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Az én nyaram

Minden pÈnteken este az interneten
Ès kedden este 20 Ûr·tÛl a tÈvÈben
(ahol a Briximp k·belszolg·ltatÛ

biztosÌtja az ad·sokat)
v·rja nÈzıit ˙j ad·ssal az …r Tv.

A Briximp a kˆvetkezı telep¸lÈseken sug·roz:
ï bihari m˚sorszÛrÛ ·llom·s: Asszonyv·s·ra, Bihar,

BiharfÈlegyh·za, Biharvajda, Csokaly, …radony, …rkeser˚,
…rkˆbˆlk˙t, …rkˆrtÈlyes, …rolaszi, …rsemjÈn, …rtarcsa, …rvasad,

⁄jtelep (Mihai Bravu), G·lospetri, Hegykˆzkov·csi,
Hegykˆzszentimre, HegykˆzszentmiklÛs, J·kÛhodos, Jankafalva,

Kiskereki, K¸gypuszta, Nagyk·gya, Ny¸ved, Paptam·si,
Pelb·thÌda, Szentjobb;

ï Èrmih·lyfalvi m˚sorszÛrÛ ·llom·s: Albis, …rbogyoszlÛ,
…rkenÈz, …rselÈnd, …rszalacs, Ottom·ny.
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⁄jabb gÛl! A focitorna biztosÌtotta az izgalmakat az esıs szombati dÈlelıttre

V·ltozatos
programok
a csokalyi, Èrolaszi
Ès nagyk·gyai
csal·di napokon

Mozgalmas egyh·zi
Èlet az …rmellÈken:
templomb˙cs˙,
elsı·ldoz·s, BibliahÈt,
hittant·bor

Szeretet nÈlk¸l
nincs tanÌt·s
ñ beszÈlgetÈs PÈli
M·ria tan·rnıvel

IsmÈt megnyitotta kapuit a Kulcs·r vendÈglı!
HÈtkˆznapokon 10 Ès 21 Ûra kˆzˆtt v·rja vendÈgeit. HÈtvÈgÈn z·rva, csak rendezvÈnyek esetÈn

van nyitva. …tlapos rendelÈs mellett a kˆzelm˙ltban bevezettÈk az ˆnkiszolg·lÛ rÈszt,  ami azt jelenti,
hogy  hÈtkˆznapokon 11ñ16 Ûra kˆzˆtt 20 lej kifizetÈsÈvel kÈt-h·rom leves, kÈt-h·rom m·sodik

kˆz¸l fogyaszthat a vendÈg annyit, amennyit szeretne. Emellett rendezvÈnyeket,
csal·di esemÈnyeket (a teremben 70, a teraszon 100 szemÈlyig) is v·llalnak.

SzÈkelyhÌdon j˙nius 13-·n nyÌlt meg a Székely termékek boltja
a Petıfi S·ndor utca 20. sz·m alatt.

Minden hÈtkˆznap 8ñ18 Ûra kˆzˆtt v·rja v·s·rlÛit.
A kÌn·latban Hargita gyˆngye  ¸dÌtıfÈlÈk Ès ·sv·nyvÌz,

·fonyaszirup, ·fonyadzsem, homoktˆvisszˆrp biovir·gpor,
h·zicsokol·dÈ, bioh·rsmÈz, gyÛgynˆvÈnyes f¸rdısÛ ParajdrÛl,

sÛl·mpa, sÛp·rn·k, sÛszappan Ès ehhez haszonlÛ termÈkek
v·rj·k az odal·togatÛkat.

Mint minden gyerek, Èn is v·rtam
a ny·ri vak·ciÛt. Kevesebb tanu-
l·s, tˆbb pihenÈs, szabadidı, ki-
kapcsolÛd·s. EgÈsz Èvben ter-
vezgettem, mit is fogok majd csi-
n·lni a sz¸nidıben. De sajnos
volt p·r tÈnyezı, ami igencsak
megnehezÌtette a dolgom. Az Èv
vÈgi vizsg·k meg az eredmÈ-
nyekre valÛ v·rakoz·s, kÈsıbb
az iratkoz·sok elÈggÈ sok idıt
igÈnyelt. De a sok idıbe fektetett
munka meghozta a sikerÈt, Ès a
kit˚zˆtt cÈlt siker¸lt teljesÌteni.

VÈg¸l is ez a legfontosabb, hogy
el tudjak helyezkedni egy olyan
ter¸leten, ahol mindig is szeret-
tem volna. 

De ezek ut·n m·r csak pihenÈs
v·rt r·m, nyaral·s, bar·tokkal Ès
bar·tnıkkel minÈl tˆbb idıt tˆl-
teni. Elsı hosszabb t·v˙ kir·ndu-
l·sunk a ny·r alatt egy kisebb kˆ-
r˙t volt ErdÈlyben. NÈzz¸k csak:
a Medvebarlang, TorockÛn meg-
m·szni a SzÈkelykıt, Nagyenyed,
Parajd, Korond, CsÌkszereda! 

Folytatás a 8. oldalon

⁄j cÈlokat Ès tartalmat kapott az …rmellÈki ’sz huszadik kiad·sa. A m·r jÛl megszokott szep-
temberi …rmellÈki ’sz az eddigi Èvekben ismeretes programja a j˙niusban megtartott v·ros-
napokba lett ·t¸ltetve, de hogy az …rmellÈki ’sz se mer¸ljˆn feledÈsbe, a szervezık ˙j, igazi
ÈrmellÈki ir·nyt vettek a hÈtvÈgi programsorozattal.

Új ruhát kapott
a XX. Érmelléki Osz

A pÈnteken kezdıdˆtt rendezvÈnyt egy kellemes,
¸nnepÈlyes kˆnyvbemutatÛ nyitotta a m˙zeum
Èp¸letÈben. Dr. Wilhelm S·ndor helyi halbiolÛgus
Tanulm·nyok az …rmellÈkrıl cÌm˚ kˆnyvÈt mÈltat-
ta DukrÈt GÈza, a Partiumi Ès B·ns·gi M˚emlÈkvÈ-
dı Ès EmlÈkhely T·rsas·g elnˆke. Ezt kˆvetıen a
borok kedvelıi a SÛ ˙tja pincesorra vehettÈk az
ir·nyt, ahol a v·rosrÈszek Ès falvak csat·j·ra beneve-
zett csapatok nyitott, feldÌszÌtett pincÈkkel v·rhatt·k
a betÈrıket, a csata rÈszekÈnt ez is pontoz·sra ke-
r¸lt. Az est sor·n tˆbb pincÈben fergeteges hangulat
kerekedett, aki pedig kin v·rta meg az alkonyatot az
Kun Zsolt humorista elıad·s·t is elcsÌphette.

Az …rmellÈki ’sz m·sodik napj·n, szombaton
reggeltıl estig, sıt hajnalig zajlottak a programok.
Reggel a pÈntek esti pincesori buli Èreztette hat·s·t
a napindÌtÛ labdar˙gÛtorn·n, a szÌnvonal hagyott
kÌv·nnivalÛt maga ut·n, b·r  a rÈsztvevık Ès a szur-
kolÛk remek¸l szÛrakoztak! A kÈt csoportra ñ SzÈ-
kelyhÌd v·rosrÈszei, illetve a hozz· tartozÛ telep¸lÈ-
sek ñ osztott, p·rhuzamosan futÛ minibajnoks·g
ÈlÈn vÈg¸l a SzÌki csapat Ès a Nagyk·gy·t kÈpviselı
focist·k j·tszott·k a dˆntıt, amit a Ñprofikî nyertek
magabiztosan! Nem emlÈksz¸nk hasonlÛra, hogy
egy focidˆntıt egy sz¸reti felvonul·sÈrt fÈlbeszakÌt-
sanak, Ès hogy mindenki jÛnak tartotta az elıad·st
ñ n·lunk idÈn ez megtˆrtÈnt. SzÈkelyhÌd v·rosrÈ-
szeinek versenyÈben gyızˆtt a SzÌki csapat, m·so-
dik a Kˆzpont, a Felsıv·ros Ès a Vecser vegyes csa-
pat pedig a harmadik lett. A falvak kˆz¸l Nagyk·-
gya, Csokaly, Kˆbˆlk˙t, SzentmiklÛs sorrend ala-
kult ki az esı ·ztatta meccsek vÈgÈn. 

Kˆzben a sz¸reti b·lozÛk Ès felkÈszÌtıik a sport-
p·lya szomszÈd·g·ban fekvı strandon dÌszÌtettÈk
sz¸reti traktorukat Ès annak ut·nfutÛj·t, ezzel

rendhagyÛ mÛdon hÌvogatva a lakoss·got az esti
mulats·gra. 

A meccseket befejezı sz¸lık ·tmehettek az isko-
la tornatermÈbe, ahol csemetÈiknek szurkolhattak,
ugyanis gyermek¸gyessÈgi verseny kezdıdˆtt. Mi-
ut·n minden v·rosrÈsz Ès falu ˆtfıs gyermekcsa-
pata ˆssze·llt, az ¸gyeskedÈst elsı Ìzben a kincs-
keresÈs jelentette. A tornateremet elıkÈszÌtı tor-
natan·rok Ès szervezık ·ltal elrejtett bÈkak·rty·-
kat kellett megtal·lnia a gyerekeknek, minÈl tˆb-
bet, majd egy szlalombÛl, bakugr·sbÛl, cÈl-
badob·sbÛl Ès hasonk˙sz·sbÛl ·llÛ stafÈt·t kellett
teljesÌtenie a csapatoknak. 

Folytatás a 3. oldalon
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Leg˙jabb kˆnyvÈt dedik·lja
dr. Wilhelm S·ndor halbiolÛgus

fotók: Bíró Orsolya
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jegyzet
„Elrontották a patakot!”
Ez volt a legemlÈkezetesebb hozz·szÛl·s mindahhoz, amit egy j˙-
liusi szombat dÈlelıtt m˚veltem a h·zunk elıtt. Amikor pÈntek es-
te az ablakon kinÈzve eldˆntˆttem, hogy m·snap kitakarÌtom az …r
patak elıtt¸nk folydog·lÛ szakasz·t, eszembe sem jutott m·s azon
kÌv¸l, hogy szebb lesz a patak. Ellenben m·soknak, a j·rÛkelıknek
sz·mtalan dolog esz¸kbe jutott, Ès szinte kivÈtel nÈlk¸l hangot is
adtak gondolataiknak. Tapasztalataim szerint vegyes Èrzelmeket

v·ltottam ki a mellettem elhaladÛ lakosokbÛl, amint egy gumicsiz-
m·ban, keszty˚ben, egy vasvilla t·rsas·g·ban a patakban jˆttem-
mentem fel s al·, kiszedegetve a kisebb nagyobb szemÈtdarabokat,
az elszaporodott gyomokat, amelyekbe belegabalyodtak nejlonda-
rabok, Ès a tˆbbi. NÈh·ny pÈld·t megemlÌtve az elhangzottakbÛl,
volt aki viccesen vagy csak fÈlig viccelve megjegyezte: ÑJaj, kedves,
de ¸gyes! Lehet jˆnni hozz·nk is!î Azt·n volt mÈg: ÑJaj Orsika, kell
ez neked?î, meg: ÑGyermekem, nem vagy te norm·lis, h·t nem a te
dolgod ez!î, tov·bb·: ÑSzÈgyellhetnÈ mag·t a tan·cs! Hol vannak
ilyenkor a szoci·lis munk·sok?!î Volt, aki a dÈlelıtt folyam·n
tˆbbszˆr is elhaladt a j·rd·n s Èrlelte mag·ban a hozz·szÛl·st: ÑNa
Ìgy kÈne tegyen mindenki.î

Nos, elgondolkodva a tˆrtÈnteken azt hiszem e legutÛbbi hozz·-
szÛl·ssal tudok a legink·bb egyet Èrteni vagy azonosulni. ’szintÈn
bevallom, nem tudom, kinek a dolga a patak tiszt·n tart·sa, Ès nem
ismerem a kˆzmunk·sokat sem, de azt tudom, hogy b·ntja a sze-
mem, ha igÈnytelen a kˆrnyezetem. Nem vagyok biztos benne,
hogy jÛ ez a rendszer, amiben Èl¸nk, amitıl elv·rjuk, hogy kiszol-
g·ljon minket, Ès ami szemmel l·thatÛan nem tesz eleget ennek. …s
most nem feltÈtlen¸l a v·rosvezetÈsre gondolok, hanem ·ltal·ban
az emberek ÈletvezetÈsÈre. Ha valami nem m˚kˆdik, nincs rend-
ben kˆr¸lˆtt¸nk, Ès akinek dolga annak gondj·t viselni, nem tesz a
feladat ell·t·s·Èrt, akkor karba tett kÈzzel nÈzz¸k, ahogy valami
r·nk omlik, ellep minket, stb.? (Nyilv·n nem azokrÛl beszÈlek, akik-
nek egÈszsÈg¸gyi ·llapotuk ezt nem engedi meg.) Nem gondolom
ezt helyesnek. Azt tanultam otthon meg a Petıfi-suliban is, hogy
lÈpni, cselekedni kell. S ha valakinek nem megy, akkor segÌteni,
mint ahogyan nekem is segÌtett egy ember, amikor nem tudtam ki-
dobni a partra egy nagycsomÛ iszapos gazt. Ez˙ton is kˆszˆnˆm,
M. F.! …s kˆszˆnˆm a hozz·szÛl·sokat is az arraj·rÛknak, megerısÌ-
tettek abban, hogy amit tettem helyes volt.

