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A KIADVÁNY
MEGJELENÉSÉT

TÁMOGATTA:

Székelyhíd Város
Polgármesteri Hivatala

Az 1995-ben alakult magyaror-
szági könnyûzenei együttes fron-
temberét, Dobrády Ákost kérdez-
tük a TNT múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl a másfél órás koncert
után, amely kicsikben és nagyok-
ban egyaránt sok emléket fel-
idézett.

– Volt már TNT, Ön énekelt már
szólóban és duettben, most pedig
Dobrády Ákos és a TNT ismét
együtt koncertezik. Össze tudná
foglalni, hogy hogy alakult az
együttes élete az évek során??
– 2005-ig aktívan mûködött a TNT.
Ez azt jelentette, hogy a tízéves
pályafutásunkat lezártuk egy nagy
búcsúkoncerttel a Kisstadionban,
és aztán öt év szünet után a Bu-
dapest Arénában tartottunk egy
tizenöt éves jubileumi koncertet.
Ez annyira jól sikerült és annyira
híre ment, ráadásul mi annyit dol-
goztunk egyetlenegy koncertért a
koncertanyagon, hogy úgy hatá-
roztunk, hogy ha erre van igény –

és a jelek szerint van, mert egyfajta
retróhangulat uralkodik minden-
hol –, akkor nagyon szívesen
ugyanezt a mûsort bemutatjuk
Budapesttõl távolabb esõ helye-
ken is. Ide is örömmel jöttünk és
remekül éreztük magunkat, de
ezt nem jelenti azt, hogy a Dobrá-
dy Ákos szólóprodukciónak vége

lenne, továbbra is fellépek szóló-
ban is, most fog megjelenni egy új
lemez. Aztán, hogy így TNT formá-
cióval még mennyi koncertünk
lesz még a közeljövõben, azt nem
tudhatom. Igazából az a terv az,
hogy ötévente tartunk egy nagy-
koncertet és mellette egy kisebb
turnét. Hogyha szeretik az embe-

rek, akkor miért ne tennénk meg?
Valahogy ezek a TNT-dalok úgy
élnek igazán, ahogy együtt az
Intivel (Zuber Krisztián énekes/
dobos – szerk. megj.) együtt ál-
lunk a színpadon. Így vannak az
emberek emlékezetében, és min-
dig örömmel fogadnak bennün-
ket, bárhova megyünk.
– Mennyiben változott a zenekar,
a háttércsapat? Mennyiben régi-
ek vagy újak a munkatársak?
– Vannak új arcok is a zenekar-
ban, de Kaszás Péter például a
doboknál a régi granitúrából jött
el hozzánk a mai napra újra. Ez
természetes, hiszen õk session-ze-
nészek, sokfelé játszanak. Például
a Dandó Zolika sokáig gitározott
nálunk a TNT zenekarban. Ez vál-
tozó, de a Dobrády Ákos-produk-
cióban van egy állandó zenekar,
velük járom az országot és a kon-
certhelyszíneket. 
– A jelenlegi zenekari felállással
készülnek-e új lemezre? 
– Nem, abszolút nem, ezért fogal-
maztam úgy az elején, hogy az
aktív mûködését befejezte a ze-
nekar, ami azt jelenti, hogy nem
készítünk újabb albumot. Azt
gondolom, hogy az a tíz évhez
már nem lehet hozzátenni, sem
elvenni belõle. Azokkal a sláge-
rekkel, azokkal a dalokkal ismer-
tek meg minket, és nagyon remé-
lem, hogy ezek örökzölddé is ér-
tek azóta.
– A honlapján láttuk, hogy néhány
napja a Szatmár megyei Nagy-
károlyban koncerteztek. Gyakran
kapnak meghívást Erdélybe vagy
más határon túli, magyar lakta
településekre?
– Igen, nagyon gyakran kapunk.
Nagykárolyban voltam két évvel
ezelõtt szólóban is, most pedig a
TNT-vel. Ha jól tudom, már jövõ
tavaszra is van Szlovákiába 3-4
helyszínre meghívásunk, illetve
nagyon remélem, hogy Erdélybe
is jövünk még.

