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Toldo sok·ig testÈpÌtı
volt, tavaly sport·gat
v·ltott, tagja lett
a Nat˙r Erıs Emberek
SzˆvetsÈgÈnek

A 2015-ˆs Èv elsı
tan·cs¸lÈsÈn
a legnagyobb vit·t
az Èves kˆltsÈgvetÈs
okozta

Interj˙ R·kÛczi Gergı
EurÛpa-bajnoki
ez¸st- Ès bronzÈrmes,
ˆtszˆrˆs orsz·gos
bajnok fogathajtÛval

Az …r tv
minden pÈnteken

este 20 Ûrai
kezdettel a

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!

Lakoss·gi fÛrumokat szervezett febru·rban a
szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal. ÷t napon
·t ˆsszesen ˆt helyszÌnre v·rt·k a lakoss·got,
minden nap 17 Ûr·tÛl. BÈres Csaba polg·r-
mester febru·r 18-·n a munk·s klubban, 19-
Èn a h·zhelyi Ûvod·ban, 20-·n a Malom utcai
Ûvod·ban, 23-·n a Kisk·gya utc·n, Madar·sz
L·szlÛ h·z·n·l, 24-Èn a felsıv·rosi Ûvod·ban
tal·lkozott a kˆrnyezı utc·k lakosaival.

A fÛrumokat a polg·rmester nyitotta meg,
aki kˆszˆntˆtte a megjelent lakosokat Ès be-
szÈlt az ˆnkorm·nyzat idÈnre tervezett fej-
lesztÈseirıl Ès a tervezett beruh·z·sokrÛl.
Kiemelte, hogy folytatÛdni fog az ivÛvÌz- Ès
csatornah·lÛzat kiÈpÌtÈse, ˙j sportp·lya
Èp¸l. RemÈlhetıleg m·r ·prilisban megnyit-
ja kapuit az ˙j kÛrh·z a volt ˆregek otthona
Èp¸letÈben. IdÈn megvalÛsul a nagyk·gyai
szakiskola fel˙jÌt·sa. FolytatÛdik a j·rdakÈ-
szÌtÈsi program, Ès kijavÌtj·k az aszfaltozott
utc·k hib·it. Folyamatban van az utc·k te-
lekkˆnyvezÈse, melynek vÈgeztÈvel a pol-
g·rmester remÈnyei szerint idÈn ˙j utc·kat
is aszfaltoznak. Az idei tervek kˆzˆtt szere-
pel az elker¸lı ˙t befejezÈse Ès egy bio-
massza-erım˚ ÈpÌtÈse, mely munkahelye-

ket is biztosÌt az itt lakÛknak. A t·vlati tervek
kˆzˆtt szerepel egy ˙j iskolaÈp¸let ÈpÌtÈse,
45 tanteremmel, 150 fıs ÈtkezdÈvel Ès egy
uszoda ÈpÌtÈse is. A tervek szerint az erdÈ-

szeti hivatallal kˆzˆsen lesz fatelepe is SzÈ-
kelyhÌdnak, mely az inkub·torh·z mellett
fog m˚kˆdni.

Folytatás a 2. oldalon

ÑSzılısgazd·k, jÛ bar·tok,
nagy esemÈny v·r most r·tok,
SzÈkelyhÌdon meghirdetj¸k
vil·ghÌr˚ borverseny¸nk.
RendezvÈny¸nk legfıbb oka:
L·ssuk kinek legjobb a bora?
Ki volt az az ¸gyes gazda,
ki tıkÈit jÛl gondozta?î
Õgy hÌvogatt·k a telep¸lÈs Ès a
kˆrnyÈk bor·szait, valamint az
ÈrmellÈki borkult˙r·t kedvelı Ès
annak hagyom·nyait ·polÛ Èr-
deklıdıket a febru·r 28-·n SzÈ-
kelyhÌdon megrendezett XXI. …r-
mellÈki borversenyre.

E felhÌv·sra a dÈlelıtt folya-
m·n, a meghirdetett kategÛri·k-
ban szÈpsz·mmal Èrkeztek is a

megmÈrettetÈsre sz·nt bormin-
t·k 22 telep¸lÈs (BerettyÛszÈp-
lak, BihardiÛszeg, Biharp¸spˆki,
Biharvajda, Debrecen, Duna-
adony, …r·br·ny, …rkˆbˆlk˙t,
…rmih·lyfalva, Hegykˆzp·lyi,
Hegykˆzszentimre, Hegykˆz-
szentmiklÛs, Kokad, Margitta,
Monospetri, Nagyv·rad, Otto-
m·ny, Szal·rd, SzÈkelyhÌd, Szen-
tjobb, TÈgl·s, Vedres·br·ny)
ˆsszesen 120 ned˚je ker¸lt a
zs˚ri asztal·ra. A bÌr·lÛk ñ dr.
Dorin Popa, Szoboszlai Hilda, ifj.
Cs·vossy Gyˆrgy, Szoboszlai
Csaba Ès Csikai Ferenc, a Hajd˙-
Bihar megyei kertbar·tok szˆ-
vetsÈgÈnek elnˆke szÌn, tiszta-

s·g, illat Ès Ìz alapj·n pontozt·k
a bormint·kat.

AmÌg a szakÈrtı zs˚ri dolgozott,
addig a bor·szoknak, szılısgaz-
d·knak lehetısÈg¸k volt egym·s
borainak kÛstolgat·s·ra, bar·ti
beszÈlgetÈsekre, szakmai tapasz-
talatcserÈre, vagy Èppen a ren-
dezvÈny helyszÌnÈn ki·llÌtott szı-
lÈszeti, bor·szati eszkˆzˆk meg-
v·s·rl·s·ra.

TermÈszetesen a jÛ borok mel-
lett a szÛrakoz·s is biztosÌtott
volt, a nagyv·radi M. M. PÛdium

m˚vÈszei, Moln·r J˙lia Ès Meleg
Attila elıad·s·ban ˆrˆkzˆld me-
lÛdi·k csend¸ltek fel. 

A zs˚rizÈs befejeztÈvel dr. Dorin
Popa elnˆk megelÈgedÈssel ÈrtÈ-
kelte a borversenyt Ès a borokat,
ˆrˆmÈt fejezte ki afelett, hogy Bi-
har megyÈben van borpotenci·l,
mely elıbb-utÛbb olyan szintre
fejlıdik, hogy ak·r megÈlhetÈst is
biztosÌthat a termelık sz·m·ra.
Noha a 2014-es Èv nem volt a leg-
megfelelıbb ennek az ·gazatnak,
a versenyborok kˆzˆtt akadtak

nagyon szÈp mint·k. A szakÈrtı
tov·bbi kitartÛ, tiszta munk·ra
biztatta a szılÈszeket, bor·szokat.

Az eredmÈnyhirdetÈs elıtt Sza-
bÛ ÷dˆn Bihar megyei parla-
menti kÈpviselı szÛlt a jelenlÈ-
vıkhˆz gratul·lva a XXI. …rmellÈ-
ki borverseny szervezıinek, Ès
bÌztatva minden bor·szt arra,
hogy b·tran haladjon tov·bb a
szakmai fejlıdÈs ˙tj·n, mert a mi-
nısÈgi borok nagy ÈrtÈket jelen-
tenek megyÈnk sz·m·ra. 

Folytatás a 3. oldalon

Lakossági fórumok
÷t szÈkelyhÌdi helyszÌnen t·jÈkoztattak Ès hallgatt·k meg a problÈm·kat

A v·rosrÈszek lakÛi nyÌltan elmondt·k sÈrelmeiket a v·rosvezetÈsnek 

Barta Imre (dÌjazott), Kov·cs Lajos szervezı,
Mih·ly G·bor kÈpzım˚vÈsz

Bar·ti han-
gulatban
borozgattak 
a rÈsztvevık
zs˚rizÈs
kˆzben
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Az …r Tv nyolcvankettedik ad·-
s·ban mutattuk be Todoszi ÷csi
ÑToldÛî egyik edzÈsÈt, majd be-
szÈlgett¸nk vele a kˆzelm˙ltrÛl
Ès az elıtte ·llÛ idıszakrÛl. Most
bıvebben kˆr¸lj·rjuk a tÈm·t,
egÈszen a kezdetekig megy¸nk
vissza!

ÑMÈg ·ltal·nos iskol·s, ha emlÈ-
keim nem csalnak ˆtˆdik oszt·-
lyos voltam, amikor egy szeren-
csÈtlen balesetet ·ldozata lettem

ñ emlÈkszik vissza ÷csi. ñ Ter-
m·lvÌzbe estem, a bal l·bamat
teljesen leforr·ztam, majd ezzel a
sÈr¸lÈssel a vas˙t·llom·stÛl haz·-
ig rohantam. FelÈp¸lÈsem kˆzel
m·sfÈl Èvig tartott, nÈh·ny hÛnap
ut·n, a sÈr¸lÈs s˙lyoss·ga miatt
az amput·l·s is szÛba ker¸lt. Sze-
rencsÈre ez nem tˆrtÈnt meg, vi-
szont a felÈp¸lÈs ut·n, egy telje-
sen ˙j ÈletstÌlust kellett kialakÌta-
nom. Elıbb ˙jra kellett tanulnom
j·rni, majd orvosi utasÌt·sra el-
kezdtem sportolni. S˙lyokat
emelgettem, majd Ra˛ Ghi˛a b·-
csihoz j·rtam birkÛzni.î 

A sport szeretete ˆrˆkre meg-
maradt. Ezt mi sem bizonyÌtja
jobban, mint az, hogy ÷csi tizen-

egy Ève konditermet m˚kˆdtet.
Sok·ig testÈpÌtÈssel foglalkozott,
tavaly pedig sport·gat v·ltott, tag-
ja lett a Nat˙r Erıs Emberek Szˆ-
vetsÈgÈnek. ÑMÈg 2008-ban kÈr-
tek meg v·rosunk vezetıi, hogy
hozzam el Fekete L·szlÛt egy v·-
rosnapi bemutatÛra. (Fekete L·sz-
lÛ erısportolÛ, 1988ñ1997 kˆzˆtt
Magyarorsz·g legerısebb embere
cÌm birtokosa volt ñ szerk. megj.)
El is jˆtt, Èn pedig azÛta is tartom

a kapcsolatot vele. Mi tˆbb, az ı
segÌtsÈgÈvel tudtam elkezdeni,
ezt a sportot, segÈdeszkˆzˆket
biztosÌtott az edzÈsekhez.î