VÈgezet¸l mÈg nÈh·ny kedvenc hozz·szÛl·s: ÑSzevasz fiam, h·t
mit csin·lt·l, hogy kˆzmunk·ra tettek?î ñ ismeretlen. ÑAnya!
NÈzd, elrontott·k a patakot!î ñ a kisl·ny, aki addig nem l·tta
tiszt·n a patakot.

Bíró Orsolya

Nemcsak a helybÈlieket, de a kˆrnyÈk katolikus hÌ-
veit is szeretettel fogadt·k …rkeser˚ben a m·r ha-
gyom·nyosnak mondhatÛ Szent Anna-templom-
b˙cs˙n j˙lius 26-·n. Ezt a napot I. Justinianus biz·n-
ci cs·sz·r jelˆlte ki hivatalos ¸nnepnapnak, ame-
lyen Sz˚z M·ria Èdesanyj·nak, JÈzus nagymam·j·-
nak h·z·t szenteltÈk templomm·. A rengeteg vir·g-
gal Ès fenyı·ggal dÌszÌtett templomban Mih·ly Ba-
l·zs helyi plÈb·nos celebr·lt szentmisÈt az ¸nne-
pen, melyen sz·mos egyh·zi vendÈg vett rÈszt, tˆb-
bek kˆzˆtt Vakon Zsolt, a nagyv·radi rÛmai kato-
likus egyh·zmegye p¸spˆki titk·ra, Fejes Rudolf
Anzelm premontrei szerzetes, a v·radhegyfoki prÈ-
posts·g ap·tja, MÈsz·ros Antal nyugalmazott nagy-
v·radi esperes Ès a kˆrnyÈk sz·mtalan plÈb·nosa.
A padsorokban helyet foglalÛk kˆzˆtt ¸ltek tasn·-

diak, Èrtarcsaiak, Èradonyiak Ès a magyarorsz·gi
SzarvasrÛl is Èrkezett hÌvek is. Az esemÈnyen rÈszt
vevı Kiskereki alpolg·rmesterÈtıl, DandÈ OttÛtÛl
megtudtuk, az templomb˙cs˙ a plÈb·nos ̇ rnak kˆ-
szˆnhetıen lett ekkora l·togatotts·g˙, mert mindig
Èrkeznek ˙j rÈsztvevık, aki pedig egyszer ott j·rt
Èvrıl Èvre visszatÈr. A tisztelendı atya a kÈrdÈsekre
v·laszolva kihangs˙lyozta, a templomb˙cs˙ nem
csak emlÈk¸nnep, de kˆzˆssÈgÈpÌtı szerepe is van.
A szentmise ut·n a templomtÈren kÈzm˚ves kira-
kodÛv·s·r v·rta a megjelenteket s az arraj·rÛkat
tˆbbek kˆzˆtt mÈzeskal·csokkal, csuhÈt·rgyakkal,
kÈzzel kÈszÌtett Èkszerekkel. KÈsıbb gyermekek
mazsorettfelvonul·sa kˆvetkezett, focibajnoks·g,
majd az esti utcab·l v·rta a szÛrakozni v·gyÛkat.

Ér hangja

Nagy esemÈnyen eshettek ·t a
9ñ11 Èves elsı·ldozÛ kisiskol·-
sok j˙nius vÈgÈn, PÈter-P·lkor a
szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus plÈ-
b·ni·n: magukhoz vehettÈk,
Èlet¸kben elıszˆr Krisztus testÈt
Ès vÈrÈt, ·tÈlhettÈk az eucharisz-
ti·val valÛ elsı tal·lkoz·st. Az
¸nnepre valÛ felkÈsz¸lÈs¸ket
Meleg Be·ta hitoktatÛ Ès Csap-
l·r AngÈla k·ntor tette mÈg hite-

lesebbÈ. Isten gyermekÈvÈ len-
ni, Istent magukban hordani, az
’ ˙tjait kˆvetni a tiszte ennek az
alkalomnak. Tizenˆt gyerek j·-
rult az olt·r elÈ, megkapta azt a
szentsÈget, ami egÈsz Èlet¸ket
meghat·rozza.

KÈt hÈttel kÈsıbb ˙jabb ¸nne-
pet tarthatott az egyh·z kˆzˆs-
sÈge. J˙lius 13-·n Bˆcskei L·sz-
lÛ nagyv·radi megyÈs p¸spˆk

42 fiatal sz·m·ra osztotta ki a
bÈrm·l·s szentsÈgÈt. Ez a szent-
sÈg megemlÈkezÈs a SzentlÈlek
ki·raml·s·ra, amikor is, P¸n-
kˆsdkor az apostolok megkap-
t·k a k¸ldetÈs¸ket Ès magukhoz
vehettÈk a Szentlelket. Ez az a
szertart·sa a katolikus egyh·z-
nak, amiben is vÈgÈrvÈnyesen
nagykor˙sÌtja az ifjakat.

Ér hangja

„Válaszúton” a gyerekek Sokakat mozgósított a hittantábor
‹nnepi istentisztelettel z·rult a
j˙niusi BibliahÈt …rkˆbˆlk˙ton,
melyen Czondi Istv·n helyi re-
form·tus lelkip·sztor hirdette az
igÈt, s az igehirdetÈs ut·n a gyer-
mekek bemutatt·k a hÈten tanul-
takat. A BibliahÈt a helyi iskola Èp¸-
letÈben zajlott, ahova a gyerekek
szÈp sz·m·ban jˆttek, a lÈtsz·m elÈr-
te a harminchÈt fıt is, a koroszt·lyok
is igen v·ltozatosak voltak ñ Ûvod·-
soktÛl a kˆzÈpiskol·sokig. A Biblia-
hÈt cÌme V·lasz˙t volt (a cÌm m·r
mag·ban is elgondolkodtatÛ min-
denki sz·m·ra), remÈlem, a gyerme-
keknek, akik ell·togattak erre a hÈt-
re, Èrtelmet rejt Ès azt, hogy Isten se-
gÌt a helyes ˙t megtal·l·s·ban.

Gyerekeink naponta m·s-m·s
ÛszˆvetsÈgi tˆrtÈnettel ismerkedtek,
a sz¸lık pedig a lelki t·pl·lÈk mel-
lett gondoskodtak a testi eledelrıl is,
szendvicset kÈszÌtettek sz·mukra,
pÈnteken f·nkkal kedveskedtek a
gyerekeknek. 

A BibliahÈten a tˆrtÈnetek feldol-
goz·sa mellett volt Ènektanul·s, j·-
tÈk Ès kÈzimunka is. A foglalkoz·so-
kon segÌtett a lelkip·sztoron kÌv¸l
GıdÈr T¸nde ÛvÛnı, SzabÛ Anita ta-
nÌtÛnı, R·kÛczi Gyˆngyi ÛvÛnı. 

Minden segÌtı kezet meg·ld az ⁄r
ñ szoktam mondani, de sz¸ksÈg is
volt segÌtı kÈzre. Hiszem, hogy Isten
meg·ldja munk·jukat! 

Béres Angéla

M·sodik alkalommal vettek rÈszt hittant·boron
a gyerekek j˙nius 23ñ27. kˆzˆtt SzÈkelyhÌdon.
Az ÈrdeklıdÈs idÈn is nagy volt, tˆbb mint sz·z
gyermek jelentkezett, Ès vett rÈszt az ˆtnapos
rendezvÈnyen a szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus
plÈb·nia jÛvolt·bÛl. A t·bort boldog Bogd·nffy
Szil·rd p¸spˆk, vÈrtan˙ oltalm·ba aj·nlott·k a
szervezık. 

A rendezvÈny fıszervezıje, a szÈkelyhÌdi kato-
likus templom k·ntora, Csapl·r AngÈla foglalta
ˆssze a csaknem egyhetes t·bor esemÈnyeit. A
reggeleket szentmisÈvel indÌtott·k a t·borozÛk,
Ès ezt kˆvetıen zajlottak a nap tov·bbi pro-
gramjai. A szÌnes programokat a karizmatikus
kˆzˆssÈg, Majoros Tibor, Angyal OlÌvia, Kov·cs
¡gnes (a szÈkelyhÌdi Gyermek JÈzus otthon
vezetıje), az Ìj·szegyes¸let, F¸gedi AnikÛ, vala-
mint a szÈkelyhÌdi tanÌtÛnık, a telki ·ltal·nos is-

kola tan·rjai biztosÌtott·k. A sz¸lık Ès nagysz¸-
lık nagy szeretettel s¸tˆttek-fıztek, biztosÌtv·n
a gyerekek sz·m·ra a reggelit Ès az ebÈdet. A
meghÌvott hitoktatÛk ez alkalommal Sz˚cs Attila
diÛszegi plÈb·nos, Tyep·k L·szlÛ margittai k·p-
l·n Ès Kurila G·bor szentjobbi plÈb·nos voltak. 

A t·bort dÌszvendÈgkÈnt megtisztelte jelenlÈ-
tÈvel Bˆcskei L·szlÛ nagyv·radi rÛmai katoli-
kus megyÈs p¸spˆk is. A gyermekek izgatott
kÈsz¸lıdÈs ut·n egy-egy evangÈliumi rÈsz be-
mutat·s·val kedveskedtek az egyh·zi mÈltÛ-
s·gnak.

A rendezvÈny tal·n legkedvesebb momentu-
ma volt, amikor a gyermekek az otthonrÛl elho-
zott kedves t·rgyakat az olt·r elÈ helyeztÈk, Ès
ezeket Sz˚cs Attila Ès Duma Ferenc plÈb·nosok
meg·ldott·k.

Szamos Mariann
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„Komolyan venni
a hitéletet”
Templomb˙cs˙, kÈzm˚vesv·s·r Ès felvonul·s
pÛtolja az Èrkeser˚i falunapokat

Isten gyermekévé lenni
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Poszlice·lis Ès szakkÈpzÈsek indulnak oktÛber 1-
jÈtıl SzÈkelyhÌdon a nagyv·radi Henri Coand„
Kultur·lis AlapÌtv·ny Ès a szÈkelyhÌdi Petıfi
S·ndor ElmÈleti LÌceum egy¸ttm˚kˆdÈsÈnek
kˆszˆnhetıen.

