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Több mint száz lakos kapcsolódott be a kalákába

A szavazáson gyõztes Béres Csaba jelenlegi városvezetõ
újra indul a polgármesteri székért
Az elõválasztás
eredményei

C archív

Mi döntünk június 10-én, ki hozza meg a döntéseket a székelyhídi
városi tanács tárgyalóasztalánál a következõ négy évben

Y Több mint négyezer székelyhídi

és környékbeli lakos szavazott április 14–15-én a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) helyi,
mozgó- és állóurnás elõválasztásán.
Városunk és a környezõ falvak szavazópolgárainak körülbelül fele így
közvetlenül dönthetett a június 10-i
helyhatósági választások jelöltjeirõl,
az elõzõ négy-nyolc-tizenkét évben
megszokott módon.
A polgármesterjelöltek elõválasztására ez alkalommal öt személy nyújtotta be jelölését, végül azonban
csak hárman kerültek fel a szavazócédulákra: Béres Csaba szociológus,
jelenlegi polgármester, Boros László
István mérnök és Májercsik Attila
erdész. A másik két jelölt közül Csuka József jelenlegi alpolgármester
visszavonta jelentkezését, míg Gyurcsik Zoltán egykori polgármester pedig az RMDSZ Bihar Megyei Állandó
Tanácsa (MÁT) döntésének értelmében nem indulhatott. (Mint ismeretes, Gyurcsik Zoltán a négy évvel ezelõtti elõválasztások elvesztése után,
elõzetes írásbeli vállalásával ellentétben függetlenként indult az
RMDSZ jelöltje ellen a 2008-as polgármester-választáson.) A három
polgármesterjelölt versenyét Béres
Csaba nyerte a leadott szavazatok
több mint 60 százalékával. Az eredmény nyomán júniusban a jelenlegi
városvezetõ lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje.

Az elõválasztáson a helyi tanácsjelöltek rangsorolásáról is döntöttek a
szavazók. Míg Székelyhídon tizenhét
személy versengett, a környezõ falvakban csak Nagykágyán kellett két
lehetõség közül választani, a többi településen nagy többséggel bizalmat
kaptak az egyedül jelentkezõ jelöltek
(lásd jobboldali keretes írásunkat).
Béres Csaba polgármesterjelölt lapunknak elmondta, mindenkinek köszönik a véleménynyilvánítást és azt,
hogy sokkal civilizáltabb és kulturáltabb körülmények között zajlott az
idei elõválasztás, mint négy évvel ezelõtt. Szerinte egészséges volt a versengés a jelöltek között, ami nem
ment át negatív kampányba. Hozzátette, a június 10-én megrendezett
helyhatósági választáson minden
szavazópolgárt várnak az urnák elé.
Az Ér hangja 4. oldalán röviden bemutatjuk az összes polgármester-

Tanácsosjelöltek elõválasztása:
Székelyhíd (2084 érvényes szavazat): Barta Imre 35, Béres Attila
117, Béres Csaba 698, Cservid Levente 121, Domahidi Sándor 48,
Erdei Imre 48, Erdei László 64, Kõvári Gyöngyi 208, Magyari Attila
66, Májercsik Attila 255, Medve Ferenc 66, Nagy Botond 56, Németh
János 25, Sóki Béla 116, Széll Zsolt
Levente 47, Szilágyi Gizella 81, Takács János 33 szavazat;
Csokaly (414 érvényes szavazat):
Csuka József 355 igen, 59 nem szavazat;
Érköbölkút (490 érvényes szavazat): Gõdér Attila Sándor 448 igen,
42 nem szavazat;
Érolaszi (255 érvényes szavazat):
Karancsi Béla 225 igen, 30 nem
szavazat;
Hegyközszentmiklós (452 érvényes szavazat): Mocsár László 396
igen, 56 nem szavazat;
Nagykágya (335 érvényes szavazat): Horváth Gyula 69, Nagy István 266 szavazat.
jelöltet, következõ lapszámában pedig részletes összeállításban foglalkozunk a helyhatósági választásokkal.
C Ér hangja

RMDSZ-jelöltek a június 10-i választásra
Polgármesterjelölt: Béres Csaba (szociológus).
Helyi tanácsosjelöltek: 1. Béres Csaba (szociológus), 2. Gõdér Attila Sándor
(agronómus), 3. Mocsár László (tanár), 4. Csuka József (vállalkozó), 5. Nagy
István (adminisztrátor), 6. Karancsi Béla (tanár) 7. Májercsik Attila (erdész),
8. Kõvári Gyöngyi (vállalkozó), 9. Cservid Levente Imre (tanár), 10. Hamza
Sándor (nyugdíjas), 11. Béres Attila (asztalos), 12. Sóki Béla (tanár), 13. Szilágyi Gizella (egészségügyi asszisztens), 14. Magyari Attila (könyvelõ), 15.
Medve Ferenc (földmûves), 16. Erdei László (matematikus), 17. Nagy Botond
(gyógytornász), 18. Erdei Imre (vállalkozó), 19. Széll Zsolt-Levente
(autómérnök), 20. Takács János (vállalkozó), 21. Németh János (mérnök),
22. Kõvári Krisztián (értékesítési szakember).

C Fotók: Pap Enikõ

Polgármesterjelöltek elõválasztása (4221 érvényes szavazat):
Béres Csaba 2540 (60,17%),
Boros László István 470 (11,13%),
Májercsik Attila 1211 (28,68%) szavazat.
Hegyközszentmiklósi kalákázók és kíváncsi gyerekek

Nagykágyán is készül a játszótér

Y Számos játszótérrel gazdagodott
Székelyhíd és a hozzá tartozó öt falu
az utóbbi néhány hétben. Ez egyrészt az önkormányzat által építtetett négy székelyhídi játszóteret jelenti, melyrõl már olvashattak elõzõ
lapszámunkban, másrészt a Tulipán
Kaláka nevet viselõ program kere-

tén belül a falvakon felépített játszótereket. A program két legkiemelkedõbb célja, hogy a régi kalákákhoz
hasonlóan összehozza, összekovácsolja az embereket, s eközben az
emberek együtt valami hasznosat
csináljanak.
C Folytatás a 8. oldalon

Méltó a Griffiti csapata
Örkény egyperceseihez
G

A székelyhídi diákszínjátszók nyerték meg
az Országos Színház és Múzeum Intézet versenyét

Y A székelyhídi Griffiti Dráma- és évfordulója tiszteletére középiskoFilmmûhely csapata gyõzött a magyarországi Országos Színház és Múzeum Intézet (OSZMI) versenyén. Az
Örkény István író születésének 100.

lások számára kiírt vetélkedõ döntõjének a budapesti Örkény-színház
adott otthont április 15-én.
C Írásunk az 5. oldalon
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C Fotók: Béres Angéla

Szavalóverseny
Hegyközszentmiklóson

A szavalóversenyen
díjazott
diákok

Y A hegyközszentmiklósi József Attilaszavalóversenyre érkezõ 43 versenyzõt és a
kísérõiket József Attila költõ verssorai köszöntötték. „Szállj költemény, szólj költemény / mindenkihez külön-külön…”.
Az albirsi, érköbölkúti, kiskereki, margittai,
szandai és helyi tanulók két-két verset adtak

elõ: elõször valamelyik évfordulós költõ
(Áprily Lajos, Arany János, József Attila vagy
Nemes Nagy Ágnes) alkotását, majd egy második, szabadon választott verset bármely
magyar költõtõl.
A kis szavalók teljesítményét a saját költeményét elõadó Pongrác Ágnes költõ, Szabó János,

a Móka vezetõje és Sóki Béla tanár alkotta háromtagú zsûri bírálta el. Minden felkészítõ tanár és szavaló oklevelet kapott.
A szavalóversenyen kiosztott könyvjutalmakhoz Béres Csaba, Boros László-István és
Sóki Béla járult hozzá.
C Ér hangja

A verseny díjazottai
I–II. osztály: 1. díj: Koncz Richárd, 2.
díj: Nagy Róbert, 3. díj: Hamza Barbara, különdíj: Eperjesi Barnabás;
III–IV. osztály: 1. Gabriela Szabrina,
2. Marinek Gergõ, 3. Sándor Emese,
különdíj: Bede Zoltán, Erdei Tamás;
V–VI. osztály: 1. Kis Imre, 2. Ökrös
Roland, 3. Molnár Edina, különdíj:
Béres Emese, Molnár Edina;
VII–VIII. osztály: 1. Nagy Ervin, 2.
Podorocky Evelin, 3. Kovács Alexa,
különdíj: Molnár Tünde.

