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Sikeres kreatív vetélkedo
´´
IdÈn is nÈpszer˚ volt Az Adj, kir·ly, katon·t!-verseny helyi szakasza
A magyar csal·dok gyarapod·s·Èrt lÈtrejˆtt, ¡ld·s NÈpessÈg Mozgalom ·ltal kezdemÈnyezett K·rp·t-medencei verseny helyi szakasz·t szervezte meg a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum Ès a v·rosi ˆnkorm·nyzat SzÈkelyhÌdon.

Maxim·lis
koncentr·ciÛval
alkotnak a kis
csapattagok
Tavaly novemberben ˙jra startolt a felkÈsz¸lÈs az Adj, kir·ly, katon·t! versenyre, hogy
febru·r 28-·n a kisorsolt csapatok ˆsszemÈrhessÈk erej¸ket a szÈkelyhÌdi kˆzÈpiskol·ban. A vetÈlkedı SzÈkelyfˆldrıl sz·rmazik,
az ¡ld·s NÈpessÈg Mozgalomhoz csatlakoztatva jˆtt lÈtre, 2007-ben szerveztÈk meg elıszˆr. A verseny a mozgalommal egy¸tt a K·rp·t-medence magyar lakoss·g·nak csˆkkenÈsÈt hivatott megakad·lyozni. Nem titkolt
cÈlja, hogy a 10ñ15 Èves koroszt·lyban, a
gimnazista kor˙akban hat·st gyakoroljon a
csal·drÛl, a gyermek csal·dban betˆltˆtt szerepÈrıl alkotott kÈpre. …pp ezÈrt olyan olvas-

m·nyokkal l·tja el a di·kokat, amelyek a versenyre valÛ felkÈsz¸lÈs alapjai Ès amelyek segÌthetnek ·tÈrtÈkelni ezeket a kÈrdÈseket j·tÈkos, tanuls·gos mÛdon, irodalommal.
Az olvasm·nykˆteteket mindenki egymaga
kapja meg Ès kÈsz¸l a versenyre, persze tan·ri segÌtsÈggel, a h·romfıs csapatokat pedig a
nagy napon, helyben sorsolj·k ki. A helyi
szakaszoknak minden rÈsztvevı telep¸lÈsen
janu·r Ès febru·r folyam·n kell lezajlaniuk,
ahonnan a legjobb csapat a region·lis, majd
az orsz·gos dˆntıkre juthat tov·bb.
A v·rosi kezdemÈnyezÈs BÈres Csaba polg·rmestertıl sz·rmazott, aki ragaszkodott

hozz·, hogy egy ilyen jelleg˚ versenyt honosÌtson meg az iskola a di·kok gondolkod·s·nak form·l·s·ra. Febru·r vÈgÈn a szÈkelyhÌdi
gimnazist·k izgulhattak a tov·bbjut·sÈrt, ami
vÈg¸l a Leticia Baban (SzÈkelyhÌd), DÈzsi Mel·nia (HegykˆzszentmiklÛs) Ès Szentkir·lyi
Barbara (SzÈkelyhÌd) alkotta h·rmasnak siker¸lt. A helyi szakasz ut·n ·tvehettÈk nyeremÈnyeiket, kˆnyvjutalmukat, de tov·bbra is az
alapkˆnyvÈszetre kell ˆsszpontosÌtaniuk, hiszen m·rcius 8-·n rÈszt vesznek a kˆvetkezı
prÛb·n, amelynek a nagyv·radi Partiumi KeresztÈny Egyetem ad majd helyet.

Buszmenetrend

A helyi adotts·gokat jÛl ismerı MERFOLD Kft.
mindennem˚ ingatlanrendezÈsi, telekkˆnyvezÈsi
dokument·ciÛk elkÈszÌtÈsÈt v·llalja, mag·nszemÈlyek,
cÈgek, t·rsas megrendelık rÈszÈre egyar·nt.

Érköbölkút–Székelyhíd–Margitta útvonalon

HÌvjon a 0746-240500-as telefonsz·mon,
e-mail cÌm: rekatomo@gmail.com
T÷M’ R…KA topogr·fus-kataszteri mÈrnˆk

Tavaszi csÌziÛ ñ
⁄jra Ñkuruttyoltakî
a kisdi·kok
SzÈkelyhÌdon
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K¸lˆnleges
evangeliz·ciÛs
imahetet tartottak
Szentjobbon
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BeszÈlgetÈs
Paluska Gyˆrggyel,
a v·ros nyugalomba
vonulÛ jegyzıjÈvel

V·laszt·si regisztr·ciÛ
az RMDSZ-szÈkh·zban,
SzÈkelyhÌdon!
A 2014. Èvi
magyarorsz·gi
orsz·ggy˚lÈsi
kÈpviselıinek
v·laszt·s·ra b·rki,
akinek van magyar
·llampolg·rs·ga,
regisztr·lhat!
Ebben segÌt¸nk ÷nnek!
Az al·bbi idıpontokban
·llunk szÌves
rendelkezÈsÈre
az RMDSZ-szÈkh·zban,
a piac mellett,
a Kazinczy utca
5/a. sz·m alatt!
HÈtfın, szerd·n,
cs¸tˆrtˆkˆn
15ñ19 Ûra kˆzˆtt,
kedden, pÈnteken
8ñ18 Ûra kˆzˆtt,
szombaton
9ñ13 Ûra kˆzˆtt.
Az RMDSZ szÈkelyhÌdi
szervezete

Bíró Orsolya

FÖLDMÉRÉS

Az elvÈgzett munk·ra GARANCI¡T v·llal,
teljes ¸gyintÈzÈst ny˙jt!
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hÈtfıñpÈntek:
Î
7.30 Kˆbˆlk˙t
7.45 SzÈkelyhÌd (a vendÈglı
elıtti buszmeg·llÛ) Î Margitta
11.30 Margitta (kˆrforgalom)
Î 12.00 SzÈkelyhÌd Î Kˆbˆlk˙t
12.30 Kˆbˆlk˙t Î SzÈkelyhÌd
14.30 SzÈkelyhÌd Î Kˆbˆlk˙t

Minden pÈnteken este az interneten
Ès kedden este 20 Ûr·tÛl a tÈvÈben
(ott, ahol a Briximp k·belszolg·ltatÛ biztosÌtja
az ad·sokat) v·rja nÈzıit ˙j ad·ssal az …r Tv.

Hallgassa
hÈtkˆznaponkÈnt
18 Ès 20 Ûra
kˆzˆtt a R·diÛ …r
m˚sorait a
www.erhangja.ro/
radio

honlapon!

2

2014.
február

Következetes
adógazdálkodás

Eseménydús farsangi bált
tartottak Ottományban

KezdvezmÈnyt kapnak a m·rcius 31-ig tˆrlesztık

elıtt kellett tartanunk a rengeteg kintlÈvısÈg¸nket is. H·rman v·llalt·k a rÈszletekben valÛ tˆrlesztÈst, heten a lakÛk kˆz¸l elhagyt·k a lak·sokat, nÈgyet kÈnytelenek voltunk az adott tˆrvÈnyek ÈrtelmÈben bÌrÛs·gra adni. A cÈgeket kiÈrtesÌtj¸k, majd felszÛlÌtjuk, azt·n, ha nincs eredmÈnye, akkor a hivatalos proced˙ra ÈrtelmÈben jˆn
a jogi elj·r·s, ahol majd a bÌrÛs·g szerez ÈrvÈnyt
az ·llam jogainak. Ugyanez tˆrtÈnik a mag·nszemÈlyek esetÈben is, tov·bb· ki fogunk f¸ggeszteni egy ÑszÈgyenlist·tî az ˆnkorm·nyzat kapuj·ra, amely tartalmazza a legnagyobb adÛss·g·llom·nnyal rendelkezı mag·n-, illetve jogi szemÈlyek adatait.
ñ Mennyire egy¸ttm˚kıdıek az adÛsok, miket tapasztaltak?
ñ A tapasztalatunk eddig az, hogy az emberek, fıleg a kispÈnz˚ek ink·bb hajlandÛk a p·rbeszÈdre,
az adÛss·g ak·r rÈszletekben tˆrtÈnı kifizetÈsÈre
is, de vannak, akik nem reag·lnak, sıt, ha bÌrÛs·gi felszÛlÌt·st kapnak, mÈg ık vannak felh·borodva. Meg kell Èrteni¸k a lakosoknak, hogy a
vil·g Ìgy m˚kˆdik! AdÛkat kell fizetni ñ Ès nem
csak egyeseknek, hanem mindenkinek! A beszedett adÛkat a v·ros fejlesztÈsÈre kell visszaforgatnunk, a vÌzh·lÛzatot is folyamatosan fejleszten¸nk, javÌtanunk kell.
ñ A helyi adÛkat mÈg m·rcius vÈgÈig kedvezmÈnnyel befizethetik azok, akik eddig
nem tettÈk?
ñ A h·z-, Èp¸let- Ès gÈpkocsiadÛjukat befizetık
tÌz sz·zalÈk kedvezmÈnyben rÈszes¸lnek, ha m·rcius 31-ig munkanapokon a polg·rmesteri hivatal
pÈnzt·rj·ban befizetik azt. A mai vil·gban 10
sz·zalÈk is sokat sz·mÌt, aki teheti, egyenlÌtse ki
az adÛh·tralÈk·t.
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galmas asszonykezek hordt·k Ès
szolg·lt·k fel a finom, Ìzletes vacsor·t, a finom Ètel Ès a jÛ bor
nÛt·ra fakasztotta mÈg a nem kÛrustagokat is.

Szabó Szilvia

Fazekas Zoltán

R

gyar nÛt·t ismerı, 87 Èves KertÈsz Viola.
Az elıad·s vÈgÈn a rÈsztvevık
kˆzˆsen elÈnekeltÈk a magyar
Himnuszt, majd az asztalokn·l
megindult a s¸rgÈs-forg·s, szor-

R

megvannak a maga vÌvÛd·sai Ès
sikerÈlmÈnyei is.
A Kis Edit tanÌtÛnı ·ltal szervezett b·l kultur·lis programja az
Ottom·nyi Nefelejcs FÈrfikÛrus
fellÈpÈsÈvel kezdıdˆtt, majd a
helyi szÌnj·tszÛ t·rsulat vid·mabbn·l vid·mabb jelenete tette
szÌnesebbÈ az estÈt. VÈg¸l, de
nem utolsÛ sorban a Szalacsi
÷rˆkzˆld AsszonykÛrus tisztelte
meg jelenlÈtÈvel a kedves kˆzˆnsÈget. Az estÈt kˆzˆs Ès jÛ hangulat˙ vacsora z·rta.

Sz. Sz.