A 2000-ben lÈtrehozott, nagyv·radi szÈkhely˚ alapÌt-
v·ny, melynek m·r tˆbb erdÈlyi nagyv·rosban m˚kˆd-
nek kÈpzÈsei, az ÈrettsÈgi vizsg·k hetÈben ki k¸ldte
munkat·rsait a Petıfi-lÌceumba szÛrÛlapozni a nagyv·-
radi kÈpzÈsekrıl. Az iskol·ban a szÛrÛlapozÛ tan·rok
tal·lkoztak az ÈrettsÈgi egÈszsÈg¸gyi fel¸gyeletÈt bizto-
sÌtÛ Szil·gyi Gizell·val, az …r klinika asszisztensÈvel, aki
a szÛrÛlapokat l·tva s a nagyv·radiakkal elbeszÈlgetve
feltette a kÈrdÈst: SzÈkelyhÌdon nem lehetne hasonlÛ
kÈpzÈseket indÌtani? A v·lasz nem hatott t˙l biztatÛan,
annyit ÌgÈrtek az alapÌtv·ny k¸ldˆttei, hogy beszÈlnek
az igazgatÛval. Az …r klinika asszisztensÈnek kitartÛ te-
lefon·lgat·ssal siker¸lt elÈrnie az emlÌtett igazgatÛt Ès
egy tal·lkoz·s keretÈben megegyezni abban, hogy a
kÈpzÈs adminisztratÌv ¸gyeit felv·llalva elindÌthatj·k az
elsı kÈpzÈseket SzÈkelyhÌdon az ˙j tanÈvben. Az intÈz-
mÈnyesÌtÈs b¸rokratikus lÈpcsıit Ès mikÈntjÈt ismerve,
illetve sz·mos szemÈllyel egyeztetve Szil·gyi Gizell·-
nak siker¸lt helyet, tan·rokat, engedÈlyeket Ès akkre-
dit·ciÛt szerezni a kÈpzÈs elkezdÈsÈhez. A Petıfi-lÌce-
um igazgatÛnıje, Vad M·rta igent mondott az egy¸tt-
m˚kˆdÈsre, tan·rokat Ès termet biztosÌtva az Ûr·knak.
Ennek kˆszˆnhetıen oktÛber 1-jÈn megkezdıdik az
oktat·s, mely elsısorban egÈszsÈg¸gyi asszisztensek Ès
gyÛgyszerÈsz szakemberek kÈpzÈsÈt jelenti, melyekre
m·r harmincan, illetve tizenhatan jelentkeztek eddig.
A beiratkoz·s oktÛber 1-jÈig, teh·t a tanÈvkezdÈs nap-
j·n mÈg lehetsÈges, egy szakir·ny beindÌt·s·hoz leg-
al·bb 25 jelentkezıre van sz¸ksÈg. A m·r meglÈvı pro-
filokon a tanulÛk hÈtfın, kedden Ès szerd·n elmÈleti
Ûr·kon vesznek majd rÈszt a Petıfi-lÌceumban, cs¸tˆr-
tˆkˆn Ès pÈnteken pedig a gyakorlati Ûr·k kapnak idıt
a kˆzponti iskola Èp¸letÈben, a parkkal szemben. Az
Ûr·k minden nap dÈlut·n 4 Ûrakor kezdıdnek majd
szÈkelyhÌdi Ès nagyv·radi oktatÛk, orvosok Ès asszisz-
tensek vezetÈsÈvel. A kÈpzÈsek idıtartama v·ltozÛ a
szakkÈpzÈstıl f¸ggıen. A tandÌj ak·r nÈgy, illetve nyolc
rÈszletben is fizethetı. Az Henri Coand„-szakiskola
posztlice·lis Ès szakmai kÈpzÈseket is aj·nlhat, ez utÛb-
bihoz nem feltÈtel az ÈrettsÈgi oklevÈl meglÈte.

A tervek szerint ugyanebben az Èvben, remÈlhetıleg
novembertıl indul tov·bbi kÈt kÈpzÈs: villanyszerelıi
Ès szÈpsÈg·polÛi (manik˚r, pedik˚r, kozmetika, fod-
r·szat, massz·zs) szakm·ban is. Az Èrdeklıdık tov·b-
bi inform·ciÛkÈrt, beiratkoz·sÈrt Szil·gyi Gizell·t ke-
reshetik a 0742-653458-as telefonsz·mon.

B. O.

Monospetri Ès Margitta adott
otthont a VidÈki Ifj˙s·gi Szˆvet-
sÈg (VIDIFISZ) II. Ny·ri Egyete-
mÈnek. Az augusztus 22. Ès 24.
kˆzˆtt zajlott rendezvÈnyen tˆbb
mint harminc Bihar megyei fiatal
vett rÈszt a h·zigazd·kon kÌv¸l
BihardiÛszegrıl, BiharfÈlegy-
h·z·rÛl, …rmih·lyfalv·rÛl, …r-
kˆrtvÈlyesrıl, MicskÈrıl, Nagy-
k·gy·rÛl Ès Nagyv·radrÛl. A ren-
dezvÈny partnere volt a kolozs-
v·ri Prisma Egyes¸let, illetve a
Monospetri Ès Ap·tkereszturi If-
j˙s·gi Szervezet (MOKE).

A h·romnapos program sor·n
tˆbb elıad·st hallhattak a rÈszt-
vevık k¸lˆnbˆzı tÈmakˆrˆk-
ben. Az elsı napon az ismerke-
dÈsÈ volt a fıszerep, de ugyan-
ekkor tartott·k a hivatalos meg-
nyitÛt is, melynek helyszÌne a
monospetri m˚velıdÈsi h·z volt.

A fiatalokat Cseke Attila Bihar
megyei parlamenti kÈpviselı kˆ-
szˆntˆtte elıszˆr, gratul·lva a
szervezıknek, mivel, ahogyan
fogalmazott, az Ñı idejÈbenî saj-
nos nem voltak hasonlÛ jelleg˚
programok, melyeken egyÈb-
kÈnt nagyon szÌvesen rÈszt vett
volna. A tov·bbiakban Barcui
Barna, Monospetri kˆzsÈg pol-
g·rmestere ¸dvˆzˆlte a fiatalo-
kat, ˆrˆmÈt fejezve ki, hogy a
MOKE ismÈt t·rsszervezıje, illet-
ve h·zigazd·ja lehet a megyei if-
j˙s·gi rendezvÈnynek. ArrÛl biz-
tosÌtotta a fiatalokat, hogy a kˆz-
sÈg modern m˚velıdÈsi h·za
mindig nyitva ·ll elıtt¸k, amit ki
kell haszn·lni minÈl tˆbb ren-
dezvÈny szervezÈsÈvel. VÈg¸l
Koz·k RÛbert MOKE-elnˆk Ès
B·ntÛ Norbert VIDIFISZ-elnˆk is
kˆszˆntˆttÈk a jelenlÈvıket, ki-

fejezve ˆrˆm¸ket Ès kˆszˆnet¸-
ket is egyben, hogy a fiatalok a
ny·ri egyetemet v·lasztott·k az
otthoni tÈvÈzÈs Ès sz·mÌtÛgÈp
elıtti Ñpunnyad·sî helyett.

Szombat dÈlelıtt kil·togatott a
rendezvÈnyre SzabÛ ÷dˆn Bihar
megyei parlamenti kÈpviselı is,
aki rˆvid, de tartalmas elıad·s·-
ban saj·t tapasztalatairÛl beszÈlt,

ami a kommunik·ciÛt Ès a konf-
liktuskezelÈst illeti. Sz·mos hasz-
nos tan·csot adott a fiataloknak,
hogyan ker¸ljÈk el vagy kezeljÈk
a konfliktushelyzeteket szerve-
zeteiken bel¸l Ès a mag·nÈlet-
ben egyar·nt. Ezut·n kˆvetke-
zett Filer Lor·nd kolozsv·ri kÈp-
zı szinte egÈsz napot kitˆltı in-
teraktÌv elıad·sa a kommunik·-
ciÛrÛl Ès a konfliktushelyzetek
kezelÈsÈrıl. Ennek sor·n tˆbb
szitu·ciÛs j·tÈkot j·tszottak a fia-
talok, melyekben kital·lt helyze-
tekben alkalmazhatt·k a tanulta-
kat. Vas·rnap az ÷nkÈntessÈgtıl
a sikerig cÌm˚ elıad·ssal, illetve
a hÈtvÈge kiÈrtÈkelÈsÈvel z·rult a
program. A ny·ri egyetem fı t·-
mogatÛja a Bihar Megyei Ifj˙s·gi
Ès Sport IgazgatÛs·g, illetve az If-
j˙s·gi Ès SportminisztÈrium volt.
VIDIFISZ-sajtószolgálat

Szakiskolai képzések
Székelyhídon

Nyári Egyetem zajlott Monospetriben és Margittán

Folytatás az 1. oldalról
A v·rosrÈszek kˆz¸l a Felsıv·ros-
Vecser csapata, mÌg a falvak kˆz¸l
Csokaly gyerekei jˆttek ki gyızte-
sekkÈnt a tornaterembıl.

MÌg m·sok fociztak vagy a gyere-
keknek drukkoltak a megmÈrette-
tÈsekben, addig a sportp·lya nÈzı-
tere mˆgˆtt szabadt˚zi fızıver-
senyben s¸rˆgtek-forogtak a csa-
pattagok, de forogtak mÈg s¸lt ma-
lacok is ny·rsakon, fakanalak a ha-
l·szlÈben, babguly·sban Ès egyÈb
Ìzletes Ètelekben. Sokaknak jÛl jˆtt
a meleg Ètel Ès az energia az esıs
idıben, a finom Ètkek elfogyaszt·-
s·val vÈget is Èrt a v·rosrÈszek Ès
falvak csat·ja, ˆsszet˚zÈsek nÈlk¸l
lezajlott minden eltervezett ver-
senysz·m. Nem volt m·s h·tra
mint megv·rni a strandon a sz¸reti
b·losokat Ès a zs˚ri kÈt tagj·t, Bor-
si LÛr·ntot, a Tulip·n Kal·ka Egye-
s¸let elnˆkÈt Ès Fenesi Zsoltot, a megyei tan·cs t·rsadalmi-
kˆzˆssÈgi oszt·ly·nak vezetıjÈt, akiket nem titkolt sz·n-
dÈkkal a megvesztegethetetlensÈg jegyÈben hÌvtak a szer-
vezık a teljesÌtmÈnyek pontoz·s·ra. Miut·n a rÈszeredmÈ-

nyeket elsorolt·k, a vÈgeredmÈnynek a v·rosrÈszek kˆz¸l
a SzÌk j·tÈkosai, mÌg a falvak kˆz¸l Csokaly ˆrvendhetett
az elsı helyezÈseknek, Ès termÈszetesen az ezzel j·rÛ 5000
lejnek is. Miut·n a tapsvihar Ès sikÌtoz·sok elhalkultak a
nagyk·gyai Party Szerviz egy¸ttes vette ·t a hangot, biz-
tostva a talpal·valÛt a sz¸reti b·lozÛknak, majd a csapatta-
gok is mind visszatÈrtek a batyus b·lba, ahol m·r a Didi
LíAmour Ès Endrıdi …va szÌnm˚vÈsznı fokozt·k a hangu-
latot, Ìgy kezdıdhetett is az Èjszak·ba ny˙lÛ mulatoz·s.

Mivel a XX. …rmellÈki ’sz ̇ j cÈlkit˚zÈsei kˆzˆtt szerepelt
a szılı s a bor kult˙r·j·nak nÈpszer˚sÌtÈse is, Ìgy vas·rnap
dÈlben a szÈkelyhÌdi Szılıhegyen Szent VincÈnek, a szı-
lıs gazd·k vÈdıszentjÈnek emlÈkt·bl·t avatott BÈres Csa-
ba polg·rmester, Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-es
parlamenti kÈpviselı Ès Rittner Tibor, az EurÛpai Borlo-
vagrend ÈrmellÈki tagozat·nak elnˆke. Az emlÈkt·bl·t
Bozsoky S·ndor reform·tus lelkip·sztor ·ldotta meg Ès
Kov·cs Lajos szÈkelyhÌdi borlovag ·llÌttatta.

A programok zˆmÈnek lezajl·sa ut·n kÈrdÈs¸nkre a
polg·rmester elmondta: ˆr¸l, hogy a szkeptikusoknak si-
ker¸lt megmutatni, mekkora kˆzˆssÈgform·lÛ ereje van
egy ilyen rendezvÈnynek, ugyanakkor sajn·lja, hogy SzÈ-
kelyhÌdrÛl h·rom v·rosrÈsz nem nevezett be a verseny-
be. A szervezık jˆvıre sok mindent m·skÈpp csin·lnak
majd a rendezvÈny kapcs·n.

Bíró Orsolya, Sz.Cs.