C Bíró Orsolya

TNT robbant az Érmelléki Õsz színpadán
G Beszélgetés Dobrády Ákos énekessel, az együttes frontemberével
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Y Motorbõgéssel és benzingõzzel in-
dult a XVIII. Érmelléki Õsz szombat
reggeli programja. Elõbb az autós
ügyességi versenyen bizonyíthatták
tudásukat a merész sofõrök, majd ve-
terán autócsodák és egy lélegzetelállí-
tó motoros streetfighter-show kápráz-
tatták el a nézõközönséget.

C Összeállításunk a 3. oldalon

Autók
és adrenalin

Mire számíthatunk vasárnap?
Y Vasárnaphoz illõen az Érmelléki Õsz negyedik
napja istentisztelettel kezdõdik délelõtt 11 órakor.
Az egyházak szeretettel várják híveiket. Aztán a csa-
ládi programban elég idõt kap az ebéd, mivel a dél-
utáni programok csak öt órakor kezdõdnek a Pusz-
tai farkasok hagyományõrzõ és idézõ íjászbemuta-
tójával, amit a Stihl Timbersports-csapat favágó-be-
mutatója követ majd. Ha a szombati koncerteken a
kedves olvasók kitáncolták magukat, pihenésként
megnézhetik, hogy mindenki másképp csinálja: a
színpadot este hat és kilenc óra között a Kölyök

Dance táncosai és meghívottaik, késõbb pedig a
Free Steps, a Flying Stars és a Lucky Stars tánccso-
portok, illetve a Tini Dance Center és a B612 veszik
át. A tánckavalkádot a Vis maior zenekar fellépése
fogja színesebbé tenni. Ezután a színpadon Balázs
Fecót és együttesét köszönthetjük, utánuk pedig a
tûzzsonglõrök már kezdik is a bemelegítést, hisz a
városnapok záróakkordja következik, a tûzijáték.
Ne feledjék, vasárnap ingyenes a belépés a sportpá-
lya területére! Jó szórakozást kívánunk!

C Bíró Orsolya

Y A magyarországi TNT másfél órás koncert-
je jelentette a XVIII. Érmelléki Õsz rendez-
vénysorozat szombat esti csúcspontját. A gyõ-

ri fiúk funky- és reggae-dallamokkal forral-
ták a levegõt a színpad körül összegyûlt nagy-
számú közönség soraiban. A koncert után az

együttes frontemberét, Dobrády Ákost kérdez-
tük a TNT múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl.

C Interjúnk a 8. oldalon

TNT robbant az Érmelléki Õsz színpadán
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Y Kártyajátékban és sakkban
próbálhatták ki magukat az érdek-
lõdõk a XVIII. Érmelléki Õsz szom-
bati napján. Persze a közönség
számára is nyitva álltak a Petõfi-lí-
ceum hûsöléssel kecsegtetõ ajtói a
kora délutáni órákban. A földszint
egyik terme az id. Todoszi Miklós
kezdeményezésében megszerve-
zett kártyamérkõzésnek adott ott-
hont. A huszonegy, fõként felnõtt
nevezõ egymással párokban ver-
sengett, a hangulatot így a bölcs
ellenfelek hûvös csendje határoz-
ta meg. A nagy kártyások szom-

szédságában az ifjúsági sakkverse-
nyen a sakkban már rutinos diá-
kok méretkeztek meg, összesen ti-

zenketten. A verseny résztvevõit a
Félix-kupa nyertes, mesterjelölt és

hivatásos sakktanár, Veres János
jegyezte, míg a bíró szerepét Törõ
Attila sakk-kedvelõ diák töltötte
be. A kezdés elõtt a gyerekek meg-
ejtették a barátságos kézfogást,
azután az asztalnak feszülve vár-
ták ellenfeleik elsõ lépését.

