
Y Ha nem tudnám a választ, akkor úgy kezde-
ném, hogy hétfõn reggel ki fog itt munkába
menni, ki akar itt majd egy új hetet elkezdeni?

No, nem azért mert sokan utáljuk a hétfõ regge-
leket, hanem mert vasárnap este mindannyian
a székelyhídi focipályán buliztunk! A XIX. Ér-
melléki Õsz fesztiválon! 

C Folytatás a 3. oldalon

Ér hang ja
Székelyhíd és környéke
havilapja
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Fantasztikus hangulat a szombati koncerteken

Mit hoz a vasárnap?

oldal Y Kiállítás, kötetbe-
mutató, humorözön és buli55 oldal Y Száguldottak

az ügyes autósok88

Péter Szabó Szilvia gyönyörû hangjával elbûvölte az érmelléki közönséget

Y Bevallom, kicsit félve tekin-
tettem Kállay Saunders András
szombati elõadása elé. Kérdé-
ses, hogy a kilátogató nézõk kö-
zül  látta-e vagy hallotta-e kon-

certen õt valaki korábban. Fél-
tem, hisz a rádióban játszott da-
lai mellett csak a 2010-es Me-
gasztárban hallottam õt éne-
kelni. Nos a ma esti elõadása

minden igényt kielégített. Saját
dalait keverve néhány feldolgo-
zással, sikerült remek hangula-
tot teremtenie. 

C Folytatás a 3. oldalon
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Y Érdekes zenei kavalkádot
állítottak össze a jelenlevõk-
nek a szervezõk a rendezvény-
sorozat harmadik napjára.

A délutáni közönségi ébresz-
tõt a Pit of Saron szolgáltatta,
megadva a hangulatot közön-
ség számára a továbbiakra.
A fiatal debreceni trashmetál

banda magához vonzotta en-
nek a mûfajnak a kedvelõit. 

A folytatást az ugyancsak
debreceni Heritage együttes
biztosította, akik akusztikus
zenét játszva cserélték ki las-
san a közönség táborát. Dala-
ik a „nagy” magyar rockban-
dák – Edda, Bikini, Lord – slá-

gerei közül kerültek ki, sajá-
tos feldolgozásban, elõadás-
módban.

A szervezõk némi mozgást
varázsoltak a színpadra Csor-
ba Roland magán táncbemuta-
tójával, aki hiphopelõadását
ötletes jelmezzel gazdagította.

C Folytatás a 3. oldalon

Zenei kavalkád az Érmelléki Õsz 3. napján

Örökzöldeket szólaltatott meg a debreceni Heritage együttes

Csorba Roland fergeteges tánca

Operaklasszikusok váradi mûvészek hangján

CC
  F

ot
ók

: 
M

ad
ar

ás
z 

Á
ko

s



Mit hoz vasárnap?Fantasztikus hangulat
a szombati koncerteken

33Ér hang ja
G

2013. augusztus 29–szeptember 1. Y
kküüllöönnsszzáá

mm
kküü ll öö nn ss zz áá

mm

Folytatás az 1. oldalról C
Én délelõtt biztos kimegyek megnézni,
hogy mi rotyog a bográcsban, sül a
„tárcsán”? Délután a japán harcmûvé-
szeti bemutató a favoritom, tudni sze-
retném, hogy lehet egy rúgással, mint
a filmeken, „bajnoknak” lenni! Remé-
lem erre a dzsúdzsucu- (jiu-jitsu) be-
mutatón rájövök! (17.30-tól a szín-
padon!) Amint „kinindzsásodtam”,
nem hagyom ki a táncshow-t, a Tánc-
manók kezdik, de lesz – a teljesség
igénye nélkül – még Kölyök-, Monster-
és Happy Dance is! Ezután Nagy Botiék
halmozzák a forgácsot, fûrészport –
sportfavágás nem kisiskolás fokon!
Márió tangóharmónikájára, remélem,
beindul a tánc meg a mulatság, hogy a
tûzijáték végén mondhassuk, a tavalyi
jobb volt – persze nem, de székelyhídi-
ak vagyunk!