Hogy melyek ezek az eszkˆzˆk,
azt l·thattuk televÌziÛnkban is.
÷csi 120 kilÛs golyÛt emelget, az
·ltala gˆrgetett gumiabroncs a
beleszerelt vasakkal egy¸tt 415
kilÛt nyom, a ÑsÈt·ltatottî valiz·k
230, illetve 250 kilÛsak, a szikla
pedig 170 kilÛ. ÑFekete Laci mel-
lett kˆszˆnettel tartozom Csorj·n
Istv·n v·llalkozÛnak, aki ˆssze-
hegesztette a vasakat, Ès szintÈn
itt kell megemlÌtenem Nagy Attila
Ès Marius Pica nevÈt. Elıbbi he-
lyet adott az egykori Kinder gy·r
ter¸letÈn edzıteremnek, utÛbbi

pedig az ·llandÛ segÌtım, mond-
hatni azt szemÈlyes edzım lett.
Kˆzel egy Èv elteltÈvel, heti kÈt
edzÈssel elÈrtem azt, hogy az ed-
dig haszn·lt s˙lyokat kinıttem,
·tlagban 10ñ20 kilÛval kellene
nehezÌteni ıket. A felszerelÈs
ˆsszkˆltsÈge 150 000 forint kˆr¸l
lesz Ès tov·bbi tˆmˆr vasakat is
szeretnÈk beszerezni. Ha esetleg
b·rki tud segÌteni ñ ha m·ssal
nem, csak egy sz·m·ra felesleges
vasdarabbal ñ vagy t·mogatÛkÈnt
besz·llna, nagy szeretettel v·-
rom, minden segÌtsÈg jÛl jˆnî ñ
magyar·zza.

TelevÌziÛs ad·sunk Ûta ÷csi
mellÈ Ñszegıdˆttî egy csokalyi
fiatalember, Kiss Attila, aki Tol-
dÛ szerint fantasztikus adotts·-
gokkal bÌr. A sr·c mindˆssze 20
Èves, m·ra ·llandÛ edzıpartne-
rek lettek, sıt Fekete L·szlÛ szer-
vezÈsÈben idÈn ny·ron p·ros-
ban versenyeznek majd, egy Ma-
gyarorsz·gon rendezett Nat˙r
Erıs Emberek nemzetkˆzi ver-
senyen. ÑMikor elıszˆr szÛlt Atti-
la, hogy megnÈzi egyik edzÈse-
met Ès be is sz·ll, kÈtkedtem egy
kicsit, de amit tıle l·ttam az na-
gyon meggyızı volt. A fizikai
adotts·ga nagyon jÛ Ès ami na-
gyon fontos, a kitart·s is meg
van benne, ami nÈlk¸lˆzhetet-
len ebben a sport·gban. BÌzom
benne, hogy ez nem csak fell·n-
gol·s rÈszÈrıl, a jˆvıben szÈp si-
kereket Èrhet¸nk el egy¸ttî ñ
z·rta a beszÈlgetÈst ToldÛ.

Ebben bÌzunk mi is, egy ˙j
sport·gban vihetik tov·bb v·ro-
sunk hÌrnevÈt a fi˙k. P·lyafut·su-
kat mi is nyomon kˆvetj¸k majd
Ès remÈlhetıleg szÈp sikerekrıl
sz·molhatunk majd be lapunk
has·bjain vagy Èppen televÌziÛs
ad·sunkban!

Juhász György

Toldo – Székelyhíd
natúr eros embere

Lakossági fórumokat
tartottak Székelyhídon

„Bearanyozódtak”
a Phoenixesek

Pályán a 11-13 éves focisták is!

Folytatás a 1. oldalról
A polg·rmester felvetette, hogy
van-e valÛs igÈny egy szÈkelyhÌdi
disznÛpiac megnyit·s·ra. Az ̂ tle-
tet a jelenlÈvık egy rÈsze t·mo-
gatta, de volt, aki szerint fˆlˆsle-
ges. A lakoss·g felvetÈsei hason-
lÛak voltak mind az ˆt helyszÌ-
nen. Szinte minden helyszÌnen
felmer¸lt a j·rdaprogram folytat·-
sa, az utc·k aszfaltoz·s·nak kÈr-
dÈse, nÈh·ny ˙t ˙jrakˆvezÈse, a
szennyvÌz- Ès ivÛvÌzh·lÛzat bıvÌ-
tÈse, a term·lf˚tÈs problÈm·i, nÈ-
h·ny helyen a vÌzÛr·k hi·nya, ˙j
munkahelyek teremtÈse, Ès a kÛ-
bor kuty·k problÈm·ja.

A munk·s klubban sajnos elÈg
kis sz·mban jelentek meg a kˆz-
pontban Ès kˆrnyÈkÈn lakÛk.
H·zhelyen m·r nagyobb volt az
ÈrdeklıdÈs. Itt helyi ˆtletkÈnt fel-
mer¸lt egy klub kialakÌt·s·nak
lehetısÈge, amit elsısorban az
idısebbek, de ak·r a fiatalok is
szÌvesen haszn·ln·nak.

A Malom utcai Ûvod·ban volt a
legnagyobb az ÈrdeklıdÈs. Itt
tˆbb mint 40 Èrdeklıdı gy˚lt
ˆssze, ezÈrt itt volt a legtˆbb kÈr-
dÈs is. Az ·ltal·nos problÈm·kon
kÌv¸l itt felmer¸lt a t˙l magas
fˆldadÛk problÈm·ja, a h·zak
elıtti ·rkok rendszeres kitakarÌt·-
sa, az elvÈgzett munk·k minısÈ-
gÈnek ellenırzÈse, ˙jabb tÈrfi-
gyelı kamer·k kihelyezÈse, ter-
mÈnylop·sok, a kˆzvil·gÌt·s Ègı-
inek pÛtl·sa, a patakmeder ˙jra
kitakarÌt·sa, egy kellemes ÈlettÈr
kialakÌt·sa, a kommunik·ciÛs
problÈm·k kik¸szˆbˆlÈse.

Kisk·gy·n is Èrdekes Ès hasz-
nos felvetÈseket halottunk. PÈl-
d·ul, hogy jÛ lenne egy buszj·ra-
tot beindÌtani Magyarorsz·gra, az
elker¸lı ˙t elkÈsz¸lte ut·n az

adÛz·si kategÛri·k megv·ltozta-
t·sa, illetve forgalomkorl·toz·s
bevezetÈse. Itt is fˆlvetettÈk a t˙l
magas fˆldadÛ problÈm·j·t Ès a
munkahelyek teremtÈsÈnek le-
hetısÈgÈt.

Az utolsÛ v·rosi fÛrumot a Fel-
sıv·rosban tartotta a polg·rmes-
ter. Ezt sajnos megzavarta egy s˙-
lyos incidens. Nicolae Du˛a lakos
fˆlszÛlal·sa alkalm·val bejelen-
tette, hogy egy aj·ndÈkot hozott
a polg·rmesternek, majd egy sza-
tyorbÛl elıvett egy Èjjeli edÈnyt,
amibıl ¸dÌtıitallal leˆntˆtte a
polg·rmestert. Mivel BÈres Csaba
hivatalos minısÈgben volt jelen a
fÛrumon, ˙gy az elkˆvetı ezzel a
tettÈvel mag·t a polg·rmesteri
funkciÛt, a hivatalt inzult·lta.

Minden fÛrumon felmer¸lt,
hogy problÈm·k vannak a roma
lakoss·ggal, a SzÌkon elsısorban
a lop·sok, az ·llom·s kˆrnyÈkÈn
a szemetelÈs Ès v·rosszerte prob-
lÈma, hogy a kuk·kat mÈg a ku-
k·sautÛ megÈrkezÈse elıtt ·tku-
tatj·k, a szemetet kiborogatj·k Ès
szÈtszÛrj·k. Az ¸gy megold·sa
ÈrdekÈben a polg·rmester m·r
intÈzkedett, hogy a roma lako-
sok is civiliz·ltan kˆzlekedjenek
Ès viselkedjenek a telep¸lÈsen.

Valamennyi lakoss·gi fÛrumon
BÈres Csaba polg·rmester felje-
gyezte az elhangzott kÈrdÈseket,
majd rÈszletesen v·laszolt r·juk.
A kˆnnyen orvosolhatÛ problÈ-
m·k ¸gyben a kˆvetkezı mun-
kanapokon megtette a megfelelı
lÈpÈseket a megold·s ÈrdekÈben.
Az ˆsszetettebb problÈm·k ese-
tÈn pedig elindÌtotta az ¸gyintÈ-
zÈs menetÈt.

Az ˆt lakoss·gi fÛrumon ˆssze-
sen 95 szemÈly vett rÈszt.

Tiponucz Tibor

A Phoenix Sportegyes¸let karatÈsai Hajd˙n·n·son a HÛdos Imre Ku-
p·n versenyeztek, a kelet-magyarorsz·gi rÈgiÛ egyes¸leteivel. FlÛra
Fruzsina a saj·t koroszt·lya mellett m·sik kÈt kategÛri·ban is elsı he-
lyen vÈgzett, TÛth GardÛ Dorottya is aranyÈrmes lett. EzenkÌv¸l egy
m·sodik, ̂ t harmadik Ès kÈt negyedik helyet szereztek SzÈkelyhÌd ka-
ratÈsai. Guba JÛzsef vezetıedzı ˆrˆmmel tett eleget a n·n·siak meg-
hÌv·s·nak, hisz csapata a m·rcius 7-i rom·n bajnoks·gra kÈsz¸l.

J. Gy.

A kÈt kisebb koroszt·ly ut·n febru·r 14-Èn a szÈ-
kelyhÌdi sportcsarnokban, a kˆzepesek fogadt·k
Margitta, …rmih·lyfalva Ès Szentjobb csapatait. A
nÈgyes torn·n mindenki j·tszott mindenkivel,
h˙sz-h˙szperces meccset.