A sportos délután végére már
csak a csokalyi és nyíradonyi ama-
tõr labdarúgócsapatok barátságos
mérkõzése maradt. Kihagyott gól-
helyzetek követték egymást, mire
a háromszor húsz perces játék vé-
ge 7-0 lett az érmellékiek javára.

C Bíró Orsolya
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Libbenõ lila kisszoknyákkal, dobokkal és
trombitaharsogással nyitotta meg kapuit a
nagykorúvá vált Érmelléki Õsz rendezvényso-
rozat péntek délután.

Y Kicsiket és nagyokat egyaránt elkápráztatta
a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar és
Hajdúböszörményi Mazsorettegyüttes elõadása
az ünnepi köszöntõk megkezdése elõtt, akik re-
mek hangulatot teremtettek a központ utcáin.

A XVIII. Érmelléki Õsz hagyományõrzõ, kultu-
rális és sport-rendezvénysorozat megnyitójá-
nak elsõ felszólalója Béres Csaba, Székelyhíd
polgármestere volt. A városvezetõ kiemelte: „Ez
a hétvége a szórakozásé, az ünneplésé. Minden-
kinek jól kell éreznie magát. Az ünnepben az
ember a szabadságát élheti meg, hisz az ember
szabadságra született. Emberek vagyunk, ünnep
nélkül nem élhetünk. Az ünnep az emberi lélek
öröme.” A polgármester beszédét a „örüljünk
annak az életkornak, amelyben élünk, éljük
meg annak minden örömét” gondolattal zárta.

Õt követõen Cseke Attila Bihar megyei
RMDSZ-es szenátor ragadta meg ünnepi köszön-
tõjének már elsõ mondatával a közönség figyel-

mét: „Engedjék meg, hogy egy találós kérdéssel
kezdjem. Tudják, mi a különbség az egér és a
mókus között? Az, hogy a mókusnak jobb a
promóciója.” A honatya arra kérte a tisztelt hall-
gatóságot, hogy becsüljék meg a szervezõk fá-
radságos munkáját: „Felvetõdik-e bennünk,
hogy mi is segíthetnénk? Amit a szervezõk letet-
tek az asztalra, az igenis hiteles. Ha mi a rendez-
vény végén ezt elmondjuk, akkor hiszem, hogy
a szervezõk fürge kis mókusokká válhatnak.”

Következõ momentumként a székelyhídi Bú-
zavirág népdalkórus összeállítása bûvölte el a
közönséget, majd Marilyne Rossez, a belgiumi
testvérvárosi szövetség elnöke (jobboldali
képünkön) köszöntötte az egybegyûlteket.

A megnyitó záróakkordjaként a Turul emlék-
mûvön helyezték el az emlékezés koszorúit Bé-
res Csaba polgármester, Cseke Attila szenátor,
Kõvári Gyöngyi és Béres Attila helyi tanácsosok,
Csorba Kinga és Magyari Attila az RMDSZ ré-

szérõl, Karancsi Béla, a Történelmi Vitézi  Rend
helyi elnöke, illetve Erdei Imre elnök és Beke
Boglárka a Pro Székelyhíd Egyesület nevében. A
koszorúzás ideje alatt a hajdúböszörményi fú-
vószenekar biztosította a színes zenei aláfestést.

C Mészáros Klaudia

Nagykorú lett
az Érmelléki Õsz
G Hajdúböszörményi vendégek,

„találó” beszédek és koszorúzás

Testet és szellemet tornáztató szombat délután
Nyertesek
Kártya: I. hely: Turgyán János,
II. hely: Borodan Gheorghe, III.
hely: Gardó Ferenc.
Sakk: 9–12 évesek: I. hely:
Braun Dávid, II. hely: Orosz
Tamás, III. hely: Péli Zsombor
(a Lopakodó); felnõttek: I. hely:
Cser István, II. hely: Kovács
Balázs, III. hely: Zsisku Mihály.