C szcs

Zenei kavalkád...

Folytatás az 1. oldalról C
Kállay Saunders András (képünkön balra) két fiútáncost
hozott magával, néhol velük táncolva, néhol egyedül éne-
kelve hamar belopta magát a nézõk szívébe. Néha a „kisfi-
ús beszólásai” és apró bocsánatkérései bebizonyították,
hogy egy közvetlen, a közönségét szeretõ, színpadra ter-
mett fiatalember. Az elsõ sorokban sikoltozó néhány ti-
nilánnyal hamar „egymásra találtak”, a My Babyt talán ne-
kik énekelte. Félelmem alaptalan volt, jó választás volt
õt Székelyhídra hívni. Az este másik sztárvendége, Péter
Szabó Szilvia Noxos múltjával jóval ismertebb volt a kiláto-
gató nézõk körében. A együttes régi slágereit mindenki
együtt énekelte, mellé a székelyhídi Tini Dance Center tán-
cos aláfestése, a már megszokott magas színvonalat hozta.
Két saját dala közül az egyik inkább lírai hangvételû, a má-
sik viszont pörgõs, igazán bulizós hangulatú, megmozgatta
a közönséget. Nem volt nehéz bevonnia a kilátogatókat, a
Csík Zenekar Most múlik pontosan címû dalának eléneklé-
sével végleg megkoronázta esti teljesítményét.

A program kihirdetésekor több oldalról hallani lehetett,
hogy szegényes az idei Érmelléki Õsz mûsora. Vélemé-
nyem szerint úgy Kállay Saunders András, mint Péter Sza-
bó Szilvia bebizonyította, jó volt a szervezõk választása,
újabb koncertélményekkel gazdagodott Székelyhíd. 

Az est folytatásaként a bagaméri Vis Major zenekar, retro
zenei koncerttel szórakoztatta a kissé megcsappant közön-
séget, majd zárásként szabadtéri diszkó következett.

C Juhász György

Folytatás a 2. oldalról C
A nézõk nem kis meglepetésére a
Nagyváradról érkezõ Bede Róbert és
Bede Zoltán az operairodalom nagy
klasszikusain keresztül a könnyûzene
lágy dallamain át varázsolta el a jelen-
levõket. És csak azért, hogy a varázslat
ne múljon el, a Free Steps táncosai egy
vendéget is hoztak magukkal, még-
hozzá a neves koreográfust, Meyót. Az
Érmelléken és lassan a nagyvilágban
is neves tánccsoport dinamikus elõ-
adásmódjával kápráztatta el a pub-
likumot. 

C B. J. R.
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Y Hangos zeneszó és talpak dobogása törte
meg kisvárosunk csöndjét pénteken: megkez-
dõdött a 19. Érmelléki Õsz. Repültek a pálcák,
zengtek a beszédek és szíveket melengettek a
kórusok dalai. Tizenkilenc éve már beleivódott
a köztudatba, hogy ha szeptember elsõ hét-
végéje, akkor Érmelléki Õsz.

Bár az idõjárás nem akarja a résztvevõket kí-
mélni az idén, remélhetõleg ez nem tántorítja el
a szórakozni vágyókat. Ahogy azt már megszok-
hattuk, mazsorettlányok alapozták meg a han-
gulatot, majd az ünnepi beszédek hangzottak el
a város polgármestere, Béres Csaba, Szabó
Ödön és Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-es
parlamenti képviselõk, illetve a németországi
testvértelepülésünk, Grenzach-wyhlen város
küldötte részérõl.

A megnyitó záróakkordjaként a Székelyhídi
Férfikórus és a Búzavirág Népdalkör összeál-
lítását hallhattuk, ezt követõen koszorúkat
helyeztek el a Turulmadár emlékmûnél.