MÈg mielıtt a rÈszletekbe jobban belemen-
nÈnk, meg kell emlÌten¸nk, hogy a szervezÈsbe
kisebb hiba cs˙szott. Kommunik·ciÛs problÈ-
m·k miatt a margittaiak 14ñ15 Èves fiatalokkal
Èrkeztek, Ìgy elÈg egyoldal˙v· v·ltak a mÈrkızÈ-
sek sz·mukra. Na de ha m·r eljˆttek, h·rom
edzÈsnek megfelelı meccset j·tszottak, mind-
egyiken csak a gÛlar·ny volt a kÈrdÈs. Nem volt
meglepetÈs a tornagyızelm¸k, Ès mÈg l·thatjuk
ıket febru·r 28-·n, amikor tÈnyleg ez a korosz-
t·ly is megmÈrettetik.

Amilyen egyoldal˙ volt a harc a tornagyızele-
mÈrt, ann·l kiÈlezettebb volt a versengÈs a kÈpze-
letbeli dobogÛ m·sodik fok·Èrt. Ezt vÈg¸l a szent-
jobbiaknak siker¸lt megszerezni¸k, jobb gÛlar·-
nyuknak kˆszˆnhetıen, …rmih·lyfalva elıtt. Nos,
ami a szÈkelyhÌdi csapatot illeti, az nagyon negatÌv
meglepetÈs volt. Az edzÈseken sorra jÛl teljesÌtettek
a fi˙k, a minibajnoks·got alig v·rt·k. Mint az edzı-
j¸k, b·tran leÌrhatom, hogy semmi jel nem mutatott
ilyen gyenge szereplÈsre. Nem az utolsÛ hellyel
van a baj, de a mutatott j·tÈk, pontosabban a muta-
tott semmi, kicsit elkeserÌtı. Az edzÈsen gyakorolt
dolgokbÛl semmit nem valÛsÌtottak meg a sr·cok,
r·ad·sul nÈh·ny ember hozz··ll·s·val is komoly
problÈm·k vannak. Mint minden m·s veresÈgbıl,
ebbıl is tanulni lehet. Ami egyelıre biztos, hogy az
edzÈsek nehezedni fognak, m·rciustÛl a heti kÈt
gyakorl·s mellÈ egy m·sik futÛedzÈs lesz kˆtelezı,
Ès legvÈgsı esetben ak·r ki is lehet majd ker¸lni a
csapatbÛl. Antonio Carlos Ortega, a VeszprÈm kÈ-
zilabdacsapat·nak vezetıedzıje szerint Ña sport-
ban nincs garancia semmire, egy¸tt kell Èlnem az-
zal, hogy ha nem teljesÌtem, amit v·rnak tılem, rˆ-
vid ˙ton megv·lnak tılemî.

J, Gy,

A szÈkelyhÌdi csapat tagjai
¡kom Sebastian, Antal ™tefan, Balogh JÛzsef,
Bartha Dominik, Elekes KristÛf, Hasznosi ¡d·m,
LÈtai Gergı, Magyari Kopp·ny, M·jercsik Szil·rd,
Marink·s Kriszti·n, MÈsz·ros Tam·s, Raul T„tar,
⁄jv·ri D·vid, VÌgh Szabolcs, Ès a torn·rÛl most
hi·nyzÛ Kokovai Csongor.

Todoszi ÷csi edzÈs kˆzben

A Phoenix Sportegyes¸let vid·m sportolÛi
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TISZTELT LAKOSOK!
SzÈkelyhÌd v·ros rendırsÈge felhÌvja az ˆnˆk figyelmÈt:

A lak·sokbÛl, t·sk·kbÛl, zsebekbıl valÛ lop·sok visszaszorÌt·sa Èr-
dekÈben tegyÈk meg a kˆvetkezı megelızı intÈzkedÈseket:
1. Amikor a piacon v·s·rolnak vagy zs˙folt helyeken tartÛzkodnak,
tarts·k pÈnzt·rc·jukat belsı zsebeikben, amit biztosÌtsanak gomb-
bal vagy vill·mz·rral. PÈnz¸ket mellzsebeikben vagy a testhez leg-
kˆzelebbi zsebeikben tarts·k.
2. Ne tarts·k pÈnz¸ket ruh·zatuk oldalzsebeiben, szatyorban vagy
l·thatÛ helyen, soha ne sz·molj·k pÈnz¸ket az utc·n vagy olyan he-
lyeken, ahol m·sok is tartÛzkodnak a kˆzelben.
3. Jelezzenek azonnal minden lop·st vagy lop·si kÌsÈrletet a 0769-
337103-as telefonsz·mon, melyen a nap minden Ûr·j·ban elÈrhetık
a v·rosi rendırsÈg szolg·latot teljesÌtı tisztjei.
4. Ha nem tartÛzkodnak otthonukban, ne hagyj·k nyitva az ablako-
kat Ès a bej·rati ajtÛt, ha hosszabb idıre elt·voznak otthonukbÛl,
bÌzz·k lak·suk fel¸gyeletÈt szomszÈdaikra, rokonaikra, bar·taikra.
5. Ne beszÈljenek ismeretlen szemÈlyekkel a lak·sukban ırzˆtt
pÈnzrıl, anyagi javakrÛl, ÈrtÈkekrıl.
6. Ne fogadjanak lak·sukban ismeretlen szemÈlyeket, akik k¸lˆnfÈ-
le ·rukat kÌn·lnak megvÈtelre, alkohol befoly·sa alatt ·llnak vagy
k¸lˆnfÈle hivatalos beoszt·sra hivatkoznak.
7. Ha b·rmilyen t·rsadalomellenes cselekmÈny ·ldozatai, azonnal
hÌvj·k az elıbbiekben emlÌtett telefonsz·mot, illetve az egysÈges
112-es s¸rgıssÈgi segÈlykÈrı telefonsz·mot.

Lapunk oldalain egy ̇ j, ·llandÛ rovatot szeret-
nÈnk indÌtani, melyben segÌtsÈget kapunk
Szil·gyi Dorin agr·rmÈrnˆktıl. Mint havilap,
mindig az aktu·lis konyhakerti, szılÈszeti
vagy gy¸mˆlcsˆssel kapcsolatos tan·csokat
ismertetj¸k majd olvasÛinkkal.

Most, m·rcius elejÈn a gy¸mˆlcsf·k tÈli lemosÛ per-
metezÈsÈvel indÌtunk. Lassan eljˆnnek a fagymen-
tes napok, +5 Celsius-fok kˆr¸l, elkezdhetj¸k gy¸-
mˆlcsf·ink lemos·s·t, majd nÈh·ny napra r· azok
permetezÈsÈt. Ezzel elsıdleges cÈlunk az ·gakon
tal·lhatÛ baktÈriumok Ès gomb·k elpusztÌt·sa, vala-
mint az ·ttelelı k·rtevık b·rmilyen form·j·nak
kiÌrt·sa. Nagyon figyelj¸nk arra, hogy a csonthÈjas
f·krÛl mindenkÈpp t·volÌtsuk el az ott maradt gy¸-
mˆlcsm˙mi·kat. Ennek elmulaszt·sa ak·r komoly
kˆvetkezmÈnyekkel is j·rhat, vÈgsı esetben monÌ-
li·s megbetegedÈs jˆhet lÈtre. A monÌlia alatt a vir·-
gok, a sarjhajt·sok, a gallyak Ès a termÈsek is fertı-
zıdnek, sıt kÈsıbb a vir·gok Ès a fiatal termÈsek
megbarnulnak Ès elsz·radnak. 

A permetezÈs elıtt a f·kat alaposan tisztÌtsuk meg,
ha van kÈregkaparÛ, azzal, ha nincs, akkor egy erı-
sebb kefe is elÈg lehet. Nagyon figyelj¸nk arra,
hogy a mÈlyedÈsekbıl is piszk·ljuk ki a k·rokozÛ
rovarokat. A lemosÛ permetezÈst nagy lÈmennyi-

sÈggel, ·ztatÛszer˚en vÈgezz¸k. A baktÈriumok Ès
gomb·k ellen k¸lˆnbˆzı rÈzalap˙ szereket hasz-
n·ljunk, mint pÈld·ul Alcupral 50 PU, Champ 77
WG, Cuproxat vagy Funguran OH 50 WP. Ezek a le-
mos·s mellett a nˆvÈny kÈsıbbi fejlıdÈsÈre is hat-
nak, hisz erısebbÈ Ès ellen·llÛbb· teszik a szˆvete-
ket, Ès haszn·latukkal a kÈsıbbi metszÈs ·ltali se-
bek is hamarabb begyÛgyulnak majd.

A rovarok Ès m·s k·rtevık ellen, olajtartalm˙
szerekkel vÈdekezz¸nk. Ezeknek fontos hatÛ-
anyaga az imidakloprid, melynek cs˙csir·ny˙
sz·llÌtÛd·sa valamennyi ˙jonnan kÈpzıdˆtt zˆld
nˆvÈnyi rÈszbe is eljut. Ezek kˆz¸l a szerek kˆz¸l
aj·nlott a Confidor Oil vagy a Nuprid Oil, keverÈsi
ar·nyuk 1,5%. Nagyon figyelj¸nk arra, hogy a ha-
gyom·nyos rÈztartalm˙ szereket ne keverj¸k az
olajtartalm˙akkal. EzÈrt is aj·nlott a lemos·s ut·n
minimum egy hetet v·rni az elsı permetezÈssel!
Arra is fektess¸nk hangs˙lyt, hogy a vÈdekezÈs
idıpontja minÈl kˆzelebb legyen a r¸gypattan·s-
hoz, de semmikÈpp se haladja meg azt. Ha a leÌr-
taknak megfelelıen elvÈgezz¸k a munk·latokat,
megalapozzuk gy¸mˆlcsˆs¸nk egÈsz Èves megvÈ-
dÈsÈt a k·rtevık ellen.

Kˆvetkezı lapsz·munkban a szılıvel Ès a pal·n-
ta gondoz·ssal foglalkozunk majd.

J. Gy.

A legfontosabb vitatÈm·t az Èves
kˆltsÈgvetÈs jelentette az idei el-
sı, febru·r 17-Èn, dÈlut·n zajlott
tan·cs¸lÈsen. A jelenlÈvıket Ka-
rancsi BÈla, Èrolaszi RMDSZ-es
tan·csosa kˆszˆntˆtte, majd is-
mertette a napirendi pontokat.