CC  Fotók: Aszalós Tímea

CC  Fotók: ifj. Major Lajos
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Y Különleges élményekkel gazdagabban
távozhatott a mûvészetkedvelõ közönség
a múzeum épületébõl péntek este. A mû-
vészeti tobzódás közönsége elõbb a
Mjúzikell elnevezésû zenés utazáson
vehetett részt Molnos András-Csaba és
Borbély B. Emília vezetésével. A
temesvári Csiki Gergely Állami Magyar
Színház vendégmûvészei néhány közked-
velt dallammal ajándékozták meg a nagy-
érdemût a musical, az operett és az örök-
zöld slágerek birodalmából.

Az est további részében a vendégek megnézhették
dr. Hevesi Zoltán székelyhídi tanár az Örkény-cente-
nárium alkalmából készült Sóhajnak beillõ szózat
egy ismeretlen rendeltetésû vasdarabhoz... címû, 16
perces kisjátékfilmjét. Az alkotás Örkény István világ-
látásán keresztül vázolja a kelet-közép-európai ember
abszurd élethelyzeteit a XXI. század viharában. Ér-
deklõdésünkre a forgatókönyvíró-rendezõ elmond-
ta, a film forgatásán tizenegy színész és négy techni-
kai munkatárs vett részt. A mûvészeti est zárásaként
levetítették a budapesti D1 Tv félórás összeállítását
az Örkény-centenárium alkalmából 2012 áprilisában
szervezett versenyrõl, amelyet a székelyhídi Griffiti
Dráma- és Filmmûhely nyert meg.

C B. J. R.

Y Több kiállító is teret kapott, sok-
féle alkotó egyéniség mutatkozha-
tott meg a mûvein keresztül a mú-
zeum néhány négyzetméternyi te-
rületén. A XVIII. Érmelléki Õsz mû-
vészeti kiállításán többek között
akvarellfestményeket, tájképeket,
tusrajzokat, agyagból készült szob-
rokat, csomózott makramé faldí-
szeket láthat a mûkedvelõ.

A kiállítás pénteki megnyitóját
Csorján Melitta székelyhídi képzõ-
mûvész (baloldali képünkön balra)
nem mindennapi megnyitó be-

széddel tette emlékezetessé. „Ugye
nem haragszanak meg rám, ha
nem egy unalmas tárlatvezetést fo-
gok tartani?” – tette fel kezdetben a
kérdést. A mûvésznõ inkább a sza-
badságra fektette a hangsúlyt, a
szabadságra, amelyre egy mûvész-
nek szüksége van ahhoz, hogy al-
kosson. „Minden ember éli a mó-
kuskerék életét, egy taposó malom-
ba kerülünk” – hangoztatta. Csor-
ján Melitta köszöntõjének egyedi
hangvételét fokozták a hosszú szü-
netek, amelyek, elmondása sze-

rint, hangsúlyos elemei volt az õ
gondolatainak tolmácsolásában.
Szavaival élve: „szeretnék hosszú
szüneteket tartani, mert mindenki
siet. Az emberek ne érjenek rá siet-
ni, legalább akkor, ha már mûvé-
szetrõl van szó”. Szerinte a szabad-
ság és a mûvészet szoros kapcsolat-
ban van egymással, mert akkor tud
szabad lenni egy mûvész, ha nem
csak néz, hanem lát is. „Mindenki-
nek azt javaslom, hogy próbáljon
meg nem sietni” – hangzott útrava-
lóként a mûvésznõ záró gondolata.

A kiállító mûvészek a követke-
zõk: Angyal Olívia, Csorján Dezsõ,
Csorján Melitta, Cristian Dumeu-
nier, Nicolett Duþã, Gavrucza Tibor,
Juhász Imre, Kerekes Géza, Kere-
kes Zsuzsa, Kustán Erzsébet, Péter
Emese, Alain Sqartiau és Szilágyi
László. Az alkotások a rendezvény-
sorozat alatt megtekinthetõek. A
most kiállított mûveken kívül az
emeleten a Széchenyi-emlékek
nyomában címû kiállítás is várja
az érdeklõdõket.

C Mészáros Klaudia

Legyõzte a Székelyhídi Törekvést
az Aradi UTA az öregfiúk labda-
rúgó-mérkõzésén.