Mindeközben a Sósúti pincesoron nyitott pin-
cék várták az arrajárókat, be lehetett menni
pincékbe többféle bort megkóstolni.Ez a prog-
ram még egy új kezdeményezés, de mint a szer-
vezõk elmondták, hagyományteremtési céllal
szervezték meg.

C Mészáros Klaudia

Újra dübörög az Érmelléki Õsz

Cseke Attila köszöntõ beszédet mond, háttérben a Búzavirág Népdalkör

Német vendégünk (balra) a megnyitón
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Y A hagyományossá vált képzõmûvészeti
kiállítással folytatódott a rendezvény a hi-
vatalos megnyitót követõen a székelyhídi
múzeum épületében. A tárlatot Gavrucza
Tibor nyugalmazott református lelkipász-
tor nyitotta meg. Az épület falait idén a he-
lyi képzõmûvészek mellett Kádár Ferenc
szobrászmûvész munkái, a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem Hallgatói
Önkormányzatának fotópályázatára beér-
kezett képek, illetve testvérvárosunk,
Grenzach-wyhlen képviseletében érkezett
delegáció egyik tagjának fotói töltötték be. 

A székelyhídi kiállítókat idén Angyal Olí-
via, Berszán László, Csorján Dezsõ, Csor-
ján Melitta, Juhász Imre, Kerekes Zsuzsa, Kere-
kes Géza, Szûcs Irén képzõmûvészek és Tóth
Tibor keramikusmûvész alkotásai képviselték.
Emellett a Hevesi Zoltán vezette médiakörös di-
ákok fotói is megtekinthetõek voltak.

A kiállítás megnyitóját követõen kezdetét vette
id. Boér Péter Pál novellásköteteinek bemutatása,
amelyen közremûködött Holczman Ilona tanár és
az író felesége, Boér Elvira. A könyvbemutató vé-
gén a Petõfi Sándor Elméleti Líceum diákjaitól
hallhatott részleteket a kötetekbõl a hallgatóság.

Az este a Múzeum téren folytatódott, ahová ki-
csi késéssel, de megérkezett a két éve az Erdélyi

Humorfesztiválon sikert arató Kun Zsolt bihar-
diószegi humorista. Zsolt poénjait a debreceni
The Paradox rockzenekar koncertje követte. Az
együttes elõször járt városunkban, ahol feldol-
gozásokat adtak elõ illetve saját szerzeményeik
is elhangzottak. Az együttes két éve alakult, túl
vannak egy kislemezfelvételen, ennek bemuta-
tóját hallhattuk a Múzeum téren.

A XIX. Érmelléki Õsz elsõ napját hajnalig tartó
diszkó zárta, amelynek keretében a rövid, ám
annál tartalmasabb Desperado-koncerten buliz-
hattak a fiatalok. 

C Mészáros Emõke

Kiállítás, kötetbemutató, humorözön és buli

Forogtak
a kártyalapok
Az idén is nagyon sokan
részt vettek az Érmelléki
Õsz rendezvénysorozat
keretén belül megszerve-
zett kártyabajnokságon.
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Y Díjazták az érmelléki
sportolókat a a XIX. Érmel-
léki Õsz hivatalos megnyi-
tója elõtti délutánon, csü-
törtökön a múzeum épüle-
tében.

Fekete Katalin rövid kö-
szöntõje után átadta a szót
a város polgármesterének,
Béres Csabának, aki beszé-
dében elmondta, hogy so-
rozatban ez a harmadik al-
kalom, amikor a város
sportolóit díjazzák. Az elsõ
után kicsit kétségei voltak
afelõl, hogy lesz-e minden
évben településünknek
legalább egy sikeres ver-
senyzõje. Mára bebizonyosodott, hogy igenis
vannak Székelyhídnak olyan fiataljai, akik akár
hazai, akár nemzetközi versenyeken öregbítik
városunk hírnevét. A sport kitartásra, alázatos
munkára és egymás iránti toleranciára tanít. A
városvezetõ ezúton gratulált a szülõknek, spor-
tolóknak és azok edzõiknek az elvégzett, lelkiis-
meretes munkáért és a remek eredményekért.

