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Karácsonyi forgatag
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A Tini Dance Center
mÈg mindig
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a Ki mit tudon
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RavatalozÛt avatott
fel az Èrkˆbˆlk˙ti
reform·tus
gy¸lekezet
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Ñ⁄jj·sz¸letettî a tˆbb
Èvsz·zada lerombolt
szÈkelyhÌdi v·r

Ünnepi
köszönto
´´

HangolÛdjuk egy¸tt az ¸nnepre SzÈkelyhÌd kˆzpontj·ban
Fekete Katalin

SzÈkelyhÌd v·rosa ˙jra ¸nneplıbe ˆltˆzˆtt, csillogÛ fÈnyek, dÌszÌtett fenyıf·k, kar·csonyi v·s·r hirdeti az ¸nnep kˆzeledtÈt.
E meghitt hangulat nemcsak v·rosunkat, benn¸nket is megv·ltoztat. V·gyunk a szeretetre, a
nyugalomra, a bÈkessÈgre ˆnmagunkkal Ès embert·rsainkkal.
Ne gondoljunk mindennapos
harcainkra, zajos Èlet¸nkre.
Csendesedj¸nk el, bÈk¸lj¸nk
meg a vil·ggal Ès gondoljunk
azokra, akik a legfontosabbak
sz·munkra: csal·dunkra, szeretteinkre.
Tˆlts¸k egy¸tt, bÈkessÈgben
az ·ldott ¸nnepet!
Ezen gondolatokkal kÌv·n szeretetteljes Kar·csonyt Ès bÈkÈs,
boldog ˙j esztendıt

Béres Csaba

polg·rmester
Ès Csuka József
alpolg·rmester.

Az …r tv
minden pÈnteken
este 20 Ûrai
kezdettel a

Sokak ˆrˆmÈre idÈn is felÈpÌtik a betlehemet a v·roskˆzpontban
IsmÈt ¸nnepi dÌszbe ˆltˆzik
SzÈkelyhÌd kˆzpontja december
17. Ès 23. kˆzˆtt. Az idei Èvben
negyedik alkalommal megrendezett Kar·csonyi V·s·r ˙j helyszÌnen, a kˆzponti parkban v·rja az Èrdeklıdıket, akik minden nap m·s-m·s programbÛl

v·logathatnak: estÈnkÈnt szÌnpadi produkciÛk tekinthetıek
meg, a kisiskol·sok fenyıf·t dÌszÌtenek, de ekkor ker¸l sor az
50. h·zass·gi ÈvfordulÛjukat
betˆltˆttek ¸nneplÈsÈre Ès SzÈkelyhÌd mÈlt·n elismert sportolÛinak dÌjaz·s·ra is.

Aki pedig a Kar·csony elıtti
utolsÛ hÈtre tartogatja az aj·ndÈkok beszerzÈsÈt, annak v·s·rl·sra is lehetısÈge lesz, hiszen helyi v·llalkozÛk jÛvolt·bÛl a v·s·rban fel·llÌtott kis fah·zak is megtelnek majd szebbnÈl szebb j·tÈkokkal, Èkszerek-

kel, illatszerekkel Ès h·zi kÈszÌtÈs˚ mÈzzel. Aki pedig a forgatagban megÈhezik, fogyaszthat
l·ngost, s¸lt kolb·szt vagy k¸rtıs kal·csot, de nem marad
majd ki a kÌn·latbÛl a forralt bor
sem.
´´
Mészáros Emoke

„Hiszem, hogy Székelyhíd élheto,
´´ modern város lesz”
Sz·mos beruh·z·st kezdett meg az elm˙lt
Èvekben a szÈkelyhÌdi v·rosvezetÈs ñ
mondta el lapunknak adott ÈvÈrtÈkelı interj˙j·ban BÈres Csaba, v·rosunk polg·rmestere. A k¸lˆnbˆzı saj·t, rom·niai Ès eurÛpai
uniÛs forr·sokbÛl megvalÛsult vagy folya-

matban levı fejlesztÈsek sor·ban tˆbbek kˆzˆtt ivÛvÌz- Ès szennyvÌzh·lÛzat, aszfaltoz·s,
j·rdaˆntÈs, ˙j futballstadion ÈpÌtÈse, kult˙rh·zak, szoci·lis kˆzpontok, iskolaÈp¸letek
javÌt·sa Ès bıvÌtÈse, campus Ès biomassza¸zem lÈtrehoz·sa stb. is szerepel.

A v·rosvezetı jˆvıbeli cÈlkit˚zÈsei kˆzˆtt
van egy j·rÛbeteg-rendelÈs nyit·sa SzÈkelyhÌdon, janu·rtÛl pedig lakoss·gi fÛrumokat is
terveznek a v·ros tˆbb pontj·n Ès a kˆrnyezı
falvakban.

Interjúnk a 3. oldalon

www.erhangja.ro/tv

honlapon
˙j ad·ssal
jelentkezik,
mely keddenkÈnt
este 20 Ûr·tÛl
megtekinthetı
a Briximp
k·belszolg·ltatÛ
aprÛhirdetÈsi
csatorn·j·n is.
NÈzzenek
benn¸nket!
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Kis pénz,
van foci!

Kovári
Krisztián
´´

Pontvad·szatban a SzÈkelyhÌdi Sportklub
ÑA Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let m·r tavaly
felkarolta a focizni szeretı helyi gyerekeket Ès fiatalokat, ık heti kÈt alkalommal
azÛta is trÈningeznek a helyi sportcsarnokban. Innen is jˆtt az ˆtlet, hogy prÛb·ljunk meg a tizenÈvesekhez csatolni nÈh·ny tapasztaltabb j·tÈkost Ès nevezz¸nk
be a megyei bajnoks·gbaî ñ folytatta az
elnˆk. ÑSajnos az idıbıl majdnem kifutottunk, de a Bihar megyei labdar˙gÛ-szˆvetsÈg Ès azon bel¸l is Boros PÈter titk·r
segÌtsÈgÈvel m·r idÈn elindulhattunk a
pontvad·szatban. A keret nagyon fiatal,
h˙szbÛl heten nem tˆltˆttÈk be a 18. ÈletÈv¸ket. Papp S·ndort bÌztuk meg az edzıi
feladatok elvÈgzÈsÈvel, mindketten egyetÈrt¸nk abban, hogy az ıszi szezon vÈgÈre
nagyj·bÛl azt kaptuk amit v·rtunk. Tal·n
a tapasztalatlans·gnak is betudhatÛ, hogy
kicsit beragadtunk a rajtn·l, de az utolsÛ
meccsek nagy bizakod·sra adhatnak
okot, hisz hi·ba vagyunk a tabell·n a tizenkettedik helyen, mindˆssze nyolc
ponttal vagyunk lemaradva az ˆtˆdik
helytılî ñ z·rta mondandÛj·t Erdei Imre.
Hogy ne tÈrj¸nk el a fıcÌmtıl, mindezt
kis pÈnzbıl siker¸lt elÈrni. Azt, hogy a vezetık jÛl gondolkodnak Ès, hogy jÛl is teszik dolgukat, mi sem bizonyÌtja jobban,
mint a Rom·n Kup·ban lej·tszott mÈrkızÈs. MÌg a bajnoks·g elejÈn ñ az ˆsszev·s·rolt, nagyv·radi j·tÈkosokkal telerakott
Ès jÛl fizetett ñ diÛszegi csapat szinte ·tg·zolt a Tˆrin, addig a szezonz·rÛ kupa-

Mindm·ig tiszt·zatlan a foci berkekben
nagyon jÛl ismert Pusk·s-szlogen valÛdis·ga: ÑKis pÈnz ñ kis foci, nagy pÈnz ñ nagy
fociî. A hÌres tˆrtÈnetet a sv·jci meccsrıl
mindenki ismeri, viszont nem lett bebizonyÌtva, hogy ÷csi b·csi ezt valaha elmondta volna, sıt ’ sosem erısÌtette ezt meg.
A fent emlÌtett szlogen volt az egyik alapkˆve a SzÈkelyhÌdon ˙jra megalakult labdar˙gÛcsapatnak. Erdei Imre, a SzÈkelyhÌdi Sportklub elnˆke kis kˆltsÈgvetÈs˚, helyi j·tÈkosokbÛl ·llÛ csapat megalakÌt·s·ra tˆrekedett. SzerencsÈjÈre/szerencsÈnkre ennek megvalÛsÌt·s·ban partnert tal·lt
a v·rosi ˆnkorm·nyzatban, tˆbb Èv ut·n
˙jra felt·masztva v·rosunk labdar˙g·s·t.
ÑMih·lyfalv·t el sem tudn·m kÈpzelni labdar˙g·s nÈlk¸l, DiÛszeg p·r Ève ˙jra bekopogott a megyei labdar˙g·s ajtaj·n, miÈrt Èppen SzÈkelyhÌd t¸nne el a focitÈrkÈprıl?î ñ kezdte ÈrtÈkelÈsÈt Erdei Imre.

meccsen, mindˆssze csak a hosszabbÌt·sban tudt·k b˙cs˙ztatni fiainkat. ÑNem engedhetj¸k meg magunknak ñ Ès nem is
akarjuk ñ azt, hogy idegenek szaladg·ljanak szÈkelyhÌdi mezben a szÈkelyhÌdi kˆzˆnsÈg elıtt. KÈt j·tÈkosunk van Tarcs·rÛl, egy Ottom·nybÛl, egy pedig DiÛszegrıl, de ık nem fizetÈsÈrt j·tszanak n·lunk,
hanem egy nagyon kevÈs zsebpÈnzÈrt,
amelyeket honor·riumkÈnt kapnak az elvÈgzett munk·jukÈrt Ès a megszerzett
pontokÈrt ñ hangs˙lyozta Erdei. A kˆzˆnsÈg helyieket szeretne l·tni a csapatban,
ezÈrt szeretnek minket Ès ezÈrt is Èrhett¸k
el a kˆzel sz·zas ·tlag nÈzısz·mot. Õgy Èrhett¸k el azt is, hogy Kˆltı Attila v·llalkozÛ biztosÌtja a j·tÈkvezetık k·vÈj·t, az …rmellÈki SzÌkvÌz cÈg a csapatunk vÌzsz¸ksÈgletÈt, a szÈkelyhÌdi szˆvetkezet (Consumpcoop) pedig megvendÈgelte nÈh·nyszor j·tÈkosainkat. Szerethetı csapatot siker¸lt ÈpÌten¸nk, remÈlhetıleg a tavasz fÈnyesebbre siker¸l, Ès ˙jra fel-

hangzik majd a Tˆri-indulÛ a lel·tÛkrÛlî ñ
nyilatkozta bizakodÛan a klubelnˆk.
ValÛban nem t˙l hÌzelgı a csapatnak a
tabell·n elfoglalt helyezÈse, de ha kicsit
jobban megvizsg·ljuk azt, l·thatjuk, hogy
a kapott gÛlok sz·ma elfogadhatÛ, ugyanannyi mint a negyedik helyen ·llÛ AlmaszegÈ. Ann·l rosszabbul ·llunk a lıtt gÛlokkal, ebben mindˆssze az utolsÛ elıtti
rÈvieket siker¸lt megelızn¸nk. ÑTavaszra
mindenkÈpp erısˆdn¸nk kell, csat·rt kell
szerezn¸nk ñ mondta Papp S·ndor
j·tÈkosedzı ñ Ès tal·n egy ir·nyÌtÛ kˆzÈpp·ly·s is elfÈrne mÈg a keretben. Ha Kaszonyi Gyurit r· tudjuk beszÈlni a folytat·sra, akkor h·tul nem lesznek problÈm·k,
kapusposzton pedig nagyon jÛl ·llunk, tal·n a megyÈben sehol sincs h·rom h·lÛır
egy csapatban sem. A vÈgÈre mindenkÈpp
a kˆzÈpmezınybe v·rom magunkat vagy
annak elejÈre, ami egy·ltal·n nem elÈrhetetlenî ñ z·rta rˆvid ÈrtÈkelÈsÈt Papp.
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A szÈkelyhÌdi csapat
Hermann J·nos, Juh·sz Gyˆrgy, P·l
Erik ñ kapusok, Ioan Ardelean, Adrian
Chira, Guly·s M·rton, Kaszonyi Gyˆrgy, P·l RÛbert, PerecsÈnyi Bal·zs, R·cz
Gyˆrgy ñ vÈdık, Boros J·nos, Gyarmati B·lint, LÈtai Levente, Matyi Kriszti·n,
Ol·h RÛbert ñ kˆzÈpp·ly·sok, De·k
Imre, Madar·sz G·bor, Orosz Roland,
Sz˚cs J·nos ñ csat·rok, Papp S·ndor ñ
j·tÈkosedzı.