Y Megpezsdült az élet a városi
stadionban: 2-0 arányban múlta
felül Aradi UTA Old boys a helyi
Törekvés Old boys csapatát azon a
jótékonysági labdarúgó-mérkõzé-
sen, amelyet az Érmelléki Õsz ke-
retében a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány székelyhídi csoportja által
pártfogolt árva gyermekek ré-
szére szerveztek. A Pintér János bí-
ró által vezetett mérkõzésre kilá-
togatókat és a vendégjátékosokat
Raþiu Gheorghe tornatanár kö-
szöntötte. A hatszoros Román Ku-
pa-gyõztes vendégcsapat az alapít-
ványhoz tartozó gyermekeket
többféle ajándékkal, sportszerek-
kel támogatta. Két focilabdát is
átadtak, melyeket mindkét csapat
játékosai elláttak kézjegyükkel.

C Béres Angéla

Jótékonysági
focimeccs az
árvák javára

Rendhagyó kiállítás a székelyhídi múzeumban

Különleges mûvészeti tobzódás
G Zenés utazás és filmbemutató a múzeumban

CC  Fotók: ifj. Major Lajos
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A tisztelet és elismerés jegyében
zajlott az Érmelléki Õsz ren-
dezvénysorosat elsõ napja: au-
gusztus 30-án városunk eredmé-
nyes sportolóit és az 50. házassá-
gi évfordulójukat ünneplõ páro-
kat köszöntötték a múzeum épü-
letében a székelyhídi polgármes-
teri hivatal és a helyi önkor-
mányzat jóvoltából. 

Y Második alkalommal díjazták
azokat a székelyhídi sportolókat,
akik országos és nemzetközi verse-
nyeken öregbítették városunk hír-
nevét. A megjelenteket Béres Csa-
ba polgármester köszöntötte, aki

elmondta, hogy büszke városunk
sportolóinak eredményeire, és to-
vábbi jó munkát, erõt kitartást kí-
vánt a díjazottaknak, akiknek egy-
egy 300 lejes pénzutalványt (a
pénzutalványokra a helyi költség-
vetésbõl különítettek el keretet),
emléklapot, egy üveg bort a férfi
sportolóknak és egy csokor virá-
got nyújtott át a szebbik nem kép-
viselõinek.

Az ünnepség az ötvenéves házas-
sági évfordulójukat ünneplõ párok
köszöntésével folytatódott, ahova
24 érköbölkúti, hegyközszentmik-
lósi, nagykágyai és székelyhídi há-
zaspár kapott meghívást. Béres

Csaba ünnepi beszéde és köszönté-
se után minden ünnepelt házaspár
egy-egy 500 lejrõl szóló pénzutal-
ványt, virágcsokrot, egy üveg bort
és emléklapot vehetett át a város-

vezetõtõl. Jó egészséget és sok-sok
boldog, nyugodt évet kívánunk az
ünnepelt házaspároknak!

A megható és felemelõ pillanato-
kat követõen a margittai Deme-
ter–Horváth Duó elõadása szóra-
koztatta közönséget, a megjelen-
teknek vidám és jó hangulatú estét
biztosítva.

C Bede Mária

Y Alig gyõzték kivárni a sorukat az énekelni
vágyók az Érmelléki Õsz pénteki napját lezáró
hosszú karaokepartin. A strand melletti bulin
több mint kétszáz fiatal szórakozott. A karaoke-
maratont lányok kezdték meg csoportosan,

õket egy csokalyi csoport követte, majd ezután
megkezdõdtek az egyéni produkciók. Aki szeb-
ben, jobban énekelt, jutalmat kapott sör és
egyéb meglepetések formájában. A résztvevõk
többsége még nem volt karaokepartin, de azt

mondták, szívesen megismételnék ezt azt estét.
Az „elõadók” között voltak félénkek is, de olyan
is, aki egyenesen az X-Faktor mûsorába szeret-
ne menni ezek után, mert olyan önbizalmat ka-
pott. Aki karaokezni akart, többek között Ákos,
Tankcsapda és Magna Cum Laude dalai közül
választhatta ki kedvencét.