Tájházat látogató diákok

Ér hangja

Harmadik kórustalálkozó Szalacson
Magyar nÛt·ktÛl volt hangos az
Èrszalacsi kult˙rotthon febru·r
15-Èn a kÈtÈvente megrendezett
kÛrustal·lkozÛn. Horv·th BÈla, a
kˆzsÈg polg·rmestere Ès Cseke
Attila Bihar megyei RMDSZ-es
kÈpviselı kˆszˆntı beszÈde
ut·n a tal·lkozÛra Èrkezett nyolc
kÛrus dalai kˆvettÈk.
ElsıkÈnt a szÈkelyhÌdi B˙zavir·g NÈpdalkˆr Ènekelt, ıket kˆvette PintÈr Vivien V. oszt·lyos
tanulÛ, a NyÌradonyi P·vakˆr, a
Porcsalmai B˙zakal·sz FÈrfikÛrus, az albisi VadrÛzsa vegyes
kÛrus, az …rmih·lyfalvi Veres
L·szlÛ Zsolt V·rosi KÛrus, valamint a BartÛk BÈla Hagyom·nyırzı Citerazenekar Ès a SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus. Az este utolsÛ
fellÈpıje a h·zigazda …rszalacsi
÷rˆkzˆld AsszonykÛrus volt, a
kÛrustal·lkozÛt szervezı SzabÛ
Irma vezetÈsÈvel. A tizennÈgy
Ève fenn·llÛ Ñˆrˆkzˆldekî elsı
asszonykÛruskÈnt alakultak Bihar megyÈben, alapÌtÛ tagjai kˆzˆtt emlÌtÈsre mÈltÛ a NÛtafakÈnt ismert, kˆzel hatsz·z ma-
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Hangulatos Ès vid·m farsangi
mulats·got rendeztek az ottom·nyi kult˙rotthonban febru·r 22Èn, szombaton. A vendÈgeket alkalomhoz illı farsangi hangulat˙
dÌszÌtett terem v·rta. A vid·m esemÈnyre idÈn is nagyon sokan Èrkeztek, gyerekek, fiatalok Ès idısek egyar·nt. A megjelenteket
Horv·th BÈla, Szalacs kˆzsÈg
polg·rmestere kˆszˆntˆtte. Kifejezte: a sokszÌn˚ magyar kˆzˆssÈgben minden gener·ciÛnak
megvan a maga helye Ès a maga
szerepe, minden gener·ciÛnak

´´ felvétele
A szerzo

ñ Milyen SzÈkelyhÌdon az adÛz·si kedv?
ñ A tˆrvÈnyek ÈrtelmÈben ñ ez az egÈsz vil·gon
mindenhol Ìgy van ñ az ·llampolg·roknak adÛt
kell fizetni¸k, egyÈnenkÈnt m·s-m·s mÈrtÈkben, Ìgy Rom·ni·ban Ès SzÈkelyhÌdon is. A megyei Ès helyi ˆnkorm·nyzatok feladata, kˆtelessÈge ezek behajt·sa mag·n- Ès jogi szemÈlyektıl
egyar·nt. …rdekes adatokkal szembes¸lt¸nk,
amikor az elm˙lt 24 Èvre vonatkozÛan, a be nem
szedett pÈnzekrıl szÛlÛ jelentÈs ker¸lt a v·ros
vezetÈse elÈ: ez mintegy 4 702 690 lej, rÈgi pÈnzben tˆbb mint negyvenhÈt milli·rd, ami hatalmas ˆsszeg.
ñ A be nem szedett adÛkat le kell jelenteni
a megyei illetÈkes szervek ir·ny·ba.
ñ Az ˆnkorm·nyzatnak, a mindenkori polg·rmesternek erkˆlcsi kˆtelessÈge, a rendesen Ès rendszeresen fizetı ·llampolg·rokkal szemben, hogy
mindent megtegyen az adÛk maradÈktalan begy˚jtÈsÈÈrt mindenkire vonatkozÛan kivÈtel nÈlk¸l! Õgy jogi Ès b¸ntetıjogi felelıssÈge, hogy mindent megtegyen az adÛk beszedÈse ÈrdekÈben a
tˆrvÈny ·ltal megszabott keretek Ès eszkˆzˆk segÌtsÈgÈvel.
ñ BeszÈlj¸nk egy kicsit a sz·mokrÛl!
ñ RÈgi pÈnzben mondom, mert ˙gy mindenki
jobban Èrti, hogy ebben a 47 milli·rdos tartoz·sban benne van tÌz Ès fÈlmilli·rdnyi b¸ntetÈs,
ami folyamatosan nı! A mag·nszemÈlyek tˆbb
mint 25 milli·rdnyi, a cÈgek 22 milli·rdnyi
adÛval tartoznak (ebbıl a felsz·mol·s alatt lÈvı
cÈgek 800 milliÛval), prÛb·ljuk az adÛsokat r·venni, hogy fizessenek.
ñ Ez a gyakorlatban hogyan valÛsul meg?
ñ PÈld·ul m·r a tavalyi Èv vÈgÈn p·rbeszÈdet
kezdt¸nk az ANL-lak·sok nagyobb ˆsszeg˚ adÛsaival, igyekezt¸nk hum·nusan elj·rni, de szem

Fazekas Zoltán

KÈnyszer˚sÈgbıl szigorÌt·sokat vezettek be az ÈrmellÈki v·rosban a tavalyi adÛszedÈs tapasztalataibÛl, tanuls·gaibÛl kiindulva, az idei Èvre. 2013-ban a mag·nszemÈlyek 10,71%-a, a cÈgeknek pedig a 9,87%-a nem fizette be a helyi adÛkat. BÈres Csaba
polg·rmestert kÈrdezt¸k az idei v·ltoz·sokrÛl.

A h·zigazda …rszalacsi ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus

A g·lospetri t·jh·zba l·togatott
az …rmellÈk hagyom·nyainak tanulm·nyoz·sa cÈlj·bÛl a hegykˆzszentmiklÛsi Toldy ¡ltal·nos
Iskola VI. Ès VII. oszt·lya febru·r
1-jÈn. A Zsigmond Levente tan·r
·ltal szervezett kir·ndul·sra hideg, tÈli reggelen indultunk ˙tra
az autÛbusszal, melyen igen jÛ
hangulat kÌsÈrt. A g·lospetri t·jh·z elıtt KÈri G·sp·r szÈkelyhÌdi
fogorvos Ès t·jh·z alakÌtÛ fogadott benn¸nket. A t·jh·z rÈgi
n·dfedeles kˆzÈpparaszt porta,
ami dÈdsz¸leink h·z·ra emlÈkeztet benn¸nket. A t·jh·zban
minden t·rgy mesÈl: a kÈpek a
falon, a rÈgi b˙torzat, a cserÈpedÈnyek a mesÈlnek tˆrtÈnelm¸nkrıl. KÈri G·sp·r elmondta,
hogy a kilencvenes Èvek Ûta
gy˚jtˆgette a t·rgyakat, megprÛb·lta a rÈgi stÌlus·ba vissza·llÌtani a h·zat, meghagyva a h·rmas
beoszt·st. Elıad·s·ban a keresztÈnysÈg felvÈtelÈrıl, Szent Istv·nrÛl, Kˆnyves K·lm·nrÛl, K·roly RÛbertrıl, Nagy LajosrÛl Ès a
HunyadiakrÛl Èrtekezett.
Elıker¸ltek a rÈgi korok emlÈkÈt idÈzı: rÛmai kori pÈnzÈrmÈk,
a Kossuth-bankÛ, a papÌrpÈnzek,

a pergamenre Ìrt pecsÈtes rendelkezÈsek. A kish·zban ott emelkedett b¸szkÈn a b˙bos kemence,
az asztalon a citera, a gyÈkÈnybıl
font ·gyak, mind-mind a csal·di
fÈszek melegÈt idÈzik.
A t·gas udvaron megnÈzhett¸k
a n·ddal fedett pajt·t, a gÈmes
kutat, a nagy cs˚rt, melyben a
szekÈrnek is t·g helye volt. Siker¸lt kialakÌtani egy helyisÈget,
amelyben a m·rtÌrhal·lt halt Sas
K·lm·n reform·tus lelkÈsznek ·llÌtottak emlÈket. Sas K·lm·n szorgalmazta az Èrmih·lyfalvi ˙j reform·tus iskola ÈpÌtÈsÈt, ugyanakkor ÈrdeklıdÈssel fordult a
helytˆrtÈneti kutat·sok felÈ is.
Gyermekeink kedvÈnek csak a
hideg szabott hat·rt de mÈg Ìgy is
ÈrdeklıdÈssel figyeltek. VÈgezet¸l megl·togattuk az uradalmi
port·t is, amely mÈg renov·l·s
alatt ·ll. Hiszem Ès remÈlem,
hogy a t·jh·zl·togat·s maradandÛ ÈlmÈny lesz di·kjaink sz·m·ra, Ès segÌt abban, hogy szeressÈk
magyar nÈp¸nk tˆrtÈnelmÈt, ragaszkodjanak hagyom·nyainkhoz, legyenek ık is egy kicsit hagyom·nyaink ·polÛi Ès ırzıi.

Béres Angéla
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Ismét élet van a kastélyban
Mindaz, amit fÈl Èv alatt elÈrtek a SzÈkelyhÌdi Gyermek JÈzus Otthon kicsinyei

Az otthon kis lakÛi szeretettel fogadt·k a tavalyi Èv vÈgÈn Èrtkezı magyarorsz·gi szeretetadom·nyt
IsmÈt eltelt egy esztendı, Ès Èszrevehett¸k Isten¸nk gondoskodÛ kegyelmÈt. Egy
˙j otthon, Assisi Szent Ferenc nyolcsz·z
Èves f·j·nak egy ˙j zsenge mÈg r¸gyezı
fa·ga, egy ˙j Èlet kezdÈse nem csak nekem, hanem a tÌz befogadott gyermekem
sz·m·ra.
A ny·r folyam·n bajban lÈvı sz¸lık kerestek meg, Ès segÌtsÈg¸nket kÈrtÈk, hogy
segÌts¸nk csal·djukon. El is jˆtt az a nap,
amikor mi ment¸nk ut·nuk segÌteni, nem
is kellett semmit m·st csin·lni, kit·rni karjaidat Ès jˆttek felÈd, beh˙zÛdni kotlÛ
anyai sz·rnyaid al·. Jˆttek Ès kezdıdtek a
megismerkedÈsi napok, kezdıdˆtt az iskola, ahov· minden gyerkıcˆt beÌrattunk. Minden ·ldott gyermek az elsı iskolai napon szÈpen, tiszt·n, ˙j tanszerekkel Ès iskol·st·sk·val indult egy ˙j Èlet, ˙j
kezdet, jÛ ˙t felÈ. M·r kÈt hÈt ut·n mindenki beleszokott a programba, a reggeli
kor·n felkelÈsre, a tiszt·lkod·sra, az
egy¸tt vÈgzı takarÌt·sba, a reggeli elıkÈszÌtÈsbe, a tÌzÛrai csomagol·sban, Ès mindenben, amit egy¸tt kell elvÈgezni egy ·ldott nap. SzÈpen megtanultak im·dkozni,
h·l·t adni a jÛ Istennek a mindennapokÈrt, hogy itt lehetnek, a mindennapi
kenyer¸nkÈrt, mindenÈrt Ès mindenkiÈrt,
akik Èrt¸nk im·dkoznak, kÈt kez¸k munk·j·val segÌtenek, t·mogatÛinkÈrt, otthon
maradt csal·dtagokÈrt.
UrunktÛl kÈrt¸nk t¸relmet, mint Assisi
Szent Ferenc: ÑUram, adj t¸relmet, hogy
elfogadjam, amin nem tudok v·ltoztatni.

Adj b·tors·got, hogy megv·ltoztassam,
amit lehet, Ès adj bˆlcsessÈget, hogy kettı
kˆzˆtt k¸lˆnbsÈget tudjak tenni. Uram,
tÈgy engem bÈkÈd eszkˆzÈvÈ, hogy szeressek ott, ahol gy˚lˆlnek, hogy megbocs·ssak ott, ahol megb·ntanak, hogy ˆsszekˆssek, ahol szÈth˙z·s van, hogy remÈnyt
keltsek, ahol kÈtsÈgbeesÈs van kÌnoz, hogy
fÈnyt gy˙jtsak, ahol sˆtÈtsÈg uralkodik,
hogy ˆrˆmet hozzak oda, ahol gond tany·zik. ”, Uram, segÌts meg, hogy tˆrekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy Èn vigasztaljak, nem
arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy
szeressek. Mert aki Ìgy ad, az kapni fog,
aki elveszÌti mag·t, az tal·l, aki megbocs·t, annak megbocs·tanak, aki, meghal,
az fˆlÈbred az ˆrˆk Èletre. ¡men.î

Kibontakoztatott
talentumok
OktÛberi hÛnapban m·r nekifogtunk egyh·zi Ènekeket tanulni ott, ahol mÈg nem
tudtuk, hogy milyen talentumokat rejtett
el az Isten e kis csˆppsÈgekben. November elejÈn m·r szÈpen Ènekeltek gyermekeink a szentmisÈn, ahogy mondj·k, a
s·ros gyÈm·ntok mÈg csilloghatnak,
kezdtek e szent helyen m·r egy kis csillog·st adni, egy kis fÈnyt, amitıl szebb lett a
szentmise Isten Ès ember szÌvÈben.
Csiszolgatjuk a gyÈm·ntokat, kutatjuk
benn¸k a elrejtett talentumokat. Van, aki
szÈpen Ènekel, van, aki csak a kerti munk·t szereti, van, aki a matematik·t a sz·-