Juhász György

A TDC még mindig verhetetlen a Ki mit tudon Az elnökválasztás
A 2014-es Ki mit tud tˆbb, mint kÈtezer ÑbabÈrkoszor˙tî. L·tv·nyos koreogr·fi- szˆvetsÈgi elnˆke is, aki elmondta, Ñha helyi eredményei
versenyzıt sz·ml·lt. A december 6-·n a ·juk, dinamizmusuk, eleganci·juk, ˆt- valaki meg akarn· Èrteni a kultur·lis
letes szÌnpadkÈpi megvalÛsÌt·saik leny˚gˆztÈk a dˆntı zs˚rijÈt. Ol·h Katalin Melinda a Petı Csilla szaktanfel¸gyelı, volt parlamenti kÈpviselı ·ltal
alapÌtott legjobb felkÈszÌtı Ès koreogr·fus dÌj·t is elnyerte.
Felnıtt zenei kategÛri·ban egyetlen
zenekarkÈnt jutott a kˆzÈpdˆntıbıl a
dˆntıbe az AcÈlszÌv zenekar, melynek
dobosa az igen sokoldal˙ szÈkelyhÌdi
Pop D·vid. Az ı produkciÛjukat ez˙ttal
k¸lˆndÌjra ÈrtÈkelte a zs˚ri.
A Ki mit tud dˆntıjÈt megtisztelte jelenlÈtÈvel Kelemen Hunor, az RMDSZ

sokszÌn˚sÈget Partiumban, ErdÈlyben,
Kelet-KˆzÈp-EurÛp·nak ezen a rÈszÈn,
akkor eljˆhetne Nagyv·radra, Ès biztos,
hogy megÈrtenÈ, hogy mit jelent partiumi magyar embereknek, partiumi magyar kˆzˆssÈgnek lenni a XXI. sz·zadban, mit jelent az a kultur·lis sokszÌn˚sÈg, amely vÈgigkˆvethetı e Bihar
megyei tehetsÈgkutatÛnî.
ValÛban sokszÌn˚ volt a 2014-es Ki mit
tud dˆntıje, de e sokszÌn˚sÈgben mÈgis a legcsillogÛbb gyÈm·nt a mi TDC-nk
volt. Gratul·lunk Nektek!

Fekete Katalin

A szerzo´´ felvétele

nagyv·radi szÌnh·zban megrendezett
dˆntıbe 375 tehetsÈg 40 elıad·sa (17
egyÈni Ès 23 csoportos produkciÛ) mÈrettetett meg. A klasszikus t·ncprodukciÛk felnıtt kategÛri·j·ban termÈszetesen ott volt az Ol·h Katalin Melinda ·ltal
vezetett szÈkelyhÌdi Tini Dance Center
csapata is, valamint az AcÈlszÌv zenekar,
melyben a szintÈn szÈkelyhÌdi Pop D·vid ny¸vi a dobokat. A rendezvÈny
fıvÈdnˆke, BirÛ Roz·lia Bihar megyei
RMDSZ-szen·tor elmondta: ÑMosoly,
boldogs·g, verseny, k¸zdelem Ès ¸nnep a dˆntı napja. A Ki mit tudokkal
tˆrtÈnelmet Ìrunk. Ilyenkor l·tszik igaz·n a Bihar megyei magyars·g gazdags·ga. A legnagyobb ÈrtÈk a kˆzˆssÈg
egyÈneibıl fakad.î A fıvÈdnˆk megkˆszˆnte a szervezık ·ldozatos, kitartÛ
munk·j·t, majd teret engedett a jobbn·ljobb dˆntıbe jutott elıadÛknak.
A dˆntı szÌnpad·n magyar irodalom,
hagyom·nyırzı, zenei Ès t·nckategÛri·k gyermek- Ès felnıtt versenyzıi
bizonyÌthattak. A mezıny Bihar megye
sok-sok telep¸lÈsÈrıl ˆsszesereglett
tehetsÈgeket jelentett berettyÛszÈplaki,
bihari, biharszentj·nosi, borsi, Èrmih·lyfalvi, ÈrsemjÈni, g·lospetri, hegykˆz˙jlaki, margittai, mezıtelegdi, micskei,
nagyszalontai, nagyv·radi, ˆrvÈndi,
szal·rdi, szÈkelyhÌdi, szentjobbi Ès v·rasfenesi versenyzık rÈszvÈtelÈvel.
SzÈkelyhÌd v·ros b¸szkesÈgei, a TDC
show-t·nccsoport idÈn is elnyerte a

Dinamikus koreogr·fia vezette gyızelemre a csapatot a nagyv·radi dˆntıben

Az orsz·gos szinten gyıztes Klaus Werner
Johannisra, a KeresztÈny-Liber·lis SzˆvetsÈg
(ACL) jelˆltjÈre szavazott SzÈkelyhÌdon Ès kˆrnyÈkÈn a polg·rok tˆbbsÈge a rom·niai ·llamelnˆk-v·laszt·s m·sodik, dˆntı fordulÛj·ban.
Az elnˆki mand·tum·t december 22-Èn megkezdı volt nagyszebeni polg·rmester 2818
(68,69%) szavazatot zsebelt be november 16-·n.
Gyızelme teh·t egyÈrtelm˚ volt v·rosunkban
Ès a hozz· tartozÛ telep¸lÈseken is, hiszen kivÈtel nÈlk¸l mindenhol ı kapta a legtˆbb voksot.
EllenfelÈt, Victor Ponta korm·nyfıt, a Szoci·ldemokrata P·rt (PSD) jelˆltjÈt 1284 (31,30%) v·lasztÛpolg·r t·mogatta, 114-en pedig ÈrvÈnytelen szavazatot adtak le.
K¸lˆnben a m·sodik fordulÛban ñ az orsz·gos
tendenci·knak megfelelıen ñ SzÈkelyhÌdon Ès
ˆt telep¸lÈsÈn is valamelyest nıtt a rÈszvÈteli
ar·ny: a szavazati joggal bÌrÛ 9682 polg·r kˆz¸l
4216-an (43,53%) adt·k le voksukat. A november 2-i elsı fordulÛban mÈg csak 3259-en
(33,66%) Èltek szavazati jogukkal. Ebben a kˆrben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnˆke kapta a
legtˆbb szavazatot mind a hat telep¸lÈsen, ˆszszesen 1570 voksot (48,17%). ’t kˆvette 522
szavazattal (16,01%) Victor Ponta, majd 448 szavazattal (13,74%) Klaus Johannis, mÌg az ErdÈlyi
Magyar NÈpp·rt (EMNP) szÌneiben indulÛ Szil·gyi Zsolt 311 szavazatot (9,54%) szerzett meg. A
maradÈk szavazatokon a m·sik tÌz elnˆkjelˆlt
osztozott.
Rom·nia alkotm·nya szerint az ·llamfı mand·tuma ˆt Èvre szÛl, a kˆvetkezı elnˆkv·laszt·s
2019-ben v·rhatÛ.
´´
Mészáros Emoke
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„Hiszem, hogy Székelyhíd élheto,
´´
modern város lesz”
…vvÈgi ÈrtÈkelÈs BÈres Csaba polg·rmesterrel
ñ Nem t˚nik kˆnny˚ feladatnak a
2014-es esztendırıl mÈrleget vonni:
akadnak, akik a fokozatos visszalÈpÈsrıl beszÈlnek, vannak, akik v·rosunk
stagn·l·s·t jˆvendˆlik Ès olyanok is
Èlnek kˆzˆtt¸nk, akik hisznek a lass˙,
de biztos fejlıdÈsben, elırelÈpÈsben.
Mindezek t¸krÈben hogyan ÈrtÈkeli a
vÈgÈhez kˆzeledı esztendıt?
ñ Amikor az idei esztendırıl kÈrdeznek,
el kell mondanom, hogy siker¸lt a lehetısÈgekhez mÈrten eredmÈnyeket felmutatni. Janu·rban sz·mtalan kÈrdÈssel volt
tele a fej¸nk itt a v·rosh·za t·jÈk·n. Mi
lesz fejlesztÈseinkkel, beruh·z·sainkkal,
be tudjuk-e fejezni ıket, lesz-e pÈnz¸nk
˙jakat indÌtani? ñ hiszen tudjuk mindanynyian, hogy anyagi erıforr·sok nÈlk¸l
nem fejleszthetı kicsiny telep¸lÈs¸nk.
Az elm˙lt Èvekben sz·mos beruh·z·st
kezdett meg az ˆnkorm·nyzat, amelyeket sajnos a folyamatos pÈnzhi·ny miatt
nem tudott befejezni. Ilyen pÈld·ul az
ivÛvÌz-szennyvÌzh·lÛzat mind a hat telep¸lÈsen, ilyen Nagyk·gya Ès HegykˆzszentmiklÛs aszfaltoz·sa, az ˙j futballstadion megÈpÌtÈse, az Èrkˆbˆlk˙ti kult˙rh·z bıvÌtÈse, a nagyk·gyai kult˙rh·z fel˙jÌt·sa, Csokaly, Nagyk·gya, HegykˆzszentmiklÛs szoci·lis h·zainak kivitelezÈse. …rolasziban egy kult˙rh·z ÈpÌtÈse
vagy kialakÌt·sa a cÈl, hiszen az ottani

emberek nincs ahol megszervezzÈk a
kultur·lis rendezvÈnyeiket.
Befejezt¸k viszont az Èrkˆbˆlk˙ti szoci·lis kˆzpontot Ès a sokat vitatott v·rosi parkot is, Ìgy ezekre a fejlesztÈsekre jˆvıre
m·r nem kell biztosÌtani az ˆnrÈszt. Folytattuk a j·rd·z·si fejlesztÈs¸nket, fel˙jÌtottuk a kis tornatermet a kˆzpontban, t·mogattuk a telep¸lÈseinken megszervezett
kultur·lis Ès sportesemÈnyeket.
ñ A beruh·z·sok ˆrˆkˆs mumusa a
sz¸ksÈges ˆnrÈsz elıteremtÈse, mÈgis
vannak ˙j beruh·z·sok, melyeket
megszavazott a v·ros tan·csa. Melyek
ezek?
ñ Tavaly Ès idÈn h·rom ˙j beruh·z·st szavazott meg a v·rosi tan·cs. Az elsı a szÈkelyhÌdi szÌnh·z Èp¸letÈnek fel˙jÌt·sa, a
m·sodik a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum
Èp¸leteinek bıvÌtÈse, a harmadik a Stubenberg-kastÈly fel˙jÌt·sa. Az elsı beruh·z·st a kultur·lis minisztÈrium t·mogat·s·val fogja megvalÛsÌtani az ˆnkorm·nyzat,
a m·sodik Ès a harmadik beruh·z·s eurÛpai uniÛs forr·sokat cÈloz meg kÈtsz·zalÈkos ˆnrÈsszel.
ñ Melyek v·rosunk elırehaladott f·zisban lÈvı beruh·z·sai?
ñ Az idÈn kÈt beruh·z·s esetÈben kivitelezt¸k a kˆzbeszerzÈsi elj·r·st: az elsı egy
eurÛpai uniÛs projekt, amelyet a Bihar Megyei Tan·cs, SzÈkelyhÌd v·ros ˆnkor-

m·nyzata, BihardiÛszeg kˆzsÈg ˆnkorm·nyzata nyert Ès valÛsÌt meg egy biomassza-erım˚vet. A m·sodik egy, a fejlesztÈsi minisztÈrium ·ltal t·mogatott beruh·z·s, amely Nagyk·gy·t Ès HegykˆzszentmiklÛst hivatott ˆsszekˆtni.
A Nagyk·gyai 1. sz·m˙ TechnolÛgiai LÌceum campus·nak terve az illetÈkes miniszter ÌrÛasztal·n v·rja az al·Ìr·st, amivel
elindulna a 210 milliÛ ˙j lejes fejlesztÈs, Ìgy
az …rmellÈk legmodernebb szakiskolai lÈtesÌtmÈnyÈt tudhatn·nk SzÈkelyhÌdhoz
tartozÛ Nagyk·gy·n.
Van mÈg egy olyan fejlesztÈs, amit szÌvesen jelentek be: emlÈkezhetnek a kedves
olvasÛk arra, hogy 1996-tÛl, amikor megsz˚nt a kÛrh·z SzÈkelyhÌdon, mennyire kil·t·stalann· v·lt az egÈszsÈg¸gyi szolg·ltat·sok szÌnvonala v·rosunkban. Polg·r-

mestersÈgem alatt igyekeztem ezen v·ltoztatni, Ìgy m˚kˆdik ¸gyeleti kˆzpont,
mentı·llom·s, poliklinika Ès most re·lis
esÈly mutatkozik arra, hogy egy beruh·zÛ
segÌtsÈgÈvel a volt sz¸lÈszet (ˆregek otthona Èp¸lete) helyÈn egy j·rÛbeteg-rendelÈst nyissunk, ahol a vizsg·latok Ès az ell·t·s a t·rsadalom biztosÌtottak sz·m·ra ingyenes lesz.
ñ Melyek az ÷n rˆvid t·v˙ tervei a
2015-ˆs Èvre ?
ñ Jˆvı Èv janu·rj·tÛl lakoss·gi fÛrumokat
szeretnÈk SzÈkelyhÌd ˆt pontj·n Ès a v·roshoz tartozÛ telep¸lÈseken egyar·nt Ès
ide csatoln·m mÈg, hogy a Facebookon a
BÈres Csaba SzÈkelyhÌd polg·rmestere oldalon naprakÈsz inform·ciÛkkal szolg·lok. Ide kapcsolÛdik, hogy az …r hangjamÈdiacsoport remek Èvet z·rt, h·la az ott
dolgozÛknak, ·m itt sem elÈgsz¸nk meg
az eddig elÈrtekkel, hanem bıvÌteni szeretnÈnk ñ a terv, hogy az online r·diÛ, az
…r R·diÛ naprakÈszen sug·rozza ad·sait!
÷sszessÈgÈben nem panaszkodhatom, de
nem is dılhetek h·tra, mert rengeteg tennivalÛnk van mÈg, Ès sz·mos feladatot kell
teljesÌten¸nk, de ÌgÈrem, megy¸nk elıre!
VÈgezet¸l szeretnÈk ·ldott Ès bÈkÈs Kar·csonyt, sikerekben, boldogs·gban gazdag
boldog ˙j Èvet kÌv·nni SzÈkelyhÌd Ès a
hozz·tartozÛ telep¸lÈsek lakosainak!

