz-
tulni minden rossztól. Húsvét másodnapján a
gyerekek, többnyire kisfiúk, húsvéti verseket
mondtak a keresztszülõknek vagy más közeli
rokonnak. A felköszöntésért a gyerekek hímes
tojást kaptak a gazdasszonytól, a gazdától pe-
dig pénzt. Napjainkban csak néhol tartják ezt a
szokást a szláv vidékeken. C

Húsvét a szomszédoknál

Y Peter Carl Fabergé hugenotta származású felmenõit
elüldözték Franciaországból, így Oroszországban találtak
menedéket. A mítoszteremtõ aranymûves Szentpétervá-
ron született 1846-ban, Párizsban és Drezdában tanult.
Peter Carl 1870-ben vette át apja, Gustav szentpétervári
ékszerüzletét, és ezzel egy idõben egy új stílus kialakításá-
ba vágta a fejszéjét. Az akkoriban népszerû, súlyos éksze-
rekrõl saját, könnyedebb fantáziastílusára tért át. 1885-
ben III. Sándor cár udvari ékszerésszé nevezte ki, és ez-
után több mint harminc éven át Fabergé készítette az ék-
szermûvészet egyik legbámulatosabb gyûjteményét: az
egyedi tervezésû cári húsvéti tojásokat, melynek érdekes-
ségét a bennük rejlõ meglepetés szolgáltatta. Minden kis
ajándék tojást mintázott és valami meglepetést rejtett.
Fabergé összesen ötvennégy különbözõ tojást készített az

idõk során a cári család különféle tagjainak. A Fabergé-
ház hírneve hamarosan külföldre is eljutott: az 1900-as
párizsi világkiállításon aranyérmet nyert. A cég londoni
fióküzlet 1903-as megnyitása után Fabergé 1905-ban Ki-
jevben is nyitott egy üzletet. Az ékszerhálózat olyan sike-
ressé vált, hogy az 1890-es évek végén már 500 alkalma-
zottja volt a cégnek, s tárgyak ezreit állították elõ. A
Fabergé mûremekei nemcsak Oroszországban és Európa
országaiban, hanem a Távol-Keleten és Amerikában is
rendkívül kedveltek voltak. A Fabergé ház legutolsó cári
húsvéti tojása 1916-ban készült el. 1917 októberében a
forradalom eltávolította a cári családot a hatalomból, így
Fabergének menekülnie kellett Oroszországból. Peter
Carl Fabergé elõször Németországba, aztán 1920-ban
Svájcba menekült. A mester 1920-ben hunyt el Lausanne-
ban, ahonnan hamvait késõbb Cannes-ba szállították fele-
sége sírjához. C

Y Nincs Húsvét festett tojás nélkül, mint ahogyan festett tojás sincs hát-
tértörténet nélkül. A hímes tojás minden élet kezdetének és Krisztus feltá-
madásának szimbóluma. A kereszténység elõtti világban az emberek a napot
egy mesebeli madárnak képzelték el. A fény ellenségei, a rossz szellemek
megölhették a madarat, de az mindig érkezett letenni egy tojást, amelybõl az új
nap született.Az életet, ami a tojásban volt, meg kellett védeni a rossz szelle-
mektõl, ezért a tojás vékony héját festékkel vonták be. A tojásfestéshez külön-
bözõ növények fõzetét használták. A színeknek sajátos jelentõségük volt: a
piros az élet örömét, a sárga a holdat, a csillagot, a termést, az égszínkék az
egészséget, a zöld a természet feltámadását; a fekete fehérrel a szellemek
tiszteletét jelképezte. A hímes tojáson minden mintának szimbolikus jelentése
volt. Tehetséges hímes tojás készítõk egész témákat rajzoltak a madarak, álla-
tok, emberek életébõl. Napjainkban is mondják, ha egy szép fiút vagy lányt lát-
nak: „Mint a hímes tojás!” Azonban ismeretlen korszakban a tojás hímzésének
és védelmezésének új módszere látott napvilágot, mégpedig a tojáspatkolás. A
hagyomány szerint a tojáspatkolást unatkozó patkolókovácsok találták ki,
hogy szabadidejükben ezzel bizonyítsák szakértelmüket és kézügyességüket.
Mára alig 2-3 tojáspatkoló mester maradt, aki ezen hagyomány megõrzésével
foglalkozik. A vasalatok mintáit egy ólomlemezbõl vágja ki a patkolómester,
majd óvatosan felszegezi õket. A legnagyobb elõvigyázatosság ellenére
patkolás közben a tojáshéj gyakran eltörik. Ha mégis sikerül rögzíteni az összes
elemet, a tojás sokkal ellenállóbb lesz az ütésekkel szemben. A mester, akinek
ezeket a szépségeket köszönhetjük, napokat dolgozik egy-egy patkolt liba- vagy
tyúktojás elkészítésén. Egy pillantás az apró részletekre, és rögtön kiderül miért
van szükség ennyi erõfeszítésre, hiszen egyetlen tojás olykor egész vaslemezje-
leneteket kap magára a Bibliából, a történelembõl vagy a népi szokásokból.
Mindegyik patkolt tojás egyedi, vagy kisszériás mûalkotás, mestereik általában
el is nevezik munkáikat, így szinte soha nincs két teljesen egyforma köztük.C