M¡RCIUST”L
A IER-MED SZAKORVOSI RENDEL’BEN
MAGYARUL BESZ…L’ GYERMEKGY”GY¡SZ-SZAKORVOS RENDEL
KEDDEN …S P…NTEKEN 9.00-T’L 14.30-IG.
HA ZSIBBADTNAK, HIDEGNEK …RZI L¡B¡T,
HA A L¡BF¡J¡S MIATT NEM TUD ALUDNI,
HA A J¡R¡S KIF¡RASZTJA, NEHEZ…RE ESIK,
AKKOR A SEGÕTS…G AZ IER-MED SZAKORVOSI RENDEL’BEN
MEGTAL¡LHAT”!
DOPPLER-VIZSG¡LATOS …R TER¡PIA!
MICROSTIMñ…R TER¡PIA ¡PRILIS 1-J…T’L KEDDEN 15 ”R¡T”L!
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mok titkait, aki szÈpen rajzolgat, aki
legÛkock·kbÛl ÈpÌt szÈp v·rosk·kat, aki
falusi farmot szeretne, aki szÈpen tiszt·n
tartja szekrÈnyÈben a ruh·csk·it, aki nagyon szeret aludni (Ûvod·s).
Decemberi hÛnapban nagyon sok ÑAngyalî l·togatott meg minket. Elıszˆr Szent
MiklÛs kopogtatott be a gyermekekhez,
sok ÈdessÈggel kedveskedett nek¸nk. Isten ·ldja jÛs·g·t! H·zunkat felkÈszÌtett¸k
e ·ldott szÈp ¸nnepre, szent Kar·csonyra
v·rva, az adventi idıszakban mi is v·rakoztunk Ès nagyon v·rtuk Krisztus sz¸letÈsÈt, templomban j·rtunk Ès im·dkoztunk, hogy lelk¸nkben is kar·csony legyen. …s jˆtt az ·ldott ¸nnep, a szent Kar·csony, szÈpen ¸nnepelt¸nk, sok sok
ˆrˆm volt nemcsak szÌv¸nkben, hanem
lelk¸nkben is. Vak·ciÛra itt maradtak, sokat kell bepÛtolni a tanul·sn·l, hogy elsı
fÈlÈv elÈg jÛl siker¸ljˆn, Ès siker¸lt is.
Volt, aki 9,30-as ·tlaggal vÈgzett, volt kicsi, aki szÌntÌzessel, volt ·m hetes lez·r·s
is, sajnos van kÈt megbukottunk is, kik sajnos Ìrni-olvasni nem tudtak Ès lemaradtak
ˆtÈves tanul·stÛl. Vel¸k ˙jrakezdt¸k az
·bÈcÈ titkait, elÈg nehezen megy, de remÈlj¸k a legjobbakat... Lehet, megindul a
berozsd·zott kerÈk. Vannak gondok, amelyek megoldhatÛk idıvel, Ès vannak lelki
ˆrˆmˆk, melyek erıt adnak a mindennapi
munk·dban, a szÈp mosoly˙, tiszta arc˙
gyerekek, minden nap csin·lnak valami
bohÛcs·got, de jÛ ˙tra lehet terelni ıket,
van benn¸k szeretet Ès meg tudj·k kˆszˆnni Istennek a mindennapjukat.

‹nnepek, kaptunk
Ès adtunk tov·bb
ÑAdjatok Ès adnak, majd nektek is: jÛ, tˆmˆtt, megr·zott Ès t˙lcsordulÛ mÈrtÈkkel
mÈrnek ˆletekbe. Amilyen mÈrtÈkkel mÈrtek, olyannal fognak majd visszamÈrni
nektek is.î (Lk 6,38)
Voltak, akik az ¸nnepek idejÈn ajtÛinkn·l kopogtattak, Ès tudtunk segÌteni, lehajolni, adni... mert jÛt tenni jÛ!
ÑTekintet nÈlk¸l arra, hogy m·soknak
tetszik-e vagy nem, tekintet nÈlk¸l arra,
hogy l·tj·k-e vagy nem, tekintet nÈlk¸l
arra, hogy lesz-e sikere vagy nem: tedd
a jÛt! TÈgy minden jÛt, amit megtehetsz
ott, ahol vagy, ˙gy, ahogy teheted, akkor·t, amekkor·t tehetsz, de mindig
sz¸ntelen ez legyen programod!î (SÌk
S·ndor)
Kˆszˆnetet, h·l·s kˆszˆnetet szeretnÈnk mondani e szÈp fÈlÈvÈrt Istennek,
mindazoknak, akik mellett¸nk voltak
ak·r im·val, kÈtkÈzi segÌtsÈggel vagy
anyagiakkal j·rultak hozz·, hogy szebb
legyen e gyerek Èlete, kˆszˆnj¸k a jÛ
szÛt, Ès bocs·natot kÈr¸nk, ha valakit
megb·ntottunk. VÈg¸l Ès nem utolsÛ
sorban k¸lˆn is szeretnÈm megkˆszˆnni
lelki segÌtınknek, Bˆjte Csaba testvÈrnek az ir·ntunk valÛ im·t Ès ˆnzetlen segÌtsÈgÈt. Kˆszˆnj¸k, Istenem, hogy lÈtezik nek¸nk.

Kovács Ágnes

kotlÛanya, a SzÈkelyhÌdi Gyermek
JÈzus Otthon kicsijei Ès nagyjai nevÈben

Beíratkozás a nulladik osztályba
Megkezdıdˆtt a beÌratkoz·s az elıkÈszÌtı
oszt·lyokba (vagy ahogyan sokan nevezik: 0. oszt·lyba). Minden olyan gyerek,
aki idÈn szeptember 1-jÈig betˆlti a hatodik ÈletÈvÈt, m·rcius 14-ig beÌratkozhat az
elıkÈszÌtı csoportba, amelyet tavaly elıtt

ısszel vezettek be Rom·ni·ban. Egyfajta
·tmenetet kÈpez ez az Ûvoda Ès az elsı
oszt·ly kˆzˆtt. A foglalkoz·sokat tanÌtÛnık tartj·k, a tevÈkenysÈgekben azonban
mÈg mindig nagy hangs˙lyt kap a j·tÈk, a
kˆzˆssÈgi foglalkoz·sok.

Az …r Hangja Egyes¸let ez˙ton kÈri tisztelt olvasÛit,
hogy adÛjuk szabadon utalhatÛ kÈt sz·zalÈk·val segÌtsÈg egyes¸let¸nk munk·j·t! JelkÈpesen j·ruljanak hozz· SzÈkelyhÌd v·ros kommunik·ciÛj·nak javÌt·s·hoz!
Ne feledjÈk, hogy hÈtkˆznaponkÈnt r·diÛval, hetente
tÈvÈad·ssal Ès lassan ˆt Ève ingyenesen terjesztett
…r hangja havilappal ·llunk lakosaink rendelkezÈsÈre!
Tov·bbi inform·ciÛÈrt hÌvj·k a 0762-830344-es telefonsz·mot
vagy Ìrjanak az erhangja1@gmail.com e-mail cÌmre.
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A húszéves versenyeké a világ!
M·r kÈt Èvtizede rendezik meg a borok vetÈlkedıjÈt SzÈkelyhÌdon

´´
Fotók: Kovári
Krisztián

Miut·n a nap folyam·n minden
jelentkezı bortermelı leadta palackjait a munk·sklubban, estÈre
gy˚ltek vissza rÈgi Ès ˙j gazd·k a
verseny szÌnterÈre, mikˆzben a
zs˚ri m·r ÈrtÈkelte a borokat. A
teremben jÛl l·thatÛ volt, kik
h˙zz·k m·r rÈgÛta egy¸tt a szılısgazd·k szekerÈt a szakm·ban, Ìgy az …r hangja nevÈben
az egym·ssal szemben ¸lı, de
nem egym·ssal szemben ·llÛ,
Tak·cs J·nost Ès Kincses Bal·zst
kÈrdeztem a versennyel kapcsolatos vÈlemÈny¸krıl, motiv·ciÛjukrÛl, eddigi eredmÈnyekrıl Ès
a jˆvırıl.
Tak·cs b·csi meggyızıdÈssel
·llÌtotta, volt fejlıdÈs az elm˙lt
h˙sz Èvben: ÑMinısÈgileg a borok sokkal jobbak, mint h˙sz Èvvel ezelıtt voltak. R·jˆttek az emberek, hogy nem Èrdemes vegyszerezni a borokat. Az enyÈmben
pÈld·ul semmi nincs, merem
mondani neked. Javasolt·k tˆbben, hogy tegyek bele t¸krˆst
meg vegyi dolgokat, de Èn megmondtam, hogy leh˙zzuk h·romszor-nÈgyszer, Ès ˙gy lesz a
jÛ. Ez a kir·lyl·nyka, amivel jˆttem, h·romszor van letisztÌtva,
nem is kell ennÈl tiszt·bb. Most

Jelentıs sz·mban vettek rÈszt a szılısgazd·k a jubileumi megmÈrettetÈsen
m·r ·tadtam a fiamnak a szılıt,
de azt mondtam, amÌg Èlek, segÌtek neki, csak legyen, aki Ènut·nam csin·lja. Nagyon szeretem
ezt csin·lni, megmondom ıszintÈn, nekem ez az Èletem, ha ott
vagyok kint. …n, akkor is kimentem, ha nem is csin·ltam semmit.
Le¸ltem a szılı vÈgÈbe, s onnan
b·multam, szÌvtam azt a jÛ leve-

gıt. Nekem ez az Èletem. DiÛszegen is volt nek¸nk m·sfÈl hekt·r
szılınk, itt SzÈkelyhÌdon nincs
csak 12 ·r, de Ìgy is nagyon szÌvesen dolgozom benne.î
Akkor minden tˆkÈletes? ñ vetem kˆzbe a kÈrdÈst.
ÑMajdnem Csak az a baj, hogy
nincs megbecs¸lve a szılı, meg
a bor se ñ feleli az idıs borosgaz-

Nem volt kˆnny˚ dolguk: pontoz a zs˚ri

A jÛ bor nem csak
a szılın m˙lik!
D·vid Gyˆrgy diÛszegi borosgazda, a zs˚ri
tagja, bor·szati alapigazs·gokat mondott el
lapunknak.
A boros pince legyen boros pince! Ha azt
szeretnÈnk, hogy a borunk minÈl jobb minısÈg˚ legyen, akkor abban a pincÈben ahol a
bort t·roljuk, ne tartsunk zˆldsÈget, gy¸mˆlcsˆt, krumplit!
A hordÛk minısÈgi karbantart·s·n is sok
m˙lhat. A hordÛ ·llapot·rÛl ˙gy gyızıdhet¸nk meg, hogy egy gyerty·t drÛton a hordÛba enged¸nk, Ès ha az elalszik, a hordÛ
penÈszes vagy dohos. A gyertya l·ngj·n·l
megl·thatjuk a szennyezıdÈseket is. A hordÛt ebben az esetben rendbe kell hozni.
Hideg vÌzzel ki kell mosnunk, majd ezt a vizet maradÈktalanul ˆnts¸k ki belıle. IsmÈtelj¸k addig, mÌg tiszta vÌz nem folyik belıle. A
kimosott hordÛt sz·radni hagyjuk kÈt-h·rom
napig, majd sz·rad·s ut·n kÈnezz¸k be Ès
tartsuk bedugaszolva!