Ér hangja

Csokalyi fejlesztések:
Ravatalozót avattak fel
agrárkomplexum, vízhálózat, óvoda Érköbölkúton

Kovári
Krisztián
´´

Az elm˙lt hetekben ellenben munkagÈpek
Idestova h·rom Ève m·r, hogy Csokalyon elkezdıdtek egy 64 hekt·ros agr·rkomplexum jelentek meg a csokalyi FÈnyes Elek ¡ltal·nos
kialakÌt·s·nak munk·latai. Az akkori elkÈp- Iskola udvar·n, melyek segÌtsÈgÈvel a munzelÈs szerint 50 hekt·ron szabad termesztÈs, k·sok egy Ûvoda alapjait kezdtÈk kialakÌtani.
kilenchekt·rnyi ¸vegh·z, valamint konzerv- JÛ hÌr az is, hogy a telep¸lÈsen, noha nem t˙l
gy·r Ès h˚tıh·zak lÈtes¸ltek volna a telep¸- hossz˙ szakaszon, de a fıutat az emlÌtett iskolÈs bej·rat·n·l lÈvı ter¸leteken. Egyenlıre la Èp¸letÈvel ˆsszekˆtı eddig kˆves ˙t aszegy kilenc hekt·ron fekvı ¸vegh·zkomple- faltrÈteget kapott.
Hosszas pereskedÈst kˆvetıen az egykor
xum van kÈsz, melynek beindÌt·s·t jˆvı Èv
tavasz·ra tervezik. Ennek az ¸vegh·zkomp- szebb napokat l·tott PappñSz·sz-k˙ria most
lexumnak a beindÌt·sa kˆzel kÈtsz·z munka- m·r vÈgÈrvÈnyesen az ˆnkorm·nyzat tulajdohely lÈtes¸lÈsÈt jelentenÈ, Ìgy a csokalyiak Ès n·ba ker¸lhet. Ha a tulajdonjog teljes tiszt·z·a kˆrnyÈkbeli lakosok egy nagy rÈsze meg- sa vÈget Èr, remÈlhetıleg siker¸l majd valamimenek¸lhetne a mindennapos nagyv·radi lyen anyagi forr·st tal·lni az Èp¸let rendbetÈing·z·stÛl vagy a jelenlegi munkanÈlk¸li ·l- telÈre, hogy a faluban mÈltÛ kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt tarthass·k a lakodalmakat, b·lokat, ˆszlapottÛl.
Csokaly legÈgetıbb problÈm·ja mÈg mindig szejˆveteleket.
a vezetÈkes vÌz hi·nya, b·r az ivÛvÌz- Ès
Fekete Katalin
szennyvÌzh·lÛzat lefektetÈse elkezdıdˆtt a kˆrnyezetvÈdelmi ¸gynˆksÈg (administra˛ia fondului de mediu)
·ltal finanszÌrozott p·ly·zat
segÌtsÈgÈvel. Siker¸lt is lefektetni mindkÈt h·lÛzat
rendszereit, ·m sajnos megfelelı k˙t hi·ny·ban mÈg
nem ker¸lhet ivÛvÌz a
csokalyi lakosok otthonaiba, s jelen pillanatban az erre ir·nyulÛ munk·latok is
le·lltak. Teh·t Csokalyon
sajnos mÈg nem m˚kˆdik
az ivÛvÌzrendszer, Ìgy a lakoss·g kÈnytelen a falvak
k˙tjaibÛl, k˙tjaitÛl hordani a
Megjelentek a munkagÈpek a csokalyi iskola udvar·n
h·ztart·sokba a vizet.

‹nnepi istentiszteleten adt·k ·t az
Èrkˆbˆlk˙ti reform·tus gy¸lekezet ·ltal m·r hossz˙ ideje Ûhajtott ravatalozÛt szeptember 21-Èn. Az igÈt R·kosi
Jenı ÈrmellÈki esperes hirdette. Az istentiszteletet kˆvetıen a szÈpsz·m˙
gy¸lekezet a falu temetıjÈbe vonult,
ahol megtartott·k a 2009-ben elkezdett ravatalozÛ ·tad·si ¸nnepsÈgÈt.
A jelenlÈvık elıtt felszÛlalt Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti kÈpviselıje Ès BÈres Csaba,
SzÈkelyhÌd v·ros polg·rmestere.
Mindketten elismerÈssel szÛltak a falu
kˆzˆssÈge felÈ, mondv·n: Ñ…rkˆbˆlk˙t lakoss·g·nak ˆsszefog·sa a ravatalozÛ megÈpÌtÈsÈt illetıen pÈldaÈrtÈk˚ voltî ñ hiszen, aki tehette anyagiakkal, m·sok ÈrtÈkes munk·val kal·k·ba fogva segÌtettÈk a kˆzˆs ¸gyet a
megvalÛsul·s ˙tj·n.
Cseke Attila mindenkihez intÈzte
szavait, amikor arrÛl beszÈlt, hogy Ña
kˆzÈlet mindannyiunkrÛl szÛl, mindenki a maga helyÈn v·llalja Ès vigye
vÈghez a maga kˆzÈleti szerepÈt. A ravatalozÛ bizonyÌtÈk ennek a szerepnek a meglÈtÈre. Ismerj¸k el ezt a kˆzÈleti szerepet, v·llaljuk, fejlessz¸k Ès
vigy¸k tov·bbî.
Az ·tadÛ ¸nnepsÈgen R·kosi Jenı
kifejtette, hogy egy ravatalozÛ hozz·j·rul a mÈltÛ elb˙cs˙z·shoz, hogy a
kˆzˆssÈg mÈltÛ keretek kˆzˆtt kˆszˆnhessen el a sz·m·ra kedves emberektıl, akiket az ⁄r mag·hoz szÛlÌtott. ÑRÈgebben az emberek tiltakoz-

tak a ravatalÈpÌtÈsek ellen, ˙gy gondolt·k, hogy otthonrÛl kell megejteni
a b˙cs˙vÈtelt. KÈsıbb azonban bel·tt·k, hogy mennyire alkalmas lehet
egy ilyen Èp¸let, Ès hogy igenis meg
lehet adni a tiszteletet, a kegyeletet ·ltalukî ñ Èrvelt az esperes.
GıdÈr Attila Èrkˆbˆlk¸ti RMDSZelnˆk megkˆszˆnte mindenkinek a
hozz·j·rul·st, amely lehetıvÈ tette a
projekt megvalÛsul·s·t. Elmondta,
hogy az indulÛ tıke korm·nyt·mogat·ssal teremtıdˆtt elı Cseke Attila akkori ·llamtitk·rnak kˆszˆnhetıen. Az
ÈpÌtkezÈshez sz¸ksÈges anyagbeszerzÈsben egy jelentısebb ˆsszeggel a
szÈkelyhÌdi ˆnkorm·nyzat segÌtett, illetve a helyi lakoss·g anyagi Ès kˆzmunka ·ltali hozz·j·rul·sa is kiemelkedı volt. Az Èrkˆbˆlk˙ti ravatalozÛ
ˆsszesen 83 000 lejbıl valÛsult meg,
mely ˆsszeg a falu kˆzˆssÈgÈnek ˆszszefog·sa nÈlk¸l nem lett volna elÈg
egy ilyen szÈp Ès modern ravatalozÛ
teljes kivitelezÈsÈhez. ¡m kˆzˆssÈgi
munk·val Ñmegtoldvaî kˆzˆs erıvel
siker¸lt vÈghez vinni a telep¸lÈs
¸gyÈt.
Az ·tadÛ ¸nnepsÈgen elhangzott
KÛpis Csilla tanulÛ szavalata, majd R·kosi Jenı esperes Ès az Èrkˆbˆlk˙ti
egyh·zkˆzsÈg kÈpviselıi meg·ldott·k
a ravatalozÛ Èp¸letÈt, s az egybegy˚ltek kˆzˆsen elÈnekeltÈk nemzeti
im·nkat, a Himnuszt.

Szamos Mariann,
Fekete Katalin
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‹nnepsÈgsorozaton vagyunk t˙l
H·romÈvi szÈkelyhÌdi szolg·lat ut·n hivatalosan is beiktatt·k lelkÈszi ·ll·s·ba R·kosi Jenı esperest november 23-·n. A kˆzel h·romÛr·s szertart·son az …rmellÈki
Reform·tus Egyh·zmegye lelkÈszei kifejeztÈk az esemÈny jelentısÈge felett Èrzett
ˆrˆm¸ket, v·lasztott igÈkkel fordulv·n az
¸nnepelthez Ès az egybegy˚ltekhez.
Cs˚ry Istv·n, a Kir·lyh·gÛmellÈki Reform·tus Egyh·zker¸let p¸spˆke kˆszˆntı
beszÈdÈt kˆvetıen ·tadott egy szimbolikus jelentÈssel felruh·zott Bibli·t R·kosi
Jenınek, illetve az egyh·z kulcs·t Ès pecsÈtjÈt (kÈp¸nkˆn), amelyek a hÌvek elıtt
is foganatosÌtott·k a kinevezÈst. Az esperes Èdesanyja is kifejezte meghatotts·g·t
Ès b¸szkesÈgÈt egy szÈp versben, amelynek elıad·smÛdja mÈlyen megÈrintette az
egybegy˚lteket. A szÈkelyhÌdi Hallelujah
Reform·tus Egyh·zi …nekkar elıad·s·t kˆvetıen a lelkÈsz ˙r a tıle megszokott kedves mosollyal Ès nÈh·ny jÛ szÛval fogadta
a gy¸lekezet tagjainak jÛkÌv·ns·gait.
A ceremÛni·t kˆvetıen az esperes ˙r tudÛsÌtÛnk ÈrdeklıdÈsÈre mesÈlt szil·gys·gi
sz·rmaz·s·rÛl, szentjobbi szolg·lat·rÛl, Ès
szÈkelyhÌdi jelenlÈtÈrıl, illetve mindenki
remÈnye Ès legjobb meggyızıdÈse szerint
marad·s·rÛl, hiszen SzÈkelyhÌd reform·tus lelkÈszei, akiket az idık folyam·n beiktattak, attÛl fogva nagyon hossz˙ periÛduson kereszt¸l tartÛzkodtak a telep¸lÈsen. ÑItt maradunk, amennyiben az ⁄risten
itt akar l·tni minket. JÛ tov·bb·llni, hiszen
ez is a lelkÈszhivat·s rÈsze, amikor elÈrt¸nk egy cÈlt, befejezt¸nk egy munk·t, Ès
m·r tˆbbet ny˙jtani nem tudunk. Itt az emberek szeretettel vesznek kˆr¸l minket.
Igen, ÈrmellÈkivÈ v·ltam. Kolozsv·ron ˆt Èvig Èltem, Ès tizennegyedik esztendeje szolg·lok az …rmellÈken. Ritk·n
megy¸nk haza a Szil·gys·gba. Ide tartozunk most m·r az
…rmellÈkreî ñ f˚zte hozz·.
Az ˙j kˆzˆssÈgbe Èrkezı, ˙j
gy¸lekezet vezetÈsÈvel megbÌzott lelkÈsz beiktat·sa a
megÈrkezÈskor kell megtˆrtÈnjen. A befogad·s azonnal
megtˆrtÈnt, viszont a hivatalos beiktat·sra h·rom Èvet
kellett v·rni az esperes ˙r ·llhatatoss·ga
ok·n, aki elıbb szerette volna a megvalÛsÌtandÛ feladatokat elvÈgezni. Szavait MÈsz·ros J·nos, a szÈkelyhÌdi reform·tus egyh·z fıgondnoka is megerısÌtette, elismervÈn, hogy R·kosi tiszteletesnek igaza volt,
szavai szerint ÑjÛl tette, hogy v·rt h·rom
Èvet, Krisztus is h·rom Èven kereszt¸l tanÌtotta a tanÌtv·nyokat, Ès mert Ìgy m·r van
mivel dicsekedn¸nk, van mit felmutatni.î
Kˆzˆsen emlÈkeztek meg az elm˙lt Èv sikereirıl, a mÈrhetetlen ˆrˆmrıl, amelyet
rÈszben az anyagi megvalÛsÌt·sok, de legink·bb mÈgis a lelki ÑÈpÌtkezÈs terÈnî
Èrtek el. ÑMinden friss Ès ¸de, fel van ˙jÌtva. A templom is mindig tele van, m˚kˆ-

dik az IKE, a vall·sÛra a konfirm·lÛkkal.
Az anyagiak szÈpen haladnak, most m·r
jˆhet a lelki munka: Isten igÈjÈt hirdetni.
Fiatalokat idecsalogatni, meglelni ennek a
mÛdj·t, ezzel foglalkozunk most. A hitÈlet
fejlesztÈsÈvel, mert ennek fejlesztÈse sohasem elegendıî ñ kˆzˆlte MÈsz·ros J·nos.