... és bírálóik:
Sóki Béla,
Pongrác Ágnes
és Szabó János
(az asztalnál)

In memoriam
Nánási Zoltán
(1934–2012)
Y Elhunyt Nánási

Zoltán helytörténész,
régész, tanár, közíró,
Székelyhíd város díszpolgára.
Régészeti és helytörténeti irányultságú tudományos tevékenysége mellett több mint három évtizedig tanította a középiskolás diákokat Székelyhídon,
késõbb Érmihályfalván, rövid ideig városunk
múzeumának munkatársa is volt. Jelentõs
mûvei között megemlítjük Székelyhíd és
Érmihályfalva monográfiájának megalkotását. Számos gazdasági, társadalmi, mûvelõdési jellegû írása több szakfolyóiratban és
más kiadványban is napvilágot látott. (Lapunk hasábjain is rendszeresen közlünk a
Nánási Zoltán által összegyûjtött helyi témájú anekdotakincsbõl.)
Rendkívüli ember távozott közülünk, aki
egész életét az általa olyan jól ismert és szeretett érmelléki közösség szolgálatának szentelte. Nyugodjék békében!
C Ér hangja

Hõs vagyok
Német Andrea
Mint gyökerek a föld alatt
Fonom feléd karom,
S vihar elõtti csöndeket dobban
Apró szívem.
Vidáman és sírva fájlak
Hol itt vagy, hol csak kitalállak.
Álmaim csontvázai borostyán napokba zárva.
Képeim rólad örök esõkben ázva.
Kutatom léted s lépted
Lassan csurgó mézsötétben.
Hol elmosódsz, hol megjelensz bennem,
Mint ezer pici elfelejtett gyertyaláng
Egy megvakult tükörben.
Hõs vagyok, halott hõs.
Elveszett, kárhozott lélek,
Csak mert érted örökre halva élek.

Célkeresztben az elsejék
Y Január, június, november – csak néhány nem szûnt meg egyik évrõl a másikra, az embe- ehhez a naphoz kötõdik, véres és erõszakos alább hagy, de egyelõre a megmaradt munkapélda arra, hogy mely hónapokban kerül kiemelten fontos helyre az elsejei dátum a nemzetközi, illetve a magyar kultúrában. Nem volt
ez másként a tavasz legbolondosabb és legillatozóbb hónapjaiban, áprilisban és májusban
sem. De ismerjük-e vajon ezeknek a napoknak
a történeti vagy épp történelmi hátterét, ha
már április elsején bolondozunk és május elsején pedig élvezzük a szabad napot?

Bolondok napja
Április hónapja sok tekintetben való bolondságával máris megérne egy kutatást. De mi a helyzet az elsejével? Mitõl tréfÛálkozósabb, ez a nap,
mint a többi? Egyes források szerint az ókori római konzulok ekkor nyitották meg hivatalosan
az új esztendõt, mások szerint az ókori római
szaturnáliaünnepekbõl rajzolódott ki a bolondok napja. De igazán egyik feltételezés sem meggyõzõ. Egy másik érdekes forrástörténet szerint
az április elsejei tréfálkozás szokása Franciországból indult, ahol a régi naptár szerint április elseje volt az új év elsõ napja, s az emberek
megajándékozták egymást ebbõl az alkalomból.
1564-ben IX. Károly francia király azt a rendeletet hozta, hogy január elsején ünnepeljék az új
évet, de mivel az áprilisi dátum berögzõdése

rek mindkét hónapban megajándékozták egymást. Azonban idõvel ez kezdett költséges lenni,
ezért áprilisban már különbözõ viccelõdésekkel
örvendeztették meg egymást az ismerõsök, így a
hamis évkezdet hamiskodással kezdõdött. A bolondok napja a magyar néphagyományban is nagyon rég ismert. Ezen a napon az emberek rémhíreket találtak ki és terjesztettek a falvakban,
néha gúnyos hangvételû versikéket mondtak
egymásnak vagy nem létezõ tárgyú küldetésekre
küldték a gyermekeket. Vallási szálon is voltak
kötõdései e napnak a néphagyományokhoz, például a néphit szerint Júdás április elsején akasztotta fel magát. Akárhogy is legyen, a lényeg,
hogy se a tréfálkozók ne essenek túlzásba, se a
megtréfáltak ne sértõdjenek meg a vicceken, hiszen kell egy ilyen nap is a 365-bõl, amikor kicsit
fejére áll minden, a jó értelemben.

Május elseje – a véres
sztrájkoktól az ünneplésig

A májusi hónap elsõ napja nemzetközileg elismert munkaszüneti nap (ideális esetben). Mindenkinek a kellemes tavaszi idõ, a kirándulás, a
pihenés jut eszébe errõl a napról. Ki hinné, hogy
a kicsivel több mint kétszáz éves történet, ami

eseményekkel fûszerezett társadalmi megmozdulásról szól? A munkaszüneti nap elõzményei
egészen a XIX. század elejéig nyúlnak vissza, és
Angliából indulnak ki, akárcsak az ipari forradalom. Munkások tömegei fejezték ki elégedetlenségüket az iránt, hogy átlagosan 14–16
óra volt a kötelezõ munkaidejük, azaz majdnem
a mai kétszerese. Bár az egyre összetettebb gyári
gépezetek beiktatásával bizonyítottan csökkenthetõ volt a munkaórák száma a teljesítmény
csökkenése nélkül, a rövidebb munkaidõ ötlete
csak 1817-ben látott napvilágot. Ezután további
három évtizedre volt szükség, hogy 1847-ben
végre elfogadják a tízórás munkanapról szóló
törvényt, arról nem is beszélve, hogy Angliának
negyven évébe telt, mire minden munkáltató elmondhatta magáról, hogy az õ munkásai csak és
kizárólag tíz órát dolgoznak. Más országokban
közel sem haladt ilyen egyszerûen a folyamat,
mivel a nyolcórás munkanapok gondolata a törvényhozásig nagyon sokáig nem jutott el. Az Európát és az Egyesült Államokat egyaránt érintõ
1873-as gazdasági válság következtében nõtt a
munkanélküliség, ami még inkább sürgette a
munkaidõ csökkentését. (Kisebb munkaidõvel
több munkás alkalmazható és a munkanélküliség csökkentésével a társadalmi feszültség is

erõt dolgoztatták a végkimerülésig.) A munkások sztrájkokkal próbálták hangsúlyozni a helyzet kilátástalanságát, a munkájukat elvesztett
vagy még dolgozó emberek világszerte tüntetéseket szerveztek, amelyeket a hatóságok legtöbbször karhatalmi erõvel hallgattattak el. Az
Egyesült Államok szakszervezetei 1884-ben
olyan határozatot fogadtak el, mely szerint a
nyolcórás munkaidõ követelését 1886. május elsején általános sztrájkkal fogják nyomatékosítani. Az erre a dátumra szervezett általános sztrájkmegmozdulások sérülteket és holttesteket hagytak maguk után úgy a rend õrei, mint a munkások vagy civilek részérõl (pl. Chicagóban). Május
1-jét elõször 1890-ben ünnepelték nemzetközi
szinten. Ahogy az évek során a munkaidõvel
vagy egyéb munka körülményekkel kapcsolatos
konfliktusok megoldódtak vagy halványultak, a
május elseje a megemlékezés, késõbb pedig az
ünneplés napjává vált.
Május elseje története tehát ez volna, de nem
csak ennyi. Vallási vonatkozások is adnak okot
az ünneplésre, pontosan 1955 óta, ekkor ugyanis XII. Piusz pápa a világ leghíresebb ácsának, Jézus nevelõatyjának, Szent Józsefnek, a munkások védõszentjének szentelte május elsejét.
C Bíró Orsolya
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Kommunikáljunk,
határok nélkül!
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Megoldódott a nagykágyaiak
orvosi ellátása
G