Amennyiben a kÈnezÈs elmarad, a hordÛ
penÈszesedni kezd.
A kÈnezÈsi folyamatot kÈthavonta aj·nlott
elvÈgezni, mert a kÈn-dioxid lassan elillan a
hordÛbÛl.
Az ˙j hordÛt csak elıkÈszÌtÈs ut·n tudjuk
haszn·latba venni, mert a dong·k pÛrusaiban olyan anyagok vannak, melyek a kioldÛd·st kˆvetıen a bornak kellemetlen faÌzt
adhatnak. Ezt ˙gy csin·ljuk, hogy a hordÛt

da. ñ EzÈrt nem is kell tˆbb fˆld.
Nem tudom eladni a bort. Kinek
kell? Senkinek. Ink·bb elmennek
a fiatalok meginni ˆt ¸veg sˆrt,
azt a hadd ne mondjam milyen
sˆrt ahelyett, hogy megvennÈnek
egy liter bort hÈt lejÈrt. Hogy dÌjat
mennyit nyerek vele, az nagyj·bÛl mindegy. Tavaly pÈld·ul Èn
kaptam a legidısebb termelınek
j·rÛ dÌjat, kor·bban meg az egyik
Èvben SzÈkelyhÌd legjobb sz·raz
bora volt az enyÈm.î
Bal·zs b·csi ñ akit az …r Tv nÈzıi m·r l·thattak a tizenharmadik ad·sban hihetetlen mÈret˚
gy¸mˆlcseivel ñ szintÈn elÈgedett, ami a versenyt illeti, de a
szılıfˆldek jˆvıjÈÈrt ugyan˙gy
aggÛdik.
ÑMindig mondom, hogy nem
jˆvˆk, de azÈrt mÈgis csak megfordÌtom, mert csak prÛb·lom
megmÈrettetni magam, hogy l·ssam, hogy miÈrt dolgoztam
egÈsz Èvben? MegÈrte, amiÈrt
dolgoztam? De l·tom megÈrte,
mert ˙gy vettem Èszre, ez¸stÈrmet kapott a borom, ahogy a t·bl·zat is mutatja. Ezzel Èn meg va-

hideg vÌzzel megtˆltj¸k, majd h·rom-nÈgy
napig ·zni hagyjuk. Ezt a m˚veletet cÈlszer˚
kÈtszer-h·romszor megismÈtelni.
A hordÛt forr·zni is szoktuk, mÈretÈtıl f¸ggıen ñ kÈthektÛshoz egy vˆdˆrnyit ñ forrÛ
vizet ˆnt¸nk bele Ès bedugjuk. Ezut·n tÌz-tizenˆt percig forgatjuk a hordÛt ¸gyelve arra,
hogy a vÌz a hordÛ minden rÈszÈt Èrje, azt·n
a dugÛt egy pillanatra kivessz¸k, hogy a forrÛ gız elt·vozhasson, majd ismÈt bedugjuk,
Ès megv·rjuk, hogy a vÌz kih˚ljˆn. A forr·z·st egyszer-kÈtszer kell megismÈtelni.
A mosÛszÛd·s fertıtlenÌtÈst is javasoljuk.
A kiforr·zott, mÈg langyos hordÛba 3%-os
forrÛ szÛd·s oldatot ˆnt¸nk, Ès ·tmossuk vele a hordÛt, hogy a szÛd·s oldat maradv·nyai elt˚njenek, forrÛ vÌzzel ˙jra ki kell forr·zni a hordÛt.
A kiforr·zott hordÛt kÈt-h·rom naponkÈnt
hideg vÌzzel ˙jra ki kell ·ztatni.
Az elıkÈszÌtett hordÛba elıszˆr csak mustot aj·nlatos tenni, bort csak akkor, ha m·r
legal·bb egyszer forrt benne must.

Ér hangja

gyok elÈgedve. Tavaly jobbnak
t˚nt a borom, mint az idÈn,
mÈgis csak bronzÈrmet kapott,
lehet amiatt, hogy csupa nık voltak a zs˚riben vagy valami m·sÈrt, nem tudom ñ Ìgy siker¸lt.
Ezzel most elÈgedett vagyok.
Csin·lni kell ezt is, jˆnni kell,
mert ha az ember nem foglalkozik vele, akkor a semmibıl csak
semmi van.
SzÈkelyhÌdon nagyon jÛ adotts·gok vannak a szılıtermesztÈsre, k¸lˆnˆsen azon a rÈszÈn a
hegynek, ahol a miÈnk is van.
B·r az egy nem t˙l nagy ter¸let.
Ny·ron is, mikor kimegy¸nk
sz¸retelni meg egÈsz Èvben gondozni a szılıt, mi gazd·k nagyon szeret¸nk ott lenni, csak
most m·r kevesen vagyunk. Egyre fogy a szılıter¸let, de hogy
miÈrt, nem tudom. Tal·n a fiatal
gener·ciÛ nem szereti csin·lni. A
szılıben ott kell legyen az ember ·llandÛan. A szılı csak a
gazd·ja ·rnyÈk·t szereti.
Az Èn fˆldem az anyÛsomÈ
volt, visszakaptuk, nÈgy testvÈr.
Ezekbıl m·r csak nekem van
meg, mert a tˆbbiek mind egy
sz·lig kiv·gt·k. Nekem is azt
mondja a felesÈgem, hogy v·gjam ki, mert semmi Èrtelme nincs, nem megy a bor, nehÈz eladni,
a felesÈgem nem tud menni, Èn
kell megkˆssem, permetezzem,
mindent elvÈgezzek ñ elÈg nehÈz. De Èn amÌg Èlek, nem hagyom, ennyi tudok mondani.
Ut·na lesz valahogy, ha eladj·k,
eladj·k, de Èn mÌg meg leszek,
addig lesz¸nk. Õgy van, Tak·cs
Jani?î ñ szÛl oda vÈg¸l Bal·zs b·csi rÈgi bar·tj·nak.
A borversenyen sz·mtalan telep¸lÈsrıl Èrkeztek borok, Ès
azÈrt, hogy az ıstermelık vÈlemÈnyei ne csak SzÈkelyhÌd kˆr¸l
forogjanak, megkÈrdezt¸k a kˆbˆlk˙ti Egeresi G·bor b·csit,
hogy megy a szılıje sora a Kecskeh·ton, s milyen eredmÈnyei
voltak eddig?
ÑMinden Èvben kir·lyl·nyk·val
jˆvˆk. M·som nagyon nincs is,
csak mag·ntermı, de azzal itt
nem lehet nevezni. A legnagyobb dÌj, amit elÈrtem, az ez¸stÈrem volt, ennÈl feljebb nem tudtam menni. Volt egy-kÈt alkalom
mÈg, amikor csak bronzÈrmet
kaptam. Az idei Èv nagyon jÛ, nagyon kedvezı volt, szÈp volt a
szılı, de a bor mÈgse lett az igazi. Sajnos a hanyags·g miatt. Sz¸ret ut·n nem kezeltem ˙gy a
bort, ahogyan kellett volna, nem
jutott r· idı, halogattam, majd
ekkor, majd akkor. Ritk·n indult
meg a borom forrni, Ès ez lett a
vÈge. De nem elÈgedetlenkedek
a zs˚rizÈssel, mert tudom, hogy
milyen a borom, l·tom, hogy
milyenek vannak. Amikor l·tom
a szÌn˚ket, m·r l·tom, hogy melyik mit Èr, hogy megÈrdemli-e a
pontsz·mot, vagy nem. Ha meg
is kÛstolom, akkor meg pl·ne.
Ma ˙gy indultam el a versenyre,
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DÌjazott ÈrmellÈki ned˚k

Jobbn·l jobb borokat kÛstolhattak a jelenlevık
hogy 16ñ17 pontn·l nem kapok tˆbbet.
Volt m·r tapasztalatom, tˆbb versenyen is
voltam, tˆbb Èvben. Ide azÛta j·rok, amiÛta van, borverseny ñ h˙sz Ève. De voltam
m·r Szentjobbon is, Nagyv·radon is, ez
utÛbbin is ez¸stÈrmesek lett¸nk. ⁄gy t˚nik, ez m·r Ìgy marad. Igyekszem ·ltal·ban ut·na j·rni azÈrt, hogy minden rendben legyen, tiszt·k legyenek az edÈnyek,
mert akkor lehet b·rmilyen jÛ az idıj·r·s
meg a termÈs, ha nem tiszta edÈnyben
tartja az ember a bor·t. IdÈn negyven Ève,
hogy ezt csin·lom. A sz¸leim a szılÈszetnÈl dolgoztak, Ès amikor ˙gy volt idınk,
mindig ment¸nk nekik segÌteni, sz¸retkor
pl·ne. Azt·n megnıs¸ltem, a felesÈgem is
oda ker¸lt. TÈlen-ny·ron benne vagy kˆr¸lˆtte dolgoztam, Ìgy nagyon megszerettem a szılıt, a munk·latokat. OnnantÛl

m·r jˆtt minden mag·tÛl. A rendszerv·lt·skor kaptunk a sz¸leim ut·n szılıfˆldet, volt benne csemege is, de ott volt ez
a kir·lyl·nyka is. Csak sajnos nem lesz,
hogy akire hagyni. A szomszÈd, aki segÌt a
munk·latokban, mindig gyızkˆd, hogy
csak negyedÈt, csak felÈt adjam el neki, de
egyelıre marad. Manaps·g nem kis ÈrtÈk
az ilyesmi egy csal·dn·l, a szılı, a bor,
meg a tud·s, amit errıl a mestersÈgrıl tov·bb lehetne adni. Tudni kell mindent, ismerni a szılı kÈnyÈt-kedvÈt. Semmi sem
mindegy, hogy mit mikor hogy csin·lunk.
Volt olyan hogy csak ˆtven liter borom
volt egy Èvben, vagy amikor csak a szerencsÈn m˙lt, hogy p·r nappal elıbb permeteztem, mint m·s Ès egyed¸l az Èn szılım maradt meg.î

Bíró Orsolya

H·rom kategÛri·ban ñ
sz·raz fehÈr, Èdes arom·s fehÈr Ès vˆrˆs borok arany-, ez¸st- Ès
bronzÈrmeket osztottunk ñ mondja Magyari
Attila, a borverseny
szervezıje. H˙sz telep¸lÈsrıl sz·znÈgy borral neveztek a gazd·k.
÷sszesen 32 aranyÈrmet
osztottak ki, akadtak
persze ÈremhalmozÛk
is szÈp sz·mmal.
Az aranyÈrmesek nÈvsora, kategÛri·k nÈlk¸l:
Antal BÈla (Kokad)
Bereczki K·roly (SzÈkelyhÌd)
Beregi J·nos (Mezıtelegd)
Birinyi Zsolt (Ottom·ny)
Botici Constantin (Monospetri)
Buda G·bor (HegykˆzszentmiklÛs)
Czaholi Tibor (Szentjobb)
Czapp ¡rp·d (SzÈkelyhÌd)
Hasznosi S·ndor (SzÈkelyhÌd)
Cristian Jugre∫tean (Nagyk·roly)
Kis GÈza (BihardiÛszeg)
Kov·cs Lajos (SzÈkelyhÌd)
Kıv·ri P·l (SzÈkelyhÌd)
Nedeczky L·szlÛ (SzÈkelyhÌd)
Ol·h Zolt·n (Biharp¸spˆki)
PakÛ Istv·n (SzÈkelyhÌd)
PÛka Szabolcs (…rmih·lyfalva)
Ioan Petric„ (Margitta)
Preku …va (Kokad)
Tolnay G·bor (BihardiÛszeg)
Tˆrˆk Attila (…lesd)
Tˆrˆk Mih·ly (…lesd)
Tˆrˆk OlivÈr (…lesd)

Újra „kuruttyoltak” a kisdiákok Székelyhídon

Bemenve az iskola Èp¸letÈbe az
egyik emeleti oszt·lyban mosolygÛ tanÌtÛ nÈniket Ès t˚kˆn ¸lı, izgatott elsıs, m·sodikos, harmadikos, negyedikes Ès elıkÈszÌtı
oszt·lyos gyerekekbıl ˆssze·llt
csapatokat tal·ltunk, ˆsszesen
hetet. Ott voltak SzalacsrÛl a Nosza Brekik, Ès a szÈkelyhÌdi Bet˚vetık, BrummogÛk, a Csipet-csapat, a Csiripelık, a GÈzeng˙zok
Ès a S¸rgı-forgÛk. Mind-mind
azÈrt sz·ntak idıt Ès energi·t hetente tˆbb Ûra plusz tanul·sra,
hogy elnyerhessÈk a tov·bbjut·s
jog·t a XVI. Kurutty ·ltal·nos m˚veltsÈgi vetÈlkedı megyei szakasz·ra. …s b·r a tÈt nagy volt, a tanÌtÛ nÈnik igyekeztek kˆnnyÌteni
a gyerekek lelki ·llapot·n: ÑEz
egy nagy j·tÈk gyerekek!î ñ mondogatta idınkÈnt a P¸sˆk Julianna tanÌtÛ nÈni, aki az egÈsz napos
kvÌzeket Ès tevÈkenysÈgeket koordin·lta a helyszÌnen a kollÈganık segÌtsÈgÈvel. Azt·n ·llÌt·s·t
szerkesztısÈg¸nknek is megerısÌtette elmesÈlve mennyi j·tÈk Ès
szÛrakoz·s a felkÈsz¸lÈs, mennyi
felfedezÈst Ès tud·st szerezhetnek a kicsik a felkÈsz¸lÈs sor·n.