C Mészáros Tamás

Maratoni karaokeparty a strandon

A megbecsülés pillanatai
G Díjazták Székelyhíd kiemelkedõ sportolóit

és köszöntötték az ötvenéves házasokat

A 2012-es ünnepeltek
névsora
Babán Sándor – Babán Jolán
Balázs Dániel – Balázs Ibolya
Barcsa Károly – Barcsa Erzsébet
Bertalan Károly – Bertalan

Julianna Mária
Csóka Imre – Csóka Julianna
Csombor Gyula – Csombor

Jolán
Deák Adolf – Deák Mária
Deák János – Deák Julianna
Demeter Sándor – Demeter

Margit
Geszti Miklós Barna – Geszti

Ilona
Kéri József – Kéri Etelka Irén
Lukács Duka György – Lukács 

Duka Erzsébet
Milotai József – Milotai Ilona
Nagy Imre – Nagy Róza
Nyéki István József – Nyéki Anna
Pop János – Pop Julianna
Szilágyi Iuliu – Szilágyi Julianna
Szûcs István – Szûcs Erzsébet
Tolvaj József – Tolvaj Ágnes
Torj József – Torj Anna
Valki János – Valki Zsófia
Váradi Lajos – Váradi Aranka
Varga Mihály – Varga Margit
Víg László – Víg Ella

Díjazott sportolóink
Deák Gergõ, Flóra Beatrix, Flóra
Fruzsina sportolók és Guba Jó-
zsef edzõ/sportoló (Székelyhídi
Phoenix Karateklub), Marina
Cristian favágó (Stihl Timber-
sports), Papp Nándor labdarúgó
(a Debreceni Labdarúgó Akadé-
mia növendéke), Sas Christo-
pher labdarúgó (Nagyváradi
Bihar FC).

Meghatódva foglalták el helyeiket az idõs párok a múzeumban

Kicsik
és nagyok
figyelték
a körükben ülõ
érdemes
sportolók
díjazását

A kiérdemelt meglepetések sem maradtak el

CC  Fotók: ifj. Major Lajos
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Motorbõgéssel és benzingõzzel in-
dult a XVIII. Érmelléki Õsz szom-
bat reggeli programja, amelyet
a késõbbiekben veterán autó-
csodák és egy lélegzetelállító
motoros streetfighter-show fû-
szerezett, ezzel téve fel az i-re
a pontot.

Autós viadal
Y Elsõként a gyakorlott sofõrök
léptek színre, akik autós ügyességi
versenyen csillogtatták meg tudá-
sukat. A verseny sokéves csendet
tört meg, hiszen az elmúlt években
az autós ügyességi verseny nem
szerepelt a programok közt. A ki-
hagyásnak köszönhetõen sok volt
a jelentkezõ, de a kíváncsiskodó
közönség száma még ezen is túl-
tett. Tizennégyen neveztek be a
versenyre, külön érdekességként
egy bátor nõ, Tóth-Gardó Gertrúd
is. A benevezõ sofõrök kétszer pró-
bálkoztak meg a táv teljesítésével,
természetesen ezek közül a zsûri a
legjobb idõeredményt és kört vet-
te figyelembe. A versenyzõk aka-
dályokat kerülgettek elõször elõ-
re-, majd azután hátrafelé vezetve,
de a parkolási tudást is pontozták.
Olyan versenyzõ is akadt, aki egy
segítõtárs kíséretében vas kissze-
kérrel teljesítette a távot. Májer-
csik Attila többek között ezért a tel-
jesítményért kiérdemelte az autós
ügyességi verseny legmókásabb
versenyzõje különdíjat. Nagy Ár-
pád bravúros teljesítménnyel és
magabiztos vezetési stílussal nyer-
te meg az elsõ díjat.