Kedden és csütörtökön fogadják a betegeket a felújított rendelõben

Júniusban indul a fiatal sajtósok képzése

Y Útjára indult a magyar–román országhatár két oldalán élõket megszólító, Határon
átnyúló kommunikáció Hajdúböszörmény
és Székelyhíd között címû projekt, amely a
Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007–2013 keretében valósul meg.
Az április 20-i hajdúböszörményi nyitókonferencián a két város elöljárója, Kiss Attila és
Béres Csaba egybehangzóan kiemelte a 270
ezer eurós költségvetésû terv fontosságát a
nemzetközi kapcsolatok építése, illetve a lakosok tájékoztatása szempontjából. Megtudtuk, a magyarországi város sajtója igen színes: két évtizede mûködik közéleti hetilap, a
Szabadhajdú, a városi televízió pedig minden hétköznap jelentkezik adással, emellett
helyi rádió, honlap és idõszaki periodika
teszi teljessé a polgárok informálását. A konferencia szekcióülésein többek között a helyi
civil és kulturális élettel, valamint a projekt
tartalmi elemeivel ismerkedhettek meg a
megjelentek.

A Szabadhajdú Nonprofit Kft. által szervezett projekt The next mediageneration elnevezésû médiaprogramja keretében júniustól
összesen harminc – húsz székelyhídi és tíz
hajdúböszörményi – hallgató képzése kezdõdik meg. (A jelentkezõk elõválogatása Székelyhídon május 7-én lesz.) A fiatalok az újságírás, a televíziózás és az internetes rádiózás,
valamint a honlapkészítés alapismereteit sajátíthatják el. Gellén Lajos, a hajdúböszörményi
tévéstúdió vezetõje, a képzés szakmai koordinátora elmondta, a képzés tizenkét, szorosan
egymásra épülõ foglalkozás keretében történik. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellett
média-terepmunkán lesz lehetõség a tanultak
gyakorlati kipróbálására. A résztvevõk által
elkészített anyagok a www.thenextmediageneration.eu honlapon is megjelennek. Jelenleg a pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzése zajlik, amely során a televíziózáshoz,
rádiózáshoz, újságíráshoz szükséges berendezéseket vásárolják meg a partnerek.
C Ér hangja

A nagykágyai
rendelõben
dr. Csordás
Csaba-József
háziorvoshoz
fordulhatnak
a lakosok
egészségügyi
problémáikkal

Y Felújított orvosi rendelõ nyitotta meg kapuit nek vérnyomást és vércukorszintet. A nagykáNagykágyán április elején. A rendelõben dr.
Csordás Csaba-József háziorvos és aszisztense,
Mészáros Csilla Júlia látják el az ápolásra
szorulókat. A doktor úr Csokaly és Nagykágya
között ingázik, ezért órarendje is rövidebbre
szabott: kedden 13 és 18 óra között, míg csütörtökön 8-tól 13 óráig fogadja a betegeket.
A betegeskedõknek májusban ingyenesen mér-

gyai orvosi rendelõ megnyitása újabb lépése annak a folyamatnak, amelyben a Székelyhídhoz
tartozó összes falu egészségügyi ellátásának
javítása a cél. Ahogy korábban megírtuk, tavaly
nyáron Érköbölkúton nyitottak rendelõt, az
érolaszi helyzet megoldása pedig folyamatban van.
C Ványa Blanka

Kreatív iskolahét a Petõfi-líceumban
G

Az országszerte elõször megtartott Iskola másként programmal sikerült kizökkenni a mindennapi rutinból
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Y Kreatív hetet szerveztek április elsõ hetében a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceumban. A kezdeményezés ötletét a román kormány által
elfogadott ªcoala altfel – Iskola
másként elnevezésû, az ország minden iskolájában idén elõször megszervezett program adta. Bár minden
kezdet nehéz, a visszhang igen pozi-

tív lett. A diákok és tanárok is egyaránt úgy vélik, hogy egy kicsit mindenkinek sikerült ezalatt a hét alatt
kizökkeni a mindennapi rutinból. A
szervezésben az iskolák teljesen szabadkezet kaptak, így minden tanintézmény saját tetszése szerint állíthatta össze a programsorozatot. A
székelyhídi iskolában voltak kreatív

pedagógiai napok, osztályfõnökös
programok, a fennmaradó idõben
pedig minden pedagógus egyénileg
szervezett tevékenységeket a diákjai
és önmaga szórakoztatására.
Vajon csak móka és kacagás volt ez a
hét? Mindenki számára nagy élmény
volt ez az újítás és általában véve mindenki meg volt elégedve a szervezés-

Iskola másképp Érköbölkúton: úttakarítás, verseny és népi hagyományok

sel a székelyhídi iskolában. Lehetõséget nyújtott kitörni a mindennapi sablonok közül úgy diák-, mint tanárszemmel. Ezenfelül számos új emberrel lehetett megismerkedni, hiszen a
programok korcsoportos lebontásban és jelentkezéses alapon folytak. A
diákok sokkal bátrabbak és lelkesebbek voltak, mint a hagyományos
órákon és ez a pozitív visszajelzés
tanáraiknak nagy örömet szerzett.
A sok jó mellett persze akadtak hátulütõk is. A programsorozat hosszúnak bizonyult, valamint a foglalkozások kétórás ideje is hagyott mag után
némi kívánnivalót. Sok esetben a diákok nem készültek eléggé és csak öl-

be tett kézzel várták, hogy a sült galamb a szájukba repüljön. A tanárok
sem igazán tudták, hogy mire számítsanak, sokan úgy érzik, hogy talán a
következõ alkalommal majd õk is
bátrabban és felkészültebben vágnak
majd bele hasonló feladatokba.
És mi ebbõl a tanúság? Merjünk
bátrak és kreatívak lenni, hisz ezáltal könnyebben célt érünk a diákoknál és tanároknál egyaránt. Sablonosság, fásultság ellen van ellenszer,
mely mindenki munkáját örömtelibbé, értékesebbé teheti. A változás
kulcsa a kezünkben van, csak rajtunk múlik, akarjuk-e használni.
C Ványa Blanka

Diákok: több ilyen programsorozatra lenne szükség

Érköbölkúti
diákok az Iskola
másként hetének
egyik programján
Mozgalmasan teltek az Iskola másképp programnak
szánt napok az érköbölkúti diákok és tanáraik számára.
E mozgalmas hét nagyszabású hulladékgyûjtéssel kezdõdött, amelyben az iskola apraja-nagyja aktívan részt vett
és tanáraikkal együtt megtisztították a falu utcáit és sikátorait a szeméttõl. Másnap egy nagyszabású „tájékozódási” versenyben vettek részt az iskola diákjai. Egy megadott térkép segítségével kellett a csapatokra felosztott
diákoknak bejárniuk a falu utcáit úgy, hogy a megjelölt
helyeken tanáraik várták õket különféle feladatokkal. A
csapatokat e feladatok megoldásai alapján pontozták. A
versenyzõk az iskolából indultak és ugyanoda érkeztek
vissza. Mindegyik csapat oklevélben részesült és minden
egyes versenyzõt édességgel díjazták. A harmadik nap a

népi hagyományok napjának bizonyult, mivel az osztályok, élükön az osztályfõnökükkel bemutatták a magyarság régi mesterségeit. Betekintést nyerhettünk többek
között a lópatkolás, a borbélyszalonok, a vályogvetés, a
hímzés, a kötélverés, a vincellérek és a cipészek mesteri
fogásaiba, fortélyaiba. Ezek mellett még sok-sok egyéb
régi mesterség csínját-bínját sajátították el, majd mutatták be a gyerekek. Mivel ez is vetélkedõ formájában zajlott, az osztályok oklevelekkel, az összes diák pedig édességekkel gazdagodott. Másnap, e mozgalmas hét
lezárásaként Czondi István, a helyi református egyház
tiszteletese tartott megemlékezést a húsvéti szokások
õsrégi múltjárol.
C Zsigmond Levente