FelÈp¸lt a gy¸lekezeti h·z
ValÛban, ebben az Èvben kÈt nagyon fontos megvalÛsÌt·ssal b¸szkÈlkedhet a v·ros
reform·tus egyh·za, amelyek SzÈkelyhÌd
becs¸letÈre v·lnak. OktÛber 12-Èn a telep¸lÈs reform·tus kˆzˆssÈge gy¸lekezeti
h·zat avatott Ès emlÈkt·bl·t ·llÌtott Tofeus
Dobos Mih·ly szÈkelyhÌdi sz¸letÈs˚ reform·tus p¸spˆk (1624ñ1684) emlÈkÈre.
A kÈt Èvvel ezelıttig parÛkiakÈnt szolg·lÛ Èp¸let fel˙jÌtÛ munk·latai idÈn fejezıdtek be. A tiszteletes szavai b¸szkesÈggel
tˆltˆttÈk el a hÌveket, hiszen ˆnmagukat
l·tt·k megvalÛsulni az egyre szebbÈ v·lÛ
Èp¸letben. ÑAz az ember, aki megtapasztalta Isten jÛs·g·t, maga is hasonlÛan akar
cselekedni. SegÌtettÈl egy elkezdett munk·t befejezni, ezÈrt h·l·t adunk ma Ès kÈrj¸k ·ld·sodat... Ma azÈrt vagyunk h·l·sak,
mert megtapasztaltuk Isten kegyelmÈt,
mert sok-sok ·ld·s jutott nek¸nk az ˙ton,
Ès mert erıfeszÌtÈs¸nk nem volt hi·bavalÛ. Tudtunk nˆvekedni, elıbbre jutni... A
h·l·s ember a templomba megyî ñ hangs˙lyozta R·kosi Jenı.
Az esperes kifejezte szemÈlyes h·l·j·t,
kiemelve, hogy Ña felsorol·s vÈgtelenî, hiszen (annyi) mindenÈrt h·l·snak kell lenn¸nk, Ès ha ezt tudatosÌtjuk magunkban
Ès ki tudjuk fejezni, ıszinte ˆrˆm Ès bol-

dogs·g tˆlt el benn¸nket. H·l·snak lenni,
mert ÑjÛ az ⁄r, a csal·dÈrt, a t·voli szeretteinkÈrt, a bar·tokÈrt, a presbitÈriumÈrt, a
gy¸lekezet minden tagj·Èrt, azokÈrt, akik
m·r nem Èlnek, mert Isten munkat·rsa lehetek, a testi Ès lelki t·pl·lÈkÈrt, a k¸lfˆldi
testvÈrekÈrt, a szeretetÈrt, az ÈletÈrt, az
evil·giÈrt Ès a a hal·l ut·niÈrt egyar·nt.î
Szavai ut·n m·r nem nehÈz magunknak is
megfelelni a kÈrdÈsre: ÑTi miÈrt vagytok
h·l·sak?î
A szÈkelyhÌdi reform·tus egyh·zkˆzˆssÈg ˆsszetart·s·rÛl tett bizonys·got, hiszen
ˆnerıbıl, k¸lsı t·mogat·s nÈlk¸l siker¸lt
megvalÛsÌtaniuk a gy¸lekezeti h·z lÈtrejˆttÈnek ·lm·t. Az Èp¸let teljes mÈrtÈkben

A templomkert gyˆngyszemÈnek sz·nj·k az ˙jj·ÈpÌtett v·rmakettet
gy¸lekezeti cÈlokat fog szolg·lni, gy¸lekezeti esemÈnyek szÌnhelye lesz ñ ifj˙s·gi istentiszteletek, idısek vas·rnapja ker¸lnek
majd fel tˆbbek kˆzˆtt az itt megtartandÛ
rendezvÈnyek list·j·ra; vas·rnaponkÈnt az
istentisztelet idejÈre gyermekmegırzıt
biztosÌtanak a csal·doknak, azt kˆvetıen
pedig mindenkit szeretettel v·rnak majd
egy te·ra vagy nÈh·ny finom falatra, az
egym·s t·rsas·g·ban eltˆltˆtt idı sz¸ksÈgessÈgÈnek jegyÈben.
A Hallelujah kÛrus elıad·s·t az egyh·zkˆzsÈg gondnok·nak, MÈsz·ros J·nosnak
a kˆszˆnıbeszÈde kˆvette. Az erdÈlyi reform·tus egyh·zak p¸spˆkÈnek, Tofeus
Dobos Mih·lynak tiszteletÈre ·llÌttatott
emlÈkt·bla felavat·sa ut·n minden jelenlÈvıt meghÌvtak egy kˆzˆs ebÈdre, megelılegezve a mostantÛl rendszeressÈ v·lÛ
szeretetvendÈgsÈget.

Ñ⁄jj·Èledtî a szÈkelyhÌdi v·r
ÑA szÈkelyhÌdiak mindig legal·bb kÈt dolgot ¸nnepelnek egyszerreî ñ ·llapÌtotta
meg nagyon tal·lÛan R·kosi Jenı esperes.
A m·sik jelentıs esemÈny, amely meghat·rozta a gy¸lekezet ÈletÈt, de nem kevÈsbÈ SzÈkelyhÌd arculat·t: oktÛber 31-Èn, a
reform·tus templomkertben felavatt·k a
v·ros XVII. sz·zadban lerombolt v·r·nak
˙jra elkÈszÌtett makettjÈt.
A szertart·st kˆvetıen lepleztÈk le a szÈkelyhÌdi v·r makettjÈt rˆvid, de ann·l Èrdekesebb Ès hasznosabb tˆrtÈneti ismertetıt kˆvetıen, amelyet a hallgatÛs·g Bokor
Zolt·n elıad·s·ban Èlvezhetett, aki a terv
Ès a kivitelezÈs meg·lmodÛja Ès ez Èvben
kivitelezıje volt. A ZÛlyomiak 1460-as v·rÈpÌtÈsi engedÈlyÈt kˆvetıen megÈp¸l a
szÈkelyhÌdi v·r elsı v·ltozata. I. R·kÛczi
Gyˆrgy erdÈlyi fejedelem idejÈben vÈgv·ri vonal ÈpÌtÈse veszi kezdetÈt, ennek keretÈn bel¸l valÛsul meg a v·r megerısÌtÈse
a XVII. sz·zadban. A v·r hıskora a sz·zad
kˆzepÈre esik (1644), ekkor ugyanis hÈt
komoly ostromnak ·llt ellen, a 200ñ300 vÈdıt nem siker¸lt legyıznie a 30 000 fıs tˆrˆk seregnek. A v·r legyızhetetlennek bizonyult, egyed¸l·llÛs·ga pedig megkˆzelÌthetetlensÈgÈben rejlett (egy mocs·r kˆzepÈn ÈpÌtettÈk fel), ami bevehetetlensÈgÈt is megelılegezte: csak az alapoz·sa
hÈt mÈter, a legalacsonyabb pontja is tizenegy mÈter volt. …ppen ez a k¸lˆnleges
pozÌciÛja miatt v·lt a vasv·ri bÈke (1664)
tˆrˆkˆk ·ltal kÈrt egyik elıfeltÈtelÈvÈ a v·r
lerombol·sa, ezÈrt 1665. febru·r 5-Èn felrobbantott·k. A jelenlegi makett egy 1956-

os elızmÈny mint·j·ra Èp¸lt, melynek ˆtlete elıszˆr Hal·sz JÛzsef tanÌtÛ fejÈben
kˆrvonalazÛdott, majd pedig N·n·si Zolt·n rÈgÈsz-tˆrtÈnelemtan·r folytatta a projektet, akikkel Zoli b·csi annak idejÈn
egy¸tt m˚kˆdˆtt. A makett sz·zÈves cserepekbıl kÈsz¸lt, amelyek aprÛ ÑtÈgl·kî
hat·s·t keltik.
Az esperes ˙r ·ltal Ñcsod·latos alkot·snakî nevezett makett, amely egyÈrtelm˚en
Ña templomkert gyˆngyszemeî lesz, hÌven
adja vissza az ÈpÌtmÈny korabeli arculat·t.
A kÈthekt·ros alapter¸lethez hÌven, amelyen az erıdÌtmÈny felÈp¸lt, a makett falai
bel¸l oszlopokkal vannak megerısÌtve, a
fıbej·rat megfigyelıtoronnyal ell·tva,
mellette jobbrÛl a kapit·nyi Ñpalotaî, balrÛl a legÈnysÈgi sz·ll·s. Az egy¸tteshez tov·bb· hozz·tartozik mÈg nÈgy torony, illetve nÈgy b·stya (parancsnoki, Dobos-,
Teleki- Ès Kereki-b·stya), amelyek sz·ll·skÈnt is szolg·ltak a katon·k sz·m·ra; tov·bb· egy sz·razmalom Ès a ter¸let kˆzepÈn egy k˙t tartozott mÈg a lÈtesÌtmÈny
Èp¸letegy¸tteseihez. Az erıd egyetlen bej·rattal rendelkezett, amelyet egy pallÛhÌd
kˆtˆtt ˆssze a sz·razfˆlddel. Ez a hÌd oszlopokon ·llt (egy rÈsz¸k vÌz alatt), amely
az elıvÈdm˚vekhez vezetett.
Az esemÈnyt szÌnesebbÈ tette a szÈkelyhÌdi B˙zavir·g AsszonykÛrus Ès a SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus szolg·lata, akik az
alkalomhoz illı dalokat Ènekeltek a tetszÈs¸ket kinyilv·nÌtÛ kˆzˆnsÈg sz·m·ra, akik valÛban szemet gyˆnyˆrkˆdtetı
alkot·st pillanthattak meg a leleplezÈs
ut·n.
A kˆzˆssÈg felkÈrÈsÈre Bokor Zolt·n lett
a ÑhamvaibÛl ˙jj·Èledt v·r kapit·nyaî, aki
megragadta az alkalmat, hogy felhÌv·st
intÈzzen a gy¸lekezethez Ñminden magyarlakta ter¸leten kutass·k fel az ilyen lÈtezı vagy lÈtezett objektumokat, s kÈszÌtsÈk el a makettjeiketî.
ÑA fizikai ÈpÌtkezÈst lassan befejezz¸k, de
ez csak k¸lsıleges, m·sodlagos, a lelkeket
kell ÈpÌteni. Egy ¸nnepsÈgsorozaton vagyunk t˙l, amelynek befejezı momentumakÈnt Kar·csony kˆzeledikî ñ hangzottak el az esperes ˙r z·rÛ szavai, aki a fıgondnokkal kˆzˆsen kifejezte terveiket a
kˆzeljˆvıre nÈzve: a lehetı legjobban szeretnÈk a fiatal h·zasokat, a gyermekeket,
az ˆregeket is bevonni az egyh·z ÈletÈbe,
illetve terveik kˆzˆtt szerepel egy ˆregek
befogad·s·t szolg·lÛ otthon Ès egy cig·nymissziÛ lÈtesÌtÈse.
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Ünnepi gondolatok
Az adventi idıszakban
erıteljesebben hirdetj¸k JÈzus Krisztus viszszajˆvetelÈt, aki elmondta, hogy mindig
kÈszen kell ·lljunk,
mert nem tudhatjuk,
melyik az az Ûra, amikor Istennek fia ismÈtelten eljˆn. EzÈrt felkÈsz¸lÈsi Ès v·rakoz·si idıszak ez. TermÈszetes, hogy az emberek ilyenkor fıleg
a Kar·csonyra kÈsz¸lnek, de jÛ lenne, ha
annak az idıszaka is lenne ez, hogy felkÈsz¸l¸nk arra a tal·lkoz·sra, ami elıbbutÛbb bekˆvetkezik a mi Urunkkal, Krisztusunkkal. L·tva a Kar·csony elıtti rohanÛ, z˚rzavaros Èletet, azt ¸zenem, hogy

keress¸nk olyan csendes perceket, amikor r·hangolÛdunk az ¸nnepre, olvassuk
a Bibli·t, a kar·csonyi tˆrtÈnetet, ¸gyesbajos dolgainkat intÈzz¸k el minÈl hamarabb, hogy maga az ¸nnep ne rohan·ssal
teljen. Legyen ez az idıszak egyfajta lelki
kÈsz¸lıdÈs is, bÈk¸lj¸nk meg haragosainkkal. Igyekezz¸nk megbocs·tani, legy¸nk egy¸tt szeretteinkkel Ès gyakoroljuk a szeretetet amilyen gyakran csak lehet. Mert ˙gy szÈp a Kar·csony, ha egy¸tt
van a csal·d szeretetben, bÈkessÈgben,
megÈrtÈsben.
Rákosi Jeno´´
szÈkelyhÌdi reform·tus lelkip·sztor,
az …rmellÈki Reform·tus egyh·zmegye
esperese

Kar·csony van. Ferenc
p·pa ezt Ìrja: tal·lkozni
Istennel kegyelem, mi
csak j·rhatunk a felÈje
vezetı ˙ton. Vannak,
akik m·sabban tal·lkoznak vele, de mindannyiunknak szemÈlyesen kell eljutnunk a tal·lkoz·sig, Istennel nem tal·lkozhatunk csup·n hallom·sbÛl, mert ez egy szemÈlyes ˙t. A Kar·csony a legjobb lehetısÈg, hogy kibÈk¸l-

j¸nk ˆnmagunkkal, embert·rsainkkal Ès
az Istennel. A kar·csonyi ¸nnep tˆltsˆn el
benn¸nket kegyelemmel, bÈkessÈggel Ès
sok-sok szeretettel. MÈg nÈh·ny nap van
h·tra a 2015-ˆs esztendıig, az Èvek fordulÛj·n jÛ tudni, hogy Isten ·ld·ssal fordul az ember felÈ. KÌv·nok egy boldog ˙j
Èvet, jÛ egÈszsÈget, hossz˙ Èletet, szerencsÈt Ès, hogy a jÛ Istennek ·ld·sa kÌsÈrjen
mindannyiunkat.