foglalÛ Vad M·rta igazgatÛnınek, hogy a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum biztosÌtotta az aj·ndÈkcsomagokat minden csapat
sz·m·ra. Ugyanakkor a szervezÈsbıl a tanÌtÛ nÈnik is jÛcsk·n
kiveszik a rÈsz¸ket, ha ˙gy dˆntenek, hogy eleget tesznek a felhÌv·snak, hiszen a felkÈszÌtÈs
hossz˙ folyamat.
A CsÌkszentdomokosrÛl indult
versenyen a szÈkelyhÌdi elemist·k m·r hetedik alkalommal vettek rÈszt, s mivel a szab·lyzat
nem z·rja ki, hogy egy gyermek
tˆbbszˆr is szerepeljen egy indulÛ csapatban, van aki ˆsszesen
ak·r ˆtszˆr is kuruttyolhat (felkÈszÌtıskÈnt, majd elsıskÈnt, Ès Ìgy
tov·bb negyedikig). S mÌg a
gyermekeknek j·tÈk Ès szÛrakoz·s, addig a pedagÛgusok sz·m·ra nagy felelıssÈg, hiszen a
gyerekek szemÈlyisÈgÈt, intelligenci·j·t form·lj·k a felkÈszÌtÈs
sor·n. ¡ltal·nos m˚veltsÈg¸ket,
anyanyelv¸ket gazdagÌtj·k versekkel Ès mesÈkkel, nÈpi gyermekj·tÈkokkal Ès hiedelmekkel.
Fejlıdik a gyerekek t·rsas ÈrzÈke
a folyamatos egy¸ttm˚kˆdÈssel,
emellett az elıadÛi kÈszsÈg¸k Ès
ki·ll·suk is fontos szerepet kap.
Az …r hangja szerkesztısÈge
gratul·l minden ¸gyes kisiskol·snak Ès a tanÌtÛ nÈniknek a kitartÛ
munka gy¸mˆlcsÈhez, Ès sok sikert kÌv·n a tov·bbjutott csapatoknak a megyei szakaszban!

Kustán Lálszó

Szombati naphoz mÈrve nagy
volt a gyermekzsivaj a volt ·ltal·nos iskola Èp¸letÈben
m·rcius elsejÈn, ugyanis Èpp
a kisiskol·sok XVI. Kurutty
vetÈlkedıjÈnek kˆrzeti szakasza zajlott Tavaszi csÌziÛ tÈmamegnevezÈssel.

JÛl mentek a j·tÈkos ¸gyessÈgi prÛb·k a kreatÌv gyerekeknek
ÑNagyon sok olyan dolgot tanulunk Ès ˙gy, ahogy azt az elıÌrt
tanÛr·k keretÈben nem lehetî
ñ hangs˙lyozza a pedagÛgus.

A gyermekek a kˆvetkezı hat
tÈmakˆrben kell felkÈsz¸lni¸k
a megmÈrettetÈsre: anyanyelv,
idegen nyelv, ·llatvil·g, mate-

A leg¸gyesebb kisdi·kok
A BrummogÛk Ès a Csipet-csapat az ·llatvil·g, a Csiripelık Ès a Nosza Brekik m˚vÈszet, a S¸rgı-forgÛk anyanyelv, mÌg a GÈzen-g˙zok ¸gyessÈgi prÛba versenysz·mokbÛl voltak a legjobbak.
VÈgeredmÈnyben a Csipet-csapat (0. oszt·ly: Nagy Barbara, II. P·ll
Bianka, III. De·k Alexandra, IV. PÈter-PakÛ Henrietta) Ès a Bet˚vetık csapata (0. Pu∫ca∫ L·szlÛ, II. Cservid ¡kos, III. MÈsz·ros Tam·s,
IV. Czapp Botond) jutottak tov·bb a megyei dˆntıbe.

matika, m˚vÈszetek, ¸gyessÈgi
prÛba, ezek a megyei szakaszban bıv¸lnek mÈg kÈt tÈmakˆrrel, s az orsz·gos szakaszra mÈg
tˆbb tÈm·bÛl kell kÈsz¸lni a leg¸gyesebbeknek. Mindezekben
reggeltıl dÈlut·n egy-kÈt Ûr·ig
teljesÌtik a kihÌv·sokat, hogy vÈg¸l kˆz¸l¸k kÈt csapat rÈszt vehessen a megyei vetÈlkedın is. S
b·r a kˆrzeti szakaszon a gyermekek nem kaphattak volna elvileg dÌjakat, a tanÌtÛ nÈnik Ès a
gyerekek mÈgis nagy tapssal kˆszˆntÈk meg a zs˚riben helyet
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„Nagyon jó imahetünk volt!”
K¸lˆnleges evangeliz·ciÛt tartottak Szentjobbon

Barta Imre

RendhagyÛ imahetet tudhatott mag·Ènak a szentjobbi reform·tus kˆzˆssÈg
febru·r 16ñ23. kˆzˆtt. A
meghÌvott lelkÈszek nem
csak prÈdik·ciÛkkal, de saj·t tˆrtÈnetekkel is szolg·ltak. A hetet a magyarkÈci
lelkip·sztor Ès az ifj˙s·gi
egy¸ttes z·rta.

Egy kˆtelessÈg¸nk
van: szeretni egym·st

A rendezvÈny hangulatos szÌnfoltja volt a magyarkÈci …lı Kˆvek ifj˙s·gi egy¸ttes koncertje
P·lfi Judit, akik nagyv·radi egyh·zker¸leti k¸ldetÈs¸krıl sz·moltak be. ’k visszatÈrıkkÈnt
Èrkeztek Szentjobbra, mert Èvekkel ezelıtt m·r szolg·ltak a telep¸lÈsen. Az imahÈt keddi napj·n
·tlÈpett a meghÌvottak sor a keresztÈny media ter¸letÈre, amikor is R·cz Ervin Lajos (Erdıd,
Szatm·r megye), a HarangszÛ
keresztÈny r·diÛm˚sor szerkesztıje mesÈlt tevÈkenysÈgÈrıl,
majd szerd·n Kulcs·r ¡rp·d
(…rtarcsa), a Reform·tus …rmellÈk
elnevezÈs˚ folyÛirat fıszerkesztıje. Cs¸tˆrtˆkˆn a szÛrv·nymissziÛt folytatÛ Farkas Zsoltot
fogadta a szentjobbi kˆzˆssÈg,
aki h·rom telep¸lÈsen is szolg·l:
Kˆrˆstarj·nban, Ol·hszentmiklÛson Ès Toldinagyfaluban is,
ˆsszesen ˆt kis gy¸lekezetet vezetve a keskeny ˙ton. Husztig
RÛbert pÈnteken elmesÈlte a
gy¸lekezetnek milyen p·lyakezdı papkÈnt egy kisv·rosban
megtal·lni a saj·t missziÛt Ès
helyt ·llni abban. Ezzel a ı let az
ˆkumenikus kÈpviselıje, mivel
RÛbert katolikus plÈb·noskÈnt
vezeti gy¸lekezetÈt …rmih·lyfalv·n, Ès mint elmondta: az a lÈnyeg, hogy keress¸k az Istennel
valÛ kapcsolatot, Ès nem az,
hogy milyen felekezethez tagjakÈnt tessz¸k azt. Folytatva pedig

R

ÑH·t rÈszekre szakÌthatÛ-e Krisztus?î (1Kor 1,1ñ7)
Ez volt a vezÈrigÈje a nemrÈg lezajlott egyetemes imahÈtnek
Szentjobbon, amelynek utolsÛ,
vas·rnap esti istentiszteletÈn az
…r hangja is jelen volt. Mivel Èrtes¸lÈseink szerint nem egy hagyom·nyos imahÈtrıl volt szÛ, megkÈrt¸k a falu reform·tus lelkÈszÈt, Orb·n L·szlÛt, hogy mondja
el nek¸nk miben rejlett a hÈt k¸lˆnlegessÈge? ÑVendÈg igehirdetınek olyan embereket hÌvtam,
akik a gy¸lekezeti missziÛ mellett
mÈg valamilyen m·s missziÛval is
foglalkoznak, Ès az igehirdetÈs
mellett arra kÈrtem ıket, hogy
mesÈljenek errıl isî ñ magyar·zta
a lelkip·sztor.
RÈszekre szakÌthatÛ-e Krisztus?
…s a lelkip·sztor? Az imahÈt minden meghÌvott igehirdetıje sz·mos dologgal foglalkozik a mindennapokban papi teendık mellett, Ìgy az igehirdetık kˆzˆtt
volt r·diÛs, templomÈpÌtı Ès ifj˙s·gi vezetı is. ’k mind megosztott·k k¸ldetÈseikkel kapcsolatos tapasztal·saikat Ès ÈlmÈnyeiket. Az elsı vas·rnap, az imahÈt
nyit·sa k¸lˆnˆsen erıteljessÈ
v·lt az ·ltal, hogy Orosz M·rta
tiszteletes asszony Èrkezett a
templomba,
…rbogyoszlÛrÛl,
ahol Èpp aznap fejezıdˆtt be a
csal·d hete. Õgy adta mag·t a tÈma. Hitelesen, elsı kÈzbıl hallhatott a gy¸lekezet arrÛl, hogy
milyen lelkÈsznek, any·nak, felesÈgnek Ès nınek lenni egy szerepben, s hogyan alakulhat
mindegyik egy-egy k¸lˆn k¸ldetÈssÈ az ember ÈletÈben, vagy
hogyan kapcsolhatja ˆssze ezeket. ’t, valamelyest kapcsolÛdva
a csal·d tÈm·hoz, egy lelkÈsz p·r
kˆvette, Vincze Zolt·n Ès Vincze

minket. Õgy ha valami nem m˚kˆdik, nem m·sban, nem a kˆrnyezet¸nkben kell keresni a
megold·st, hanem ˆnmagunkban. A lelkÈsz ¸zenetÈt Ìgy z·rta:
ÑNem csod·kra kell v·rni, hanem
csod·nak lenni.î

a fiatals·g tÈm·j·t szombaton
JakÛ S·ndor (Jankafalva) az igehirdetÈs ut·n besz·molt arrÛl milyen keresztÈny, ˙tukat keresı,
m·s-m·s korcsoportba tartozÛ ifjak ÈlÈn folytatni az isteni k¸ldetÈst az egyh·zmegyÈben.
Az imahetet z·rÛ vas·rnap mÈltÛ befejezÈse volt egy kÈrdÈsekkel, v·laszokkal, ÈlmÈnyekkel teli kis szakasznak a gy¸lekezet
ÈletÈben, ugyanis a dÈlelıtti istentiszteleten a kÈmeri ifj˙s·gi
csoport koncertezett a templomban, mÌg este a magyarkÈci tiszteletes vezette egy¸ttes, az …lı Kˆvek koncertje volt hallhatÛ.