Nagy sikert aratott az Iskola másként programsorozat a Petõfi Sándor Elméleti Líceum diákjai körében. Nemcsak a kötelezõ órák elmaradása miatt
élvezték a tanulók ezt az április eleji hetet, hanem azért is, mert sok érdekes dologgal ismerkedhettek meg, új barátokat szerezhettek, megismerkedhettek más osztályba járó diákokkal, több új témavilágot tárhattak fel,
megtanultak csoportként együttmûködni, közös élményeket gyûjthettek,
minden tanár a számára kedves témában tarthatta óráit.
A diákok nagy örömmel léptek be az iskolába, mivel nem tudták elõre,
hogy mi is vár rájuk pontosan, némely kötelezõ óránál érdekesebb dolgokkal gyarapodott a tudásuk. A különbözõ programok érdekessé és változatossá tették a heti programkavalkádot. Mindenki számára új dolog volt,
hogy maguk jelentkezhettek az általuk legjobbnak vélt programokra, foglalkozásokra. Néha vita is alakult ki a megtelt létszám miatt, mivel több
program is túl vonzónak bizonyult és akár képesek lettek volna versengeni is a jelenlétért. Mind a tanárok, mind a diákok sokkal szabadabban és
könnyedebben viszonyultak egymáshoz, így a foglalkozás gördülékenyebben és jobb hangulatban telt.
A diákok véleménye szerint szükség lenne még több ilyen programsorozatra, mivel az ilyen szabadabb tanulás jobban összekovácsolja a diákokat
és a tanárokat egyaránt. Voltak olyan szemfüles diákok is, akik ezen a héten is begyûjtöttek egy-egy jó jegyet, hiszen remekül helytálltak minden
feladat során. A tanulók bevallása által leszûrhetjük, hogy e hét igen kellemesen, hasznosan, vidáman, szórakozással, de mégis legfõképpen tanulással és tapasztalatszerzéssel telt. A diákok remélik, hogy még több ilyen alkalmon is részt vehetnek, hiszen tanulni nem csak vasszigorral lehet, hanem némi hangulatot és kreativitást is lehet csempészni a tananyagba.
C Fazakas Evelin
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Kik lennének Tombolával gyûjtik az e-szemetet
városvezetõk?
G

Május 19-én ismét leadhatjuk az elektromos és elektronikus hulladékot

Y Elektromos és elektronikai hul- központjában lesz egy-egy gyûjtõ- lehet leadni a hulladékokat. Ez alka-

G

Hat személy pályázza meg
a székelyhídi polgármesteri tisztséget

Hat jelölt közül választhatják ki a székelyhídi és környékbeli polgárok
június 10-én azt a személyt, aki a következõ négy évben fogja vezetni a
várost. Az alábbiakban röviden bemutatjuk õket – nevük szerinti ábécésorrendben –, további részleteket a következõ lapszámunkban foglalt részletes választási anyagainkban találhatnak majd.

ladékgyûjtést szerveznek május 19-én
10 és 17 óra között Székelyhídon és a
hozzá tartozó falvakban. Az eddigi
gyûjtésekhez hasonlóan minden falu

pont. Székelyhídon a városháza elõtt,
a felsõvárosi üzlet elõtt, az Ibi Bárnál,
a kiskágyai benzinkútnál, az Állomás
utca és a Kandia keresztezõdésében

Húsvéti Bál Nagykágyán
Megújuló kágyai kultúrotthon

Y Béres Csaba, a jelenlegi polgár- mezõgépész, jelenleg adminisztrá-

mester a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben
indul. Székelyhídon született 1975ben, a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen szerzett szociológus diplomát. 2008 óta Székelyhíd
városvezetõje.

torként dolgozik.

Incze Levente-Béla programozó
mérnök, a Magyar Polgári Párt (MPP)
jelöltje Élesden született 1977-ben,
jelenleg érolaszi lakos.

Cristina Duþã a Szociáldemokrata
Párt (PSD) jelöltje, 1969-ben született Margittán, végzettségét tekintve
politikai elemzõ.

Ioan Octavian Pop a Demokrata-Liberális Párt (PDL) színeiben indul.
1967-ben született Székelyhídon.
Végzettsége állattenyésztési mérnök,
jelenleg is ezen a területen dolgozik.

Gyurcsik Zoltán a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részérõl pályázza meg
a polgármesteri tisztséget, amelyet
2000 és 2008 között már betöltött,
de az RMDSZ színeiben. 1952-ben
született Székelyhídon, végzettsége

Rhédey Emília az Erdélyi Magyar
Néppártot (EMNP) képviseli a választáson. 1952-ben született Székelyhídon. Könyvelõ, jelenleg az EMNP helyi szervezetének alelnöke.
C Ér hangja

lommal is minden hulladékért tombola jár, mellyel értékes nyereményeket
vihetnek haza a nyertesek.
C P. E.

Hangulatosan szórakoztak a bálon megjelent fiatalok

Y Idén is nagy népszerûségnek örvendett a húsvétvasárnapi nagykágyai Húsvéti Bál, amely nemcsak
a helyi fiatalságot gyûjtötte össze, de
szép számban voltak a környezõ településekrõl, például Csokalyról, Bihardiószegrõl és persze Székelyhídról is.

Megújulni látszik a rendezvénynek otthont
adó kultúrotthon, amely már számtalan
nagykágyai rendezvény fõ helyszíne volt. Az
elmúlt hónapokban kicserélték a villanyvezetéket, a mennyezetre új világítótestek, illetve
a színpadra új reflektorok kerültek, amelyek
már a bál alkalmával üzemképesek voltak. A
felújításoknak ez csak a kezdetét jelenti, mivel tervben van a színpad felújítása, amely
már új függönnyel büszkélkedhet. A továbbiakban tervezik a nagyterem teljes kifestését,
amely a nyár végére kell elkészüljön, amit mi
is izgatottan és szeretettel várunk.

A belépõdíj mellett tombolát is lehetett vásárolni, mellyel három sört,
három üveg bort és egy üveg pezsgõt
lehetett nyerni, tehát összesen hét
nyertes lett gazdagabb egy-egy üveg
itallal. Az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan a jó hangulatról ismét a Buli-

szerviz együttes gondoskodott, õk
már harmadik éve húzzák a talpalávalót a szórakozni és táncolni vágyó
örök fiatalságnak. Azt hiszem, bátran
elmondhatom azt, hogy akik ott voltak, azok nagyon jól érezték magukat.
C Bondoc Gábor

Presbiteri konferencia Törökszentmiklóson
G

Hegyközszentmiklósi küldöttség a magyarországi református gyülekezeti találkozón
„Isten gondviselése igazgatja az emberek
szívét és útait.” (Példabeszédek, 21. rész)

Y A hegyközszentmiklósi református gyüleke-

zet 43 képviselõje vett részt Árus László Csongor lelkipásztor vezetésével a magyarországi
Törökszentmiklóson tartott nagyméretû virágvasárnapi presbiteri konferencián az ottani egyházközség meghívására.