A törékenység mûvészeteA kindertojás elõde – luxusverzióban

Y A következõ tojásfestési technika nagyon látványos és
még a nyakkendõktõl irtózó férjek is nagyon fogják díjazni.
A mûvelethez szükséges néhány gazdag mintázatú selyem
nyakkendõ, egyéb világos textildarabok, cérna- vagy egyéb
fonalak. Fontos, hogy a nyakkendõ tiszta selyem legyen,
mert csak ilyen használható, és akkora darabokat vágjunk
ki belõle, hogy a tojást teljesen befedjék. Simítsuk a kivá-
gott darabot színével befelé a bevizezett tojásra, hogy mi-
nél egyenletesebben rátapadjon. A textil végét egy fonallal
kössük szorosan össze a tojás tetején, egy szaloncukorhoz
hasonlóan. Lényeges, hogy az anyag színe, az élénk rész be-
felé nézzen. A kis tojáscsomagot most egy másik világos
anyagba bugyoláljuk, és ezt is kössük jól össze. Tegyük any-

nyi vízbe a tojásokat, hogy éppen ellepje õket, öntsünk hoz-
zájuk 1/4 pohár ecetet, és forrástól számítva 20-25 percig
fõzzük. Ha a feljönnek a víz tetejére, egy, a lábosnál kisebb
fedõt rájuk téve ismét víz alá szoríthatjuk õket. Ha kihûltek,
csomagoljuk óvatosan ki õket. Aki szeretné még fényesít-
het rajtuk szalonnával, étolajjal. C

Egy tipp tojásfestéshez

Az oldalt összeállította: Bíró Orsolya
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Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Bede László János, Czapp István, Mihuþ Virgil (Székelyhíd)

NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki
a mellékelt keresztrejtvény megfejtõi között. FIGYELEM!

Egy megfejtõ csak egy szelvénnyel játszhat!

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
_________________________________

_________________________________
Név: ____________________________________
Telefonszám ______________________________
Postacím: ________________________________
________________________________________

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba
április 23-ig, melyek a következõ helyeken lehet megtalálni:

SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum könyvtára,
Székelyhídi Városi Könyvtár, Magyari papírbolt, CSOKALY –
kocsma, ÉRKÖBÖLKÚT – ABC, ÉROLASZI – ABC, HEGYKÖZ-
SZENTMIKLÓS – ABC, NAGYKÁGYA – mezõgazdasági iskola.

Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

A kiadvány megjelenését támogatta:Székelyhíd és környéke havilapja. Kiadja és ingyenesen terjeszti a Pro Székelyhíd Egyesület.
Nyomás: Eden Productions, Nagyvárad
Felelõs kiadó: Béres Csaba Y Felelõs szerkesztõ: Aszalós Tímea
Lapszámfelelõs: Pap Enikõ Y Lapterv és tördelés: E. 

Y Munkatársak: Bíró Orsolya, Fazekas Evelin, Fekete Katalin, Holczman Gergõ, Ványa Blanka
Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B, e-mail: erhangja@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro
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– Már gyerekként is könyvtárosnak
készült?
– Hát, ha nem is könyvtárosnak, de
tudtam, hogy a könyvekkel való
szerelmem gyümölcse lesz majd a
munkám. Nagyon szerettem olvasni
és szavalni. Számos szavalóver-
senyt nyertem, és hamar felfigyel-
tek rám a tanáraim. Annak idején
számos irodalmi estet tartott Sóki
tanárnõ, és engem mindig meghí-
vott, így itt együtt szavalhattam
tanáraimmal, akik példaképként áll-
tak elõttünk.
– Hogyan került kapcsolatba a
székelyhídi könyvtárral?
– 1990-ben a rendszerváltás után
Nagyváradon kellett versenyvizs-
gázni a székelyhídi helyért. Négy
jelentkezõ közül én nyertem el ezt a
munkalehetõséget. Huszonkét éve ki
is tartok mellette. Az elején nagyon
ijesztõ volt az a nagy felelõsség, ami
a nyakamba szakadt a könyvtárral.
Hiába faltam évekig szinte éjjel-nap-
pal a könyveket, mikor a könyvtárba
kerültem, úgy éreztem, ez ide kevés,
ennél több kell. Ezért az elsõ tíz
évben szinte csak olvastam, min-
dent, ami kimaradt, mindent, amit
úgy éreztem, tudnom illene. 
– Mit tart a könyvtárak legfõbb
feladatának?
– Évekkel ezelõtt a könyvtárak fõ
feladata még a könyvkikölcsönzés-
ben merült ki. Ma már ez a feladat
sokkal összetettebb, minden könyv-
tár kisebb információs központtá
vált, a könyvtáraknak nyitniuk kell
a világ dolgai felé. Az emberek
bejönnek ide, hogy megtudják az
aktuális közéleti híreket, az újdon-