A kˆltsÈgvetÈst Bocor Andrea,
a polg·rmesteri hivatal fıkˆny-
velıje ismertetett a v·rosveze-
tıkkel. Tˆbben leszˆgeztÈk,
hogy ˆsszessÈgÈben ez egy igen
kezdetleges kˆltsÈgvetÈs, ez az
Èv folyam·n mÈg v·ltozhat, mÛ-
dosulhat majd. Nagyon sok
megnyert p·ly·zat megvalÛsÌt·-
sa m·r most is folyik v·rosunk-
ban, sokakra ezent˙l p·ly·zunk
majd. Ezek majd mindegyikÈbıl
tˆbb-kevesebb ˆnrÈszt kell v·l-
lalni, nagyon sok pÈnzt kell for-
dÌtani r·juk. Ha ezekbıl meg-
maradnak, vagy visszaker¸lnek
majd bizonyos ˆsszegek, akkor
azok ak·r ·t ker¸lhetnek majd
m·s befektetÈsekbe, beruh·z·-
sokba is. 

Ami most biztosnak l·tszik,
hogy idÈn vÈgre befejezıdhet
SzÈkelyhÌd, Csokaly, Nagyk·gya
Ès HegykˆzszentmiklÛs ivÛ- Ès
szennyvÌzh·lÛzat·nak kiÈpÌtÈse.
…rolasziban megkezdıdik a la-
kosok ·ltal nagyon hi·nyolt kul-
t˙rh·z ÈpÌtÈse, Ès …rkˆbˆlk˙ton
is meg˙jul a kult˙rh·z az Èp¸le-
te. A nÈgy faluban felÈpÌtett szo-
ci·lis kˆzpontokat lakhatÛv· te-
szik, Ès vÈgre befejezıdik SzÈ-
kelyhÌdon a h·romhekt·ros v·-
rosi park Ès az ˙j focip·lya meg-
ÈpÌtÈse is. 

Az elızetes hÌresztelÈsek sze-
rint az idei Èvben is megkapj·k
fizetÈs¸ket a h·tr·nyos hely-
zetben, fogyatÈkoss·ggal Èlı
emberek gondozÛi. Ez a szer-
zıdÈses Ès az otthoni gondvi-
selıkre is vonatkozik. Az ˆn-
korm·nyzat ilyen esetekben 16
emberrel kˆthet munkaszerzı-
dÈst, amibıl jelenleg 14 alkal-
mazott van, Ìgy mÈg kÈt helyet
tudnak biztosÌtani. Az otthoni

gondozÛk sz·ma v·rosunkban
hatvan lehet, ebbıl jelenleg ˆt-
ven hely van betˆltve Ès nÈgy-
re van kÈrvÈny leadva. RemÈl-
hetıleg elÈg lesz a fent maradt
hat szabad hely. 

V·rosunkhoz Èrkezett egy
olyan kÈrÈs, miszerint adÛmen-
tessÈget Èlvezzenek majd azok a
karitatÌv szervezetek, melyek
tˆbbsÈg¸kben h·tr·nyos helyze-
t˚ gyerekekkel foglalkoznak,
vagy esetleg ñ mint a Pongr·cz
AlapÌtv·ny Nagyk·gy·n ñ tele-
p¸lÈseink fejlıdÈsÈben, ak·r
tiszt·ntart·s·ban segÌtenek. En-
nek a kÈrÈsnek v·rosunk eleget
tesz, Ìgy a nagyk·gyai Pongr·cz
AlapÌtv·ny, a nonprofit BMAA Ès
a rom·nñnÈmet Alsterdorf Egye-
s¸let idÈntıl Ñmegszabadulî a
helyi adÛktÛl.

V·rosunkban Ès Csokalyon is
nÈh·ny ˙tvonal keresztezi a vas-
˙ti sÌneket. Itt a m·r meglÈvı
utak megs¸llyedtek, megrong·-
lÛdtak Ès lassan veszÈlyessÈ v·l-
tak. Ennek mihamarabbi megol-
d·s·t elfogadt·k. A tan·csosok
helyt adtak a csokalyi lakosok
Ès tan·rok kÈrÈsÈnek, iskol·juk
˙jra felveszi FÈnyes Elek fˆld-
rajztudÛs nevÈt. Az intÈzmÈny
m˚kˆdtetÈsÈt termÈszetesen to-
v·bbra is a szÈkelyhÌdi Petıfi
S·ndor ElmÈleti LÌceum l·tja el.
A kˆztisztviselıi 39 posztbÛl ed-
dig h˙sz van betˆltve, ˙jabb ket-
tıre jelentkeztek, Ìgy mÈg min-
dig 17 szabad hely van. A sta-
tisztikai hivataltÛl a polg·rmes-
teri hivatal kapott egy haszn·lt
Daewoo Leganza szemÈlygÈp-
kocsit, mely a tan·cs dˆntÈse
szerint az Ekoland cÈg szolg·la-
ti autÛjakÈnt fog m˚kˆdni. VÈ-
g¸l, de nem utolsÛ sorban meg-
oldÛdni l·tszik a szoci·lis mun-
k·sok sorsa is. A v·rosi tan·cs
egyhang˙lag megszavazta, hogy
a munk·latokat ezent˙l Csuka
JÛzsef alpolg·rmester koordi-
n·lja majd.

Juhász GyörgyMunkálatok a kertben és a gyümölcsösben

Megszületett
az elsodleges költségvetés

Folytatás a 1. oldalról
ÑEnnek a tÈrsÈgnek kˆzˆsen ˙jra
kell teremts¸k azt a brandet,
amellyel rÈgen rendelkezettî ñ
mondta a kÈpviselı.

BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·r-
mestere is kˆszˆntˆtte a jelenlÈ-
vıket, egÈszsÈget, ·ld·sos mun-
k·t Ès jÛ hangulatot kÌv·nva a je-
lenlÈvı ÈrmellÈki Ès …rmellÈken
t˙li bor·szoknak. BeszÈdÈben el-
mondta, hogy a v·ros polg·rmes-
teri hivatala Ès ˆnkorm·nyzata, a
helyi RMDSZ-szervezettel Ès Pro
SzÈkelyhÌd Egyes¸lettel kˆzˆsen
elindÌtott egy folyamatot, mely-
nek cÈlja az ÈrmellÈki Ès ezen be-
l¸l a szÈkelyhÌdi borturizmus fel-
lendÌtÈse. Ennek a folya-
matnak az elsı radik·lis
lÈpÈse volt az is, amikor
az …rmellÈki ’sz ren-
dezvÈnysorozatot a szı-
lÈszet Ès bor·szat kˆrÈ
ÈpÌtettÈk fel, Ès ennek
eredmÈnyekÈnt a tavalyi
Èvben a nyitott pince na-
pok alkalm·val a SÛs˙t
nev˚ pincesorra annyi
l·togatÛt siker¸lt kicsa-
logatni, mint mÈg soha.
Az elˆlj·rÛ elmondta,

hogy tervben van egy bor·szkÈp-
zı iskola beindÌt·sa, illetve a szÈ-
kelyhÌdi szÈkelyle·nyka bor kikÌ-
sÈrletezÈse is. 

A XXI. …rmellÈki borversenyen
a benevezett 120 borbÛl 39
arany-, 35 ez¸st-, 29 bronzminı-
sÌtÈst Èrt el, 17 minta gazd·ja em-
lÈklapban rÈszes¸lhetett. A szÈ-
kelyhÌdi bor·szok t·bor·bÛl a
legnagyobb pontsz·mot (18,84)
Barta Imre szılı- Ès bortermelı
kir·lyle·nyka bora Èrte el, meg-
szerezve Ìgy a legjobb szÈkelyhÌ-
di bor·sznak j·rÛ Mih·ly G·bor
szobr·szm˚vÈsz ·ltal kÈszÌtett
MiskakancsÛt, melyet maga az al-
kotÛ m˚vÈsz nevezett el Hamvas-

f¸rt bordÌjnak, s melyet Barta Im-
re egy Èvig b¸szkÈn ırizhet.

A borverseny legjobb fehÈr sz·-
raz bora Nagy Enikı nevÈhez
kˆthetı, mely 19,28-as pontsz·-
mot elÈrt rajnai rizling. 

A legnagyobb pontsz·mot elÈrt
fehÈr arom·s tramini F·bi·n Ti-
bor munk·j·t dicsÈri, a megszer-
zett 19,50-es pontsz·mmal az Èv-
j·ratos borok kˆzˆtt is az elsı he-
lyet tudhatta mag·Ènak. 

Vˆrˆsborok kategÛri·ban Ko-
v·cs Zolt·n lehetett a legboldo-
gabb, hiszen az ·ltala kÈszÌtett
k¸vÈ (cuvÈe) kapta a legnagyobb
19-es pontsz·mot.

A legfiatalabb szÈkelyhÌdi bo-
r·sz cÌmet ebben az Èvben is ifj.
Egeresi B·lint Èrdemelte ki. Az
eredmÈnyhirdetÈs ut·n ÈrtÈkes
tombolat·rgyak sorsol·s·t ejtet-
tÈk meg a szervezık. A legsze-
rencsÈsebb az Ottom·nybÛl Èr-
kezett Birinyi J·nos lett, aki 100 li-
teres inox tart·lyt vihetett haza.

A XXI. …rmellÈki borverseny
szervezıi ñ Czapp ¡rp·d, Kov·cs
Lajos, Hasznosi S·ndor, Murguly
Gabriella, P·l Zsolt Ès Erdei
Tam·s ñ a megmÈrettetÈs izgal-
mait jÛhangulat˙ b·llal orvosol-
t·k, ahonnan nem hi·nyozhattak
a legfinomabb ÈrmellÈki borok, a
finom Ètelek Ès a hangulatfelelıs
Buliszerviz zenekar sem.