Új ruhát kapott
a XX. Érmelléki Osz
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Teljes¸lt BÈres Csaba polg·rmester ·lma: emlÈkt·bl·t avattak a szılıs gazd·k
vÈdıszentjÈnek, Szent VincÈnek tiszteletÈre a borlovagok a Szılıhegyen

A fiatalok egy¸tt font·k a szalagot a sz¸reti traktorra

fotók: Bíró Orsolya
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IdÈn is megszerveztÈk Nagyk·-
gyai Csal·di Napot a falu tettre
kÈsz polg·rai a tavalyi, elsı al-
kalommal megrendezett ese-
mÈny sikerein felbuzdulva, pÛ-
tolandÛ a falunapokat Ès helyet
adva a kˆzˆssÈgi ÈlmÈnyeknek.
A programkavalk·d a dÈlelıtti
Ûr·kban vette kezdetÈt kisp·-
ly·s focibajnoks·ggal. A System
csapata minden mÈrkızÈst
megnyert, ıket a SzabÛ ÷dˆn
Bihar megyei parlamenti kÈpvi-
selı vezette Marosi FC kˆvette
a ranglist·n. A focibajnoks·ggal
p·rhuzamosan a bogr·csfızı
versenyre benevezett csapatok
is s¸rˆgtek-forogtak m·r a t˚z-
helyek kˆr¸l. Ebbıl a megmÈ-
rettetÈsbıl Sz˚cs Lajos ker¸lt ki
gyıztesen. A legszÌnesebb ver-
senyek a gyerekekre v·rtak a
csal·di nap dÈlelıttjÈn, amelye-

ket Juh·sz NoÈmi szervezett
meg. A 25ñ30 versenyzı gyerek
aszfaltrajzban, biciklis ¸gyes-
sÈgben, homokv·rÈpÌtÈsben Ès
kincskeresÈsben mÈrkızhetett
meg. DÌjakkÈnt t·rsasj·tÈkokat,
szÌnezıket, labd·kat, tollaslab-
d·kat Ès pl¸ss·llatokat vihettek
haza a kis nyertesek. A dÈlut·n
˙jra a felnıttekÈ lett, ugyanis
lezajlott az elsı Nagyk·gyai
V·gta Ès Lovaserı Verseny, az
elıbbiben Borozsnyai M·rk, az
utÛbbiban Farkas ¡rmin lovai
bizonyultak a legjobbaknak.
MÌg a felnıttek a lovas verse-
nyeken nÈzelıdtek, a kivonult
gyereksereg sem unatkozott, a
Nemzeti M˚velıdÈsi IntÈzet
Hajd˙-Bihar Megyei Irod·ja l·t-
ta el az ÑˆrˆkmozgÛkatî hagyo-
m·nyos nÈpi j·tÈkokkal. A gye-
rekek lovagolhattak hordÛn,

harcolhattak gerend·kon, be¸l-
hettek a kˆrhint·ba, volt mÈg
cÈlbalˆvÈs, csigafuttat·s Ès
sz·mtalan kihÌv·s. KÈsıbb a

csal·di nap kis szÌnpad·n a
Hajd˙ T·ncegy¸ttes adta elı
Napkelettıl napnyugt·ig cÌm˚
m˚sor·t, mely a R·bakˆz Ès

SzÈkelyfˆld kˆzˆtt l·thatÛ nÈp-
t·ncokat volt hivatott bemutat-
ni a nÈzıknek.

Ér hangja

Újabb sikeres családi nap Kágyán
SzÈp idınek ˆrvendtek a falu versenyzı gyermekei Ès felnıttjei

ValÛban csal·dias hangulatban telt m·so-
dik alkalommal megrendezett Csal·di
Nap …rolasziban augusztus harmadik
hÈtvÈgÈjÈn! A remek hangulatrÛl gondos-
kodtak a szervezık Ès a telep¸lÈs testvÈr-
telep¸lÈsei egyar·nt, akik szÌvesen l·to-
gattak el ˙jra az ÈrmellÈki faluba. 

A falunapokbÛl csal·di napp· elırelÈ-
pett ny·rvÈgi szabadnap ez alkalommal
is a szÛrakoz·srÛl, a kikapcsolÛd·srÛl, de
mindenekelıtt a csal·di Ès bar·ti kapcso-
latok ·pol·s·rÛl szÛlt. Nem t˙lz·s kije-
lenteni, hogy a jelenlÈvık sz·m·ra a kÈt
kapcsolattÌpus ˆsszefonÛdik, ha …rolaszi
kÈt testvÈrtelep¸lÈsÈnek meleg fogadta-
t·s·t Ès az ezt viszonzÛ h·l·s elızÈkeny-
sÈget tapasztalja az ember. MindkÈt tele-
p¸lÈs, In·m (Dolinka, Szlov·kia), a mÈz-
fesztiv·l faluja Ès a NÛgr·d-megyei Cser-
h·thal·p (Magyarorsz·g) 2012-ben v·lt
…rolaszi testvÈrÈvÈ. A k¸ldˆttsÈg tagjai az
elm˙lt kÈt Èv alatt megejtett l·togat·sok-
nak kˆszˆnhetıen bar·tkÈnt jˆttek Ñha-
zaî …rolasziba egy teljes hÈtvÈgÈt mag·-
ba foglalÛ l·togat·sra. A kÈsı pÈntek dÈl-
ut·ni, kora esti ÈrkezÈst mozgalmas
szombati nap kˆvette, mivel a deleg·ciÛ
fÈrfitagjai futballtudom·nyukat gyakorol-
hatt·k a helyi focip·ly·n. A mÈrkızÈs k¸-
lˆnlegessÈge abban rejlett, hogy az in·mi
Ès cserh·thal·pi j·tÈkosok mellÈ elszegı-
dˆtt nÈh·ny helybÈli j·tÈkos is, akik ˆsz-
szessÈg¸kben kÈt csoportot alkottak,

melyek ˆsszetÈtele a hovatartoz·st illetı-
en vegyes volt, de ann·l hat·rozottabban
elk¸lˆn¸lt abbÛl a szempontbÛl, hogy ki-
nek volt gy˚r˚ az ujj·n. A nısˆk Ès nıt-
lenek kˆzˆtti ñ ˆssze·llÌt·s·ban abszol˙t
˙jÌtÛ ñ focimeccs eredmÈnyekÈnt a Ñsze-
rencseî most a nıtlenek csapat·nak ked-
vezett.

A nap programjai ezt kˆvetıen indul-
tak meg mazsorettfelvonul·ssal, amely
ut·n a vendÈgek ell·togattak SzÈkely-
hÌdra, ahol Karancsi BÈla, …rolaszi tan·-
csosa vezette ıket kˆrbe. ElsıkÈnt a v·-
ros m˙zeum·val ismerkedhettek meg,
ahol kÈt ·llandÛ ki·llÌt·s v·rta ıket. Dr.
Wilhelm S·ndor halbiolÛgus Ès nyugal-
mazott kˆzÈpiskolai tan·r mutatta be az
Èrdeklıdı kˆzˆnsÈgnek az …rmellÈk ha-
l·szattal Ès vadfog·ssal kapcsolatos t·r-
gyi emlÈkeinek gy˚jtemÈnyÈt. Ezt kˆve-
tıen Gavrucza Tibor nyugalmazott re-
form·tus lelkÈsz festmÈnyeit tekinthet-
tÈk meg a vendÈgek, mikˆzben a tiszte-
letes ˙r az alkot·sok tˆrtÈnetÈrıl mesÈlt
nekik. A deleg·ciÛ Ìgy bepillant·st nyert
a rÈgiÛ hajdani gazdags·g·ba, amelynek
Èlıvil·ga csod·latos volt Ès mÈg ma is
az. Rˆvid fagylaltsz¸netet kˆvetıen el-
tˆltˆttek nÈh·ny percet a Gyermek JÈ-
zus-otthonban is, ahol Kov·cs ¡gnes
ıszinte vid·ms·ggal fogadta ıket,
ugyanazzal a der˚vel, amit m·r meg-
szoktunk tıle itt-tartÛzkod·sa Ûta. EbÈd

elıtt a nÈpes t·rsas·g felkereste …rolaszi
mÈlt·n hÌres gy¸mˆlcsˆsÈt, aminek gaz-
d·ja, KÈcz Attila sok gy¸mˆlcsfinoms·g-
gal kedveskedett nekik. A Csomakˆzi
h·zasp·r is vendÈg¸l l·tta fÛliah·zai kˆ-
zˆtt a messzirıl Èrkezetteket, Ès b¸szkÈn
mutatt·k meg hogy milyen szÈpet terem
a paprika …rolasziban is.

A dÈlelıtti gyermekprogramokat a szÌn-
padi elıad·sok kˆvettÈk dÈlut·n 17 Ûr·-
tÛl, miut·n mindenki jÛÌz˚en elfogyasz-
tott egy finom t·nyÈr bogr·csost, babgu-
ly·st vagy hal·szlevet. A szÌnpadi progra-
mok sor·t az Èrolaszi Ûvod·sok t·ncbe-
mutatÛja indÌtotta, amelynek koreogr·fi·-
j·t Dihenes Melinda ÛvÛnı tanÌtotta be,
majd az IñIV. oszt·lyos tanulÛk Indul
a bakterh·z cÌm˚ elıad·s·t tekinthette
meg a kˆzˆnsÈg. A gyerekek produkciÛ-
ja Kedves Enikı Ès Nagy Mel·nia tanÌtÛ-
nık munk·j·t dicsÈrte. 

Az elıad·sokat kˆszˆntıbeszÈdek kˆ-
vettÈk. ElsıkÈnt Karancsi BÈla szÛlalt fel,
kiemelvÈn a testvÈr-telep¸lÈsi kapcsola-
tok fontoss·g·t, amelyek lehetıvÈ te-
szik, hogy mÈg jobban kit·ruljon a vil·g
a kis kˆzˆssÈgek elıtt is, Ès hogy ily mÛ-
don …rolaszi is beker¸l az eurÛpai vÈrke-
ringÈsbe. MÈsz·ros S·ndornÈ M·rta,
Cserh·thal·p polg·rmesterasszonya a
bar·ts·gra hÌvta fel a jelenlÈvık figyel-
mÈt, amely nagyon sok aprÛ cselekedet-
ben nyilv·nul meg Ès ir·nyul felÈj¸k

minden alkalommal, ha ide l·togatnak,
Ès ezÈrt nem lehetnek elÈggÈ h·l·sak.
VÈgezet¸l Nagy JÛzsef, In·m polg·rmes-
tere f˚zte tov·bb nÈh·ny gondolattal az
elhangzottakat, mintegy ˆsszefoglalva
az ˙j bar·ts·gok kˆtÈsÈnek fontoss·g·t,
Ès azt, hogy ez·ltal az emberek minÈl
kˆzelebb ker¸ljenek egym·shoz. BÈres
Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere ñ aki
elˆlj·rÛkÈnt szorgalmaz Ès p·rtfogol
minden hasonlÛ jelleg˚ tˆrekvÈst ñ is
tiszteletÈt tette a dÈlut·n folyam·n egy-
egy meleg kÈzfog·s Ès kedves beszÈlge-
tÈs erejÈig.

A beszÈdek ut·n a CSHLadies cserh·t-
hal·pi Ènekegy¸ttes kÈt tagja adott elı nÈ-
h·ny jÛl ismert dallamot, amiket a kˆzˆn-
sÈg tagjai is nagy ·tÈlÈssel Ènekeltek ve-
l¸k. Ezut·n az Èrolaszi fiatalok elıad·sai
kˆvetkeztek: elsıkÈnt Komsa Fruzsina,
majd Nagy ¡kos, Karancsi M·ty·s, vÈg¸l
h·rmÛjuk kˆzˆs Èneke. A helyi fellÈpık
sor·t az …rolaszi Dance t·nccsoport z·rta.
A csal·di nap a  BihardiÛszegrıl Èrkezett
Heged˚s Szabolcs, Tentea Kitti Ès Tentea
Zsolt kˆnny˚zenei koncertjÈvel Ès szabad-
tÈri diszkÛval Èrt vÈget. A kellemes hangu-
latrÛl hideg italok Ès finom Ètelek mellett a
nyÌltszÌv˚ Èrolasziak gondoskodtak, akik
minden kˆzelrıl vagy t·volrÛl Èrkezı ven-
dÈget ıszinte bar·ts·ggal fogadtak. 