A megjelenteket a fogadó lelkipásztor, Szabó József esperes köszöntötte. Az istentiszteletet a felemelõ élményt nyújtó
kezdõének nyitotta. Az iskola diákjai virággal
a kezükben vonultak be a templomba, így
köszöntve az ünnepet. Az Isten igéjét lelkünk
épülésére Barta Gyula szatmári református
esperes hirdette, hiszem, hogy mindannyiunk számára építõ jellegû volt és könnyet

csalt a szemünkbe. Istentisztelet végeztével a
jótékonysági vásárra és a református könyvüzletbe látogattunk.
A közös ebéd elfogyasztása után kezdetét
vette a presbiteri konferencia, amelyet Szabó
Dániel, a presbiteri szövetség elnöke indított.
Az éves beszámoló után következtek a
vendéggyülekezetek beszámolói a presbiteri
munkáról, amelyet a saját egyházközségük-

ben fejtenek ki. Nemcsak a presbiterek munkájáról kaptunk átlátható képet, hanem a
gyülekezetek helyzetérõl is. Köszönjük a lehetõséget, hogy részesei lehettünk egy ilyen
konferenciának. A találkozó az egyházunk támogatásával jöhetett létre. Kívánunk további
áldásos munkát a konferencia szervezõinek
életére.
C Béres Angéla
C A szerzõ felvételei

A presbitérium
képviselõi
megérkeznek
a találkozóra

Áhítat a törökszenmiklósi
templomban
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Méltóak Örkény egyperceseihez
G

A székelyhídi Griffiti diákszínjátszói nyerték az Országos Színház és Múzeum Intézet versenyét

A székelyhídi Griffiti Dráma- és Filmmûhely csapata gyõzött a magyarországi Országos Színház és Múzeum Intézet (OSZMI) által középiskolások számára kiírt verseny április 15-i budapesti döntõjében. A vetélkedõt Örkény
István író születésének 100. évfordulója tiszteletére szervezték meg.

Y „Örkény István születésének 100.

évfordulója tiszteletére az Országos
Színház és Múzeum Intézet (OSZMI)
versenyt hirdet középiskolások számára. A szerzõ egyperces novelláiból
szabadon válogatva színpadi produkciókat várunk, maximum 15
percben, tetszõleges stílusban.”

Ezek a sorok indítottak el minket a
siker felé. Ugyanis amint eljutott
hozzánk – azaz a Griffiti Dráma- és
Filmmûhely csapatához – a pályázati felhívás, nyomban megragadtuk
az alkalmat, és megalkottuk azt a
színdarabot, amely méltónak bizonyult ahhoz, hogy 58 pályázó közül

bekerüljön a legjobb kilencbe és bemutassuk a Budapesti Örkény István Színház híres színpadán 2012.
április 15-én.
Ezen a remek napon pedig az is kiderült, hogy hiába szálltunk le három éve a színpadról, amint visszaállunk, siker övez bennünket, hiszen
megelõzve a nyolc magyarországi
csapatot, mi nyertük el a tisztes elsõ
helyet. Mondhatom jó érzés volt rádöbbenni, hogy nem jöttünk ki a
gyakorlatból, és egy ilyen neves ver-

senyen is nagyszerûen megálljuk a
helyünket. Amit elsõsorban a csoportvezetõnknek köszönhetünk,
mert sajnos ez alkalommal is –
ahogy már nem egyszer – tapasztaltuk azt, hogy a színészek lehetnek
akár rendkívülien jók, ha a rendezõ
mégsem rendelkezik a kellõ adottságokkal. Persze láttunk igazán remek
elõadásokat is a versenyen, éppen
ezért büszkeséggel tölt el bennünket
a tudat, hogy a mi csapatunk nyilvánult a legkiválóbbnak közöttük.

„Gelem, gelem lungone dromenca!”
G

Áron tanító bácsi

Nemzetközi roma napi ünnepség Székelyhídon

Ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg április 5-én a hivatalosan április 8-án ünnepelt nemzetközi roma napról a Székelyhídi Munkásklubban.
Az eseményre igen szép számmal érkeztek rokonok, barátok, ismerõsök
és a Petõfi Sándor Elméleti Líceum néhány pedagógusa is tiszteletét tette
az ünnepségen. Az esemény fõszervezõje Varga Radu tanár volt, aki áldozatos munkájával mindig a roma gyerekek és a közösség érdekeit képviseli úgy az iskolában, mint a mindennapokban.

Fellépõ diákok

Varga Radu fõszervezõ köszönti az egybegyülteket

Y A kezdés elõtt nagy volt az izga-

lom, sürgés-forgás, sok csillogó
szemû gyerek várta, hogy megmutathassa tehetségét a szinpadon. Az
eseményt köszöntõbeszédek sora
nyitotta. Elõször a székelyhídi középiskola igazgatója, Hegyesi Viktor szólt az egybegyûltekhez, megköszönve a szülõk, pedagógusok és
a fõszervezõ áldozatos munkáját,
akik nevelik és egyengetik ezen tehetséges gyerekek útját és próbálják õket felkészíteni a majdani
nagybetûs életre. Külön kiemelte a
tanulás fontosságát és arra kért
minden szülõt, hogy támogassák
ezen az úton gyermekeiket, hogy
õk még jobban boldoguljanak, még
többre haladjanak majd az életben,
mint az elõzõ generáció tagjai. Hisz
tulajdonképpen ez minden szülõ álma, hogy a gyereke valóra válthassa álmait, boldognak és sikeresnek
láthassa õt. Végezetül beszélt ezen
ünnep fontosságáról, a roma közösségek életében, békés és tiszteletteljes ünneplést kívánva mindenkinek. Az igazgató beszédét
Varga Radu szavai követték, aki az
iskolában roma történelemre oktatja a gyerekeket, valamint iskolai
és társadalmi közvetítõi munkát végez a székelyhídi roma közösség-

ben. Beszélt a roma történelemrõl,
arról, hogy milyen kiváló mesteremberek voltak a romák, milyen
kézügyességgel és zenei valamint
ritmusérzékkel rendelkeztek és
rendelkeznek még ma is. De valamilyen módon manapság sajnos
ezen talentumokat sokan elpazarolják, pedig ezáltal válhatnának
újra a társadalom megbecsült és
elfogadott tagjaivá. Beszélt a
nemzetközi roma napról, melyet
1971. április 8-án fogadtak el a
nemzetközi roma kongresszuson, a
London melletti Opringtonban. A
küldöttek a világ számos országából azért gyûltek össze akkor, hogy
leróják kegyeletüket a holokauszt
roma áldozatai elõtt. A küldöttek a
világkongresszuson zászlót és himnuszt választottak (cikkünk címe a
roma himnusz kezdõ szavai –
szerk. megj.), és ekkor ismerték el
hivatalosan a cigány nyelvet is. A
romáknak minden lehetõségük és a
tehetségük is megvan a boldoguláshoz, csak le kell rázzák magukról
azt a jelenlegi felfogást, melybe belefásultan élnek.
A beszédek után a gyerekek már
alig várták, hogy színpadra léphessenek. Az elõadást Rézmûves Annamária és Balázs Attila dala nyitotta,

A nap legkülönlegesebb pontja az
volt, amikor a budapesti Nyugati
Pályaudvar közepén ujjongva egymás nyakába ugrottunk, miután
megtudtuk: elsõk lettünk. Ez pedig
azért itt történt így, mert a csapat
azon része, akik vonattal utaztak,
nem várhatta meg az ünnepélyes
eredményhirdetést, hogy elérje a
hazainduló szerelvényt. De talán
így még emlékezetesebb volt ez a
pillanat.
C Major Zsuzsa

Hegyesi Viktor, a Petõfi-líceum igazgatója is részt vett a rendezvényen
akik a roma himnuszt adták elõ az
egybegyûlteknek. Az Ének Együttes
bibliai idézeteket, vallásos történeteket és énekeket adott elõ. Csodálatos hangjuk betöltötte és körbecsengte az egész termet, mintha az
angyalok kórusa zengett volna fel.
Sokan hitvallást tettek nemzetiségükrõl, büszkén felvállalva roma
származásukat, hisz a romák igen
fontos és értékes tagjai a társadalomnak. De mindehhez elengedhetetlen az iskola, ami nélkül nem boldogulnak az életben, ezért minden
kis beszéd az iskola fontosságára
hívta fel a figyelmet. A gyerekek egy
rövid színdarabot is elõadtak egy
óriás fiúról, akit sehová nem akarnak felvenni az iskolába, de végül

egy igazgató mégis megkönyörül
rajta és családján. A fiút elõször kétkedve fogadják az iskolatársak, de
hamar megbarátkoznak vele, mert
kiderül, hogy õ egy jószívû óriás.
Az esemény végére megérkezett
Jeremiás Attila, a Ruhama Alapítvány képviselõje is, aki beszédében
méltatta a roma kultúrát és kiemelte ezen ünnep fontosságát a roma
közösségek életében. Az ünnepség
egy kis teadélutánnal zárult, melyen a Ruhama Alapítvány támogatásával a gyerekek együtt fogyaszthatták a süteményeket és üdítõket,
közben talán már a következõ
roma napi események szervezésére
gondolva.
C Ványa Blanka