ságokat, de akad olyan is, aki a
buszjáratok menetrendjére kíván-
csi. Ezért egy könyvtárosnak mindig
jól tájékozottnak kell lennie a világ
dolgaival. 
– Mi adja a könyvtárosi munka
lényegét?
– A folytonos információáramlás
magával sodor mindenkit. Folyton
új és új módszerek jelennek meg,
melyek rendszerezik, átalakítják az
addigi nézeteket. Mi megpróbáljuk
evvel a rohanó irammal felvenni a
versenyt, és mindig nyitottan állni

az újításokkal szemben. Négy évet
áldoztunk a könyvek kódszámozásá-
ra és helyes besorolására, most
pedig egy újabb nagy munka köze-
pén vagyunk, a könyvek számítógé-
pes feldolgozásában, mely környé-
künkön újításnak számít. Fontos az
is, hogy odafigyeljünk a kínálkozó
lehetõségekre, pályázatokra, ver-
senykiírásokra. Mostanában kaptuk
meg a Márai-program keretében azt
a könyvcsomagot, mely valóságos
vérátömlesztést jelentett a könyv-
tárnak.

– Kik a leglelkesebb olvasói?
– Ezt nem lehet ilyen egyszerûen
kijelenteni, ez egy jóval sokrétûbb
dolog, de a gyerekek, mindenkép-
pen nagyon lelkesek. Be kell val-
lanom, õk mindig is különös helyet
foglaltak el a szívemben. Mióta
könyvtár-pedagógiát tanulok, szá-
mos dolgot tanultam és ültettem
gyakorlatba ennek a generációnak
a segítségével. Fontosak azok a pro-
gramok, találkozások, amelyek a le-
endõ kis olvasókat a helyes útra
próbálják irányítani. Ebben hatal-

mas szerepük van úgy a szülõknek,
mint a pedagógusoknak, karöltve a
könyvtárosokkal. A mi kezeink kö-
zött formálódnak vagy siklanak ki a
sorsok. Nagy felelõség és hatalom
birtokosai vagyunk, amit ésszel és
szívvel kell használnunk. 
– Ilyen hivatástudat mellett jut-e
ideje más elfoglaltságokra is?
– Sok hobbim van, nagyon sok
dolog érdekel, de nagyon kevés
idõm jut rájuk. Hosszú évekig csak a
könyvtár és a család töltötte ki az
életem, aki találkozni akart velem,
az vagy itt vagy otthon a konyhában
láthatott. Az utóbbi években volt
egy tûzzománc- és egy fotókiállítá-
som, de ezek amolyan mûvészeti
elkalandozások voltak, csak hob-
biszintû próbálkozások. Most jelen-
leg tanulok, és még nem tudom, mit
hoz a jövõ.
– Sok mindent elmondott, de egy-
valami még érdekelne, amit néha
megkérdezek az emberektõl. Van-e
olyan szó, ami ön szerint tökélete-
sen jellemzi, kifejezi önt?
– Eszembe jutott egy kedves tör-
ténet. Nemrégiben karácsony táján
egy kisfiú jött a könyvtárba hozzám,
és azt kérdezte tõlem, tudom-e,
hogy õ mit szeretne nagyon tudni?
Elmondta, hogy õt az érdekli, hogy
vajon mirõl beszélgetnek az an-
gyalok. Eszembe jutott, hogy van
egy kicsi angyalkás imádságos
könyvünk gyerekeknek, és odaad-
tam neki, hogy otthon olvasgassák
az anyukájával, mit üzennek az
angyalok. Nagyon örült és nekem is
nagy örömet szerzett, hogy segíthet-
tem. Ezek az apró örömök adják a
munkám lényegét. Talán a nyi-
tottság és segítõkészség az én
szavaim.

C Ványa Blanka

Kezeink között formálódó sorsok
G Beszélgetés Kerekes Terézia könyvtárossal, a Székelyhídi Városi Könyvtár munkatársával
Számos cikk született már a Székelyhídi Városi Könyvtár (www.szekelyhid.ro/konyvtar) sikereirõl, programsorozatairól, híres festõmûvész férjérõl,
de Kerekes Terézia könyvtáros igazán keveset beszélt magáról ahhoz, hogy kellõképpen kíváncsi legyek, ki rejtõzik a könyvek árnyékában, milyen ember
õ, aki gyerekkorom óta ismerõs arcként dereng a fejemben, ha a könyvtárra gondolok.

Kerekes Terézia a Meseszép Mesehét rendezvény érdeklõdõ gyerekserege gyûrûjében
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