Az adventi idıszak a
kÈsz¸lıdÈst Ès a v·rakoz·st jelenti mindenki sz·m·ra, kÈsz¸lıd¸nk Kar·csonyra Ès
v·rjuk JÈzus Krisztus
visszajˆvetelÈt. Sajnos
az utÛbbi idıben az
emberek egyre tˆbbet dolgoznak Ès rohannak, ezÈrt sokszor es¸nk ñ mÈg mi
lelkÈszek is ñ abba a hib·ba, hogy t˙lrohanjuk az ¸nnepet. SzeretnÈm, ha megprÛb·ln·nk egy kicsit lassÌtani, ne feledHa az egÈsz ¸dvtˆrtÈnetet vÈgigkˆvetj¸k,
akkor l·tjuk, hogy Isten elindul az ember
felÈ Ès Krisztus ·ltal
teljesen kˆzel ker¸l
hozz·nk. ⁄gy gondolom, hogy az Istenben
hÌvı embernek is el kell indulnia Isten felÈ, mert ha h·tat fordÌt neki, tal·n az ⁄r
sem Èri utol ıt. Igaz·n szÈp advent¸nk
A Bibli·n kereszt¸l
Krisztus Urunk azt
¸zeni nek¸nk, hogy
az advent egyrÈszt a
v·rakoz·s ideje, m·srÈszt az ⁄rral valÛ tal·lkoz·snak a lehetısÈge. Ezt kellene jobban kihaszn·lj·k az emberek, mert azt
gondolj·k, hogy otthon is tudnak v·rni
az ⁄rra, nem kell ahhoz templomba,

Duma Ferenc

szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus plÈb·nos

kezz¸nk el arrÛl, hogy kinek a sz¸letÈsÈre kÈsz¸l¸nk Ès kit ¸nnepl¸nk ezekben
a napokban. JÛ lenne, ha legal·bb most
igaz·n oda tudn·nk figyelni JÈzus Krisztusra, de ugyan˙gy a csal·dtagjainkra is.
Tˆlts¸k egy¸tt az ¸nnepet, mert Ìgy lesz
igaz·n szÈp, bÈkÈs Ès ·ldott az ¸nnep.
KÌv·nok mindenkinek boldog, bÈkÈs,
szeretetteljes ¸nnepet Ès azt, hogy adjunk helyet Krisztusnak is ezekben a napokban.

Forró Csaba

Œn urm„ cu c‚teva
s„pr„m‚ni am intrat Ón
perioda postului sf‚ntei s„rb„tori a Cr„ciunului, a s„rb„toririi
na∫terii M‚ntuitorului
nostru, Iisus Hristos.
Œndemn„m credincio∫ii no∫trii la post, la rug„ciuni, la medita˛ie, la exercitarea virtu˛ilor cre∫tine, a∫a
cum ne Ónva˛„ M‚ntuitorul nostru, Iisus
Hristos. S„ fim mai buni cu semenii
no∫tri, s„ fim mai iert„tori, s„ fim mai
milostivi, precum Domnul Nostru, Iisus
Hristos este milostiv fa˛„ de cei bolnavi
suflete∫te ∫i trupe∫te, sau fa˛„ de cei care
au plecat din aceast„ via˛„. Doresc tuturor credincio∫ilor no∫tri s„rb„tori binecuv‚ntate, fericite, totodat„, av‚nd Ón vedere convie˛uirea noastre cu alte comunit„˛i, c„s„toriile mixte, le urez tuturor
s„n„tate, fericire ∫i s„rb„tori de Cr„ciun
binecuv‚ntate.

NÈh·ny hete lÈpt¸nk be szent Kar·csony, Megv·ltÛnk, JÈzus Krisztus sz¸letÈse ¸nnepÈnek bˆjti idıszak·ba. HÌveinket a bˆjtre, im·ds·gra, ˆnvizsg·latra
szÛlÌtjuk fel, a keresztÈny erÈnyek gyakorl·s·ra, ˙gy, ahogy azt Megv·ltÛnk,
JÈzus Krisztus tanÌtotta. Legy¸nk jobbak
egym·ssal, Èlj¸nk a szeretettel Ès a megbocs·t·ssal, legy¸nk kˆnyˆr¸letesebbek, mert JÈzus Urunk kˆnyˆr¸letes volt
˙gy a lelki, mint a testi betegekkel, de az
Èletbıl elt·vozottakkal szemben is.
EzÈrt mi is kˆnyˆr¸letesek legy¸nk, hisz
Mennyei Aty·nk is kˆnyˆr¸letes. KÌv·nok minden hÌv¸nknek ·ldott, boldog
¸nnepet, de termÈszetesen nem csak
nekik, hisz m·s kˆzˆssÈgekkel Èl¸nk
egy¸tt, sok a vegyes, eltÈrı felekezet˚
h·zass·g, csal·d. Mindny·juknak egÈszsÈget, boldogs·got, ·ldott, ˆrˆmteli Kar·csonyt kÌv·nok.

A keresztÈnysÈg mindig egyfajta Krisztus
v·r·sban
kellene,
hogy Èljen, ez a v·rakoz·s pedig mindig
felerısˆdik itt az adventi
idıszakban.
Ilyenkor ink·bb emlÈksz¸nk r·, ·llunk meg egy pillanatra Ès gondolunk a Krisztusra valÛ v·rakoz·sra, hiszen hajlamosak vagyunk
a mindennapi Èletben ˙j ÈrtÈkeket teremteni saj·t magunknak Ès elfeledkezni arrÛl, hogy mindig v·rnunk kelle-

ne JÈzus Krisztus eljˆvetelÈt. JÛ volna,
ha adventben valÛban kÈszÌtenÈnk a lelk¸nket az ¸nnepre, hogy Kar·csony
hadd legyen az, ami: Krisztus sz¸letÈsnapja. Az Èn ¸zenetem az, hogy
akinek a szÌvÈben m·r megsz¸letett a
kis JÈzus, annak a szÌvÈben hadd nˆvekedjen tov·bb. Azt kÌv·nom, az a Krisztus, aki ezelıtt kÈtezer Èvvel sz¸letett
tegyen rendet a gondolatainkban Ès adjon remÈnysÈget oda is, ahol eddig nem
volt.

Az advent egy olyan
¸nnep, ami viszonylag kis szerepet j·tszik
az emberek gondolataiban. Pedig fontos
lenne, azÈrt, mert arra
figyelmeztet,
hogy
v·rjuk az ⁄r eljˆvetelÈt. Arra jÛ ez az idıszak, hogy a szemÈlyes Ès kˆzˆssÈgi Èlet¸nkben is jelen
legyen az ⁄r, hogy form·ljon Ès meg˙jÌtson benn¸nket. NehÈz ez az ¸nnep,
nehÈz megÈlni a Kar·csonyt, mert saj-

nos manaps·g m·r arrÛl szÛl, hogy
bev·s·roljunk, aj·ndÈkozzunk, maga
a lÈnyege pedig valahol elvÈsz Ès nehezen elÈrhetı. Kar·csonykor lehet a
legmag·nyosabbnak lenni, de ugyanakkor az Isten kˆzelsÈgÈt is meg lehet
Èlni. Az Èn ¸zenetem az, hogy legy¸nk
kÈpesek a csal·ddal Ès bar·tokkal
egy¸tt lenni, legyen a Kar·csony egy
olyan alkalom, amely egy kicsi csendet
hoz kˆrÈnk.

V·rjad az Urat, lÈgy
kÈszen, nem tudod
sem az Ûr·t, sem a napot, mikor jˆn el. SegÌtsÈgÈt, szabadÌt·s·t
mindig tapasztaljuk,
az ˆrˆmben is, a bajban is ’ jˆn, mint
gyÛgyÌtÛ orvos, mint …desatya, gondviselı JÛ Aty·nk. Errıl szÛl az advent: JÈzus jˆn, JÈzus kˆzeleg, helyet akar ma-

g·nak az emberi szÌvekben. Ebben segÌt
az ima, adventben is, Kar·csonykor is Ès
mindenkor. Ilyenkor a bÈkessÈget Ès
szeretetet, megbocs·t·st, egyetÈrtÈst
v·rjuk Ès azt, aki mindezeket megadja
nek¸nk. Azt ¸zenem a hÌveknek, hogy
olvass·k a Bibli·t, Ès mindenki idÈzze
fel, hogy mi is a valÛdi jelentÈse a Kar·csonynak.

Ebben az adventi idıben elgondolkodunk
azon, honnan jˆv¸nk
Ès hov· megy¸nk, ki
az, aki hozz·nk jˆn,
miÈrt jˆn hozz·nk Ès
mit kell tegy¸nk azÈrt,
hogy a SzabadÌtÛ be
tudjon a mi Èlet¸nkbe lÈpni. Mi is a Kar·csony? Isten egysz¸lˆtt fi·nak a kˆzÈnk
jˆvetele. Az egyszer˚, elesett ember nem
tud maga felemelkedni Ès beteljesÌteni
azt, amit Isten bÌzott r·, ezÈrt mag·nak Is-

tennek kell emberrÈ lenni. Isten azÈrt jˆn
el kˆzÈnk, hogy kiemelje azokat, akik a
sˆtÈtbıl ki akarnak jˆnni. Kar·csonykor
engedj¸k, hogy az ⁄r JÈzus az ’ szabadÌtÛ m˚vÈt meg tudja valÛsÌtani, engedj¸k
’t magunkhoz. M˚kˆdj¸nk egy¸tt vele
al·zattal Ès megb·n·ssal. A Kar·csony
ennek a lehetısÈge, hogy JÈzust Ès az
Urat kˆzelebb engedhess¸k magunkhoz.
Ennek fÈnyÈben kÌv·nok boldog, bÈkÈs
Kar·csonyt.
´´ Endre
Erdodi
csokalyi gˆrˆg katolikus lelkÈsz

Ciprian Antal

szÈkelyhÌdi ortodox lelkÈsz

Balla Frigyes

szÈkelyhÌdi baptista lelkÈsz

Bán Alpár

nagyk·gyai reform·tus lelkip·sztor

csokalyi reform·tus lelkip·sztor
akkor lehet, ha lelki h·zunk t·jÈk·t felkÈszÌtj¸k arra, hogy Kar·csonykor Krisztus
Urunk tiszt·n, rendben tal·lhassa. A kˆzelgı ¸nnepre nÈzve azt kÌv·nom minden hÌvemnek, hogy tˆltsenek sok idıt a
csal·djukkal, amÌg lehet Ès foglalkozzanak a szeretettel Ès az egy¸tt ¸nneplÈssel,
hogy egy¸tt, szeretetben Ès bÈkessÈgben
teljen az Èv utolsÛ nÈh·ny napja.

Futó Ferenc

Czondi István

Èrkˆbˆlk˙ti reform·tus lelkip·sztor

Èrolaszi reform·tus lelkip·sztor
vagy gy¸lekezeti alkalmakra elj·rniuk.
Viszont tal·lkozni a Messi·ssal csak a
templomban Ès az ⁄rvacsora szentsÈgÈben lehet. Ennek a szellemÈben mindenkinek ·ldott adventi v·rakoz·st, jÛ tal·lkoz·sokat, illetve mÈg ·ldottabb kar·csonyi ¸nnepeket Ès egy boldogabb ˙j
esztendıt kÌv·nok.