t·n addig a pillanatig az elm˙lt
nÈgysz·z Èvben semmit sem hallottak a megv·ltÛ eljˆvetelÈrıl. S
miut·n a zsinagÛg·ban JÈzus ezt
olvassa: ÑAz ⁄rnak lelke van Èn
rajtam, mivelhogy felkent engem,
hogy a szegÈnyeknek az evangÈliumot hirdessemî, a zsidÛk felbojdulnak, s le akarj·k lˆkni
JÈzust a N·z·ret hegyÈrıl. A zsidÛk nem ezt v·rt·k, vagy nem
Ìgy, vagy nem ezt az embert.
Ahogy azt Mike P·l mondta, tele
voltak helytelen elv·r·sokkal,
csak ˙gy, mint a ma emberei.
Ak·rmennyire szeretettek, ·ldottak vagyunk mindig m·st v·runk.
Jobbat, tˆbbet vagy pont ellenkezıleg, de legal·bbis m·sat, mint
amink van. Folyamatosan erre
koncentr·lva elker¸lik a f¸leinket, a szemeinket az ¸zenetek. A
zsidÛk sem arra figyeltek, amit JÈzus mondott nekik, nem ˆrvendtek, hogy eljˆtt a FelszabadÌtÛ,
aki meggyÛgyÌtja a tˆredelmes
szÌveket, felnyitja a vak szemeket
Ès szabadÌt·st hoz, hanem arra,
hogy ez az ember csak egy ·cs
fia. Ha pedig elÈgedetlenek vagyunk azzal, amit ad a mi Isten¸nk? Hib·s az idıj·r·s, a korm·ny, szomszÈd, a kollÈga, a
sz¸lı vagy a gyerek, Ès ˙jra elsiklunk a lÈnyeg felett: ˆnmagunkbÛl ered minden, ami kˆr¸l vesz

i
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Bel¸l kell v·ltoztatni,
Ìgy ·tjˆn az ¸zenet

Az imahÈt legutolsÛ istentiszteletÈt Mike P·l vezette, a magyarkÈci
reform·tus egyh·zkˆzˆssÈg lelki
vezetıje, aki elırebocs·totta:
nem valami nagyot Ès ˙jat szeretne mondani a hÈt sz·mos elhangzott gondolata ut·n, hanem ink·bb egy ˙travalÛ kˆvetkeztetÈst
levonni. PrÈdik·ciÛja alapj·ul a
Luk·cs evangÈlium·nak negyedik rÈszÈbıl v·lasztott egy igeszakaszt, amelyben a tanÌtv·ny
arrÛl Ìr, hogy hogyan reag·lnak a
zsidÛk, amikor JÈzus felfedi isteni
sz·rmaz·s·t Ès k¸ldetÈsÈt, miu-

A mindennapi ˙travalÛ ·tad·sa
ut·n Orb·n L·szlÛ megkÈrte
Mike P·lt, hogy mondja el, mi az
ı k¸ldetÈse MagyarkÈcen? A v·laszbÛl megtudtuk, a lelkip·sztor
tizenˆt Ève szolg·l a telep¸lÈsen
Ès egÈsz fiatalon kˆltˆzˆtt oda felesÈgÈvel, mindketten h˙szas
Èveik elejÈn j·rtak. Egy sok szempontbÛl elhanyagolt, elhagyott
kis kˆzˆssÈg ÈlÈre kellett akkor
·llnia, amit m·ra felvir·goztatott.
Mindezt ˙gy, hogy mindennapjaikat felesÈgÈvel Isten kezÈbe tettÈk Ès hagyt·k, hogy megsokasÌtsa azt a keveset, amivel ı ·ltaluk
munk·lkodni kezdett a jÛ atya
MagyarkÈcen. Isten dicsÈretÈre
Ès dicsısÈgÈre ma m·r elmondhatj·k, hogy gy¸lekezt¸k h·romsz·z lelket sz·ml·l, aktÌv fiatals·ggal, diakÛniai munk·kkal,
idısgondoz·ssal Ès dÈlut·ni oktat·ssal a roma gyerekek felz·rkÛztat·s·ra.
Ennek a kitartÛ munk·nak Ès elhivatotts·gnak a gy¸mˆlcse az is,
hogy lÈtrejˆhetett Ès mai napig is
szolg·l az …lı Kˆvek ifj˙s·gi
egy¸ttes, akik a szentjobbi gy¸lekezetet felemelı koncerttel ˆrvendeztettÈk meg. A kÈci, Èrszıllısi fiatalok mind tanulnak, dolgoznak, de mindig szakÌtanak
idıt arra is, hogy lelkÈsz¸k vezetÈsÈvel m˚veljÈk a talentumukat
a zene terÈn. Sz·mtalan szolg·latra hÌvj·k el ıket k¸lˆnbˆzı alkalmakra, telep¸lÈsekre, ık pedig
kÈszen ·llnak minden alkalommal, ha olykor f·radtan is, de hittel hirdetni az ⁄r szeretetÈt.
VÈgezet¸l mondandÛja vÈgÈn
Mike P·l kihangs˙lyozta, mindez
a sok munka Ès ·ldozat nem lehetsÈges egy dolog nÈlk¸l: Ñal·zat ñ e nÈlk¸l nem lehet.î

Bíró Orsolya

Visszavárják a monospetri nagy harang zendüléseit
JÛtÈkony farsangi b·lon vettek rÈszt a
monospetri lakosok febru·r 22-Èn a
falu kult˙rh·z·ban. Szoros ˆsszefog·srÛl tettek Ìgy bizonys·got a katolikus templom egyik harangj·nak megjavÌttat·s·Èrt.
Az augusztusban Monospetribe ker¸lt fiatal katolikus plÈb·nos, Varga S·ndor, szolg·lata elejÈn, oktÛberben komoly gonddal
tal·lta szemben mag·t. A messze sz·llÛ dÈli harangszÛ megtˆrˆtt, ak·r csak a harang,
amely eddig h˚en hÌvta a hÌveket a vas·rnapi misÈkre. Ahogyan azt S·ndor atya elmondta, a templomnak kÈt tornya van.
Egyikben egy 156 kilogrammos, mÌg a m·sikban egy nagyobb, tˆbb mint hatm·zs·s

harang van, amelyek kˆz¸l ez utÛbbi meghasadt. Hosszas keresÈs ut·n tal·ltak vÈgre megfelelı v·llalkozÛt a javÌt·sra, de az
ezt fedezı kˆltsÈg lassan gy˚l. …pp ezÈrt
Monospetri kultur·lis csoportjai, az egyh·zi Ènekkar Ès a helyi NÈmet Demokrata
FÛrum nÈpt·nccsoportja jÛtÈkonys·ggal
egybekˆtˆtt farsangi b·lt szerveztek a harang megjavÌt·s·nak elımozdÌt·s·Èrt.
Az estet a katolikus kˆzˆssÈg k·ntora,
Hajas Attila vezette, aki nyitÛbeszÈdÈben
megkÈrte a megjelenteket, hogy ahogyan
a harang hÌvja im·ra a templomba j·rÛkat,
˙gy hÌvj·k most im·ra egym·st azok is,
akik a harang rendbe hoz·s·t szÌv¸gy¸knek Èrzik, hiszen a problÈma megold·s·val b¸szkÈk lehetnek majd a lakosokra az

ó
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egykor a templomot ÈpÌtı ısˆk. ’t a felszÛlal·ssal a m·r emlÌtett Varga S·ndor kˆvette, aki sz·mtalanszor megkˆszˆnte az
est ˆtlet- Ès h·zigazd·inak, hogy vÈghez
vittÈk a szervezÈst Ès nagy tˆmeget siker¸lt ˆsszehÌvniuk az esemÈnyre, majd jÛ
szÛrakoz·st kÌv·nt a b·lhoz, csak ˙gy,
mint az ıt kˆvetı monospetri polg·rmester, Barcui Barna.
Az este folyam·n a kˆzˆnsÈg szÛrakoztat·s·ra a t·nccsoport nÈgy koreogr·fi·val
kÈsz¸lt, melyeket az ifj˙ tagok kabarÈjelentei szakÌtottak meg olykor. A csoport
vezetıje, Bereczki Kl·ra elmond·sa szerint
a csoport gyakran kap meghÌv·st fellÈpÈsekre b·lokban vagy falunapokon, Ès mindig lelkesen indulnak el mindenhov·, ez

Rég

az alkalom azonban sz·mukra is k¸lˆnˆsen fontos volt, hiszen ık is monospetriek.
Az i-re a pontot az Ènekkar dalcsokra tette
fel, a lelkes kÛrus tˆbb kˆnny˚zenesz·mmal kÈsz¸lt a hallgatÛs·g sz·m·ra, Ìgy az
ÈneklÈsbıl m·r egyszer˚bb volt az ·tmenet a b·li hangulatba. A kˆzˆssÈgi h·z nÈzıterÈbıl p·r perc alatt b·lterem nyÌlt a
szÈkek fÈlrepakol·s·val, Ès kezdıdhetett a
t·nc, a mulats·g, melyhez a zenÈt a helyi
MiklÛs zenekar szolg·ltatta a szÛrakozni
v·gyÛknak. A kacag·s Ès mulatoz·s ellenÈre sem feledkezett el senki bedobni a
maga rÈszÈt a jÛtÈkony adakoz·sra kidekor·lt dobozba, Ìgy az est vÈgÈre 3400 lejre kerekedett az adom·nyok ˆsszege.
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Képességfejlesztés hároméves korig
Pazonyi Erika debreceni gyÛgypedagÛgus-logopÈdus elıad·sa a baba-mama kˆrben

Mi az, hogy kÈpessÈg?
A kÈpessÈg azt jelenti, hogy van egyfÈle
tud·sa a gyereknek ahhoz, hogy valamilyen cselekvÈsform·t vÈghezvigyen. A kÈpessÈg kialakul·s·hoz elengedhetetlenek
az adotts·gok, vagyis azok a tulajdons·gok, amivel a gyermek megsz¸letik. PÈld·ul: akkor lesz kÈpes a gyermek beszÈlni, ha a beszÈdszervei egÈszsÈgesek Ès
hall (sz¸letÈsi adotts·g). Mindez nem
elÈg: beszÈdet kell hallania ahhoz, hogy
megtanulhassa ı is a hangokat, szavakat
kiejteni. Teh·t nem elÈg, hogy egy gyermeknek van l·ba, gyakorlatoznia kell vele (rugdos·s, elfordul·s, m·sz·s stb), ahhoz, hogy kÈsıbb valÛban j·rni, ugr·lni,
lÈpcsızni legyen kÈpes. Ezek a kÈpessÈgek, mint pÈld·ul a j·r·s fejlıdik kÈszsÈggÈ akkor, ha m·r belsı rutinn· v·lik a l·b·nak haszn·lata Ès bonyolultabb cselekvÈsform·kra is kÈpessÈ teszi nagyobb kor·ra, mint mondjuk a t·nc. Ezt azt·n mÈg
tov·bb lehet fejleszteni.

Milyen feltÈteleket teremtsen
a sz¸lı gyermekÈnek ide·lis
fejlıdÈsÈhez?