Fekete Katalin

Évtizedes borverseny

Czapp ¡rp·d szervezı ·tadja Birinyi J·nosnak a tombola fıdÌj·t

A zs˚ri munka kˆzben
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Igaz, nem Ñmind a kettı fehÈrî, Ès ha ıszinte akarok
lenni, kettınÈl jÛval tˆbbet sz·molhat ˆssze a l·to-
gatÛ, akit Kov·cs ¡gnes, a szÈkelyhÌdi Gyermek JÈ-
zus Otthon·nak vezetıje kˆrbevezet az Èp¸let fel-
˙jÌt·s alatt ·llÛ, rÈszben befejezett alagsor·ban. 

Az alapÌtv·ny munkat·rsai ˙jra l·togathatÛv· Ès
lakhatÛv· var·zsolt·k a v·ros kastÈly·nak rÈgÛta
romos Èp¸letÈt, Ès az Ìgy lassan kÈt Ève biztosÌt csa-
l·dot az itt lakÛ gyere-
keknek Ès nevelıik-
nek. A DÈvai Szent
Ferenc AlapÌtv·ny
2010 nyar·n kapta
meg az Èp¸letet a szÈ-
kelyhÌdi polg·rmeste-
ri hivataltÛl, Ès 2013.
j˙nius 29-Èn tˆrtÈnt
bekˆltˆzÈse Ûta Èvrıl
Èvre haladnak a mun-
k·latok a fel˙jÌt·s Ès
karbantart·s terÈn. A
rÈgi barokk kastÈly
nyugati sz·rny·ban
vette kezdetÈt az ˙jj·-
ÈpÌtÈs, tavaly pedig az
Èszakkeleti sz·rny
alagsor·ban folytak a
munk·latok, Ès amint
a jÛ idı engedi, itt
folytatÛdnak idÈn is.

Az otthon huszonegy kiskor˙ lakÛja kˆz¸l az isko-
l·sok mÈg nem Èrkeztek haza, azonban a dÈli Ûr·k-
ban az Ûvod·sok minden aprÛ kis neszre f¸lelnek,
Ès jÛ h·zigazd·hoz mÈltÛan fogadj·k a vendÈget,
nincs hi·ny ˆlelÈsekben Ès puszikban. Az elsı Ûra
b˙jÛcsk·val Ès rajzol·ssal telik, majd megtekinthe-
tem a m·r jÛl ismert, mÈgis ˙jnak t˚nı Èp¸letet. Az
udvar mˆg¸l egy folyosÛra nyÌlik a bej·rat, amely-
nek vÈge hom·lyba vÈsz, Ès az egym·st balrÛl-jobb-
rÛl v·ltÛ ajtÛk mˆgˆtt rejtızˆ termek egyikÈbe be-

nyitva sok-sok tulip·n ragadja
meg a fÈnybe belÈpı tekintetÈt. 

A tulip·nos szoba elsısorban
ebÈdlıkÈnt funkcion·l, de mi-
vel ¡gi nÈni leg˙jabb Ès egy-
ben legnagyobb b¸szkesÈge,
ezÈrt tanulÛszobakÈnt, sıt, nÈ-
ha irodakÈnt is funkcion·l,
amennyiben nem csup·n a
vendÈgek vendÈg¸l l·t·s·rÛl,
hanem azok leny˚gˆzÈsÈrıl
van szÛ: Ñaz ebÈdlı Ès a tˆr¸l-
kˆzı; errıl a kÈt dologrÛl is-
merszik meg egy asszony h·za
t·jaî. A fenyıb˙torokat dÌszÌtı
festett tulip·nok ¡gi nÈni keze
munk·i, de a t·gas szoba min-
den egyes t·rgya az ı egyÈnisÈ-
gÈt t¸krˆzi, egy csˆppnyi SzÈ-
kelyfˆldet az …rmellÈken. Az
egyik falon egy aprÛcska szÈ-

kely kapu hÌvja fel mag·ra a figyelmet, amelynek az
ajtaja rÈsnyire nyitva ·ll, a hat·rokon t˙llÈpı kap-
csolatok Ès a vendÈgszeretet fontoss·g·t szimboli-
z·lva. ÑBehunytam a szemem, Ès elkÈpzeltem, hogy
mit hova fogok tenniî ñ mesÈli ¡gi nÈni, mikˆzben
˙jabb Ès ˙jabb szÈpÌtÈseken tˆri a fejÈt. ValÛban jÛl-
esı ÈrzÈs l·tni, ahogy mindezek az elkÈpzelÈsek
idıvel megvalÛsulnak. Ehhez sokan hozz·j·rulnak,

saj·t kez˚leg rakva le a csempÈt vagy szerelve be a
mosdÛkagylÛt, Ès Èppen ezÈrt mindig sok a ven-
dÈg, ,,sok a kÈtl·b˙ angyal, h·la a JÛistennekî.

ÑSzÈkelyhÌdra mindenki szÌvesen jˆn visszaî ñ tol-
m·csolja vezetım Bˆjte Csaba gyakran ismÈtelge-
tett szavait, mert mindenkitıl nagyon szÈp dolgokat
hall a telep¸lÈsen m˚kˆdı otthonrÛl Ès az azt t·mo-
gatÛkrÛl, Ñaki egyszer itt megfordul, az biztosan el-
jˆn mÈg m·skor isî.

Szamos Mariann

TapasztalatbÛl tudom, hogy nem
t˙l szerencsÈs, ha egy ˙js·gÌrÛ
szemÈlyeskedik, de most nincs
m·s v·laszt·som, ki kell Ìrjam
magambÛl a tiszteletemet egyik
Ès f·jdalmamat egy m·sik ember
ir·nt. Mielıtt elkezdenÈm az
egÈszet, hangs˙lyozni szeret-
nÈm, hogy nem cÈlom ForrÛ
Csaba csokalyi reform·tus lel-
kÈsz ama bizonyos testrÈszÈt ki-
nyalni, sıt az egekbe sem szeret-
nÈm emelni, de amit csal·dun-
kÈrt tett, az tˆbb mint hivat·s:
embersÈgbıl szÌnjeles.

December kˆzepÈn egy szˆr-
ny˚ tragÈdia ·rnyÈkolta be csal·-
dunk ÈletÈt. Papp Adrienn Rox·-
na 1989 telÈn PÈcsen sz¸letett.
Gyerekkor·ban Èvente legal·bb
egy hÛnapot Csokalyon Èlı
nagysz¸leinÈl, Papp mam·Èkn·l
Ès B˙z·s tat·Èkn·l tˆltˆtt. Ahogy
cseperedett a hazal·togat·sok fo-
kozatosan rˆvidebbek voltak, fı-
leg iskolai, majd felsıiskolai Èvei
alatt. TermÈszetesen a mai vil·g-
ban, k¸lˆnbˆzı kommunik·ciÛs
eszkˆzˆk segÌtsÈgÈvel, folyama-
tosan jˆttek a hÌrek: Adrienn le-
ÈrettsÈgizett, Adrienn felvÈteli-
zett, Adrienn sikeresen vizsg·-
zott, Adrienn rendır lett. Ugyan-
Ìgy jˆtt az inform·ciÛ, 2014. de-
cember 13-·n: Adrienn autÛbal-
esetben elhunyt. Hely Ès fıleg

erı hi·ny·ban ink·bb nem rÈsz-
leteznÈm az akkori Ès az azÛta ·t-
Èlt napokat, de ForrÛ Csaba refor-
m·tus lelkÈsz tette mindenkÈpp
emlÌtÈst Èrdemel. Dr·ga unoka-
testvÈremet a Baranya megyei
Szal·nt·n helyeztÈk ˆrˆk nyuga-
lomra, ahol a lakoss·g mindˆssze
5,1 %-a reform·tus. A honvÈdsÈgi
temetÈs mellett nem nagyon volt
lehetısÈg reform·tus gy·szszer-
tart·sra, egÈszen addig amÌg B˙-
z·s Istv·n (Adrienn nagyapja)
meg nem kÈrte Csokaly lelkÈszÈt,
hogy mondjon b˙cs˙beszÈdet
unok·ja felett. Ekkor Èpp imahÈt
volt a faluban, de ForrÛ Csaba he-
lyettest tal·lt maga helyett, v·llal-
ta az oda-vissza mintegy 1000 ki-
lomÈteres utaz·st, majd valami
elmondhatatlanul szÈp Ès meg-
hatÛ gy·szszertart·st tartott. Hiva-
t·sbÛl jeles, embersÈgbıl megfo-
galmazhatatlan. H·rom csal·d
(B˙z·s, Papp, Juh·sz) nevÈben
Ìrhatom le: Tiszteletes ̇ r, kˆszˆn-
j¸k szÈpen, Csokaly nemrÈgiben
jÛl v·lasztott lelkÈszt mag·nak.

Kicsi unokatestvÈrem, Adrienn,
pihenÈsed legyen ·ldott, nyu-
godj bÈkÈben!

Juhász György

A IER-MED klinika
rendelÈse

2015 febru·rj·tÛl
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Tavaly mi, magyartan·rok kita-
l·ltunk egy olyasmit, hogy ha a
k¸lˆnbˆzı szavalÛversenyekre,
irodalmi m˚sorokra nem nagyon
mennek el az emberek (illetve
h·t kevesen), akkor majd betop-
panunk mi az ı kis vil·gukba.
EzÈrt a 2014-es magyar kult˙ra
napj·t a suli elıcsarnok·ban tar-
tottuk az erre az alkalomra be-
rendezett Ñkult˙rsarokbanî, Ès
ugyanezt tett¸k az idÈn is. Õgy az-
t·n kˆnnyen megtˆrtÈnhetett,
hogy valaki mondjuk elindult
sz¸netben a b¸fÈbe vagy vala-
melyik bar·tj·hoz egy m·sik osz-
t·lyba, Ès kˆzben belebotlott a

kis m˚sorunkba: meg·llt, figyelt,
meghallgatott egy-kÈt verset. Ha
tetszett neki, maradt, fıleg ha az
ideje is engedte. Ha nem, to-
v·bb·llt. Mindegy, hogy di·k
vagy tan·r. De mindenkÈppen
megadtuk a v·laszt·s szabads·-
g·t. Nem akartuk senkire r·erıl-
tetni a kult˙r·t, illetve annak ¸n-
nepnapj·t. Mint ahogy a szava-
lÛkra sem, pÈld·ul ˙gy is el-
mondhatta b·rki a kedvenc ver-
sÈt, hogy nem jelentkezett be
elıre, hanem fogta mag·t Ès ki-
·llt a vil·got jelentı kis pÛdiu-
munkra. Persze lehet, nem volt
olyan csend, mint egy hagyom·-

nyos kultur·lis m˚soron, csak
h·t ne felejts¸k el, hogy a szÌnh·-
zat Èvsz·zadokig olyan v·ndor-
szÌnÈszek m˚veltÈk, akik v·s·-
rokban adt·k elı produkciÛikat,
Ès h·t az sem az a hely volt, ahol
a lÈgy akusztikailag labd·ba r˙g-
hatott volna... (Na ez most jÛ kis
kÈpzavar lett.)