A rendezvÈny a Pro …rolaszi Egyes¸let,
az Èrolaszi RMDSZ Ès szÈkelyhÌdi ˆnkor-
m·nyzat szervezÈsÈben, t·mogat·s·val
jˆtt lÈtre.

Szamos Mariann

Érolaszi Családi Nap testvértelepülésekkel

MegmÈrettek a falu legjobb lovai is

Sokan figyeltÈk a Hajd˙ T·ncegy¸ttes tagjainak perd¸lı szokny·it ñ Napkelettıl napnyugt·ig

A gyerekek ˙jragondolt·k az ˙tjelzÈseket



Reggeltıl estig programokkal
v·rta a III. Csal·di Nap az Èrdek-
lıdıket Csokalyon a falu k¸lˆn-
bˆzı helyszÌnein j˙nius utolsÛ
vas·rnapj·n. A kˆzˆssÈgi ren-
dezvÈny kezdıhangj·t a reggeli
istentisztelet adta meg, melyen
ForrÛ Csaba reform·tus lelki-
p·sztor hirdette az igÈt, majd az
¸nneplık a FÈnyes Elek-emlÈk-
parkba vonultak ·t. Az …rmellÈk
hÌres sz¸lˆttÈnek mellszobr·n·l
BÈres Csaba szÈkelyhÌdi polg·r-
mester, SzabÛ ÷dˆn Bihar me-
gyei parlamenti kÈpviselı, Ès
SoÛs Lırinc, a Magyar Statisztikai
T·rsas·g elnˆke osztotta meg
gondolatait az megemlÈkezÈssel
kapcsolatban. Az ¸nnep meg-
hittsÈgÈt a helyi fiatalok kis m˚-
sora fokozta, melyet a FÈnyes
Elek-mellszobor megkoszor˙z·-
sa kˆvetett, majd a Himnusz el-
ÈneklÈse z·rt. A vas·rnapi ebÈ-
dek elfogyaszt·sa ut·n a dÈlut·-
ni Ûr·kban foci Ès szÛrakoz·s
v·rta a csal·di napozÛkat a fut-
ballp·ly·n Ès kˆrnyÈkÈn. GÛlya-

l·bak, kˆrhinta, homokv·rak,
arcfestık Ès a lufihajtogatÛ K·tya
bohÛc segÌtettek abban, hogy a
gyerekek ˆnfeledten Èlvezhes-
sÈk a forrÛ, ny·ri vas·rnapot. A
fÈrfiak a kisp·ly·s labdar˙gÛ-
bajnoks·gon izzadtak, ahol hat
csapatbÛl vÈg¸l a nagyk·gyai
Hajd˙-Bihar csapat aratott elsˆp-
rı gyızelmet. Emellett a szabad-
t˚zi fızıversenyen, ahol k¸lˆn-
bˆzı h˙sokbÛl kÈszÌtett, bog-
r·csban fıtt Ètelek Ès kÈszÌtıik
versengtek egym·ssal. Ebben a
megmÈrettetÈsben a B·nat utca
elnevezÈs˚ csapat vihette el az
elsı helyÈrt j·rÛ dÌjat, azaz id.
Kolm·n B·lint, Pap Guszt·v Ès
Ol·h JÛzsef. A hısÈget nehezen
viselık sz·m·ra felfriss¸lÈst ga-
rant·lt a sˆrivÛ verseny. A hˆl-
gyek megmozgat·s·t a zum-
b·z·s jelentette, melyet Kozma
S·ndor testnevelı szakos tan·r
vezetett, kÈsıbb viszont az
anyuk·kat a tanÌtÛ nÈnik v·rt·k
a szÌnpad elÈ az Ûvod·sok Ès
kisiskol·sok szÌnes, t·ncos elı-

ad·sait megtekinteni. A zenÈnÈl
maradva a gyermekeket a szÌn-
padon citera-elıad·s Ès Ènek
kˆvette, majd a margittai Tech-
no Break Dance t·nccsapat mu-

tatkozott be a csokalyi kˆzˆn-
sÈg elıtt. UgyanÌgy elsı fellÈpÈ-
sÈt teljesÌtette a helyi Csomakˆzi
Daiana Ès Tivadar JÛzsef alkotta
duett is, akik a kis kˆzˆnsÈg

elıtt hatalmas sikert arattak.
A kˆnny˚zenÈtıl Ìgy m·r egye-
nes volt az ˙t az Èjszak·ba ny˙-
lÛ szabadtÈri diszkÛz·sig.

Ér hangja
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Együtt a szórakoztak a családok
MegemlÈkezÈs, sport, gyermekzsivaj Ès szÌnpadi elıad·sok a csokalyi csal·di napon

Tizennyolcadik alkalommal szerveztÈk meg augusztus
elsı hÈtvÈgÈjÈn a szalacsi falunapot. A nagy meleg ellenÈ-
re sokan ell·togattak a rendezvÈnyre. PÈntek reggeltıl va-
s·rnap hajnalig tartott az ¸nnepsÈg, melynek keretÈben a
szÛrakoz·s mellett mind a kult˙ra, mind a hagyom·ny-
·pol·s fontos szerepet kapott.

PÈnteken a kora reggeli Ûr·kban horg·szversennyel in-
dult a nap a szalacsi horg·sztavon, sz·mos vetÈlkedın
vehettek rÈszt az Èrdeklıdık. A legfiatalabb horg·szl·ny
Szegedi Fruzsina, a legfiatalabb horg·szfi˙ Tam·s JÛzsef
volt, a legnagyobb hal kategÛri·ban az elsı helyet Sz·ntÛ
Csaba Èrte el, m·sodik lett K·llai L·szlÛ, harmadik pedig
Vakarcs JÛzsef. A legtˆbb halat Albert ¡kos fogta, ıt kˆ-
vette Kov·cs Tam·s, harmadikkÈnt pedig Herceg D·vid.
A nagy fog·sok ut·n hal·szlÈfızÈs volt a reform·tus
gy¸lekezi h·z udvar·n.

Kora dÈlut·n hagyom·nyos hÌvogat·ssal kezdıdˆtt el a
falunap, a helybÈli fiatalok Ès az ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus
kˆzˆsen lovas szekereken, magyar nÛt·kat Ènekelve j·r-
t·k be a falut, kˆzben hÌvogatt·k a  nÈpet a falunapra. Az
Èrdeklıdık ˆrˆmmel fogadt·k Ènek¸ket, volt, aki vir·g-
szirmot szÛrt r·juk, a hÌvogatÛ fiatalok pedig kal·ccsal,
h˚vˆs borral Ès h·zi p·link·val kÌn·ltak meg mindenkit.
A hangulatos hÌvogat·snak meg is lett az eredmÈnye,
mintegy fÈlezernyien gy˚ltek ˆssze este a pincesoron

megtartott nÛtaesten, ami nem vÈletlen, mert ilyen nem
volt mÈg Szalacson.

Horv·th BÈla polg·rmester elmondta: Szalacs neve ˆsz-
szeforrt a pincÈvel Ès a borral, ezÈrt gondolt·k, hogy a
pincesoron is rendeznek idÈn valamit. Az este folyam·n
fellÈptek a helybÈli nÈpt·ncos gyerekek Ès az Èrmih·ly-
falvi NyÌlÛ Ak·c NÈpt·ncegy¸ttes, a talpal·valÛt pedig a
nagyv·radi Sanzon egy¸ttes h˙zta.

Szombat reggel a fociÈ volt a fıszerep: a legjobb
h·rom csapat sorrendben az adonyi, az ottom·nyi,
valamint a Szalacsi KÌgyÛk volt. A legtˆbb gÛlt Matyi
Zsolt r˙gta, a legjobb kapus dÌjat Somogyi B·lint kapta
meg, a legtechnikusabb j·tÈkosnak pedig DandÈ D·vid
bizonyult.

A hivatalos megnyitÛt a falu bej·rat·n·l levı l·rmaf·n·l
tartott·k, majd falut·bl·t avattak, ahonnan a rÈsztvevık
egy¸tt vonultak fel a kˆzpontba levı vil·gh·bor˙s em-
lÈkm˚hˆz. BeszÈdet mondott Horv·th BÈla pol-
g·rmester, Cseke Attila Ès SzabÛ ÷dˆn Bihar megyei par-
lamenti kÈpviselık, Ènekelt a reform·tus dal·rda,
valamint az ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus is. A kÈpviselık, a
civil szervezetek Ès az egyh·zak elhelyeztÈk koszor˙ikat
az elsı Ès m·sodik vil·gh·bor˙ban odaveszett szalacsiak
tiszteletÈre ·llÌtott emlÈkm˚nÈl. DÈlut·n a reform·tus
gy¸lekezeti h·zban zenÈs b·bj·tÈkos- Ès kÈzm˚ves-

foglalkoz·son vehettek rÈszt a gyerekek, a t·jh·zban pe-
dig gyÈkÈnyfon·st lehetett elsaj·tÌtani.

A kÈsı dÈlut·ni Ûr·kban pedig menett·ncosok felvonu-
l·s·tÛl volt hangos Szalacs fıutc·ja, akik fergeteges t·nca-
ikkal k·pr·ztatt·k el a kˆzˆnsÈget, majd egy¸tt vonultak
be az iskolaudvarra  az esti koncertek helyszÌnÈre. A mo-
dernt·nc-produkciÛk sor·ban fellÈptek a helybÈli Ès az
ottom·nyi ifj˙s·gi szervezetek csoportjai, este pedig a
nagyv·radi EMStreet egy¸ttes csapott a h˙rok kˆzÈ, majd
a Kis Cipı egy¸ttes szÛlaltatott meg Republic-feldolgoz·-
sokat, amit hajnalig tartÛ diszkÛ kˆvetett.

Vas·rnap az egyh·zak is bekapcsolÛdtak a falu ¸nnep-
be, elıbb a rÛmai katolikus templomban tartottak b˙cs˙s
szentmisÈt, majd a reform·tus templomban ¸nnepi isten-
tiszteletet. DÈlut·n a fıutc·n Ègett gumiszagban Ès hatal-
mas f¸stfelhıben nÈzhettÈk az Èrdeklıdık az extrÈm
motoros bemutatÛt. Miut·n elcsendes¸ltek a motorok Ès
a f¸stfelhı is elsz·llt, a Debreceni Ort-Iki B·b- Ès Utca-
szÌnh·z k·pr·ztatta el nemcsak a gyerekeket, hanem az
Èrdeklıdı felnıtteket is. Az est a helyi Zilahi Andrea kon-
certjÈvel folytatÛdott, amit az eredmÈnyhirdetÈs kˆvetett.
Ezut·n a magyarorsz·gi K·llay Saunders Andr·s koncer-
tezett nagy sikerrel. Az idei Szalacsi Napokat l·tv·nyos
t˚zij·tÈk z·rta.

Sz. Sz.

Nagykorúvá vált az ezer pince faluja, Szalacs

Maxim·lis beleÈlÈssel zengtek Ès t·ncoltak a kisiskol·sok
A kisp·ly·s labdar˙gÛ-bajnoks·gon gyıztes

nagyk·gyai Hajd˙-Bihar ÑgÛlgy·rtÛî csapata

Ak·rcsak a rock, a break t·nc is ˆrˆk Ès halhatatlan

fotók: Ér Tv
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M·r-m·r mondhatjuk, hogy a ha-
gyom·nyoknak megfelelıen
idÈn is rÈszt vett nÈh·ny szÈkely-
hÌdi gyerek a magyarorsz·gi
Gyermelyen rendezett focit·bor-
ban. Sorozatban a nyolcadik ha-
sonlÛ t·bort szerveztÈk a ven-
dÈgl·tÛk, legtˆbben most voltak
gyerekeink, tizennyolcan kÈpvi-
seltÈk v·rosunkat. Hogy nem-
csak egyszer˚ nyaral·srÛl volt
szÛ azt mÈg itthon elmondtuk fi-
ainknak, napi kÈtszer kÈtÛr·s
edzÈsen vettek rÈszt a sr·cok,
hÈtfıtıl pÈntekig. Egyed¸l a
szerdai nap volt kivÈtel, akkor
felcs˙ti Ès budapesti kir·ndul·-
son vehettek rÈszt. Na de ne sza-
ladjunk ennyire elıre.