A hatvanas évek elején, csak egy osztály volt a kiskútvölgyi cigányiskolában, melynek tanítója Áron bácsi
volt. Hej, de sokat bajlódott, méghogy
a gyerekekkel, de a szülõkkel, akik
néhány kivétellel írástudatlanok voltak. A kastélybeli iskolából az igazgatók nem sokat törõdtek a cigányiskolával, ráhagyták a tanítóra, aki eljárt
a tantestületi gyûlésekre, rendben
tartotta az iskolai dokumentumokat.
A naplót és az anyakönyvet, amire
kellett, hibátlanul kitöltötte, osztályról-osztályra biztosította az iskolába
járást a gyermekeknek, sõt, az írástudatlan szülõket is nyilvántartotta, s
néhány beosztott tanárral még az
írástudatlanságot is felszámolták.
A megyei tanfelügyelõségen az
igazgatót meg is dicsérték, mert más
iskolából csak az állandó panasz
volt, hogy a gyermekek nem járnak
az iskolába. Így jó ideig minden
rendben is volt. Majd a megyei tanfelügyelõség kiküldött egy felügyelõt,
hogy megismerjék a székelyhídi cigányiskola tapasztalatait. Az igazgató meglepõdött, mikor elmondta,
hogy miért jött, de meg kellett, hogy
legyen, ezért kimentek a cigányiskolába. Amikor a bejárati ajtó elõtt voltak, nyíltak az ablakok, a gyerekek
egymás után ugráltak ki, és eliszkoltak, ki merre látott. Mire a látogatók
beléptek, üresen állott az osztály.
Áron bácsi rosszallóan csapta össze
a kezét, és szemrehányóan mondta:
– Na ugye, igazgató elvtárs?!... Nem
megmondtam, hogy ne zavarják a tanítást? Hagyjanak békében bennünket! Megijesztették a gyermekeket,
mind itt hagytak, megint napokig kell
menjek utánuk, hogy ismét járjanak
iskolába.
Az igazgató és a tanfelügyelõ belátták, hogy Áron tanító bácsinak igaza
van. Hogy mit jelentett feletteseinek
a tapasztaltakról a felügyelõ és milyen tanulságot vont le a tanfelügyelõség?...
Nem tudni. De hogy többé nem zavarták meg Áron tanító bácsit a tanításban a kiskútvölgyi cigányiskolánál,
az biztos. Nála a gyermekek tankönyvei is mindig újnak látszottak. Mikor
az igazgató faggatta róla, hamiskásan
megmagyarázta, hogy azért, mert
nem osztja ki a gyerekeknek, másképpen a szülõk cigarettasodrásra meg
miegyébre használnák fel.
C Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,
mindennapi apró villanások,
anekdoták
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Európai-bajnoki dobogón
a székelyhídi karatésok
G

Flóra Fruzsina ezüstérmet, Flóra Beatrix bronzérmet szerzett a bukaresti kontinensviadalon

Y Kitûnõen szerepeltek a székelyhídi Phoe-

nix sportolói a SKDUN sotokan karate Európa-bajnokságon: Flóra Fruzsina gyerek nõi
kumite kategóriában ezüstéremmel, míg Flóra Beatrix az ifjúsági nõi kumitében bronzéremmel tért haza a bukaresti versenyrõl. Az
igen magas színvonalú megmérettetésen 27
országból több mint 700 versenyzõ között az
említetteken kívül még öt érmelléki sportoló
küzdött a román válogatott színeiben. Gratulálunk sportolóinknak, akik a csapat és kisvárosunk hírnevét gazdagították, és teljesítményükkel ismét bizonyították, hogy megérdemelték a szülõk, valamint a polgármesteri
hivatal bizalmát és támogatását.
A következõ féléves idõszakot még keményebb felkészüléssel fogják tölteni, hiszen amennyiben jól teljesítenek a kvalifikációs Románia-kupán, még rangosabb sportvetélkedõn, az októberi milánói világbajnokságon mérettethetik meg tudásukat. Az
olaszországi versenyig rengeteg munka és a
támogatók keresése várja a kis csapat fáradhatatlan sportolóit és Guba József vezetõ
oktatót.
C G. J.

Érköbölkúti Júlia-kupa
asztalitenisz-bajnokság

A Flóra-testvérpár,
az ezüstérmes Fruzsina és
a bronzérmet nyert Beatrix
európai szinten is öregbítették Székelyhíd hírnevét

Székelyhíd jövõje
G

A Székelyhídi Hírlap 1911. június 22-i cikke

A bajnokság résztvevõi

Y Négy iskola huszonöt tanulója
versenyzett a negyedik Júlia-kupa
asztalitenisz-bajnokságon, amelyet
március végén szerveztek Érköbölkúton. A helyi pingpongozók mel-

lett Hegyközszentmiklós, Monospetri és Nagykágya asztaliteniszezõi
mérték össze tudásukat ebben a
sportágban.
C Zsigmond Levente

V–VIII. osztályos lányok: 1. hely: Kaszonyi Antónia, 2. hely: Horváth
Beatrix, 3. hely: Balogh Erika (mindhárman érköbölkútiak);
V–VI. osztályos fiúk: 1. Istvándi Márk (Hegyközszentmiklós), 2. Rãzvan
Lincar (Monospetri), 3. Fehér István (Hegyközszentmiklós);
VII–VIII. osztályos fiúk: 1. Paul Mihai (Nagykágya), 2. Kaszonyi Ákos (Érköbölkút), 3. Kozák Zsolt (Monospetri).

Hibaigazítás
Az Ér hangja 2012. márciusi számában megjelent Másodikok a teremlabdarúgók címû írásunkban a székelyhídi csapat névsorából sajnálatos módon
kimaradt Tatai Gábor csapatkapitány neve. Az érintett elnézését kérjük.

pozó

a

Eredmények

jövendõrõl írni igen kényes dolog. Vagy szabad futást engedünk a képzeletnek és megalkotunk egy
szép álomképet, vagy szigorúan a jelen alapján latolgatjuk az eshetõségeket, s nem annyira az egységes képet,
mint inkább a részleteket igyekszünk kombinálni. Mikor
Székelyhídnak, a mi kis városunknak jövõjérõl szólok, az
utóbbi módszer szerint igyekszem megállapítani a fejlõdést irányait.
Azt vita nélkül elfogadhatjuk, hogy a közeljövõben - valami Deus ex machinát leszámítva - Székelyhídból világváros nem lesz. Valószínû, hogy nem fog, az ún. nagyobb
vidéki városok közé se emelkedni. Debrecennek és Nagyváradnak a közelsége kizárja azt, mert hiszen Székelyhíd
beleesik mindkét nagyváros vonzókörébe. Ha így a nagyvárosi ábrándokat fel kell adnunk, az még nem jelenti
azt, hogy fekvésünk bevágja a jövõ fejlõdés útját. Ellenkezõleg, ha Székelyhidat erõs, egészséges és kellemes
kisvárossá akarjuk fejleszteni, akkor ehhez minden feltételünk megvan.
Földrajzi fekvésünk a környék összes városkáinál kedvezõbb. Az alföld szélén s az Érmelléki-hegyek lábánál
fekszik, kapuja a Szilágyságba vezetõ útnak. Ha ezt a szerencsés helyzetet okosan felhasználjuk, megteremtettük
az egész fejlõdés alapját.
A szerencsés földrajzi fekvés a forgalmi eszközök útján
aknázható ki. Különösen a vasutaknak van e tekintetben
döntõ szerepük. Sajnos Székelyhíd csak részben kapta
meg azt az összeköttetést, melyre fekvése predesztinálja.
Megvan a Szilágyságba vezetõ út, de hiányzik az alfölddel, Debrecennel való egyenes összeköttetés.
Úgy tudjuk, újabban ismét felszínre vetették ezt a dolgot, a Nagyléta–Székelyhíd-csatlakozás. A kérdés olyan
fontos, hogy a róla való elmélkedést egy más alkalomra
tartjuk fent. Az utaknak különösen a szomszédos és a belsõ forgalomban van nagy jelentõsége és bizony itt min-

Átl

C A szerzõ felvétele

A

dig akad tennivaló; de a befektetett tõke talán sehol sem
hozza meg biztosabban a gyümölcsét. Amennyiben a Székelyhídról kiinduló utakat ismerem, legfõbb hibának azt
tartom, hogy azok kettõ - a nagyváradi és a margittai - kivételével nincsenek a legközelebbi faluig kiépítve, minélfogva az év egy részében használhatatlanok.
Hogyha berendezkedéseinket sikerül kifejleszteni, Székelyhíd szinte magától központja lesz a környezõ falunak és kisebb városnak, ma még nem az. Az ipar és kereskedelem önként indul fejlõdésnek, megteremtõdik az az
élénk gazdasági élet, mely a városi életet jellemzi.
Gazdatársadalmunk szintén kivenné részét városunk
javának munkálásában, ha reátérne mielõbb az alföldi,
ún. tanyagazdálkodásra, amirõl szintén sokat lehetne
beszélni.