SzÛval summa summarum:
nÈgy sz¸neten kereszt¸l igye-
kezt¸nk egy kis Ñkult˙ratmosz-
fÈr·tî csempÈszni a suli levegı-
jÈbe. Szerintem ez rÈszben sike-
r¸lt ñ persze lesznek olyanok,
akik most is csak az orrukat h˙-
zogatj·k. Nekik csak annyi bar·-

ti tan·csom van, hogy nyugod-
tan lehet szervezni jobbat, senki
nem tiltja meg.

A mostani szervezıknek vi-
szont sok-sok kˆszˆnet! A szava-
lÛknak, a felkÈszÌtı tan·roknak,
azoknak, akik a dÌszletet megter-
veztÈk, ˆssze·llÌtott·k, idecipel-
tÈk, azoknak, akik a plak·tokat
elkÈszÌtettÈk, a hangosÌtÛknak,
mÈdi·soknak Ès mindazoknak,
akik megtiszteltÈk a munk·nkat
azzal, hogy ha csak egy-kÈt perc-
re is, de belehallgattak valame-
lyik ·ltalunk elıadott versbe,
Ènekbe.

Hevesi Zoltán

Utcaszínház a folyosón

Emberségbol
színjeles

,,S tulipán volt mind a két virág...”
A Gyermek JÈzus-otthon tulip·nos ebÈdlı-tanulÛszob·val b¸szkÈlkedik

ÑNe hajolj meg a sors elıtt, csak azÈrt, mert az ˙gy kÌv·nja. CÈlod
van, s aki ismeri a cÈlt, merje birtokolni a r·vezetı eszkˆzˆket is.

Ha mÈgis elgyˆng¸lnÈl a cÈl elıtt, fordulj a szÌvedhez tan·csÈrt. Egy
kis kÈslekedÈs nem ·rt: ami hamar ·ll elı, hamar a semmibe vÈsz.

Nincs jobb t·rs az erıs szÌvnÈl, mely a kellı pillanatban ·tsegÌt a
bajokon. …lj a szÌv tˆrvÈnye szerint! Akinek cÈlja: a helyes Èlet ñ

annak eszkˆze: az embersÈg.î (hioszi Tatiosz)

Csal·dias otthonn· v·lt a szÈkelyhÌdi ısi Stubenberg-kastÈly

Kar·csonyi rajzaikat mutatj·k a Gyermek JÈzus-otthon lakÛi
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A magyar kult˙ra napj·ra emlÈkeztek janu·r 22-Èn,
a hegykˆzszentmiklÛsi Toldy ¡ltal·nos Iskol·ban.
Az VII. Ès VIII. oszt·lyos tanulÛk Erdei …va tan·rnı
vezetÈsÈvel kÈt kÈpmont·zst kÈszÌtettek: egyiket a
magyar kult˙ra jelentıs alakjairÛl: Kˆlcsey Ferenc-
rıl, Erkel Ferencrıl, Munk·csy Mih·lyrÛl, Vˆrˆs-

marty Mih·lyrÛl, m·sikat a magyar kult˙ra kincsei-
rıl. Az ˆsszegy˚lt tanulÛk kˆzˆsen emlÈkeztek a
Hymnus Ès a SzÛzat ÌrÛira. Egy¸tt ÈnekeltÈk a Him-
nuszt Ès kˆzˆsen szavalt·k el a SzÛzatot. Felemelı
volt hallgatni a gyerekek szavalat·t.

Béres Angéla

Az …rmellÈk valÛs·ggal bıvelke-
dik a ritk·bb, egzotikusabb sport-
·gakban jeleskedıkkel. Kˆzt¸k
van az …rkˆbˆlk˙ton Èlı, fogat-
hajtÛ R·kÛczi Gergı is, aki volt
m·r EurÛpa-bajnoki ez¸st- Ès
bronzÈrmes is, illetve ̂ tszˆrˆs or-
sz·gos bajnok. Lovak ir·nti szere-
tetÈt, kˆtıdÈsÈt Èdesapj·tÛl ˆrˆ-
kˆlte, aki szintÈn fogathajtÛ, Ìgy
m·r gyermekkor·ban jelen lehe-
tett e sport·g legrangosabb verse-
nyein. Vele beszÈlgett¸nk annak
apropÛj·n, hogy a lovard·j·n
most indulÛ program rÈvÈn sze-
retnÈ m·sok sz·m·ra is kˆzelebb
hozni a lovassport ñ egy·ltal·n: a
lÛval valÛ foglalkoz·s szÈpsÈgeit.

ñ Itthon, Èdesap·m csal·di ist·l-
lÛj·ban mindig volt nÈh·ny lÛ,
hol egy, hol h·rom, Ès mindig is
csal·dtagkÈnt kezelt¸k ıket.
Elıszˆr ˙gymond csak szekerez-
gett¸nk, nem volt semmi kˆz¸nk
a sporthoz. Ezek ˙gynevezett
fÈlnehÈz lovak voltak, amelyek-
kel k¸lˆnbˆzı mezıgazdas·gi
munk·kat vÈgezt¸nk. TÌzÈves
voltam, amikor …rmih·lyfalv·n, a
NyÌlÛ Ak·c Napok keretÈn bel¸l
volt egy lovasbemutatÛ, ahova
elment¸nk Èdesap·mmal. Ott
megismerkedt¸nk Imre Zoli b·-
csival, aki akkor m·r verseny-
zett. KÈrdezgett¸k errıl-arrÛl, ki-
der¸lt, hogy Paptam·siban szo-
kott lenni ilyen fogathajtÛ ver-
seny. Akkor persze mÈg gyerek-
cipıben j·rt Rom·ni·ban ez a
sport·g, ezen a paptam·si verse-

nyen vettem rÈszt elıszˆr mint
nÈzı. Itt annyira megtetszett a
dolog, hogy ezut·n el is kezdtem
mondogatni, hogy milyen jÛ len-
ne, ha egyszer Èn is versenyez-
hetnÈk. EkkortÛl, teh·t tÌzÈves
koromtÛl kezdve siker¸lt min-
den vak·ciÛmat Magyarorsz·-
gon tˆltenem, ahol olyan embe-
rektıl tanulhattam, akik ezt a
sport·gat a legmagasabb szinten
˚zik. 14 Èves voltam, amikor elı-
szˆr rajthoz ·llhattam Èn is. Az
elsı orsz·gos bajnoki cÌmem
volt az, amire igaz·n b¸szke vol-
tam, majd kˆvetkezett a kecske-
mÈti kettes fogathajtÛ-vil·gbaj-
noks·g ñ ekkor voltam elıszˆr
tagja a v·logatottnak. Ezen sike-
r¸lt 78 indulÛ kˆz¸l a 15. helyen
vÈgeznem, ami akkor mÈg nagy
dolog volt, Rom·ni·ban akkori-
ban mÈg senki nem Èrt el ilyen

helyezÈst. Nekem nagyon nagy
ˆnbizalmat adott az, hogy Èle-
tem elsı ilyen rangos megmÈret-
tetÈsÈn ilyen eredmÈnyt siker¸lt
elÈrni. A felkÈsz¸lÈsi kˆr¸lmÈ-
nyek persze jÛval szerÈnyebbek
voltak itthon, Rom·ni·ban, de
nekem nagy elınyˆm volt azzal,
hogy m·r akkor Èvek Ûta k¸l-
fˆldˆn edzhettem. Az utÛbbi tÌz
Èvben Rom·ni·ban is nagyon
sokat fejlıdˆtt ez a sport·g, de
tudni kell, hogy mai napig is van
kˆr¸lbel¸l h˙sz A kategÛri·s ver-
senyzı, mÌg NÈmetorsz·gban,
Hollandi·ban pl. tˆbb ezer. Ne-
k¸nk ebbıl a 20ñ25 emberbıl
kell egy ¸tıkÈpes csapatot ˆsz-
sze·llÌtanunk.
ñ H·ny Èves kor·ra jut el
oda egy lÛ, hogy indulhat
orsz·gos Ès nemzetkˆzi ver-
senyeken?

ñ H·rom-nÈgyÈves kora kˆr¸l
kezd¸nk el vel¸k foglalkozni, he-
ti hat napban, napi egy Ûr·t.
NÈgy-ˆtÈves munka kell ahhoz,
hogy elÈrje azt a szÌnvonalat, amit
egy rangos verseny megkˆvetel,
s ehhez tegy¸k hozz· mÈg azt is,
hogy nem minden lÛ v·lik be.
Van, amelyiknek a kÈpessÈgei
behat·roltak, van amelyik egy-
szer˚en nem akarja ñ szÛval nem
annyira egyszer˚ dolog ez.
ñ IdÈn melyik versenyed lesz a
legrangosabb Ès mikor rende-
zik meg?
ñ Szeptemberben a kettes fogat-
hajtÛ vil·gbajnoks·g F·bi·nse-
bestyÈnen, Csongr·d megyÈben.
Ebben a sport·gban ez a legna-
gyobb megmÈrettetÈs.
ñ A versenyzÈs mellett hogyan
sz¸letett az ˆtlet, hogy szeret-
nÈd ezt a sport·gat egy kicsit
nÈpszer˚sÌteni is?
ñ Egy gyerekkori ·lmom valÛsul
meg azzal, hogy elindÌtjuk a lovas-
iskol·t itt, …rkˆbˆlk˙ton. Azok a
fiatalok, akik szeretnÈk kiprÛb·l-
ni ezt a sportot, nem kell majd el-
utazzanak 300ñ400 kilomÈtert,
mint nekem annak idejÈn, hanem
itt helyben is megtehetik ezt.