Árus László Csongor

hegykˆzszentmiklÛsi
reform·tus lelkip·sztor
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ÑIdeje van az ¸nneplÈsnek, Ès
ideje van az arat·snak isî ñ hangzott el Vad M·rta igazgatÛnı kˆszˆntı beszÈdÈnek kezdetÈn,
melyben A prÈdik·tor Salamon
kˆnyvÈnek (3,4ñ8) szavait
idÈzte. Ñ÷rvendezz¸nk, legy¸nk
b¸szkÈk az eredmÈnyeinkre, legy¸nk b¸szkÈk az ·ltalunk felnevelt di·kokra, hiszen a pedagÛgusi munka eredmÈnyessÈgÈt
az itt felnˆvı jˆvı gener·ciÛk sikerei bizonyÌtj·kî ñ mondta az
igazgatÛ. A kˆszˆntıbeszÈdek
sor·ban Olimpia Gherman aligazgatÛnı nagyon kellemes napot kÌv·nt minden jelenlevınek,
remÈlve, hogy Èlvezni fogj·k a
bemutatÛkat, programokat, melyekkel az iskola tanulÛi Ès tan·rai kÈsz¸ltek.
BirÛ Roz·lia Bihar megyei
RMDSZ-es szen·tor, aki szintÈn
tiszteletÈt tette a rendezvÈnysorozaton, kifejtette gondolatait a beÈpÌtett szeretetrıl, gondoskod·srÛl, odaad·srÛl Ès hivat·studatrÛl,
mint az iskola legnagyszer˚bb bizonyÌtÈkai.
Az iskola tan·rai erre az alkalomra az iskola tˆrtÈnetÈt, Ès k¸lˆnˆsen az esemÈnyekben igen
gazdag elm˙lt tÌz Èvet bemutatÛ
emlÈkkˆnyvet ·llÌtottak ˆssze.
Boros Istv·n volt aligazgatÛ Ès
igazgatÛ ismertette a kˆtetet,
gondolatok, emlÈkek, tˆbb ezer
Èlet keresztmetszetÈnek nevezve
a benne olvashatÛ szˆvegeket.
ÑKˆzˆsen emlÈkez¸nk a saj·t tˆrtÈnet¸nkre, tal·ljuk meg rejtızkˆdı lÈny¸nket az oldalakonî ñ
szÛlt az ¸nneplıkhˆz.
A jelenlegi di·kok maguk is kivettÈk a rÈsz¸ket az ÈvfordulÛ jelentısÈgÈhez mÈrten kiv·lasztott
programok ˆssze·llÌt·s·ban Ès
elıad·s·ban: elıszˆr is bemutatt·k, hogyan v·ltozott a di·kok
egyenruh·ja az Èvek sor·n, a kˆzÈpiskola elindul·s·tÛl napjainkig. Az ¸nnepÈly nyitÛbeszÈdeit
kˆvetıen az elsı gener·ciÛs vÈgzısˆk, nyugalmazott tan·rok, ok-

tatÛmesterek, tanÌtÛk Ès ÛvÛnık
vettÈk ·t dÌszokleveleiket.
Az iskola ˙j Èp¸letÈben indulÛ
programokat a fıbej·ratn·l elhelyezett Petıfi-szobor megkoszor˙z·sa z·rta. Elıszˆr a szobor tˆrtÈnetÈrıl ejtett nÈh·ny szÛt
Gavrucza Tibor nyugalmazott reform·tus tiszteletes, akinek a
kˆzrem˚kˆdÈsÈvel valÛsult meg
a szobor·llÌt·s 1998 novemberÈben. Petıfi 1843 novemberÈben
j·rt SzÈkelyhÌdon, Ès Ìrt egy szerelmes verset, amelyet a helyi patikusnÈ, Penkert Ilona ihletett
(A szerelem, a szerelem... cÌmmel). A kˆltı megf·zva Èrkezett a
telep¸lÈsre, nyak·ban egy piros
s·llal ñ Ìgy ˆrˆkÌtette meg ıt Burka Istv·n szobr·szm˚vÈsz ñ mesÈlte a tiszteletes. A szoborn·l koszor˙t helyeztek el a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum igazgatÛs·ga
nevÈben Vad M·rta igazgatÛnı
Ès Kozma S·ndor aligazgatÛ, BirÛ
Roz·lia szen·tor, BÈres Csaba
szÈkelyhÌdi polg·rmester Ès a di·ktan·cs kÈpviseletÈben BÈldi
Valentin Ès MikÛ Alexandra. Ezt
kˆvetıen az iskola Èp¸letÈnek
falrÈszletein elhelyezett fotÛki·llÌt·st tekintettÈk meg az ¸nneplık,
amelyet tan·rok Ès di·kok kˆzˆs
erıvel kÈszÌtettek el, igyekezvÈn
minÈl tˆbb relikvi·t ˆsszegy˚jteni
a rÈgebbi idıkbıl.

Felelevendett a m˙lt

DÈltıl a szÈkelyhÌdi m˙zeum
Èp¸letÈben folyatÛdott a megemlÈkezÈs, ahol tov·bbi elıad·sokkal v·rt·k a kedves vendÈgeket a
szervezık Iskol·nk akkor Ès most
cÌmmel. A m˙zeumi kˆszˆntı- Ès
visszaemlÈkezı beszÈdek sor·ban BÈres Csaba polg·rmester
szÛlalt fel elsıkÈnt, aki kifejezte
az iskola sikerei felett Èrzett b¸szkesÈgÈt. ’t SzabÛ ÷dˆn Bihar
megyei RMDSZ-es parlamenti
kÈpviselı kˆvette, aki Assisi
Szent Ferenc im·j·ra emlÈkeztette a jelenlevıket, illetve gratul·lt
a sikerekhez, az iskola pÈld·j·t

Kovári
Krisztián
´´

60 éves a Petofi
´´ Sándor-líceum

Vad M·rta igazgatÛnı Ès Kozma S·ndor aligazgatÛ megkoszor˙zz·k az iskola nÈvadÛj·nak szobr·t
emlÌtve arra vonatkozÛan, hogy
mennyivel kˆnnyebb a cÈlokat
megvalÛsÌtani, ha egy¸tt dolgozunk, ha segÌt¸nk egym·snak.
A programot megzenÈsÌtett Petıfi-versek elıad·sa szÌnesÌtette,
amelyeket csod·s hang˙ di·kl·nyok adtak elı Dina Bogdan
zenetan·rnı felkÈszÌtÈse eredmÈnyekÈnt. Majd a szÈkelyhÌdi
nÈpt·nccsoport kedves t·ncosÈnekes elıad·sa csalt mosolyt a
tapsolÛ kˆzˆnsÈg ajk·ra.
Cservid Levente biolÛgiatan·r
Ès volt aligazgatÛ beszÈdÈben kiemelte a kastÈly Èp¸letÈt, amely
ˆrˆkre iskolakÈnt fog szerepelni
a szÈkelyhÌdiak emlÈkezetÈben.
A tanintÈzet alapÌt·sa, 1954 Ûta az
akkor mÈg SzÈkelyhÌdi Magyar
Tannyelv˚ Vegyes Iskola nevet
viselı intÈzmÈny a sz·m·ra kirendelt Stubenberg-kastÈlyban
kezdte meg m˚kˆdÈsÈt, Ès folytatta azt egy emberˆltıig (2008ig). A grÛfi ˙rilak mindig is k¸lˆnlegessÈ tette SzÈkelyhidat, hiszen
nem sok kˆzÈpiskol·s tanulÛ
mondhatta el mag·rÛl a megyÈben, hogy egy kastÈlyba j·r tanul-

ni nap mint nap. Helyt·llÛak a tan·r ˙r szavai: ÑNek¸nk, akik tˆbb
Èvtizedet tˆltˆtt¸nk el ebben az
iskol·ban ñ di·kkÈnt Ès tan·rkÈnt
ñ mindig is a kastÈly marad az
igazi iskola.î

…rzelemgazdag
tal·lkoz·sok
A kˆvetkezı elıad·sok a szÈkelyhÌdi di·kok tehetsÈgÈt voltak
hivatva bemutatni: a Tini Dance
Center eleg·ns t·nca, Major Zsuzsa di·kl·ny sz¸letÈsnapi kˆszˆntıje, Ès nÈh·nyuk irodalmi
ˆssze·llÌt·sa szÛrakoztatta a nÈzıket, mely utÛbbi egy m˙ltidÈzı
darab volt a szocialista idıkbıl, a
megfelelı koszt¸mˆkkel Ès versekkel, olyan emlÈkeket idÈzvÈn
fel a kˆzˆnsÈg soraiban, amelyek
nyomasztÛ m˙ltban sz¸lettek
ugyan, de a jelenben der¸ltsÈget
keltettek. A dÈlut·ni program
utolsÛ bemutatÛja az Egyszer l·ssak ott mÈg magnÛliavir·got cÌm˚ dokumentumfilm levetÌtÈse
volt, amely rˆviden ismertette az
iskola tˆrtÈnetÈt Hegyessy Viktor

volt igazgatÛ Ès Hevesi Zolt·n
magyarirodalom-tan·r kˆzrem˚kˆdÈsÈvel (a felvÈtel megtekinthetı a www.erhangja.ro internetes oldalon). A rendezvÈny z·rÛ momentuma Orb·n Ella nyugalmazott zenetan·rnı dala volt,
melyet maga kÌsÈrt az iskola rÈgi
pianÌnÛj·n.
BefejezÈs¸l Vad M·rta igazgatÛ
mondott mÈg egyszer kˆszˆnetet
mindenkinek, a sz¸lık, a di·kok
Ès a tan·rok nevÈben, majd a jelen lÈvık kˆnnyes szemmel, elÈrzÈkeny¸lten ÈnekeltÈk el a
Gaudeamus igitur kezdet˚ ballag·si Èneket.
A programok utolsÛ helyszÌne a
kastÈly Èp¸lete volt, amelyet
most mindenki megl·togathatott
Jagos HelÈn magyarirodalom-tan·rnı vezetÈsÈvel. Az Èrdeklıdıket a kastÈly Èp¸letÈben jelenleg
Èlı Kov·cs ¡gnes Ès a Gyermek
JÈzus-otthon gyerekei fogadt·k
Ès vezettÈk kˆrbe a fel˙jÌt·s alatt
·llÛ Èp¸letben.
Az iskola 60. sz¸letÈsnapja pedagÛgusb·llal vÈgzıdˆtt.

Diáksarok

„Elkeltek” a megüresedett ANL-lakások
A szÈkelyhÌdi tan·cs november vÈgi soros ¸lÈsÈn a napirendi pontok t·rgyal·sa elıtt Karancsi BÈla, …rolaszi
RMDSZ-es ˆnkorm·nyzati kÈpviselıje ¸dvˆzˆlte Vad
M·rt·t, a szÈkelyhÌdi Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum igazgatÛnıjÈt. ’ elsısorban megkˆszˆnte a v·ros segÌtsÈgÈt,
az iskola 60. ÈvfordulÛj·ra szervezett programokban. H·l·ja jelÈ¸l mindenkinek az erre az alkalomra kÈszÌtett emlÈkkˆnyvet aj·ndÈkozott. Majd ˙jabb kÈrÈssel fordult a tan·cs felÈ, miszerint a kˆzÈpiskol·nak egy orvosra Ès
asszisztensre lenne sz¸ksÈge. Ennek megold·sa nem t˚r
halaszt·st, a v·rosvezetık mihamarabbi megold·st ÌgÈrtek, remÈlhetıleg m·r janu·rban orvosi ell·t·sban rÈszes¸lhetnek a di·kok.
Ezut·n elkezdıdˆtt a tÈnyleges tan·cs¸lÈs az inkub·torh·z gy˚lÈstermÈben. A napirendi pontokban egyhang˙lag egyetÈrtettek politikusaink, nÈhol egy-egy tartÛzkod·s mellett siker¸lt dˆntÈseket hozni. Tˆbbek kˆzˆtt
kider¸lt, hogy az idei Èvben nem v·ltoznak a helyi adÛk,
valamint Ñelkeltekî a meg¸resedett ANL-lak·sok is, a
hattag˙ bizotts·g pontrendszere alapj·n. 15 ezer lej ker¸l a hegykˆzszentmiklÛsi iskola f˚tÈsproblÈm·j·nak
megold·s·ra, 35 ezer lej a p·ly·zatok finanszÌroz·s·ra,
20 ezer lej pedig az utak tisztÌt·s·ra. A nagyk·gyai isko-