A város a kultúra fáklyavivõje. Ez a legideálisabb szerepe a különben nagyon reális eszközökkel dolgozó embersokaságnak. Ha Székelyhíd ezen a téren vezetni akar
a környékben, feltétlenül és mielõbb fel kell állítani egy
gimnáziumot vagy polgári iskolát. A kezdõ lépések már
itt sem hiányoznak, de erõs kézzel dûlõre kell vinni a
dolgot, mert Székelyhíd emelkedése jórészben a kedvezõ megoldástól függ.
A városiasság ízlést, csínt és tisztaságot követel. Nekünk nem lehet ábrándozni monumentális épületekrõl,
nagyszerû parkokról, de a tisztaság és ízlés követelményeinek eleget tehetünk a magunk emberségébõl is. És
hogyha szép széles utcáinkat kissé tervszerûbben fásítjuk, meg az utcákat gondosabban takaríttatjuk, egészen
más benyomást fog tenni Székelyhíd, az Érmellék fõvárosa az idevetõdõ idegenre. [dr. Gulácsi Sándor]
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„Ha sok a kenyered,
osztogasd szét, rád ne száradjon!”
G

Beszélgetés Levente Péter színmûvésszel

C A szerzõ felvételei

„Tágas égen andalog! Tán te vagy, vagy én vagyok?” Tán egy sablonos interjú? Á, dehogy! Tán a Levente Péter?
Á, dehogy! Sokkal inkább Péter bátyó, aki április 12-én látogatott hozzánk a refomátus egyházközség meghívására, és égbõl pottyant vendégként kacagó koncerttel ajándékozott meg bennünket a munkásklubban.
– Az én generációm tagjai az önök
történetein és dalain cseperedtek
fel, a gyerekek azonban sokat változtak azóta. Kicsit úgy érzem,
mintha a mai fiatalok egy elveszett
generáció tagjai lennének. Milyen
hatást gyakorolnak az elõadásaik a
mai gyerekekre?
– Ahogy változik a világ, vele változnak a körülmények, igények, emberek is. Azonban nem gondolom úgy,
hogy a mai gyerekek másabbak,
rosszabbak vagy problémásabbak
lennének, mint a mindenkoriak. Viszont szerintem pechesebbek, mivel
sokuk életébõl hiányzik a biztonságos háttér, túl sok a feléjük áramló
információ, túl nagy a zaj, amely sokszor elnyomja az értékes hangokat.
Szerencsésnek érzem magam, mert
ahogy eddig is, ma is ugyanúgy eljut
a hangom a fiatal és idõsebb generáció tagjaihoz egyaránt. Ez egy talentum, amivel igyekszem élni és nem
elpazarolni. Kicsit büszke is vagyok,
mert az eddigi ötvenéves pályafutá-

jöttem, hogy ez az egyetlen módja
annak, hogy az igazságról beszélhessek. A színészek a nemzet udvari bolondjai és egy udvari bolondot látszólag senki nem vesz komolyan, kivéve Mátyás királyt. Végigjártam a
ranglétrát, segédszínészbõl és bábszínházi rakodóból váltam színésszé
1965-tõl, a magyarul értõ családok
Móka Mikijévé, a Magyar Televízió
Zsebtévé címû mûsorában.
– Így, 50 évnyi munka után is ugyanolyan derûsen, életvidáman áll elõttünk, mint huszonévesen. Bevallom,
nekem most is olyan, mint a gyerekként látott történetekben, mintha
megállt volna ön felett az idõ. Honnan ered ez az örök derû?
– A Jóistennek különös gondja volt
rám, mert nagyon jó családban nevelkedhettem. Megkaptam mindazt
a szeretet, vallásos nevelést, ami soha nem engedte, hogy kisiklódjon az
életem. Édesapám ritka bölcs ember
volt. Bár ügyvédi diplomával négy
évtizedet dolgozott végig segédmun-

utcára, aznap inkább maradj otthon!” – mondta. Ezt máig be is tartom és büszke vagyok, hogy 50 évnyi munka során soha nem voltam
betegszabadságon. Ez nem azt jelenti, hogy én sosem voltam beteg vagy
nem voltak problémáim az életben,
hanem azt, hogy ezt soha nem tártam nagy nyilvánosság elé.

som során sok millió pótunokára sikerült ezáltal szert tennem.
– Szinte egész életében gyerekekkel
foglalkozott, de keveset tudok az ön
gyerekkoráról. Gyerekként mi volt
az álma?
– Gyerekként legelõször az erdõ varázslatos világa vonzott, ezért hamar
el is döntöttem, hogy erdész leszek,
mert akkor minden nap egybefonódhatok a természettel. Nem sokkal ezután rájöttem, hogy erdészként nagyon magányos lennék, és én nagyon szeretem az embereket, ezért
lelkésznek megyek, aki a szabadidejében az erdõkben barangol. Késõbb
rajztanárnak készültem, de sajnos a
családi hátterem miatt, bár bejutottam, de pártpolitikai okokból mégsem fogadtak a képzõmûvészeti gimnáziumban. Ekkor eldöntöttem,
hogy újságíróként majd elmondom
az igazságot a hazug rendszerrõl, de
sajnos az a kor sem az õszinteség kora volt. Botcsinálta riporterként kerültem kapcsolatba a színjátszással,
és hamar kiderült, hogy tehetségem
van hozzá. Öröm volt játszani, így rá-

kásként (rendszerellenes elemnek
nyilvánították), soha nem vesztette
el józan ítélõképességét és hitét. Számos útravalót kaptam tõle, amikért
ma is hálával tartozom. Az egyik
alapvetõ az volt, amikor elfogadta,
hogy mûvészi pályára készülök: „Ha
ezt a pályát választod, fiam, és egyik
nap nem tudsz derûsen kilépni az

– Feleségével, Döbrentey Ildikóval
kacagó koncertjeikkel, barátjával és
munkatársával, Gryllus Vilmossal
valami olyan egyedülálló dolgot
hoztak létre, aminek nincs párja a
világon. Honnan jött az ihlet ezekhez a sajátos mûfajokhoz?
– Édesapám annak idején azt mondta, hogy „fiam neked mindig több

kört kell majd fuss az asztal körül,
mint a »mikutyánkkölykeinek«,
hogy érvényesülni tudj, hát fuss”.
Hát futottam is és közben számos
tapasztalatot szereztem, sok volt fájdalmas közülük. Családi hátterem miatt sehova sem vettek fel, így bár számos tanfolyamot végeztem, tulajdonképpen semmirõl sincs diplomám.
Bárkit utamba sodort az élet, igyekeztem tanulni tõle valamit, bármilyen
nyomorúság ért, igyekeztem hasz-