S

A gyÛgypedagÛgus elmondta, hogy a
gyermekek fejlıdÈsÈnek egyik legfontosabb feltÈtele az Èrzelmi biztons·g.
Biztons·gos, szeretetteljes, gyermek felÈ
fordulÛ csal·di kˆrnyezetben lehet fejlıdni. A sz¸lı ny˙jtson stabil Èrzelmi t·maszt
az ˙jsz¸lˆtt, csecsemı, kisgyermek, majd
kamassz· Èrett gyermek sz·m·ra.
A kÈpessÈgek kibontakoz·s·hoz megfelelı kˆrnyezetet sz¸ksÈges teremteni. A
beszÈd, a j·r·s, a kÈsıbbi Ìr·s, olvas·s,
gondolkod·si m˚veletek, szoci·lis kÈszsÈgek kialakul·s·nak egyik legalapvetıbb
eleme a mozg·s. Gyermek¸nk mozg·s·nak fejlıdÈsÈhez valÛ kˆr¸lmÈnyek megteremtÈse a sz¸lı feladata. A termÈszetes
j·r·s megtanul·s·nak egyik g·tja lehet pÈld·ul a kerekes bÈbikomp haszn·lata, mivel abban kÈnyelmesen ¸lve a gyermek
kerekeken gurÌtani tanÌtja meg mag·t, nem
pedig ¸lni, j·rni, jÛl elesni. Mozg·sfejlıdÈsÈben legink·bb korl·tozza, mint segÌti ıt.
Mindig arra tˆrekedj¸nk a gyermek mozg·sfejlıdÈsÈnek elısegÌtÈse ÈrdekÈben,
hogy a legnagyobb mozg·steret biztosÌtsuk amely biztons·gosan megoldhatÛ.
A gyermek j·tÈkon kereszt¸l tanul. A
gyermek kor·hoz, fejlettsÈgi szintjÈhez
igazodÛ j·tÈkok, mozg·stÈr biztosÌt·s·val
tudunk segÌteni neki. Nem elÈg a j·tÈkokat megvenni, meg kell tanÌtani j·tszani a
gyermeket. Szoktatni kell az ˆn·llÛ j·tÈkra is, mivel a saj·t ¸temÈben valÛ fejlıdÈs,
gondolkod·s kialakul·s·t az ˆn·llÛ j·tÈkban tanulhatja meg.
Nagyon fontos, hogy a gyermek megismerje a saj·t testÈt, mert a saj·t test¸nkhˆz, ˆnmagunkhoz kÈpest tudunk meghat·rozni m·sokat (Èrzelmi, szoci·lis kÈpessÈgek kialakul·s·nak egyik alapja),
helyzeteket, ir·nyokat. A beszÈdfejlıdÈsben, a kÈsıbbi Ìr·s, olvas·s tanul·s·ban is
jelentısÈggel bÌr.
Az ismeretek elsaj·tÌt·sa egÈszen kicsi
korban megkezdıdik. A gyermek az idı
m˙l·s·val egyre kifinomultabban m˚kˆdı ÈrzÈkszervei segÌtsÈgÈvel ismeri meg
az Èdesanyj·rÛl lev·lÛ ˆnmag·t, majd lassacsk·n az ıt kˆr¸lvevı vil·got is. Õzek,

hangok, illatok, fÈnyek, szÌnek, form·k,
az anyagok puhas·ga, kemÈnysÈge, hideg, meleg ÈrzÈkelÈsÈvel, tapasztalatai ·ltal tanul. A sz¸lı feladata, hogy a vil·got
˙gy ismertesse meg gyermekÈvel, hogy
gyermeke megtanuljon bÌzni a jÛban,
megismerje a biztons·got, Ès kÈpes legyen elker¸lni a veszÈlyt.
A nagyobb, iskol·s gyermek esetÈben
nagyon fontos, hogy az otthoni szabad j·tÈkra, feltˆltıdÈsre hagyjunk idıt Ès lehetısÈget a tanul·s Ès kˆtelessÈgek mellett.
Az otthoni tanul·shoz alakÌtsunk ki egy
csendes sarkot megfelelı lehetısÈget a
kÈnyelmes Ìr·shoz, olvas·shoz jÛ megvil·gÌt·ssal, nyugalmas kˆr¸lmÈnyekkel. A
gyermek napirendjÈnek kialakÌt·sa azÈrt
fontos, mert ha rutinn· v·lik m·r egÈszen
kicsi kortÛl, akkor termÈszetes lesz sz·m·ra, hogy minden nap az adott idıben
le¸ljˆn tanulni.
Nem szabad figyelmen kÌv¸l hagyni,
hogy minden embernek, Ìgy a gyereknek
is, sz¸ksÈge van arra, hogy naponta egy
bizonyos kis idıt (egy-kÈt Ûr·t) a maga
igÈnye Ès saj·t dˆntÈse szerint szabadon
tˆlthessen azzal, amihez Èppen kedve
van. Ez kell a feltˆltıdÈshez. Ez fokozottabban ÈrvÈnyes a kamaszokra, akik fejlıdÈsi sz¸ksÈglete az ·br·ndoz·s, pihenÈs
Ès sok alv·s.

FejlıdÈsi szakaszok,
fejlesztÈsi lehetısÈgek

Kalló-Nagy Kamilla

Pazonyi Erika, a debreceni TehetsÈggondozÛ Kˆzpont Ès PedagÛgiai
Szakszolg·lat gyÛgypedagÛgusa Ès logopÈdusa febru·rban a gyermekek
kÈpessÈgfejlıdÈsÈrıl tartott elıad·st a SzÈkelyhÌdi Baba-Mama Kˆrben.

idı, az idıj·r·s viszontags·gaitÛl, az erıs
zajhat·stÛl valÛ vÈdelem fontos. Ne hagyd
sÌrni kisbab·dat!
2. Csecsemıkor egyÈves korig
A csecsemıkorban Ûri·si l·tv·nyos fejlıdÈsen megy kereszt¸l a gyermek. Nagyon
fontos, hogy ne hasonlÌtsuk ˆssze a gyermek¸nk fejlıdÈsÈt a tˆbbiekÈvel, mert
v·ltozÛ idıpontokban tanulnak meg ·tfordulni, fel¸lni, m·szni. A gyermek az ÈrzÈkszervein kereszt¸l j·tÈkosan fejlıdik.
JÛl lehet m·r a h·rom hÛnapos gyermekkel is j·tszani. Csˆrgıvel lehet ir·nyÌtani a
figyelmÈt m·s m·s ir·nyba, k¸lˆnbˆzı
t·rgyakat a kezÈbe adva ¸tˆgetheti az asztalt, k¸lˆnbˆzı form·kat lehet a kezÈbe
adni, hogy megismerje. PrÛb·ljunk vele
nyelvˆltˆgetıset j·tszani. Fejlesztı hat·s˙,
ha egy leterÌtett pokrÛcra tessz¸k a kicsit
k¸lˆnbˆzı helyeken (szabadban, a lak·s
k¸lˆnbˆzı pontjain). K¸lˆnbˆzı, veszÈlyt nem jelentı otthoni t·rgyakat ismertess¸nk meg vele (ruhacsipesz, doboz, ki¸r¸lt m˚anyagfalakon, fÈs˚, stb.).
MondÛk·zzunk sokat! KezÈvel ¸ss¸k a ritmust, tapsoltassuk!
A gyermek h·rom-nÈgy hÛnaposan felfedezi a kezÈt, majd lassan megtanulja
haszn·lni azt, Ès manipul·l vele. Megtapasztalja a vil·got az ı szemszˆgÈbıl hat
hÛnapos kor·tÛl fokozatosan megkÛstolja
a k¸lˆnfÈle Èteleket, megismeri testrÈszeit. El kezdi haszn·lni csippentÈsre is az ujjait, elıszˆr kettıt, majd h·rmat, ezzel
megindul a finommozg·s gyakorl·sa. Ha
a sz¸lı odafigyel a gyermekÈre Ès ˙j mozg·sform·t Èszlel, ennek megfelelıen
hagyja a gyermeket j·tszani, a legjobban
cselekszik. Amikor m·r kÈpes arra, hogy
fogjon a kezÈvel Ès a sz·j·hoz vigye az
Ètelt, akkor eljˆtt az ideje, hogy hagyjuk ıt
egyed¸l enni. Ezzel p·rhuzamosan megtanÌthatjuk a kan·l haszn·lat·ra is. Ha aprÛ Èteldarabokat rakunk az ¸lni kÈpes, kicsi fogaival m·r r·gni prÛb·lkozÛ, kÈt ujjal csipegetni tudÛ gyermek t·nyÈrj·ra, a
legmegfelelıbb Ès leghasznosabb, kor·hoz Ès fejlettsÈgÈhez igazodÛ kÈpessÈgfejlesztı j·tÈkkal l·ttuk ıt el. Ismerje meg
a k¸lˆnbˆzı Ìzeket ˙gy, hogy kˆzben nevezz¸k is meg neki: savany˙, Èdes, sÛs. Ismerje meg a hideg, meleg kˆzˆtti k¸lˆnbsÈget! NÈzegessen a gyermek kÈpeket,
mesÈskˆnyvet!
Minden gyermeknek nagy sz¸ksÈge van
arra, hogy naponta tˆbb Ûr·t tˆltsˆn a szabad levegın. Ismertess¸k meg vele a kˆrnyezetÈt is: bogarat, madarat, csig·t, mad·rhangot. Tˆrj¸nk el vele gallyat! Engedj¸k, hogy megfogja, amit lehet. Ut·nozzuk
a hangokat! Hagyjuk ıt alkotni, Ès segÌt-

s¸k is ebben. Rakosgassuk egym·s mellÈ,
egym·sra, vagy egym·sba a t·rgyakat,
ÈpÌtıkock·kat, majd hagyjuk, hogy prÛb·lja egyed¸l.
3. Kisgyermekkor (1ñ3 Èv)
A gyermek kˆr¸lbel¸l kˆr¸lbel¸l kilenc
hÛnapos korban fel·ll, tÌz hÛnaposan m·szik, tizennÈgy hÛnaposan segÌtsÈg Ès kapaszkod·s nÈlk¸l meg·ll, kb. Tizenˆt hÛnaposan elkezd ˆn·llÛan j·rni. (Ettıl vannak norm·lis eltÈrÈsek, a gyermekek 90%a 17ñ18 hÛnaposan indul el.) TologatÛs,
h˙zogatÛs, r·t·maszkodva tologatÛs j·tÈkokkal lehet a j·r·skÈszsÈget segÌteni.
Amikor a gyermek elindul, f·radhatatlanul csak ezzel hajlandÛ foglalkozni. Ilyenkor m·r lehet vele torn·zni, az egyszer˚
utasÌt·sokat is vÈgrehajtja. MegtanÌthatjuk
neki a k¸lˆnbˆzı eszkˆzˆk haszn·lat·t
(homokoslap·t, evıkan·l, villa, j·tÈk vasalÛ, ceruza, stb.) Nagyon fontos j·tÈk kisl·nyoknak Ès kisfi˙knak is a dˆmper, amibıl ki-be pakolhat, tolhat, h˙zhat, bele¸lhet. A l·bbal hajtÛs kismotor is jÛ szolg·latot tehet a szabadban. Az egy Èvet betˆltˆtt
gyermekkel m·r lehet b·bozni is. KÈpnÈzegetÈs, mondÛk·z·s, papÌrtÈpÈs is jÛ a finommozg·s fejlesztÈsÈre. Lehet m˚anyag
flakonba papÌrfecniket dugdosni, botra
karik·t f˚zni, ÈpÌtıkock·t egym·s mellÈ
rakosgatni, lejtın golyÛt gurÌtani. Egyens˙lyozhat babzs·kkal a fejÈn vagy vihet vizet poh·rban. BeszÈdÈnek fejlesztÈsÈre
mondjunk neki mesÈt, ut·nozza az Ûr·t,
·llathangokat stb. EmlÈkezete fejlıdik, ha
a kor·bban j·tszott j·tÈkokat megismÈtli.
Megismerheti a kisebb testrÈszeit (szemˆldˆk, szempilla, kˆnyˆk, boka). Akaratlanul is megtanulja a dolgokat, amik kˆr¸lveszik. JÛ megnevezni ıket (f˚, levÈl, sz˚rı, fakan·l, busz, homok, h˚tıszekrÈny,
f¸rdık·d, stb.) Ilyenkor m·r egÈszen jÛl el
tud mer¸lni a j·tÈkban, ak·r fÈl- vagy egy
Ûra hosszat is, de fontos, hogy egyszerre
tÌz-tizenˆt j·tÈkn·l ne legyen tˆbb a szeme
elıtt, mert az megzavarja. Ha sok j·tÈka
van, Èrdemes cserÈlgetni az elıl lÈvı tÌz-tizenˆtfÈlÈt. AlakÌtsunk ki neki j·tszÛsarkot,
hogy ott zavartalanul j·tszhasson. Fontos,
hogy ne erıltess¸k, a nincs Èppen kedve
az ˆn·llÛ j·tÈkhoz. Van, amelyik gyerek
igÈnyli, hogy elıbb bevezesse a sz¸lı. Miut·n megmutatta neki, a j·tÈkot, a gyermeknek megtetszett az, szinte ÈszrevÈtlen¸l ott lehet ıt hagyni. TermÈszetesen a kicsi gyermek azÈrt mindig maradjon a l·tÛtÈrben. Õgy ı is biztons·gban Èrzi mag·t.
Az Ûvod·s- Ès iskol·s kor˙ gyermekek
kÈpessÈgfejlesztÈsÈrıl a folytat·sban beszÈl¸nk.