*
¡d·m Andrea lovasoktatÛt
arrÛl kÈrdezt¸k, hogyan jut el
egy tısgyˆkeres pesti l·ny …rkˆ-
bˆlk˙tra.
ñ Mag·nÈletem rÈvÈn. Gergıvel
mindketten a lovak nagy rajongÛi
vagyunk, Ìgy is ismerkedt¸nk
meg. …n mindig is lovasedzıkÈnt

dolgoztam, most pedig elhat·roz-
tuk, hogy itt, Kˆbˆlk˙ton meg-
nyitjuk a lovasiskol·t.
ñ Mire sz·mÌtson az, aki je-
lentkezik, hogy szeretne lova-
golni?
ñ Kicsiket Ès nagyokat egyar·nt
nagy szeretettel v·runk. Elıszˆr
futÛsz·ras lovagl·s keretÈben
egyens˙ly-gyakorlatokkal kez-
d¸nk, azut·n pedig a technikai
elemek elsaj·tÌt·sa kˆvetkezik.
Miut·n ez megvan, Ès m·r ka-
paszkod·s nÈlk¸l meg tudja ¸lni
az illetı a lovat, jˆhet a szabad-
sz·ras lovagl·s kar·mban vagy
pedig a fedett lovard·ban. Miu-
t·n m·r ez is jÛl megy, kˆvetkez-
het az, ami mindenki nagy ·lma,
vagyis hogy tereplovagl·sban is
rÈszt vehet.
ñ Nyugtassunk meg minden-
kit, hogy nem veszÈlyes ez a
sport·g.
ñ Nem, nem veszÈlyes. A lovak
idomÌt·s·ra nagyon nagy hang-
s˙lyt fektet¸nk, tov·bb· kobak-
vÈdı Ès mellÈny haszn·lata min-
denkÈppen kˆtelezı. Csupa
olyan lÛval tartjuk a gyakorlato-
kat, amelyeket mi kÈpezt¸nk ki,
Ès megfelelıen tudj·k ell·tni a
feladatukat. Iskolai csoportokkal
is szeretnÈnk foglalkozni ñ ez
egyelıre mÈg egyeztetÈs alatt ·ll.
…n nagyon nagy lehetısÈgnek l·-
tom azt, hogy pl. a tornaÛra kere-
tÈn bel¸l lovagolhassanak is a
gyerekek, nagyon nagy ÈlmÈnyt
jelenthet ez a sz·mukra.

Hevesi Zoltán

Lovasiskola Érköbölkúton

Érolaszi gyerekfarsang A magyar kultúra ünnepe Szentmiklóson

Jégországban jártak a Toldysok

A programot z·rÛ Kiszeb·b-ÈgetÈs

J·tÈkkal, mÛk·z·ssal b˙cs˙ztat-
t·k az elsı iskolai fÈlÈvet janu·r
vÈgÈn az Èrolaszi Ûvod·sok Ès
kisiskol·sok, Dienes Melinda
ÛvÛnı, Kedves Enikı Ès Nagy
Mel·nia tanÌtÛnÈnik szervezÈ-
sÈben.

A hagyom·nny· v·lt tÈl˚zÈs
gazdag programja egy csoport-
versennyel kezdıdˆtt, mely so-
r·n viccesebbnÈl viccesebb bo-
hÛcokat kellett alkotni a csapa-
toknak. Ezt kˆvetıen a gyerekek
jelmezes felvonul·sa kˆvetke-
zett: t¸ndÈrek, hercegnık, kÈp-
regÈnyhısˆk, ·llatok Ès m·s

maszkos alakok sorakozak fel.
A felvonul·s ut·n mindenkit
egy-egy oklevÈllel jutalmaztak
meg a pedagÛgusok.

Nem maradhatott el a farsangi
f·nkevÈs sem, az ¸gyeskez˚
anyuk·k jÛvolt·bÛl, amit Ìzletes
te·val ˆblÌtett le a vid·m gye-
reksereg. A t·ncos mulatoz·s
ut·n mindenki kivonult az isko-
la udvar·ra, ahol a v·rva-v·rt
Kiszeb·b-ÈgetÈs z·rta a progra-
mot, amivel remÈlhetıleg el˚z-
tÈk a telet (a rosszkedvet min-
denkÈppen.)

Ér hangja

B·belıad·st tekinthettek meg a
hegykˆzszentmiklÛsi Toldy ¡lta-
l·nos Iskola di·kjai Ès Ûvod·sai
szerd·n dÈlelıtt a helyi kult˙rott-
honban. A nagyv·radi Matyi M˚-
hely szÌnÈszei Benedek Elek JÈg-

orsz·g kir·lya cÌm˚ elıad·s·t
mutatt·k be. A szegÈny legÈny J·-
nos, furuly·j·val szerencsÈt prÛ-
b·lni indult a mesÈk vil·g·ba. A
mese vÈgÈn J·nos kiszabadÌtja a
Vˆrˆs kir·ly katon·it, felesÈg¸l

veszi a kir·ly le·ny·t, Ès ı lesz
Vˆrˆsorsz·g kir·lya. A mesÈt a
Muzsik·s egy¸ttes zenÈje szÌnesÌ-
tette. Kˆszˆnj¸k a szÌnÈszeknek a
l·tv·nyos, interaktÌv elıad·st.

B. A.

A Toldy
di·kjai egy¸tt

szavaltak
a magyar

kult˙ra
napj·n A 
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Manaps·g majdnem teljes mÈrtÈkben csu-
p·n a kÈpzelet¸nkre hagyatkozhatunk
(vagy tal·n m·r arra sem), ha megkÌsÈre-
l¸nk al·mer¸lni az ˆtven Èvvel ezelıtti,
a maitÛl mindenben k¸lˆnbˆzı vil·gba.
A termÈszet kegyessÈgÈnek vagy sokkal
ink·bb kitart·s·nak, Ès csak utÛbb az em-
beri jobb bel·t·snak kˆszˆnhetıen sze-
rencsÈre mÈg megtekinthetj¸k egy tˆredÈ-
kÈt ennek a vidÈknek. A vidÈk let˚nt mo-
cs·r-, illetve l·pvil·g·nak kiv·lÛ leÌr·s·t le-
het olvasni N·n·si Zolt·n rÈgÈsz-tˆrtÈne-
lemtan·r SzÈkelyhÌdrÛl szÛlÛ tˆrtÈneti mo-
nogr·fi·j·ban, melyet az …rmellÈk Egyes¸-
let adott ki 2003-ban. 

ÑAz …r folyÛcska Rom·nia Èszaknyugati
rÈszÈn, a Szatm·r-B¸kk dombs·g pere-
mÈn, ⁄jnÈmet helysÈg hat·r·ban ered, s
Magyarorsz·g ter¸letÈn Pocsajn·l ˆmlik a
BerettyÛba. Hossza 107 km, a vÌzgy˚jtı te-
r¸let nagys·ga 1437 km2. A lecsapol·s
elıtt a folyÛnak nem volt egy jÛl meghat·-
rozhatÛ medre, a vÌz a mocs·rrendszeren
kereszt¸l csordog·lt a Nagy-S·rrÈtbeî ñ
olvashatÛ a ki·llÌt·ssal kapcsolatos egyik
bros˙r·ban.

A lecsapol·s
Ñ1967ñ70 kˆzˆtt az …r-csatorn·t Ès a
Tank-·rok maradv·nyait 12 km-en egy-
bekˆtˆttÈk, az ·llÛvÌz nagy rÈszÈt levezet-
tÈk, ez·ltal SzÈkelyhÌdon kˆzel 4 ezer hek-
t·r ter¸letet foghattak be mezıgazdas·gi
m˚velÈsreî ñ idÈzem dr. Andr·ssy Ernı, Az
…rmellÈk mad·rvil·ga cÌm˚ munk·j·t
(Aquila, Tom. 63-64, 1957); Ès mindj·rt
belebotlom egy m·sik mondatba, amely
sz·mot ad a ma m·r pÛtolhatatlan hi·-
nyoss·gokrÛl: ÑAz …rmellÈk nˆvÈnyvil·g·-
bÛl a vÌzi-mocs·ri nˆvÈnyt·rsul·sok a leg-
jellegzetesebbek. Sajnos ma m·r kipusz-
tulÛfÈlben van a vÌzen lebegı hÌn·rnˆ-
vÈny, a kalak·n (Stratiotes aloides) Ès a
szÈpsÈgesen t¸ndˆklı fehÈr tavirÛzsa
(Nymphaea alba) a SzÈkelyhÌdñ…rkeser˚
alatti tavakbanî (Kar·csonyi C., Vegeta˛ia
plaiului de la S„cueni-Bihor, Studii ∫i Cer-
cet„ri de Biologie, Tom. 34, 1982, 39. o.).