la alkalmazottainak fizetÈse is megold·st tal·lt, ·tcsoportosÌtanak pÈnzeket SzÈkelyhÌdrÛl Ès a hegykˆzszentmiklÛsi ToldytÛl.
A volt mozi Èp¸letÈt a ZÛlyomi D·vid utc·n, a Szˆvetkezet udvaron m·r Èvek Ûta dolgozÛ Brisa Consult Kft. SzeretnÈ kibÈrelni. TermÈszetesen a tan·csosok figyelembe
vettÈk, hogy ez·ltal nıne a munkahelyek sz·ma, Ìgy rˆvid
vitatkoz·s ut·n megszavazt·k, hogy az emlÌtett cÈg haszn·lhatja az Èp¸letet azzal a feltÈtellel, hogy a bÈrleti dÌj fizetÈse mellett az udvart is rendben tartj·k majd.
Egyhang˙ dˆntÈs alapj·n megoldÛdott annak a diakÛniai alapÌtv·nynak a problÈm·ja, amelyik SzÈkelyhÌd Ès
SzentmiklÛs mellett most m·r Csokalyon is foglalkozik
h·tr·nyos helyzet˚ roma gyerekek dÈlut·ni oktat·s·val. A
dˆntÈs ÈrtelmÈben szeptemberig visszamenıleg kifizetik
a gyerekek ÈtkeztetÈsÈt havi 800 lej ellenÈben. KÈt cÈg, a
Dovelyn Conexim Kft. Ès a Malvin Kft. is csıdˆt jelentett,
amire a bÌrÛs·gi hat·rozat is megÈrkezett, Ìgy v·rosunknak kÈnytelen lemondania a fennmaradÛ tartoz·saikrÛl.
A v·ros tulajdon·ban, a nagyk·gyai B·rÛ-dombon lÈvı
magt·r 49 Èvre koncessziÛba ker¸l a Pro Nagyk·gya
Egyes¸let jav·ra. A magt·rat renov·lni kell majd, elsısorban a tetıszerkezetben kialakult k·rok miatt. Tˆbb lehe-
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tısÈget l·tnak az Èp¸letben, nagy felelıtlensÈg lenne egy
ekkora ingatlant veszni hagyni.
VÈg¸l, de nem utolsÛ sorban megoldÛdott nÈh·ny, az
ˆnkorm·nyzatn·l sz¸ksÈges ˙j munkahelyek kiÌr·sa, hiszen ez Èvben tˆbben mentek el a dolgozÛk kˆz¸l, akiket
mÈg nem siker¸lt pÛtolni.
Alig egy hÈttel a novemberi tan·cs¸lÈs ut·n, december
8-·n ˙jra ˆssze¸ltek v·rosunk vezetıi, ez˙ttal a m˙zeum
dÌsztermÈben. A kÈt napirendi pont szorosan kapcsolÛdott egym·shoz. Mindkettı a szÈkelyhÌdi iskola campusprogramjairÛl szÛl, hisz a rÈgi tervekre mindenfÈle finanszÌroz·s megsz˚nt. EzÈrt is sz¸ksÈges ezt a beruh·z·st lez·rni, hogy egy ˙j kiÌr·sra esetlegesen p·ly·zni tudjon
majd a v·ros. Ehhez viszont sz¸ksÈges a rÈgi program ·talakÌt·sa, az ˙jat mindenkÈpp megvalÛsÌthatÛbb· kell
tenni Ès a kˆltsÈgeket ˆtmilliÛ eurÛ kˆr¸l kell tartani. Ehhez lehet nÈh·ny rÈgi tervet ki kell iktatni, Ìgy elmaradhat
a szolg·lati lak·sok, valamint a bentlak·sok megÈpÌtÈse
is. Viszont az ˙j projektbe beker¸lhet egy 25 mÈteres
uszoda megÈpÌtÈse, amely unikumkÈnt m˚kˆdne a kˆrnyÈken Ès b·rki haszn·lhatn· majd. Rˆvid tan·cskoz·s
ut·n egy ellenszavazat Ès nÈgy tartÛzkod·s mellett elfogadt·k a rÈgi campus megsz˚nÈsÈt Ès az ˙j program ˙jra
indÌt·s·t. RemÈlhetıleg ez sokkal sikeresebb lesz majd Ès
tov·bb fejlıdhet v·rosunk iskol·ja.

Juhász György
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Évadzáró a Székelyhídi
GV Team csapatánál
ValÛszÌn˚leg nem Èn vagyok az
egyetlen sportrajongÛ v·rosunkban, aki tov·bbkapcsol az EurosportrÛl vagy a Sport.ro csatorn·rÛl akkor amikor sportfav·gÛversenyt l·t. Pedig mi helyiek
rosszul tessz¸k ezt, hisz b·rmikor
tal·lkozhatunk itt ismerıs arcokkal. Mint az elm˙lt Èvekben, ˙gy
az idÈn is tˆbb rangos belfˆldi Ès
nemzetkˆzi versenyen vettek
rÈszt a GV Team tagjai. Sajnos az
anyagi lehetısÈgeik korl·tozottak, Ìgy nem tudnak mindenhol
megjelenni, pedig ahol rÈszt
vesznek ott szÈp sikereket is Èrnek el.
Nagy Botond csapatvezetı
b¸szkÈn mutatja be a csapat rÈgi
tagjait, Nagy Csongort, Dan Petrescut, P·lfi K·rolyt (mindh·rman szÈkelyhÌdiak) Ès a b·nffyhunyadi Costel Plest. Hozz·juk
nemrÈgiben tˆbb fiatal is csatlakozott, nÈv szerint Cser Szil·rd,
Bal·zsi D·vid, Sebastian Ulici,
SajÛ Ferenc Ès ™tefan Hodoroab„. ’k egy¸tt kiegÈsz¸lve a
csapat kˆr¸l dolgozÛkkal Ès segÌtıkkel kˆzˆs szezonz·rÛ bulin
vesznek majd rÈszt, ahol Nagy
Botond, az egyes¸let elnˆke Ès a
csapat edzıje dÌjazza majd az
idÈn remeklı fav·gÛkat. ÑEz Èvben elıszˆr siker¸lt profitot termelni az egyes¸letnek ñ ·rulja el

Nagy Botond Ès Nagy Csongor az ausztriai vil·gbajnoks·gon

ra, akik kˆz¸l ˆten kÈpviseltÈk a
GV Teamet. Itt Nagy Csongor orsz·gos bajnok lett, Nagy Botond
bronzÈrmes, Petrescu Dani negyedik, Ples ˆtˆdik, Cser Szil·rd
pedig hatodik helyen vÈgzett.
ÑAz orsz·gos bajnoks·gon elÈrt
sikernek kˆszˆnhetıen a vil·gbajnoks·gon Innsbruckban nÈgy
versenyzınk indulhatott ñ folytatja az edzı. ñ 24 orsz·g csapata
indult, hat sz·mban rendeztek
versenyeket. EgyÈniben Csongi
szenz·ciÛsan szerepelt, mindaddig mÌg az ˆtˆdik sz·mban igen
elıkelı pozÌciÛban meg nem sÈr¸lt, Ìgy b˙cs˙zni kÈnyszer¸lt a
tov·bbi versengÈstıl. Sajnos ez a
sÈr¸lÈs r·nyomta bÈlyegÈt a csapatversenyre is, hisz cserÈre
kÈnyszer¸lt¸nk, de Ìgy is siker¸lt
a 18. helyre elÈrn¸nk. Csongival
tal·n a legjobb 12 is meg lehetett
volna, de lÈnyeg, hogy jÛl van Ès
mÈg nagy jˆvı ·llhat elıtte ebben a sport·gban.î
÷sszessÈgÈben elmondhatÛ,
hogy eredmÈnyes Èvet z·rt a SzÈkelyhÌdi GV Team, bemutatÛiknak kˆszˆnhetıen egyre tˆbben
ismerik meg ıket, ez·ltal tal·n
v·rosunkat is Ès lehet, hogy innentıl kezdve egyre tˆbben bebepillantunk majd a sporttelevÌziÛk fav·gÛversenyeibe.
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Boti ñ, ami fıleg a szÌnpadi bemutatÛknak kˆszˆnhetı. Tˆbb
mint h˙sz helyszÌnen lÈpt¸nk fel
az idÈn orsz·ghat·ron innen Ès
t˙l, sokszor megdˆbbentıen
magas nÈzısz·m elıtt. EzÈrt is
jˆtt az ˆtlet, hogy meghÌvjam a
fi˙kat a magyarorsz·gi Fr·tertany·ra, ahol ¸nnepÈlyes keretek kˆzˆtt tudom dÌjazni az idei
legjobbakat. …vekkel ezelıtt, mikor elkezdtem az egÈszet, ·lmomban sem gondoltam arra,

hogy eddig jutunk, EurÛpa- Ès
vil·gbajnoks·gon rÈszt vehet¸nk. Nagy a lemarad·s az Èlcsapatok mˆgˆtt, aminek elsısorban anyagi okai vannak ñ kevÈs
f·nk van az edzÈsekhez, nincs
pÈnz¸nk az utaz·sokra ñ ennek
ellenÈre maradÈktalanul elÈgedett vagyok a sr·cok munk·j·val, b¸szke vagyok a csapatomraî ñ z·rta Nagy.
B¸szke is lehet a csapat mellett
ak·r ˆnmag·ra is, hisz idÈn ·pri-

lisban az EurÛpa-bajnoks·g elsı
etapj·n (a m·sik nÈgyen nem tudott elindulni) az ausztriai Langslag v·ros·ban nagy tuningolt
l·ncf˚rÈsz (Hot Saw) kategÛri·ban aranyÈrmet szerzett Ès az
ˆsszetettben is remek¸l helyt ·llt,
hisz 47 indulÛ kˆz¸l az elıkelınek mondhatÛ 11. helyet siker¸lt
megszereznie. Kˆvetkezett a rom·n bajnoks·g, melyet az Arad
megyei PÈcsk·n rendeztek meg.
Nyolc versenyzı jutott a fıt·bl·-
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Ez Èvben hat versenyen mÈrhettÈk ˆssze
a jap·n k¸zdısport szÈkelyhÌdi versenyzıi
felkÈsz¸ltsÈg¸ket, ·llÛkÈpessÈg¸ket Ès
erej¸ket sz·mos hazai Ès k¸lfˆldi ellenfÈllel. Mindenhol nagyon jÛ eredmÈnyeket
Èrtek el szorgalmas munk·juknak Ès edzıj¸knek, Guba JÛzsefnek kˆszˆnhetıen:
m·rciusban az orsz·gos bajnoks·gon
arany-, ez¸st Ès bronzÈrmet hoztak haza,
·prilisban az EurÛpa-bajnoks·gon (illetve
EurÛpa-kup·n) 3 bronz- Ès 1 ez¸stÈrmet,
m·jusban a Rom·nia-kup·n arany-, ez¸stÈs bronzÈrmet, j˙niusban Nagyk·rolyban
ez¸st- Ès bronzÈremmel lettek gazdagabbak a sportolÛk, szeptemberben Szerencsen a csapatot kÈpviselı h·rom versenyzı 2 bronzÈrmet szerzett, Ès vÈg¸l oktÛberben ker¸lt r· a korona az eddigi remek
eredmÈnyekre: a Vil·gkup·n, amelyen 1
arany- Ès 1 bronzÈrem lett a jutalom.
A SKDUN shotokan karate-vil·gbajnoks·gon a SzÈkelyhÌdi Phoenix Sportegyes¸let versenyzıi oktÛber 11ñ12-Èn a dÈl-lengyelorsz·gi Dabrowa Gornica v·ros·ban
vettek rÈszt. A bajnoki csapat tagjai Balogh

Kata-Bogl·rka, FlÛra Fruzsina, Tivadar
Andrea, De·k Gergı, Kokovai Csongor,
Kriszte Hunor-Tam·s voltak. A versenyen
36 orsz·g, mintegy 1200 versenyzıje vett
rÈszt. Az eredmÈnyek ez˙ttal is magukÈrt
beszÈlnek: Balogh Kata-Bogl·rka a junior
l·nyok +56 kg-os kumite (k¸zdelem)
kategÛri·ban bronzÈrmet, Kokovai Csongor kids sanbon kumite (elıre megtervezett k¸zdelem) +30 kg-os kategÛri·ban
aranyÈrmet szerzett!
Kokovai Csongor idÈn harmadj·ra ·llhatott a dobogÛ legmagasabbik fok·ra: m·rciusban aranyÈrmet szerzett a rom·n
orsz·gos bajnoks·gon, ·prilisban ez¸stÈrmet az EurÛpa-kup·n, m·jusban pedig a
Rom·nia-kup·n egy ˙jabb aranyÈrmet vihetett haza. Ilyen rˆvid idın bel¸l aratott
gyızelemsorozat tal·n termÈszetbıl fakadÛan von maga ut·n olyan kˆvetkezmÈnyeket, mint a vil·gbajnoki cÌm. KaratÈsainkat m·r rÈgÛta nem csak itthon ismerik,
ezzel a versennyel azonban bizonyosan
helyet szereztek maguknak Ès SzÈkelyhÌdnak a sport vil·gtÈrkÈpÈn! Gratul·lunk a
csapatnak!
A csapat rendszeres versenyzıi
IdÈn tizenkÈt Ève tevÈkenykedik
Balogh Kata-Bogl·rka, Cser Ivett, FlÛra Beatrix, a csoport, jelenleg 22-en j·rnak
FlÛra Fruzsina, Kriszte Emese, SzabÛ IldikÛ, edzÈsekre, de a tagok szemÈlye
Tivadar Andrea, TÛth-GardÛ Sarolta, Ambrus v·ltozik, hiszen a gyerekek felnı¡kos, Bensicz ¡d·m, De·k Gergı, Gacs·di nek Ès sokan elmennek SzÈkelyBence, Gacs·di M·rk, Karancsi M·ty·s, Kokovai hÌdrÛl, ami Èrtelemszer˚en naCsongor, Kriszte Tam·s-Hunor, M·rton Istv·n, gyon fontoss· teszi a pÛtl·st. A
fenntart·s az elsıdleges szemSzabÛ J·nos.
pont, lehetısÈgek, t·mogatÛk