Kanapé

nomra fordítani és levonni belõle a
következtetéseket. Mindenki kap egy
talentumot, amit vagy elveszteget
vagy a hasznára fordít. Én mindig
igyekeztem jól gazdálkodni a saját talentumaimmal. Véleményem szerint
három fõbb embertípus van. Az amatõr, aki önképzéssel alkothat világraszólót. A mester, aki iskolázott tudással szerzi meg a megfelelõ jártasságot
egy bizonyos tudományágban. Végül
a mûvész, aki született adottságait önképzéssel, a hátrányos körülmények
ellenére is csiszolgatja, felebarátai javára is igyekszik fordítani tapasztalatait, megküzdött ismereteit. Ebben az
értelemben én önképzõ társas lénynek tartom magam. Óvodától egyetemeken, fõiskolákon keresztül a felnõtt oktatásig tanítok diplomák nélkül. Azt tanítom, amit az élet megtanított nekem. Tanulva tanítok az emberi viselkedés természetérõl, a változó
világról. Azt, hogy ha több kenyeret
kapsz, mint amennyit kértél, osszad
szét, hogy rád ne száradjon.
– Elõadásában nagyon sok szó esett
a házasságról, az emberi kapcsola-

tok e szent kötelékérõl, az egymás
iránti tiszteletrõl, szeretetrõl. Miben áll ön szerint egy házasság öszszetartó ereje?
– Szerintem minden házasság egy
hármasszabályon alapul: a testszellem-lélek kapcsolatán. Elõször a
kiválasztott személyt testi valójában
tapasztaljuk meg. Ha vonzónak találjuk testileg, akkor érdekel, hogy vajon tudunk-e beszélgetni is, ez a szellemi kapcsolat. A harmadik, a lelki
kapcsolat teljesíthet ki egy házasságot. Ez utóbbi a legfontosabb, az
hogy megbízunk-e a másikban, rá
merjük-e bízni az életünk. Ez viszont
kevés marad, ha ezt a szövetséget
nem adjuk Isten kezébe, nem bízzuk
rá életünk. Minden jó házasság a lelki kapcsolaton kell alapuljon, vagyis
a hármasszabály idõbeli sorrendje
meg kell forduljon. Elõre kerül a lélek, a megbízhatóság, ezt követi a
szellem, a beszélgetni tudás és harmadik, de lényeges a testi örömszerzés isteni ajándéka. A házasság az
„egész”-séget, vagyis egy egész nõ és
egész férfi harmóniára törekvõ kapcsolatát jelenti, mely a kölcsönös
tiszteleten kell alapuljon. Fontos
tudnunk, hogy minden nõ királynõ
és minden férfi az õ királyi párja, lovagja. Ezért tehát a nõk és férfiak ne
fukarkodjanak a dicsérõ szavakkal
vagyis igyekezzünk egymásnak több
mennyei, mint pokoli pillanatot szerezni. Hisz a mennyország és a pokol
itt a földön kezdõdik.
– Mi az a szó, jellemvonás, ami a
legjobban leírja azt, hogy ki is az a
Levente Péter?
– Jelenleg a szavam a következetesség, mert én soha nem szerettem a
mellébeszélést. Mindig õszintén elmondtam bárkinek a véleményem,
még akkor is, ha ez néha hátrányt jelentett. Úgy érzem azonban, hogy
megéri ez a magatartás, mivel mindig segíteni igyekeztem a körülöttem élõknek derûsebben szemlélni a
kilátástalannak tûnõ körülményeket. Így egyetlen kiejtett szót sem bánok, édesapám fohászát ismételgetve: „Add Uram, hogy ne az én szám
járjon, hanem Szentlelked szóljon
belõlem, hogy aki hallja, annak
épülésére szolgáljon és ne rombolására!”
C Ványa Blanka
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Közösen építettek játszótereket
G Több

mint száz lakos kapcsolódott be a kalákamunkába

C A szerzõ felvételei

... és máris indulhat a csúszkálás!

Sorban állnak a gyerekek a csúszda mögött
Folytatás az 1. oldalról C
Ugyanennek a programnak az eredményeként április elején több székelyhídi óvoda udvarán is serény kezek dolgoztak az ott mûködõ játszótereken, hogy azokat homokozóval
és padokkal lássák el, valamint a felsõvárosi óvoda udvarán egy teljes
játszóteret építsenek fel. A székelyhídi önkéntesek toborzása fõként az
óvónõk feladata volt, akik már jóval
korábban szóltak a szülõknek errõl a
programról, mely kitûnõ lehetõség
arra, hogy egy közösség tagjai összefogjanak és kevés pénzbõl vagy akár
semennyibõl valami jót hozzanak ki.
Az ezt követõ héten a Székelyhídhoz
tartozó falvakban is öt játszóteret építettek fel szorgos segítõk, akik fontosnak érezték, hogy valamit tegyenek a
közösségért, melynek tagjai. Az akció,
mely április elején kezdõdött Székelyhídon, most végre a városhoz tartozó
öt falut, Csokalyt, Érköbölkutat, Érolaszit, Hegyközszentmiklóst és
Nagykágyát is gazdagította egy-egy
korszerû játszótérrel. A Tulipán Kaláka nevû program célja teljes mértékben megvalósult, hiszen az öt faluban



Érolasziban is közel húszan vettek részt a jatszótér építésében

A munka kezdetén
összesen több mint száz ember dolgozott együtt a játszóterek felépítésén.
Külön dicséretet érdemelnek a csokalyiak, akik a legtöbben verbuválódtak
össze, egészen pontosan ötvenen.
A munkálatok haladását Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere személyesen is ellenõrizte, hiszen neki is régi vágya teljesült a játszóterek meg-

építésével, annál is inkább, mert
egyik faluban sem volt egy olyan
hely, ahová a szülõk nyugodt lélekkel elvihették volna csemetéiket kikapcsolódni. Gratulálunk nekik ehhez a nem kis ajándékhoz, s kívánjuk, hogy nagyon sok mosolygós gyerek használja a játszótereket.
C Pap Enikõ

Nyerjen könyvet!

Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki a mellékelt keresztrejtvény
megfejtõi között. FIGYELEM! Egy megfejtõ csak egy szelvénnyel játszhat!

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: _____________________________

CSAPATTAG

Már áll a felállított nagykágyai játéképítmény váza

GABONAFÉLE
SIRÁM

MISE
KÖZEPE!

Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Deák Gergõ ( Hegyközszentmiklós), Elek Ibolya (Székelyhíd), Papp Erzsébet (Székelyhíd)

TETSZÉSÉT
FEJEZI KI
MOZGÁSSÉRÜLT

KÖTÕSZÓ
ORVUL
MEGÖLÕ
LEL

RANGJELZÕ
SZÓ
BALSZERENCSE

BANÁNBAN
VAN!
NÕI NÉV

TÉLEN SZÁLINGÓZIK
OLAJIPARI
CÉG
KICSINYÍTÕ
KÉPZÕ
ORCHIDEAFÉLE VIRÁG

CSODÁS
TÖRTÉNET
IGEKÖTÕ

FOHÁSZAI
EZ A NAP
CENTIMÉTER
(RÖV.)
KIFELE!

MEGFEJTÉS
2.

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 Y Lapterv és tördelés: E.
G
Y Munkatársak: Bíró Orsolya, Fazekas Evelin, Holczman Gergõ, Pap Enikõ, Ványa Blanka
Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B,
e-mail: erhangja@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

Ér hangja

ÚJ..., INDIAI
FÕVÁROS
DIDEREGNI
KEZD!
ILYEN ISKOLA IS VAN
LATIN KETTÕSBETÛ

MEGFEJTÉS
1.

Név: __________________________ Telefonszám ___________________
Postacím: ___________________________________________________
Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba május 21-ig, melyek
a következõ helyeken lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum
könyvtára, Székelyhídi Városi Könyvtár, Magyari papírbolt,
ÉRKÖBÖLKÚT – ABC, ÉROLASZI – ABC, HEGYKÖZSZENTMIKLÓS – ABC.

NEM
SZABAD
A KÉN
VEGYJELE

HA NÉGYLEVELÛ,
SZERENCSÉT
HOZ

PÁRATLAN
MALÕR!
A GYÕZELEM
JELE
NULLA

A kiadvány megjelenését támogatta:
Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