A kis csapat augusztus 3-·n, va-
s·rnap indult neki a majd 300 ki-
lomÈteres ˙tnak a hegykˆzszent-
miklÛsi Kaszoni JÛzsef kisbusz·-
val. TÛth ¡gnes, a t·bor vezetıje
fogadta a sr·cokat, majd az elfo-
gyasztott vacsora ut·n a helyi ·l-
tal·nos iskola egyik tantermÈbe
kalauzolta ıket. A matracokkal
berendezett nyolcadik oszt·ly
adott sz·ll·st a gyerekeknek a t·-
bor idejÈre. Az ÈtkeztetÈs is az is-
kol·ban zajlott, napi ˆtszˆr pÛ-
tolhatt·k az elfogyasztott kalÛri·-
kat. HÈtfın, majd pedig minden
nap a reggeli ut·n kˆvetkezett az
elsı kÈtÛr·s fizikai, majd ebÈd
ut·n ˙jabb kÈtÛr·s labd·s edzÈs.
A szÈkelyhÌdi Ès a helyi gyerekek

mellÈ Èrkeztek szlov·kiai ma-
gyar fiatalok is K¸rtrıl, ık egy¸tt,
korcsoportokra osztva rÛtt·k a
kˆrˆket. A szabadidıs progra-
mokat az iskola aul·j·ban tˆlt-
hettÈk el a fiatalok, csocsÛ- Ès
asztalitenisz asztalok ·lltak a ren-
delkezÈs¸kre. ÑFÈlidıbenî, szer-
d·n elıbb Felcs˙tra utaztak a
sr·cok. Itt a Pusk·s AkadÈmia
minden napjaiba nyerhettek be-
pillant·st, az akadÈmia kantinja
Ès sz·ll·sterme ut·n a nagyon
gazdag Pusk·s-ki·llÌt·st is meg-
tekintettÈk (Pusk·s Ferenc Èr-
mei, nÈh·ny meze, cipıje, kÈ-
pei). Majd a nemrÈg ·tadott Pan-
cho ArÈn·t ñ az ˆltˆzıtıl kezdve
a j·tÈktÈrig ñ j·rhatt·k be a fiata-
lok, sıt egy kis idıre az NB1-es
csapat edzÈsÈbe is bepillanthat-
tak. Itt az egyik m˚f¸ves p·ly·n
fociz·ssal z·rt·k a l·togat·st Ès
indultak tov·bb Budapest felÈ.
Azok a gyerekek akik mÈg soha
nem j·rtak a magyar fıv·rosban,
a Hal·szb·sty·rÛl Ès a budai
V·rbÛl is megnÈzhettÈk a Duna-
parti l·tnivalÛkat.

A cs¸tˆrtˆk ˙jra az edzÈsekrıl
szÛlt, este pedig szabadtÈri s¸-
tÈsrıl, kolb·sz, virsli, szalonna
ker¸lt a ny·rsakra, majd rˆvid
diszkÛ z·rta a napot. A gyereke-
ket itt kˆszˆntˆtte KÛkai Rita,
Gyermely polg·rmester asszo-
nya Ès TÈgl·s J·nos, K¸rt polg·r-
mestere. PÈnteken ¸gyessÈgi

versennyel egybekˆtˆtt gyalog-
t˙ra v·rt a t·borozÛkra, a nÈgy
kilomÈterre tal·lhatÛ Gyarmat-
puszt·ra l·togattak a gyerekek.
Az ˙ton sorrendben elıbb feje-
lı, azt·n dek·zÛ, kÈsıbb labda-
pattogtatÛ Ès vÈg¸l labdavezetı
versenyen vettek rÈszt a hÈt-
nyolc fıbıl ·llÛ vegyes csapa-
tok. Gyarmatpuszt·n megismer-
kedhettek a mÈt·val a kis focis-
t·k. (A mÈta hagyom·nyos ma-
gyar labdaj·tÈk, mely eredetileg
a v·rosi iskol·k, kollÈgiumok di-
·ks·g·nak kedvelt j·tÈka volt,
amelyet idıvel a vidÈki telep¸lÈ-
sek ifj˙s·ga is ·tvett.) A vissza
sÈta ut·n kˆvetkezett a t·borz·-
r·s, mindenki egy aprÛ aj·ndÈk-
kal Èrkezett haza, annak a remÈ-
nyÈben, hogy jˆvıre is eljuthat-
nak Gyermelyre.

Kˆszˆnj¸k, Gyermely!
Juhász György

Focitáborban GyermelyenÉrmelléki Egyházi
Zenetábor Szentmiklóson

Berkesi S·ndor Liszt-dÌjas karnagy tart elmÈleti Ûr·t a fiataloknak

A szÈkelyhÌdi csapat
Balogh JÛzsef, Bartha Domi-
nick, Cri∫an Berthold, Dud·s
Zsolt, Elekes KristÛf, Hasznosi
¡d·m, Alex Jurcoi, Kokovai
Csongor, LÈtai Gergı, Mada-
r·sz G·bor, Magyari Kopp·ny,
Majercsik Szil·rd, Marink·s
Kriszti·n, MÈsz·ros Tam·s,
Nagy KristÛf, Oros Patrick,
⁄jv·ri D·vid Ès VÌg Szabolcs.

Rekordsz·m˙ rÈsztvevıt vonzott az ˆtˆ-
dik alkalommal megszervezett angol
nyelvt·bor a szÈkelyhÌdi v·rosi munk·s
klubba j˙liusban. Ez egyrÈszt b·torÌt·st
adott a szervezıknek ñ az …r Hangja
Egyes¸letnek, az Orsz·gos Gyermek-
mentı Szolg·latnak Ès a Learning Enter-
prisesnek ñ a kˆvetkezı Èvre, hiszen
szemmel l·thatÛ jele volt a nagy lÈtsz·m
annak, hogy van igÈny a telep¸lÈsen ilyen
jelleg˚ kezdemÈnyezÈsre. M·srÈszt a tanÌ-
tÛk sz·m·ra nagy kihÌv·s volt az ˆt Ès ti-
zenˆt ÈletÈv kˆzˆtti szÈles sk·l·bÛl ˆssze-
gy˚lt, rendkÌv¸l k¸lˆnbˆzı tehetsÈg˚

gyermeksereg foglalkoztat·sa. B·r a szer-
vezık felhÌvt·k a sz¸lık figyelmÈt, hogy
fontos a nyelvtanul·s szempontj·bÛl hat·-
sos t·bori tevÈkenysÈghez, hogy a gyere-
kek Ìrni Ès olvasni tudjanak legal·bb ma-
gyarul, volt egy kiscsoportja a t·bornak,
akik m·s feladatokkal gazdagÌtott·k tud·-
sukat, mint idısebb csoportt·rsaik. A ti-
zenÈves kamaszok tˆbb mint negyvenfıs
tˆmege pedig naprÛl napra ˙jabb felada-
tok Ès megold·sok kiˆtlÈsÈre ˆsztˆnˆzte
a kÈt t·borvezetıt. …pp ezekbıl tanulva Ès
kiindulva a szervezık jˆvıre v·ltoztat·so-
kat terveznek a t·bor megszervezÈsÈben.

A t·bor tˆrtÈnetÈben az idei lÈtsz·m
mellett meglepetÈskÈnt, ˙jdons·gkÈnt
szolg·lt az is, hogy az eddigi Èvekhez
kÈpest elıszˆr egy fÈrfi ˆnkÈntes Èrke-
zett tanÌtani a gyerekeket. A 27 Èves
Morgan Stouffer az Amerikai Egyes¸lt
¡llamok Pennsylvania tag·llam·bÛl Èr-
kezett. A zenei tanulm·nyait vÈgzı Mor-
gannek nagy Ès ˙j ÈlmÈny volt az ˆnkÈn-
tes tevÈkenysÈg a t·borban. Megszerette
a kisv·rosi nyugalmat, az eddig ismeret-
len furcsas·gokat Ès a befogadÛ csal·-
dot, akiktıl nehezen ment az elv·l·s a
t·bor befejezte ut·n. SzÈkelyhÌd ut·n kˆ-

vetkezı ˆnkÈntes heteit a horv·torsz·gi
Kapronc·n tˆltˆtte.

A t·bor harmadik nagy k¸lˆnlegessÈ-
ge pedig a SzentjobbrÛl Èrkezett di·k-
csapat volt, akik sz¸leik felelıssÈgtuda-
t·nak Ès ˆsszefog·s·nak kˆszˆnhetıen
minden dÈlelıtt pontosan Èrkeztek a t·-
borba, mivel az iskolai tov·bblÈpÈshez
az angoltud·s is sz¸ksÈges sz·mukra,
illetve az …rmih·lyfalv·rÛl Èrkezett
anyuka Ès kisl·nya, akik minden reggel
beutaztak SzÈkelyhÌdra s egy¸tt tanul-
t·k a nyelvet.

Bíró Orsolya

Új tábor, tanulás és tanulságok
Rekordsz·m˙ rÈsztvevı az angol nyelvt·borban

Hatvann·l tˆbb fiatal Èrkezett az
idei, negyedik …rmellÈki Egyh·zi
Zenet·borba ñ tudtuk meg Her-
man Csaba szervezıtıl. A hegy-
kˆzszentmiklÛsi term·lf¸rdı te-
r¸letÈn megszervezett egyhetes
t·bor minden napj·t ·hÌtattal
kezdte a nÈpes csoport, amelyet
zeneelmÈleti oktat·s Ès a k¸lˆn-
bˆzı hangszerek saj·toss·gainak
megismerÈse kˆvetett. A dÈlut·-
ni Ûr·kban termÈszetesen a f¸r-
dızÈsre Ès a k¸lˆnbˆzı j·tÈkok-
ra is idıt szakÌtottak a szervezık,
akik tan·ri minısÌtÈsben is Èr-
keztek a helyszÌnre. A furulya-

Ûr·kat Bodn·r Lajos Ès Simon
SzabÛ Istv·n, a zongoraÛr·kat
F¸lˆp G·bor Ès Pop Gyˆrgy, mÌg
a git·rÛr·kat Kis Huba Ernı Ès
Balogh Kata Bogl·rka tartotta a
t·borozÛknak. …rdekessÈgkÈnt
emlÌthetı, hogy az idÈn m·r gi-
t·roktatÛ Kata tavaly mÈg t·bo-
rozÛkÈnt vett rÈszt az Ûr·kon. A
napokat tov·bbi Ûr·it gy¸lekeze-
ti Ènekek tanul·sa Ès hangszer-
Ûr·k szÌnesÌtettÈk, a szervezık
k¸lˆnbˆzı vendÈgelıadÛk sze-
replÈsÈvel prÛb·lt·k Èberen tar-
tani a gyerekek figyelmÈt.

Ér hangja

B·r mindenki a fejÈt fogta, a megold·sok helyesek voltak A legnagyobb a legkisebbekkel sz·mgyakorl·s kˆzben
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SzÈkelyhÌd lakoss·ga sz·mon
tartja a telep¸lÈs nevezetessÈgeit,
legyen szÛ Èp¸letekrıl, szerveze-
tekrıl, egyes¸letekrıl, a kultur·-
lis Ès civil Èlet olyan b·sty·irÛl,
amelyek a tˆrtÈnelem folyam·n
beleÈgettÈk a nev¸ket az itt Èlık
Ès lesz·rmazottaik szÌvÈbe. A v·-
ros arculat·hoz mindig is hozz·-
tartoztak a k¸lˆnbˆzı szoci·-
lis, m˚velıdÈsi intÈzmÈnyek Ès
sportegyletek. A SzÈkelyhÌdi
Sport Egylet a XX. sz·zad elejÈn,
1912-ben alakult, Ès olyan sport-
bemutatÛkkal cs·bÌtgatta a kˆ-
zˆnsÈget, mint lÛ- Ès kocsifogat-,
csÛnak-, korcsolya-, tenisz- Ès te-
keverseny. Ezt kˆvetıen, 1913-
ban megvetette a l·b·t a foci is,
amely a sportegylet futballszak-
oszt·lyakÈnt Ès a nagyv·radi csa-
patok mint·j·ra a SzÈkelyhÌdi
Futball Club (SzFC) nevet kapta.