Ér

sp

or

Guba József

Sikeres évet zárt
a Phoenix karatecsapat

f¸ggvÈnye, a bıvÌtÈs ennek velej·rÛja. Az
egyes¸let kimondhatatlanul h·l·s mindenkinek, aki az Èvek sor·n hozz·tett valamit
a csapat ÈletÈhez, k¸lˆnˆsen SzÈkelyhÌd
Ès Szalacs ˆnkorm·nyzat·nak.
A sportegyes¸let kÈt ˙j szakot is szeretne
elindÌtani a jˆvı Èvben, kiegÈszÌtve Ès szÌnesebbÈ tÈve a kÈpzÈseket: m·r m˚kˆdik
egy utcai csoport is (full street fight), amely
hasznos ˆnvÈdelmi fog·sokat Ès ezekhez
kapcsolÛdÛ harcm˚vÈszetet oktatna az Èrdeklıdıknek, termÈszetesen abban az
esetben, ha lenne r· kellı ÈrdeklıdÈs. SzÈkelyhÌdon jelenleg kÈt ·ga is m˚kˆdik ennek a stÌlusnak: az egyik a jeet kune do,
egy keverÈk harcm˚vÈszeti stÌlus Ès ÈletfilozÛfia, amelyet Bruce Lee kungfuszÌnÈsz
hozott lÈtre; a m·sik a systema, amely egy

t

orosz katonai jelleg˚ harcm˚vÈszet, neve
szorosan kapcsolÛdott a KGB-hez, az egykori szovjet titkosszolg·lathoz. Ez a fajta
harcm˚vÈszet az ˆnvÈdelmi tanfolyammal
indult be, mint kÈpzÈs SzÈkelyhÌdon, amelyet nyÌregyh·zai oktatÛk tartottak.
Jelenleg ˆt aktÌv rÈsztvevıje van az Ûr·knak, de a lÈtsz·m remÈlhetıleg fokozatosan bıv¸lni fog. Jˆvı Èv janu·rtÛl egy
sportÌj·sz szakoszt·ly indÌt·sa is tervben
van, hagyom·nyos Ìjakkal, gyerekeknekfelnıtteknek kˆzˆsen, egyelıre heti egyszeri edzÈssel indulva.
Az egyes¸let mindenkit szÌvesen v·r
mindh·rom sportv·lfaj edzÈseire! B·rki jelentkezhet, aki m·r elm˙lt hÈtÈves Ès mÈg
nem tˆltˆtte be a sz·zh˙szat!

Szamos Mariann
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PH: egyensúly lici módra
Mielıtt b·rki megijedne, gyorsan kˆzlˆm: nem egy kÈmiaÛra
lecketervÈt fogom ide ·tm·solni, de fizetett fogkrÈmrekl·mmal sem terhelem a tisztelt olvasÛt. Nem, a PH ÑmifelÈnkî A Petıfi Hetet jelenti (vagy Heteket,
hiszen mikor h·ny programot
szervez¸nk). 2009-ben indÌtottuk ˙tj·ra ezt a programsorozatot, teljesen alulrÛl jˆvı kezdemÈnyezÈskÈnt (annyira alulrÛl,
hogy azt hiszem, egy Di·kbunker-beli gy˚lÈsen vetett¸k
fel elıszˆr). Akkoriban m·r
tˆbb Èves hagyom·ny volt,
hogy m·jusban mindig megtartjuk a Sulimaratont, ısszel viszont nem volt semmilyen jelesebb rendezvÈny¸nk, igÈny viszont volt arra, hogy megmutassuk (egym·snak, ˆnmagunknak), hogy kik vagyunk, mivel
foglalkozunk, mit szeret¸nk csin·lni. Az idıpont apropÛj·t az
adta, hogy nÈvadÛnk is Èpp novemberben j·rt elıszˆr SzÈkelyhÌdon, mÈg v·ndorszÌnÈszkÈnt,
Ès kˆzel h·rom hetet itt is maradt (azÈrt ilyen hossz˙ idıt,
mert nagyon beteg volt szegÈny). Nos, szerencsÈre mi ennÈl sokkal jobb egÈszsÈgi ·llapotban v·gtunk neki az idei, VI.
Petıfi HÈtnek, a sz·mos sportprogram is azt bizonyÌtja, hogy
nek¸nk nem volt sz¸ksÈg¸nk a
Penkert patikusnÈ s·lj·ra (legfeljebb ha valamelyik meccsen
lobogtatni akartuk volna, hogy
biztassuk a kedvenc csapatunkat). A foci hagyom·nyosan tˆmegeket vonzÛ sport·g, idÈn is
tal·n ez mozgatta meg a legtˆbb di·kot, Ès minden tisztelet
a szervezı XI. oszt·lyos di·ktan·csosoknak (Balogh D·vidÈknak), hogy milyen szÈpen levezÈnyeltÈk az egÈsz bajnoks·got.
Meg persze a tornagyıztes
AllStars csapatnak is, akik ezek
szerint nem hazudtolt·k meg a
nev¸ket.

Mikó Alexandra

Az oszt·lyok bemutatkoz·sai kˆz¸l l·tv·nyosak voltak az V. C mazsorettjei
volt (k¸lˆn kˆszˆnet Tudor
Cruceru Ès Dana Grama tesitan·roknak, meg a di·ktan·csosoknak, akik itt is kivettÈk a rÈsz¸ket a szervezÈsbıl). A kos·rbajnoks·got az ·ltal·nos iskol·sok kˆz¸l egyÈbkÈnt a VIII. Asok nyertÈk meg, a liciben pedig
a XII. D-sek, asztaliteniszben pedig kÈt testvÈr, Nagy Zsombor Ès
Nagy Szabolcs bizonyult a legjobbnak, nekik is gratul·lunk!
…s ha m·r valami kerek, gurul
Ès nem labda, akkor mi lehet?
TermÈszetesen biciklikerÈk, hi-

szen bringa¸gyessÈgi versenyt is
rendezt¸nk az idÈn (ez is m·r
hagyom·nyosnak mondhatÛ).
Sajnos a kisebbek kˆz¸l sokan
nem jˆttek el a versenyre, pedig
elızetesen beneveztek (mint
ahogy minden program elızetes
feliratkoz·sos
rendszerben
folyt), akik viszont nekiv·gtak az
akad·lyp·ly·nak, szÈpen teljesÌtettÈk azt. A h·rom k¸lˆnbˆzı
korcsoportban (VñVI., VIIñVIII.
Ès IXñXII. oszt·ly) Dombi LajosD·vid, Antal Cristian Ès SajÛ
Ferenc lett az elsı.

A PH viszont ˙gy az igazi, ha
egyens˙lyban van: nÈgy sportprogram mellett szervezt¸nk
nÈgy olyat is, ahol ink·bb a szellem vagy a m˚vÈszi ÈrzÈk domin·lt. ¡rus T¸nde tan·rnı alkotÛm˚helyÈben idÈn a fonalgrafika
technik·ja volt a tÈma (egyfajta
tÈrplasztika ez), Ès igaz·n dicsÈretes az, hogy kˆzel 25 gyerek
Èrdeklıdˆtt a kÈpzım˚vÈszet
eme form·ja ir·nt (zˆmmel kisebbek, de volt nÈh·ny kˆzÈpiskol·s is kˆzt¸k). A magyartan·rok kÈt programmal is gazdagÌtott·k az idei programlist·t,
mindkettıben a versÈ volt a fıszerep: a Vid·m Versek VersmondÛ VersenyÈn egÈsz megtelt
a manz·rdterem, Romh·nyitÛl
Arany J·nosig szÈles volt a v·lasztott kˆltık sk·l·ja. A sok
¸gyes szavalÛ kˆz¸l Nagy MercÈdesz szavalat·t ÈrtÈkelte legtˆbbre a tan·rokbÛl Ès di·ktan·csosokbÛl vegyesen ·llÛ zs˚ri.

Ilona tan·rnı Ès a VI. C-sek Petıfi-szavalÛversenyt szerveztek, a
programsorozat lez·r·sakÈnt pedig az imm·r hagyom·nyosnak
nevezhetı Oszt·lyok T˙r·ja is elindult: nem, nem valami tˆmeges kir·ndul·sra kell gondolni,
hanem egy tÈm·n bel¸li szellemi
utaz·sra. IdÈn a sportokÈ Ès a j·tÈkokÈ volt a fıszerep, minden
oszt·ly h˙zott ezek kˆz¸l egyet,
s azt kellett bemutatniuk nÈh·ny
percben az oszt·lyrÛl oszt·lyra
v·ndorlÛ zs˚rinek. A cÌmben jelzett egyens˙ly itt is ÈrvÈnyes¸lt: a
kicsiknÈl egy j·tÈk (a keresztrejtvÈny) vitte gyızelemre a VI. C-t,
a liciben pedig egy kemÈnyebb
sporttal, a pankr·ciÛval verekedtÈk fel magukat a dobogÛ legfelsı fok·ra a XI. C-sek. Itt szeretnÈm megdicsÈrni NÈmet Mariann tan·rnıt, aki hatodik Ève imm·r az Ñarcaî lett ennek a t˙rasorozatnak, amely a Petıfi HÈt tal·n legnagyobb programja.

Tan·rok Ès di·kok

…s ha m·r egyens˙ly, akkor a
mÈrleg nyelvÈt jelentette a kilencedik, bÛnuszprogram. IdÈn ñ
kivÈtelesen ñ vendÈgeink is voltak a Petıfi HÈten: ˆt Bihar megyei kˆzÈpiskola di·ktan·csosait Ès kÌsÈrıtan·raikat l·ttuk vendÈg¸l november 11-Èn, dÈlut·n,
Ès egy kÈtÛr·s, kreatÌv-interaktÌv
j·tÈksorozatba vontuk be ıket,
hogy imm·r ne csak mi l·ssuk,
hanem k¸lsısˆk is: milyen is az,
amikor mi ñ fÈlretÈve az iskola
merev formalit·sait ñ tan·rok Ès
di·kok egy¸tt, felszabadultan tudunk j·tszani. A program az EgysÈg a sokfÈlesÈgben nevet kapta,
Ès remÈlhetıleg folytat·sa is lesz
a tˆbbi iskola (a margittai, a szalontai, valamint a v·radi Ady,
Eminescu Ès Lor·ntffy) szervezÈsÈben. A programsorozat szÈkelyhÌdi Ñnyit·nyaî mindenkÈppen ÌgÈretesre sikeredett.
EpilÛgus. A PH lezajlott, de
semmi PiHi, jˆnnek a dolgozatok
meg m·s, lelkiegyens˙ly-segÌtı
gyakorlatok, de nyugi: jˆvıre jˆn
a PH7, Ès megnyugtatok mindenkit: nem lesz semleges, aki rÈszt
vesz rajta. Az egy¸ttj·tsz·s tapasztalat·val lesz gazdagabb.

Diáksarok

Persze voltak, akik m·s alternatÌv·j·t v·lasztott·k a labdaj·tÈknak, a kos·rlabda- Ès az asztalitenisz-bajnoks·g is nÈpszer˚



KreatÌv
rÈgi Ès ˙j programok

Püsök Ervin

Kos·rlabd·tÛl
asztaliteniszig

KÈt programot (szervezÈsi okokbÛl) ·t kellett tolnunk a kˆvetkezı hÈtre, Ìgy lett vÈg¸l is a Petıfi
HÈtbıl Petıfi Hetek. Holczman

A szavalÛverseny gyıztesei (balrÛl jobbra):
Fodor T¸nde, Nagy Karola MercÈdesz, Karancsi M·ty·s

Nyerjen könyvet!

REJTV…NY MEGFEJT…SE:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
NÈv: _________________________________________
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________________________________________________
____________________________________________
______________________________________________

KÈrj¸k a kiv·gott szelvÈnyt dobja be
janu·r 10-Èig az …r hangja dobozok valamelyikÈbe: SZ…KELYHÕD ñ v·rosi kˆnyvt·r,
Magyari papÌrbolt, Kˆltı Attila b·r
(a kˆrforgalom mellett), …RK÷B÷LK⁄T ñ ABC,
HEGYK÷ZSZENTMIKL”S ñ ABC.
Az 58. sz·munk keresztrejvÈnyÈnek megfejtıi kˆz¸l
kˆnyvet nyert: Szˆkıcs RÛbert (SzÈkelyhÌd)
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POSZT”
K÷LT’I
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…LETBIZ- R”MAI 500
TONS¡GA

MEGKEVERT
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SOROK
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FIRK¡L
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CSELEKV…S
¡LLAND”V¡ V¡L¡SA
SZ…N
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ELLENBEN
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NY¡J!
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ORVOSOL!
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P¡ROSAN!
…LESEN,
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SZ”L
‹RES H¡Z!
FIATALOS
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BET¤

VAGONBAN
TAL¡LHAT”!

¡

ER’SEN
”HAJT”
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ROM¡N
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