A köszöntõ után újra Fekete Katalin vette át a
szót, és megkezdõdött a díjkiosztás. Minden díja-
zott egy-egy oklevéllel, a lányok a Palfun Kft. ál-
tal felajánlott virágcsokorral, a fiúk egy-egy
Barta Imre által palackozott üveg borral „gazda-
godtak”. A sportolók számára nem mellékesen
300–300 lej jutalom is járt. Elsõként Guba Józse-
fet, a Székelyhídi Phoenix Sportegyesület vezetõ-
jét kérték fel, hogy szólítsa díjazásra a remek
eredményeket elért karatésait. Õ két gyerek be-
mutatásával kezdte, Kokovai Csongor elsõ neki-
futásra rögtön országos bajnoki címet szerzett,
majd az Európa Kupán harmadik lett. Deák Ger-
gõ a Román Kupa sorozatában állhatott fel a do-
bogó legfelsõ fokára. A lányok közül Flóra Fru-

zsina Európa-bajnoki második helyezett, Flóra
Beatrix az Eb-n harmadik, végül de nem utolsó
sorban Balogh Boglárka Európa-kupa második
helyen végzett.

A karatésok után nõi labdarúgás következett.
Szenkó Renáta Kinga Kolozsváron játszik a nõi
elsõ osztályban és emellett mára a válogatott
egyik oszlopos tagja. Idén egy tizenkét csapatos
nemzetközi tornán, Oroszországban ért el a válo-
gatottal harmadik helyezést.

Az ünnepség a sportfavágók díjazásával ért vé-
get. Nagy Botond, az egyesület vezetõje nagyon
büszke arra, hogy a román válogatott közül négy
székelyhídi. Közülük idén ketten értek el kiemel-
kedõ sikereket. Nagy Csongor az ifjúsági Európa-
bajnokságon lett aranyérmes, Dan Petrescu
pedig a felnõtt országos bajnokságon állhatott a
dobogó tetejére. Mindketten megérdemlik az el-
ismerést.

Lapunk nevében én is kívánok minden díja-
zottnak további sikeres szereplést és köszönet
nekik városunk „reklámozásáért”. Gratulálunk!

C Juhász György

Díjazták a érmelléki sportkiválóságokat

Európa második legjobb karatésa, Flóra Fruzsina átveszi a díjat
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Y A szokásos ünnepélyes ke-
retek között köszöntötték az
ötvenéves házassági évfordu-
lójukat ünneplõ párokat. A ju-
biláló házaspárokat csütörtö-
kön, az XIX. Érmelléki Õsz nyi-
tónapján, este hét órakor a szé-
kelyhídi múzeumban díjazták.
Köszöntõ beszédet mondott
Béres Csaba, Székelyhíd pol-

gármestere, valamint Biró Ro-
zália Bihar megyei RMDSZ-es
szenátor. A szenátor asszony
beszédében kiemelt fontosság-
gal beszélt arról, hogy az idõs
emberek léte milyen felbecsül-
hetetlen az õket követõ gene-
rációk számára, hiszen pél-
daképet mutatnak mind az
egymás iránti tiszteletrõl, egy-

más tolerálásáról, mind a ne-
héz idõkben való megélhetés-
rõl. Az estét a margittai Deme-
ter–Horváth Duó paródiamû-
sora zárta. Az elõadásuk alatt
elnézve a kacagó házaspáro-
kat, méltán kijelenthetõ a csü-
törtök este mottója: „Nem csak
a húszéveseké a világ!” 

C Kalló-Nagy Kamilla

Az aranylakodalmasoké a világ!