Ki ne hallott volna a SzÈkelyhÌdi
Futball ClubrÛl vagy SzÈkelyhÌd
mÈlt·n hÌres Ès nagyra becs¸lt fo-
cicsapat·rÛl, a TˆrekvÈsrıl (St„-
ruin˛a)? A SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈs
csapata (elıszˆr a Spartacus ne-
vet viselte) 1921-ben alakult, Ès
tˆretlen sikert aratott a kˆvetkezı
Èvtizedekben, a legnagyobb Èr-
deklıdÈst v·ltva ki a lakoss·g-

ban. A nagy csapat az 1958ñ1959-
es megyei bajnoks·gon m·sodik
helyezÈst Èrt el, edzıj¸k Pintye
Ferenc volt. 1970-tıl ˙j p·ly·n
r˙ghatt·k a labd·t a rÈgi mellett,
majd az 1972ñ1973-as bajnoks·g-
ban ismÈt a m·sodik helyen vÈ-
geztek, NÈmeth Zolt·n edzı fel-
kÈszÌtÈsÈben. M·sodikok lettek
az 1984ñ1985-ˆs bajnoks·gon is,
Sz˚cs ¡rp·d Ès ArnÛczky Mih·ly
edzık vezetÈsÈvel. Az ˙j Èvez-
redben, 2002-tıl Florin Emil Bog-
dan lett a csapat elnˆke, aki
Gyurcsik Zolt·n akkori szÈkely-
hÌdi polg·rmesterrel tÌz Èv sz¸net
ut·n, a rendszerv·lt·s bizonyta-
lans·g·ban Èlesztette ˙jj· a szÈ-
kelyhÌdi focit. Az ˙j csapat szin-

tÈn szÈp eredmÈnyeket Èrt el az
Èvek sor·n, megtartv·n mÈlt·n
megbecs¸lt elıdjÈnek megyei
helyezÈseit. 2011. j˙lius 13-·n a
csapat 90. sz¸letÈsnapj·t ¸nne-
pelte a v·ros, melyen tisztelet¸-
ket tettÈk a rÈgi j·tÈkosok is.

Bogdan elnˆk t·voz·s·t kˆve-
tıen h·rom Èv sz¸net kˆvetke-
zett. A Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let
keretÈben alakult meg ˙jonnan a
SzÈkelyhÌd Sportegyes¸let, me-

lyeknek elnˆke Erdei Imre, aki
csokalyi sz¸letÈs˚, de m·r h˙sz
Ève szÈkelyhÌdi lakos. Az ı jÛvol-
t·bÛl indult ̇ jra nem csup·n a fo-
ci, de a sportÈlet felÈlesztÈse is
SzÈkelyhÌdon. Az ˆtletet nem ki-
sebb lelkesedÈssel fogadta a v·-
ros polg·rmestere, BÈres Csaba
Ès a helyi tan·cstest¸let. Nekik
kˆszˆnhetıen oktÛberre elkÈ-
sz¸l egy ˙j focip·lya, amely kb.
500 lelkes szurkolÛnak ad majd

helyet a lel·tÛkon, illetve ˆltˆ-
zıkkel Ès zuhanyozÛkkal ell·tott
modern ÑstadionkÈntî fog m˚-
kˆdni. T·mogat·suk nagyon so-
kat jelent az ez Èv augusztus·ban
alakult ˙j csapat Ès mindazok
sz·m·ra, akik a csapat mˆgˆtt ·ll-
nak. Erdei Imre kiemelte a csapat
fontoss·g·t tˆbb szempontbÛl is:
Ñhelyi csapatrÛl van szÛ, helyi j·-
tÈkosokkal, a mieink, mÈg ha
gyengÈbbek isî, ezÈrt sz¸ksÈg¸k
van a t·mogat·sunkra, a szurko-
lÛk buzdÌtÛ hajr·j·ra, amelyet
nem tagadhatunk meg tıl¸k. 

Az egy hÛnapos fiatal csapat
egyelıre mÈg nem v·lasztott ne-
vet mag·nak, zˆme 17-18 Èves
j·tÈkosokbÛl ·ll, akik szeretnÈ-
nek nagy elıdj¸khˆz mÈltÛ
eredmÈnyeket elÈrni, Ès ezÈrt
mindent meg is tesznek: edzı-
j¸k, Papp S·ndor nem kÌmÈli
ıket, hetente kÈtszer-h·romszor
edzenek, Ès b·mulatos ¸gyes-
sÈggel uralj·k a labd·t a p·ly·n.
A csapat a TˆrekvÈs szÌneiben
j·tszik: sˆtÈtpiros-fekete, ezzel is
adÛzva a nagyoknak. 

Elsı meccs¸k NyÌr·br·ny csa-
pat·val volt augusztus 27-Èn, Ès
m·ris magukÈnak tudhattak egy
gyızelmet: 2-1-re vertÈk meg az
ellenfelet! Gratul·lunk nekik! M·-
sodik meccs¸kˆn, itthoni p·ly·n
sajnos sima, 6-0-s veresÈget
szenvedtek DiÛszegtıl.

A csapat Ès mindazok, akik mel-
lett¸k Ès mˆgˆtt¸k ·llnak, a Tˆ-
rekvÈs sikerÈn felbuzdulva remÈ-
lik, hogy ık is bizonyÌthatnak
majd Ès tov·bb ˆregbÌthetik a te-
lep¸lÈs hÌrnevÈt. 

Hajr·, fi˙k, veletek vagyunk!
Szamos Mariann

Isten hozott, sportegyesület!
⁄jra bajnokikon pattog a labda a focip·ly·n

A csapat j·tÈkosai
Juh·sz Gyˆrgy, Herm·n J·nos, P·l Erik ñ kapusok,
Ioan Ardelean, Guly·s M·rton, P·l RÛbert, Papp S·ndor (edzı),
PerecsÈnyi Bal·zs, Octavian Popa ñ h·tvÈdek,
Adrian Chira, Gyarmati B·lint, Matyi Kriszti·n, Ol·h RÛbert, Orosz
Roland, R·cz Gyˆrgy ñ kˆzÈpp·ly·sok,
De·k Imre, LÈtai Levente, Madar·sz G·bor, Sz˚cs J·nos ñ csat·rok.

FelkÈsz¸lÈs a bajnoks·gra NyÌr·br·nyban
Lej·tszotta elsı felkÈsz¸lÈsi mÈrkızÈsÈt a SzÈkelyhÌdi Sportklub
nagyp·ly·s labdar˙gÛcsapata NyÌr·br·nyban, kellemes idıj·r·si
kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt. A hazaiak m·r elkezdtÈk a megye II. oszt·ly
bajnoks·g·t, a vendÈgek mÈg csak kÈsz¸lnek r·, tal·n ezÈrt is volt
kisebb meglepetÈs a szÈkelyhÌdi gyızelem. Mint m·r sokan tudnak
rÛla, az ˙jonnan alakulÛ focicsapatunk hossz˙ idı ut·n ˙jra bene-
vezett az ˆtˆdoszt·lyba. EzÈrt is volt fontos ez a mÈrkızÈs, feltÈrkÈ-
pezni, hol is tart a felkÈsz¸lÈs. 

A vÈgeredmÈny: NyÌr·br·nyñSzÈkelyhÌd 1-2, a vendÈgektıl De·k
Imre Ès Sz˚cs J·nos voltak eredmÈnyesek.

Papp S·ndor j·tÈkosedzınek kialakult a vÈgleges kerete, a h˙sz
j·tÈkosbÛl h·rom kapus van a csapatban, heten nem tˆltˆttÈk mÈg
be a huszadik ÈletÈv¸ket Ès mindˆssze nÈgyen vannak harmincon
fel¸l. ÑEzzel a kerettel szemben nem lehetnek magasak az elv·r·-
sok ñ nyilatkozta Erdei Imre a klub elnˆke ñ viszont semmikÈpp
sem szeretnÈnk a megye pofozÛgÈpe lenni. A mai meccs sz·mom-
ra kellemes meglepetÈssel szolg·lt, a fiatalok a hetvenedik perc
kˆrnyÈkÈn fejben elf·radtak, fizikailag viszont vÈgig versenyben
voltak a hazaiakkal. Ha a bajnoks·gban is ezt a hozz··ll·st hozz·k,
akkor m·r elÈgedettek lehet¸nk.î Papp S·ndor elmondta, Ñaz ered-
mÈnnyel maxim·lisan elÈgedett vagyok, a j·tÈkunkban persze van-
nak mÈg hib·k, de azokat mindenkÈpp javÌtani tudjuk majd. Tisz-
t·ban vagyunk vele, hogy a bajnoks·gban ennÈl majd tˆbb kell, de
az alapok meg vannak, remÈlj¸k szurkolÛink t¸relmesek lesznek,
Ès jˆnnek majd az eredmÈnyek is.î

A szÈkelyhÌdiakra szeptemberben Tataroson v·r a bajnoki rajt. 
J. Gy.

Az erıemelÈs (powerlifting) a sportoknak egy
olyan ·gazata, amely tˆbb,  mint negyvenÈves
m˙ltra tekint vissza haz·nkban, teh·t jÛ ideje
igen nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvend. Ennek a
nÈpszer˚sÈgnek kˆszˆnhetıen siker¸lt meg-
valÛsÌtani azt a gyulafehÈrv·ri kezdemÈnye-
zÈst, amelynek eredmÈnyekÈppen a sport·g
2006-ban hivatalosan is elismert lett. Az olvasÛt
tal·n m·r ez az inform·ciÛ is meglepi, k¸lˆnˆ-
sen azokat, akik nem szokt·k nagy rendszeres-
sÈggel nyomon kˆvetni  a hazai sportesemÈ-
nyeket, de az mÈg meglepıbb Ès ˆrˆmtelibb,
hogy megyÈnkben, sıt v·rosunkban is tal·lko-
zunk ezzel a sport·ggal! 

SzÈkelyhÌd kÈt nÈvvel is b¸szkÈlkedhet:
SzabÛ Istv·n ñ aki m·r kÈt nemzetkˆzi verse-
nyen is rÈszt vett ñ, az idÈn m·rciusban
BelÈnyesben megrendezett Cupa Power
Beiu∫ nemzetkˆzi versenyen kimagaslÛ ered-

mÈnyt Èrt el. ÷t eurÛpai orsz·gbÛl Èrkezı 47
rÈsztvevı mÈrte ˆssze teherbÌrÛ kÈpessÈgÈt:
Rom·nia, Magyarorsz·g, Szerbia, Szlov·kia
Ès Bulg·ria emelıbajnokai. Tˆbb Bihar me-
gyei versenyzı is remek eredmÈnyeket tud-
hatott a mag·Ènak, akik kˆz¸l kiemelkedıen
teljesÌtett SzabÛ Istv·n szÈkelyhÌdi testÈpÌtı,
megszerezvÈn a 93 kg-os kategÛri·ban az el-
sı helyezÈst mindh·rom fog·snemben: fel-
h˙z·sban 265 kg, guggol·sban 247,5 kg Ès
fekvenyom·sban 180 kg. MÈg egyszer gratu-
l·lunk neki! 

B·tori Szabolcs hat Ève foglalkozik testÈpÌtÈs-
sel Ès egy Ève erıemelÈssel, de m·ris kÈt me-
gyei szint˚ Ès egy nemzetkˆzi versenyen vett
rÈszt, amelyeken m·sodik Ès ˆtˆdik helyezÈst
Èrt el. Neki is gratul·lunk!

Csak Ìgy tov·bb, fi˙k!
Sz. M.

Powerlifting Székelyhídon

Az edzıt·rsak vigy·znak egym·sra a kemÈny munka kˆzben is
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SzÈkelyhÌd
V·ros

Polg·rmesteri
Hivatala

Szeretet nélkül
nincs tanítás!
BeszÈlgetÈs PÈli M·ria nyugalmazott fizika szakos tan·rnıvel

MosolygÛs, szeretetteljes arc nyit aj-
tÛt nekem azon a napon, amikor fˆl-
kerestem, Ès mint a mesÈben, Ñegy
Èletem, egy hal·lom, a prÛb·t Èn
ki·llom...î elbeszÈlgess¸nk arrÛl az
Èlet˙trÛl, amit PÈli M·ria nyugalma-
zott szÈkelyhÌdi fizika szakos tan·r-
nı mondhat a mag·Ènak.