Veterán autócsodák
szépségversenye
Autós verseny után és közben ve-
terán autó- és motorcsodákat te-
kinthettek meg a kilátogatók,
melyek a színház épülete elõtt
sorakoztak fel. A szebbnél szebb
autók Hajdúböszörménybõl a Ve-
terán Kulturális és Sportegyesület
jóvoltából érkeztek hozzánk. Vol-
tak itt Mercedesek, Citroënek, Fi-
atok, de még Lada is képviseltette
magát. Motorok közül voltak Ju-
nak-, Panónia- és Csepel-márká-
jú motorcsodák is. Az egyesület el-
nöke, Illyés András elmondta,
hogy 1997-ben alakultak tizenki-
lenc taggal, a civil szervezet tagsá-
ga azóta már harmincra bõvült.
Számos autó- és motorkülönleges-

ség van a birtokukban, sok tulajdo-
nos négy-öt modellel is rendelke-
zik. Külön érdekesség, hogy a gyûj-
teményben Dacia is szerepel.

Motoros õrültségek
Akinek még ekkor sem volt elég a
benzingõz és adrenalin, egy õrült
motorshow-val fokozhatta kedé-
lyeit. Szõllõsi Pepe és társa, Kovács
Miki megmutatták nekünk, milyen
is az igazi motoros élet. Pepe 17 éve
nyûvi a motorokat, kilencéves korá-
ban tanult meg motorozni, hasonló-
an motorfanatikus édesapjától. Az-
óta a motorozás Pepe élete lett.
Kipróbált minden elképzelhetõ
extrémmotoros õrültséget, földön,
vizen, levegõben. Idõközben egy
egész kis csapat szervezõdött köré,
hasonlóan fanatikus és kellõen
õrült emberekbõl.

Kilenc országban tartott már be-
mutatókat, mindenütt ámulatba
ejtve közönségét. A bemutatókon
jól begyakorolt mutatványokkal

lépnek a közönség elé, ezzel is
csökkentve a hibalehetõségeket és
növelve a szakmai precizitást. 

Volt itt minden, amit a motor-
sport szerelmesei el tudtak képzel-
ni: egy keréken motorozás, quado-
zás, keringõ, motoros kézenállás,
hátrafelé vezetés. Külön érdekes-
ség volt a létrás motorozás, amely
egyedülálló világszerte, hiszen
Pepe és csapata a világ legma-

gasabb motorra szerelt létráját is
megépítette. A közönség sem ma-
radt ki a mûsorból, hisz a bátrab-
bak felpattantak Pepe mellé, és ki-
próbálták az egykerekes motoros
száguldást. 

C Ványa Blanka

Autók és motorok, sebesség és adrenalin

A veterán autócsodák bemutatóját a hajdúböszörményi Illyés András (középen) kezdeményezte

CC  Fotók: Kustán László, ifj. Major Lajos
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Szubjektív fotóválogatás

Sokszoros meglepetésnek örvendett a közönség Ellie White fellépésén

Ha a Tonfa rendõrei kezébe kerülsz, ez vár rád

Robbanásig feszülten: tombolás a TNT-koncerten

Elfújta az érmellékiek nótáját a Hajduböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar

A Székelyhídon a hétvégén feltalált szinkronos
focibalettbõl akár olimpiai sportág is lehet Szép vagy, Hófehérke, de a divatbemutató lányai még rajtad is túltesznek...

Tökéletesen elégedett interjúalany

Dévényi Tibi bácsi a nagy érdeklõdésre való
tekintettel mindenkinek (!) személyre szabott

labdát ad. Most írja alá a 4937-et

Töretlenül kedvenc konferálónk

Hanjegyeket ütköztetett a színpadon a Karambol

Nyerõ zenészpáros: Erdei László és Balogh Bogi

Rezegtek a deszkák a Control Dance dinamizmusától

A sör nélkülözhetetlen eleme a baráti tereferéknek

Vonzotta a gyerekeket a hajduböszörményiek Zöld Kör játszóháza

Minden eseményt rögzítenek
a rendületlen operatõrhad kamerái

Búcsúzunk, viszlát a jõvõ évi Érmelléki Õszön!

Tessék kipróbálni a létrás
motorozást a valódi

közlekedésben is!
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