A 2013-as évben az alábbi 20 házaspár
ünnepelheti jubileumát:
Balogh Ferenc, Balogh Ágnes
Botos Gábor, Botos Jolán Julianna
Cosensci Gavril, Cosensci Maria (elhunyt)
Czapp István, Czapp Rozália
Deák Martin (elhunyt), Deák Magdaléna 
Erdei Imre, Erdei Julianna 
Hunyadi János,  Hunyadi Anna
Katona Imre, Katona Erzsébet
Király Sándor, Király Ilona

Kulcsár Mózes, Kulcsár Julianna
Mészáros Imre, Mészáros Etelka
Oláh Ferenc, Olah Julianna
Palásti Ferenc, Palásti Paraschiva
Rózsa Sándor, Rózsa Piroska
Szabó Gyula (elhunyt), Szabó Irma
Szilágyi Géza, Szilágyi Margit
Szõke József, Szõke Ilona Julianna
Szûcs Imre, Szûcs Ilona
Törõ József, Törõ Mária 
Turdean Gheorghe, Turdean Olga Eva
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Székelyhíd és környéke havilapjának különszáma
– XIX. Érmelléki Õsz. Kiadja és ingyenesen
terjeszti az Ér hangja Egyesület.

Felelõs kiadó: Béres Csaba Y Felelõs szerkesztõ: Aszalós Tímea
Y Lapterv és tördelés: E. Y Munkatársak: Béres Judit Renáta, Juhász György,
Kalló-Nagy Kamilla, Mészáros Emõke, Mészáros Klaudia, Szabó Csongor
Y Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro
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TÁMOGATTA:
Székelyhíd
Város
Polgár-
mesteri
Hivatala

Y Az autós ügyességi ver-
senyre gyülekeztek verseny-
zõk és nézõk a központi park
körül szombat délelõtt. Egy
kis rockzenei aláfestés és
néhány felbõgõ autómotor
hangja mellett, több autótí-
pus (Volkswagen Golf, Opel
Astra, Opel Vectra, Ford Es-
cort, Honda Civic, Škoda
100, Audi 80, Dacia Logan)
és több település (Székely-
híd, Margitta, Debrecen) ver-
senyzõi jelentek meg a meg-
mérettetésen. A tizenöt férfi
jelentkezõ mellett Tóth Gert-
rúd egyedüli nõként indult a
versenyen. Az elõre kijelölt
pályán mindenki kétszer ha-
síthatott végig. Volt itt elõre szlalom, majd ugyan-
ez hátra, közben helyben fordulás és parkolás is,
mindezek persze idõre. Hogy mindez kicsit bo-
nyolultabb legyen, bármilyen hibáért – bója fel-
borítása vagy kihagyása – büntetõpontokkal súj-
tották a versenyzõket, melyek pluszmásodper-
cekben nyilvánultak meg.

Szerencsére idén sem történt baleset, mind a
tizenhat versenyzõ épségben és egészségben
ért be a célba. Ugyanígy autójukban sem esett
kár, karcolás- és horpadásmentesen térhettek
haza. A nagyon kiélezett mezõnyben, a várako-
zásoknak megfelelõen, Nagy Árpád és az õ

Škoda 100-asa – 1:23,06-es idõvel – bizonyult
idén is a leggyorsabbnak. Az Opel Corsa vo-
lánjánál ülõ margittai Szigeti Sándor (1:31,15)
a dobogó második fokára léphetett fel, míg az
Opel Astrát vezetõ Nagy Csaba (1:32) a har-
madik helyen végzett.

Minden induló egy-egy emléklapot vehetett át
Magyari Attilától, a verseny fõszervezõjétõl. A
dobogósok és az egyetlen nõi versenyzõ, a ku-
pák mellett egy-egy az IF Erdei autóalkatrésze-
ket forgalmazó cég által felajánlott ajándékkal
gazdagodott.

C Juhász György

Száguldottak az ügyes autósok

Bámulatosan kerülgették az akadályokat a versenyzõk

CC  Madarász Ákos
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