Bar·ts·gosan tessÈkel be otthon·-
ba, Ès szemmel l·thatÛan zavarban
is van, amikor elmesÈlem l·togat·-
som cÈlj·t.

Marika nÈnit mindig egy hat·rozott,
cÈltudatos embernek ismertem, de

most elpirul Ès elÈrzÈkeny¸l, mert
szerÈnysÈge tiltja, hogy m·skÈpp vi-
selkedjen.

Zavarban van, hiszen nem szokott
hozz·, hogy ilyen jelleg˚ l·togat·so-
kat tudjon a hÈtkˆznapjaiba.

BeszÈlget¸nk. ElmesÈli, hogy 1967-
ben fÈrjhez ment Ès 1968-tÛl korked-
vezmÈnyes nyugdÌjba vonul·s·ig
(1999) SzÈkelyhÌdon tanÌtott. Ide
kˆtˆtte a munka, ide kˆtˆtte a csal·d,
az Èlet. 

ElmÈl·zva mesÈli, hogy visszatekint-
ve nem volt egyszer˚ Èlete. Az akkori
politikai viszonyok, a hatnapos mun-
kahÈt, a csal·d, nem volt egyszer˚ fel-
adat. K¸lˆnbˆzı szakkˆrˆk az iskol·-
ban, mozifelelıssÈg, v·ltozatosabb-
n·l v·ltozatosabb pionÌrfoglalkoz·-
sok, csal·dl·togat·sok szÌnesÌtettÈk a
rendszerv·ltoz·sig a pedagÛgusi
munk·j·t.

Megfelelni Ès helyt ·llni, ezt Èrzem,
hogy ez hajtotta ezt az ·llandÛan mo-
solygÛ embert. Megk¸zdeni az ·llan-
dÛ napi feladatokkal, ˙gy az iskol·-

ban, mint otthon ñ helyt ·llni mint
oszt·lyfınˆk Ès tan·r, gyerekeket ne-
velni, mint anya Ès felesÈgnek is len-
ni. Nem volt egyszer˚!

Munk·j·t Èlete p·rja segÌtette, aki
maxim·lisan elfogadva felesÈge hoz-
z··ll·s·t az Èlethez, t·mogatta, segÌ-
tette a p·ly·n. KiegÈszÌtettÈk egy-
m·st, mint zs·k a foltj·t.

Marika nÈni azt is elmesÈli, hogy mi-
lyen visszajelzÈseket kap volt tanÌtv·-
nyairÛl. Van olyan, aki az ı hat·s·ra

szintÈn a tan·ri p·ly·t v·lasztotta, de
olyan is van, aki k¸lfˆldˆn kutatÛi
munkakˆrben dolgozik. H·t kell en-
nÈl tˆbb igazol·s az Èlettıl?!

Amikor a csal·drÛl mesÈl, a szeretet
mÈg ink·bb ·rad a hangj·bÛl!

Nagyon b¸szke kÈt gyermekÈre Ès a
csod·latos hÈt unok·ra. Gyermekei
szÈp, de k¸zdelmes ˙ton tˆrtek elıre
a szakmai p·ly·n. Unok·i ˙gy az is-
kol·ban, mint sportolÛkkÈnt is meg-
·llj·k a hely¸ket. 

A t·rs hi·nya megpecsÈtelte az Èle-
tÈt. FÈrje volt az, aki mellette ·llt, ı
volt az, aki segÌtette a munk·j·t, maxi-
m·lisan helyt ·llt, amikor arra volt
sz¸ksÈg, Ès most a biztons·got ny˙jtÛ
szeretett ember m·sutt v·r r·. 

Ha az oktat·si mÛdszerÈrıl mesÈl,
akkor elhangzik a kulcsmondat:
ÑCsend az alapja a tanÌt·snak!î Mert a
csend Ès a rendszer azok a dolgok az
ember ÈletÈben, ami nÈlk¸l lehetetlen
teljes Èletet Èlni.

NyugdÌjas napjai ugyan olyan rend-
szerszer˚en telnek, mint aktÌv dolgo-
zÛ kor·ban. Tartja a kapcsolatot a kol-
leganıkkel, olvasgat, rejtvÈnyt fejt,
mert a szellemi frissessÈg az nagyon
fontos sz·m·ra, Ès a kertÈszkedÈs is
meghat·rozÛ tevÈkenysÈg a hÈtkˆz-
napjaiban.

De mi az, ami Èltet Ès erıt ad, ˙gy az
aktÌv szolg·lati idıben, mint a nyug-
dÌjas hÈtkˆznapokban?

A v·lasz egyszer˚: a szeretet!
A szeretet az, ami meghat·rozta az

egÈsz ÈletÈt Marika nÈninek. 
Szeretet a t·rs ir·ny·ba, szeretet a

gyerekek ir·ny·ba, a di·kok, unok·k
ir·ny·ba.

Marika nÈni hozott valamit mag·val,
valamit ·tadott mag·bÛl mindenki-
nek.

A szeretetet, hiszen Ñszeretet nÈlk¸l
nincs tanÌt·sî, vallotta Ès vallja mind a
mai napig.

Ér hangja

Folytatás az 1. oldalról
Nagyon jÛ volt egy kis otthoni levegıt szÌvni, teljesen

feltˆltıdtem. 
KÈsıbb Tiszaf¸redre utaztam, ahov· a parajdi ottho-

nunkbÛl Èrkezett gyerekeknek Ès a szÈkelyhÌdi otthon
nÈh·ny lakÛj·nak szervezett t·bort a CsillaghÌd AlapÌt-
v·ny. Tˆbb, mint h˙sz gyerek vett rÈszt a jÛ voltukbÛl.
Fenomen·lis hÈt elÈ nÈzt¸nk, rengeteg csod·s helyet l·-
togathattunk meg. HajÛk·z·s a Tisza-tavon, m˙zeum,
szabad strand Ès term·lf¸rdık. A t·rsas·got kÈt csoport-
ra osztottuk, ahol siker¸lt csapatkapit·ny szerepet betˆl-
tenem. A kis aprÛs·gokkal sok akad·lyt kellett ki·llni, de
sikerrel j·rtunk. EmlÈkezetes t·bor maradt. Sz·momra
mÈg csak ezek ut·n kˆvetkezik az Ñigaziî vak·ciÛ. Belgi-
umba utazunk, szeptemberben meg egy kis ideig haza
szeretnÈk menni SzÈkelyfˆldre. 

Kovács Katalin-Bernadett

A Tisza-tavi tábor
Mint minden gyerek, Èn is v·rtam a vak·ciÛt Ès a t·boro-
kat, a legjobban mÈgis a Tisza-tÛi t·bort v·rtam, mert azt
a CsillaghÌd AlapÌtv·ny szervezte (mert ıket m·r hÈt-
nyolc Ève ismerj¸k). Elindultunk a t·borba kˆzben a f¸-
l¸nkbe jutott, hogy a parajdi gyerekek is rÈszt vesznek a
t·borban. Mikor odaÈrt¸nk, letett¸k a csomagunkat a
sz·ll·son, ut·na ir·ny a strand. M·snap reggel megleptek
minket, mert csapatokba osztottak, barna Ès zˆld szÌn˚
csapatra. …n a barna csapatba ker¸ltem. Elmagyar·zt·k,
hogy az egyik nevelıt elkapt·k az ufÛk, ekkor elkezd-
t¸nk ufÛt keresni. SzerencsÈre a t·borvezetık tudt·k, mi-
lyenek az ufÛk. EzÈrt mindkÈt csapat bek¸ldˆtt egy gye-
reket, hogy nÈzzÈk meg az ufÛkat Ès egy rakÈt·t. Ezut·n
gyurm·bÛl kellett kiform·lni az ufÛkat, a rakÈt·t pedig
lerajzolni. A gyurm·z·st a barna csapat nyerte meg, de a
rajzol·st a zˆld csapat. A feladat ut·n elment¸nk vÌzibi-
ciklizni a Tisza-tÛra. M·snap ˙jabb feladatot kaptunk,
mert egy Èneket kellet v·lasztani, aminek a szˆvegÈt ·t-
Ìrtuk ufÛcsalogatÛra. Ebben a versenyben a zˆld csapat
nyert. Miut·n elÈnekelt¸k, megnÈzt¸k az ˆt Èvvel ezelıt-
ti kÈpeket Ès meg¸nnepelt¸k egy parajdi kisl·ny sz¸le-
tÈsnapj·t. M·snap indultunk a term·lstrandra, Ès ott  is-
mÈt ˙j feladatot kaptunk este, az ufÛkat vÌzipisztollyal
kellett levad·sznunk, ebben a feladatban mind a kÈt csa-
pat kit˚nıen vÈgzett. M·snap elment¸nk csÛnak·zni a
Tisz·ra. Nagyon jÛl Èrezt¸k magunkat. Egy vir·gnak azt
hitt¸k, hogy tavirÛzsa, de kider¸lt, hogy t¸ndÈrrÛzsa. …j-
jel 2-kor meg kellett ÈpÌteni dolgokbÛl az ufÛt, a barna
csapatbÛl mindenki felkelt, Ès hÈt perc alatt teljesÌtette a
feladatot, a zˆld csapatbÛl csak nÈh·nyan Ès 14 perc alatt
teljesÌtettÈk a feladatot. Ezut·n eldılt, hogy ki nyert! A
barna csapat. M·snap dÌjkioszt·s kˆvetkezett, ut·na szo-
mor˙ b˙cs˙ Ès megÌgÈrt¸k, hogy nem felejtj¸k el ezt a
hetet. Nekem ez a t·bor nagyon tetszett.

Kˆszˆnj¸k, CsillaghÌd, remÈlj¸k jˆvıre is eljˆhet¸nk.
Kovács Karola-Boróka

Az én nyaram
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1VÌzszintes: 1. Henri-FrÈdÈric Amiel sv·jci filozÛfus Ès kˆltı megszÌvle-
lendı gondolat·nak elsı rÈsze 11. Nyelvtani m˚veletet vÈgez 12. ... Delon
(francia filmszt·r) 13. Tˆbbszˆrˆs olimpiai bajnok holland ˙szÛcsillag 15. Kˆ-
zÈp-afrikai orsz·g 16. A szarvas nıstÈnye 17. ... Hafun; szom·liai hegyfok, Af-
rika legkeletibb cs¸cske 19. Sakkban tartjuk! 20. Francia arany 21. Arcj·tÈk 24.
Hatv·nyban a tÈnyezık sz·m·t mutatÛ sz·m 25 Kass·k Lajos lapja volt 26.
Esel! 27. Oktat·si idıegysÈg 28. Az oxigÈn Ès az erbium vegyjele 29. Fel is ˙t,
.. ˙t (menj innen) 31. ZsinÛrozott magyaros fÈrfikab·t 33. JÛ Ètv·gy˙ (nÈpie-
sen) 35. M·r az ıskorban is lakott telep¸lÈs a Balaton partj·n

F¸ggıleges: 1. A b·zeli harangok ÌrÛja (Louis) 2. Tˆrlıgumi 3. ”Ìr rÛv·sÌr·s
4. Sz·mottevı 5. Ring 6. Pascal (rˆv.) 7. CsipkelıdÈs 8. VÈkonyra ny˙jtott
gy˙rt tÈszta 9. Ñ... marad az ember, amÌg Èlî (Reviczky Gyula) 10. Rock ... roll
14. Filmfelvevı kÈsz¸lÈk 18. Homokpuszta 21. Te Ès Èn 22. …pÌtıanyag 23.
Vil·ghÌr˚ francia szÌnÈsz (Jean, 1913ñ1998) 24. …rdekszˆvetsÈg 25. A kˆzelÈ-
be 26. Balkezes 28. Oil of .. (vil·ghÌr˚ piperem·rka volt) 29. A gondolat m·-
sodik rÈsze 30. SzintÈn nem 32. Ifj˙s·gi KeresztÈny Egyes¸let (rˆv.) 34. Kez-
dıdik a sÈta! Vad Zoltán
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