o
´
´
i
l
k
ü
ö
r
z
1. ⁄jsz¸lˆtt kor
Gyermek¸nk fejlıdÈse m·r a mÈhen bel¸l
elkezdıdik, nˆvekszik, kialakulnak a l·tÛ,
hallÛ, ÈrzÈkelÈshez sz¸ksÈges szervei. Ebben az Èletszakaszban is nagyon fontos,
hogy Ûvjuk ıt. ⁄jsz¸lˆtt gyermek¸nk
megÈrkezÈsekor az Èletben marad·shoz
sz¸ksÈges reflexekkel rendelkezik, sÌr·ssal jelzi sz¸leinek, ha Èhes, szomjas, f·zik
vagy mag·nyos. Az Èdesany·k nÈh·ny
hÈt elteltÈvel meg is tudj·k m·r k¸lˆnbˆztetni, hogy mikor miÈrt sÌr a baba.
FejlesztÈsi lehetısÈgek: torn·ztassuk f¸rdetÈs elıtt a gyermek¸nket. A sÌr·sra valÛ
minÈl hamarabbi reag·l·sunkkal megtanÌtjuk a gyermeket arra, hogy jelzÈsÈre v·laszt kap, biztons·gban Èrezheti mag·t.
AlakÌtsunk ki m·r a kezdetektıl egy a
gyermek igÈnyeihez igazodÛ napirendet,
legyen elk¸lˆnÌthetı a gyermek sz·m·ra
is az Èjszaka a nappaltÛl (f¸rdetÈsi ritu·lÈ,
Èjszaka legyen fÈlhom·ly a szob·ban Ès
olyankor csak a legsz¸ksÈgesebb cselekvÈsek tˆrtÈnjenek. Ezzel szemben nappal
lehet j·tszani, hangosabban beszÈlgetni).
TestÈnek simogat·sa, a szabadban tˆltˆtt

Kerigetı
A SzÈkelyhÌdi Baba-Mama Kˆr szombati,
m·rcius 1-jei meghÌvottja Nagy …va fuvolam˚vÈsz, a Nagyv·radi FilharmÛnia tagja volt, aki keringetı baba-mama foglalkoz·st tartott a rÈsztvevıknek. Ezt a foglalkoz·st Magyarorsz·gon fejlesztettÈk ki,
nÈh·ny Ève azonban ErdÈly tˆbb v·ros·ban is alkalmazz·k, amely legink·bb
nÈgyÈvesnÈl fiatalabb gyerekeknek szÛl,
de a nagyobbak is szÌvesen dalolnak,
Ènekelnek. A mÛdszer kiv·lÛan fejleszti a
sz¸lı gyerek kapcsolatot, de jÛ hat·ssal
van a beszÈdkÈzsÈg fejlesztÈsÈre is.

Palczert Judit
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„Székelyhídon élni jó!”
BeszÈlgetÈs Paluska Gyˆrgy nyugalomba vonulÛ v·rosi jegyzıvel
volt a m·sodik otthonom, ki merem jelenteni, hogy az egÈsz hivatal lelke a titk·rs·g, b¸szke vagyok r·, hogy ˆsszetartottam a t·rsas·got, sokra tartom kˆzvetlen
kollÈg·imat, kˆszˆnˆm nekik munk·jukat Ès az egy¸tt eltˆltˆtt idıt!

Most m·r hivatalosan is bejelenthetj¸k azt, amirıl mindenki beszÈl, amirıl SzÈkelyhÌd szerte
mindenki bennfenteskÈnt vÈlemÈnyt mond: v·rosunk jegyzıje,
Paluska Gyˆrgy, mindenki Gyuri
b·csija, nyugdÌjba megy!
A tizenkÈt ñ de nem tucatnyi ñ polg·rmesterrel, megsz·ml·lhatatlan ñ nÈv szerint
szinte mindenkire emlÈkezı ñ munkat·rssal egy¸tt dolgozÛ, SzÈkelyhÌdon kˆzismert titk·r, jegyzı ˙r 46 Èves munkaviszony ut·n m·rcius 1-jÈtıl m·r nem fog
bej·rni a ÑHivatalbaî. Otthon·ban, stÌlszer˚en egy kanapÈn ¸csˆrˆgve beszÈlgett¸nk munk·j·rÛl, emlÈkeirıl.
ñ …n mindig szerettem SzÈkelyhÌdon
Èlni, ˆr¸lˆk annak, hogy itt lakom! ñ
mondja Gyuri bÈcsi. ñ Nem tagadom,
gondoltam arra is, hogy veszek egy kis h·zat a kˆrnyÈken, ak·r a hat·r t˙loldal·n,
de egyszer˚en, nem vitt r· a lÈlek. Ez a v·ros az otthonom, b¸szke vagyok arra,
hogy szÈkelyhÌdi vagyok, lehetek. Amikor
v·ross· lett¸nk ñ idÈn tÌz Ève ñ gyakorlatilag egy hÈt alatt elrendezt¸k az ehhez
sz¸ksÈges papÌrokat, Ès be kell, hogy valljam, nagyon szÌvesen emlÈkszem vissza
az akkor tˆrtÈntekre. Ugyanakkor az is
igaz, aggaszt, hogy a fiataloknak, az ide
le- vagy visszatelep¸lni v·gyÛknak nem
ny˙jt elÈg munka- Ès megÈlhetÈsi lehetısÈget v·rosunk, de bÌzom benne, hogy ez
v·ltozni fog. …n voltam a m˙lt rendszerben SzÈkelyhÌd utolsÛ titk·ra, a Ñforradalomî ut·ni elsı Ès szintÈn Èn voltam az el1
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Ahogy az ilyenkor szinte termÈszetes,
elıker¸ltek azok az emlÈkek is, amikre
nem szÌvesen emlÈkszik vissza a jegyzı ˙r:
ñ A rendszerv·lt·s ut·ni fˆldtˆrvÈnyek
nem tartoznak a legkedvesebb emlÈkeim
kˆzÈ. Mint azt Rom·ni·ban megszokhattuk, mindent gyorsan Ès k¸lˆnˆsebb koncepciÛ nÈlk¸l kellett vÈgrehajtanunk. Õgy a
forradalom ut·ni termıfˆld visszaigÈnylÈsek kˆr¸li hercehurc·k is sz·mos vissz·ss·ggal j·rtak. Tal·n ezt a periÛdust mondan·m jegyzıi munk·m legnehezebben
emÈszthetı rÈszÈnek.

Kana
8

sı, aki egyetemet vÈgzett Ès ˆregsÈgi
nyugdÌjba vonult ebbıl a tisztsÈgbıl.
Ezekre is b¸szke vagyok!î
BeszÈlgetÈs¸nk alatt sok mindenrıl azonos ·ll·sponton vagyunk, Gyuri b·csi szÌvesen mesÈl:
ñ Egy v·ros, vagy kˆzsÈg, titk·r·nak lenni ñ nem igaz·n lehet pontosan fordÌtani,
de a jegyzı megnevezÈs tal·n az, amelyik
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a legpontosabban adja vissza mindazt,
ami a feladatom, munkakˆrˆm volt ñ nem
csak tisztsÈg, hanem kˆtelessÈg is egyben.
Igyekeztem mindig jÛ, harmonikus,
mondhatom azt is, hogy bar·ti munkakapcsolatban lenni a beosztottjaimmal, de
az elˆlj·rÛimmal is. A h·rom lÈpÈs t·vols·got viszont mindig betartottam, senkinek nem voltam Ñelkˆtelezett hÌveî. A titk·rs·g a polg·rmesteri hivatalon bel¸l
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A re· v·rÛ hÈtkˆznapokrÛl, ahogy egy
kˆztiszteletben ·llÛ jegyzıhˆz illik, konkrÈt tervekkel szolg·lt Gyuri b·csi:
ñ A polg·rmester ˙rnak Ès a kollÈg·imnak is azt mondtam, hogy b·rmiben, amiben tudok, a segÌtsÈg¸kre, rendelkezÈs¸kre ·llok, ahogy azt idım Ès az egÈszsÈgi ·llapotom engedi. ElÈggÈ hipochonder vagyok ñ mondja nevetve ñ amennyi gyÛgyszert Èn m·r beszedtem, ak·r aggÛdhatnÈk
is magamÈrt, de pozitÌvan tekintek a jˆvıbe. SzeretnÈk a l·nyommal, az unok·mmal
tˆbb idıt tˆlteni, na Ès a kˆzÈletbıl sem
akarok vÈgÈrvÈnyesen kivonulni, hisz
Ñcsakî nyugdÌjba megyek. Hiszem, hogy
amitıl fÈlsz, attÛl nem szabadulsz!
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A vas vegyjele 21. ...gramm (a kilogramm sz·zadrÈsze) 23. Kettıs bet˚ 24. SÈt·lni kezd! 25. AdÛss·got tˆrleszt 27. SÌr 28. Marosv·s·rhely v·rosrÈsze! 29. Az okosabb ... (szÛl·s) 31. Kis adagokban folyamatosan ·tsz¸remkedik valamin 34. B˚neit megvallja 35. UszÌtÛ, felbujtÛ (ember) 36. EgyfÈle j·tÈk
F‹GG’LEGES: 1. A fˆld ir·ny·ba 2. PÈnzeszacskÛja 3. BolygÛk alakj·hoz hasonlatos test 4. P·rosan gy·szol! 5. Spanyol Ès svÈd autÛjelzÈs 6. Afrikai ember 7. ÷szszegabalyodott bog! 8. ... az igazs·got, meg·llapÌtja a tÈnyeket 9. Fˆldˆn kÌv¸li lÈny
10. ¡brah·m felesÈge 11. Oszl·sban van! 12. P·ros baki! 17. A kaland vÈge! 19.
A megfejtÈs m·sodik rÈsze 20. BeborÌt 22. T¸relmes ember jelzıje 23. Nagyon
szegÈny (g˙nyosan) 25. AlsÛ helyen 26. DiÛsgyır 28. A talajba v·jt hossz˙, keskeny mÈlyedÈs 30. ...csı, mikroszkÛp 32. RÈszben szikkad! 33. ¡talakul·s eleje!

Nyerjen könyvet!

REJTV…NY MEGFEJT…SE: ________________________________________________
NÈv: ________________________________ Telefonsz·m ___________________
PostacÌm: ___________________________________________________________
KÈrj¸k a kiv·gott szelvÈnyt dobja be m·rcius 28-ig az …r hangja dobozok
valamelyikÈbe: SZ…KELYHÕD ñ v·rosi kˆnyvt·r, Magyari papÌrbolt (a kˆrforgalom mellett), …RK÷B÷LK⁄T ñ ABC, HEGYK÷ZSZENTMIKL”S ñ ABC.

Janu·ri keresztrejvÈny¸nk megfejtıi kˆz¸l kˆnyvet nyert:
Egeresi G·bor (…rkˆbˆlk˙t), GıdÈr T¸nde (SzÈkelyhÌd), Kov·cs IrÈn (SzÈkelyhÌd)

Farsang Érolasziban
TÈlb˙cs˙ztatÛt szerveztek …rolaszi Ûvod·sai Ès kisiskol·sai febru·r 28-·n dÈlelıtt. A jelmezbemutatÛval ˆsszekˆtˆtt ¸nnepsÈgen a zs˚ri Ès az Èrdeklıdık ˆtletesebbnÈl ˆtletesebb farsangi jelmezben gyˆnyˆrkˆdhettek.

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti
az …r hangja Egyes¸let. Nyom·s: Eden Productions, Nagyv·rad.
Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba ï Felelıs szerkesztı: AszalÛs TÌmea
ï Arculat Ès tˆrdelÈs: Ferencz Csaba-Levente ï Munkat·rsak: BÈres AngÈla,
BÌrÛ Orsolya, Gul·csi M·ria, Palczert Judit, SzabÛ Csongor, SzabÛ Szilvia
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 417435 S„cueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

A kiadv·ny megjelenÈsÈt t·mogatta:
SzÈkelyhÌd
V·ros
Polg·rmesteri
Hivatala