A benn¸nket kˆr¸lvevı
szÈp dolgok elt˚nÈse,
b·rmi legyen is az Ñokî,
mindig a mi felelıssÈ-
g¸nk, Ìgy volt ez a m˙lt-
ban, Ès sajnos nincs m·s-
kÈpp a jelenben sem. L·s-
suk azonban, hogy mi az,
ami mÈg megvan, illetve
ami emlÈkeztetı¸l r·nk
maradt. ÑUgyanilyen let˚-
nı vil·g az ısi …rmellÈk
jellegzetes kÈpzıdmÈnye,
az ingÛl·p, ami a lecsapo-
l·ssal sok helyen kipusz-
tult, ... a valaha ismertek
kˆz¸l a legÈrtÈkesebb ma-
radt fenn ñ Ìrja Kar·csonyi a m˙lt sz·zad
nyolcvanas Èveinek elejÈn ñ ez pedig az …r
terasz·ba beÈkelıdˆtt szÈkelyhÌdi CsÌkos-tÛ
nÈh·ny hekt·rnyi ingÛl·pja. (2010 Ûta ter-
mÈszetvÈdelmi ter¸let ñ szerk. megj.) Itt a
helyenkÈnt m·sfÈl mÈternÈl is mÈlyebb vÌz
felszÌnÈn az elpusztult nˆvÈnyek marad-
v·nyaibÛl kialakult s˚r˚ szˆvedÈk lebeg.
Ezt hÌn·rnˆvÈnyzet, n·das, zsombÈkos Ès
bokorf¸ves szegÈlyezi. A CsÌkos-tÛ kˆzepÈn
elter¸lı ˙szÛ sziget megkˆzelÌtÈse sem kˆn-
ny˚ feladat, ... a vÌzben lebegı szˆvedÈk
minden lÈpÈsre mozog a l·bunk alatt. Ez
nÈhol m·sfÈl mÈternÈl is vastagabb, he-
lyenkÈnt pedig kÈt-h·rom arasznyi. Az
utÛbbi esetben a szˆvedÈk az ember s˙lya

alatt beszakad, Ès ekkor m·r az elıvigy·-
zatlan kÌv·ncsiskodÛ csak abban remÈny-
kedhet, hogy mer¸lÈs kˆzben siker¸l vala-
miben megfogÛznia, vagy hogy szerencsÈ-
je van. Ès az alatta lÈvı posv·nyos vÌz nem
t˙ls·gosan mÈlyî (uo., 40ñ41. o.). Titokza-
tos levegı lengte kˆr¸l az ingov·nyt, sokat
kÛboroltak a kˆrnyÈkbeli gyerekek arrafe-
lÈ. Az Èn j·tszÛpajt·saimmal az ingov·nyo-
sabb ter¸letekre nem merÈszkedt¸nk be,
amint kicsit bes¸llyedt alattunk a talaj,
m·ris fejvesztve rohantunk visszafelÈ, el-
lenben igazi b·tors·gra volt sz¸ksÈg ezek-
nek a rÈszeknek a kitapogat·s·hoz is. 

…vtizedes kutatÛmunk·val
megırzˆtt m˙lt
Az igazi mocs·rvil·gbÛl, az emlÌtett t¸n-
dÈrrÛzs·kbÛl Ès szÌnes mad·rvil·gbÛl
puszt·n t·rgyi emlÈkek maradtank r·nk,
kˆszˆnhetıen dr. Wilhelm S·ndor halbio-
lÛgusnak, aki mÈg a saj·t szemÈvel l·that-
ta ezt a m·ra elt˚nt csod·latos vÌzivil·got,
Ñaz …rmellÈk egy utolsÛ pillanat·t, hiszen
Èppen akkoriban kezdtÈk el a lecsapol·stî

ñ mesÈli. Az elm˙lt Èvtizedek sor·n f·rad-
hatatlanul folytatta az egyetem alatt meg-
kezdett munk·ss·g·t, sokat publik·lt a tÈ-
m·ban, Ès ennek eredmÈnyekÈnt vagy ho-
zadÈkakÈnt lÈtrehozott egy egyed¸l·llÛ
gy˚jtemÈnyt. ÑB¸szke vagyok r·, mert
nincs ilyen jelleg˚ az egÈsz orsz·gban; ha-
l·szati vagy vadfog·shoz sz¸ksÈges eszkˆ-
zˆk gy˚jtemÈnye akad, de egy specializ·lt,
erre kihegyezett m˙zeum nincsî ñ mondja
a szakember.

Az …rmellÈk Ès SzÈkelyhÌd szerencsÈjÈre
e t·jÈkot v·lasztotta kutat·sai helyszÌnÈ¸l.
Hosszadalmas Ès aprÛlÈkos kutakod·sai-
nak kˆszˆnhetı, hogy ma SzÈkelyhÌdon
megtekinthetı egy helyi, nÈpi hal·szatrÛl

Ès vadfog·srÛl szÛlÛ ki·llÌt·s, amelynek je-
lentısÈge nÈprajztudom·nyi kˆrˆkben is
felbecs¸lhetetlen. ,,Bej·rtam az egÈsz ter¸-
letet, gy˚jtˆttem, Ès kˆzben ˆsszefutottam
az ˆregekkel, akik ezen a ter¸leten hal·sz-
tak, mielıtt kiˆregedtek volna a szakm·-
bÛl; viszont mesÈlni mÈg tudtak, a szersz·-
mokat meg tudt·k mutatni, Ès nekem ez
nagyon Èrdekesnek t˚nt. Elmentem vel¸k,
padl·sra, pincÈbe, cs˚rbe, ahonnan elı-
szedtÈk a rÈgi eszkˆzˆket; mesÈltek, hogy,
hogy volt, mint volt, hogy haszn·lt·k ıket,
Ès Èn ezeket jegyeztem, fÈnykÈpeztem,
rajzoltam szorgalmasan, Ès Ìgy ˆsszegy˚lt
egy anyag, amibıl kÈsıbb megjelent egy
tudom·nyos kˆzlemÈny Kolozsv·ron a
NÈpismereti Dolgozatok cÌm˚ periodik·-
ban. Amikor megjelent, akkor ifj. KÛs K·-
rolynak a fia mondta nekem, hogy ªna, ed-
dig jÛ, de most a nÈpi vad·szeszkˆzˆket is
kutasd fel´. A parancs az parancs, elindul-
tam, Ès megint vÈgigj·rtam a helyeket, Ès
olyan t·rgyakat ñ hurkokat, csapd·kat ñ si-
ker¸lt fellelnem, amikkel a h·z kˆr¸li r·g-
cs·lÛkat irtott·k, Ès h·t h·z kˆr¸linek sz·-
mÌtott a rÛka is, mert megl·togatta a h·z

kˆrnyÈkÈt egy-egy ty˙k vagy kakas, eset-
leg liba kedvÈÈrt. Tov·bb· orvvad·szok
eszkˆzeit is megnÈzegettem, ˆsszegy˚jtˆt-
tem, akik pÈld·ul hurkolt·k, csapd·zt·k a
nyulat a terepen. Ebbıl megint lett egy ta-
nulm·ny, ami Magyarorsz·gon jelent
megî ñ mesÈli Wilhelm S·ndor.

A felderÌtÈst kˆvette a gy˚jtemÈny tulaj-
donkÈppeni megsz¸letÈse, a ki·llÌtott
anyag begy˚jtÈse: ÑVÈgigj·rtam megint, a
most m·r ismert helyeket, ̇ jra tal·lkoztam
az ˆregurakkal, akik szÌvesen adt·k az
anyagot, mert ˙gysem volt m·r mire hasz-
n·lni. MeglepetÈsek is Èrtek, pÈld·ul
Cservid Pali b·csi (G·lospetri hÌres hal·sz-
embere) h·z·n·l egy hatalmas kupac

csÌkbarsa volt felhalmozva, amikor elı-
szˆr j·rtam n·la, de mikor m·sodj·ra
mentem, m·r nem voltak meg, elt¸zeltÈk
a kasokat. Nem volt ÈrtÈk¸k, nem volt mi-
re haszn·lni ıket (az ˆreg hal·szt a ki·llÌ-
t·s harmadik termÈnek falain l·thatÛ kÈ-
pek egyike ˆrˆkÌtette meg, mellette egy
haltartÛ kassal).î

Egy gy˚jtemÈny v·ndorl·sai
A gy˚jtemÈny sok·ig v·ndorolt, mikˆz-
ben az otthont adÛ Èp¸letek ·llapota is
v·ltozott. Wilhelm tan·r ˙r Ès az akkori
polg·rmester, Holczman Barna igyekez-
tek mÈltÛ helyet tal·lni a kollekciÛ sz·m·-
ra, ami vÈg¸l siker¸lt is, a nekik kˆszˆn-
hetıen fel˙jÌtott szˆvetkezeti irod·kban.
SzÈkelyhÌd m˙zeuma a ma ismert Èp¸le-
tÈben, amely mag·Ènak mondhatja a
gy˚jtemÈnyt, 2010 decemberÈben nyitotta
meg hivatalosan a kapuit, de kÈt Èven ke-
reszt¸l nem tˆltˆtte be a neki sz·nt funk-
ciÛt, ellenben sz·mos rendezvÈnynek Ès
ÈrtÈkes ki·llÌt·snak adott otthont. A m˙ze-
umi st·tust ennek a k¸lˆnleges ki·llÌt·s-
nak a bekˆltˆzÈsÈvel siker¸lt kivÌvnia: az
…rmellÈk hal·szattal Ès vadfog·ssal kap-
csolatos, h·rom termet megtˆltı t·rgyi
emlÈkeivel. A ki·llÌt·s Ñanyag·hozî hoz-
z·tartozik mÈg nÈh·ny akv·rium is, ame-
lyekben vÈdett halakat nevelnek a megbÌ-
zott karbantartÛk, Lakatos L·szlÛ Ès Erdei
Zolt·n. A Kolok·n KˆrnyezetvÈdı Ès Ha-
gyom·nyırzı Egyes¸let jÛvolt·bÛl kÌnai
razbÛr·kat, naphalakat, tarajos gıtÈt, tˆr-
pe harcs·t lehet l·tni ezekben.

K¸lˆnˆs elgondolni, hogy mekkora je-
lentısÈge volt alig ˆtven Èvvel ezelıtt a
hal·szatnak, Ès mennyire tal·lÈkonyan ·l-
lÌtottak csapd·kat a vadaknak az ÈrmellÈki
emberek. Az egyes t·rgyak Ès haszn·latuk
tˆrtÈnete nemcsak megelevenÌti, de visz-
szahozza ıket, legal·bbis szÛban a jelen-
be. Cser Mariska nÈni amatır Èrkeser˚i
festım˚vÈsz kÈpÈt figyelve, azt hiszem, el
tudjuk kÈpzelni a csÛnak·zÛ ÑhajÛsokatî
szigonyaikkal a kez¸kben, ˆtkarik·s vesz-
szıvars·ik vagy Èppen a vÈsz, a legjelleg-

zetesebb hal·szati eszkˆzˆk egyikÈnek
kÈszÌtÈse kˆzben. KÈpzelet¸nknek ehhez
sz¸ksÈge van nÈmi t·mogat·sra, hiszen
ezeket a t·rgyakat (sem elı·llÌt·suk, sem
haszn·latuk mÛdj·t) m·r nem ismerj¸k.
Wilhelm tan·r ˙r kÈszsÈggel ·ll a megis-
merni v·gyÛk rendelkezÈsÈre, szÌvesen fo-
gadja a l·togatÛkat. A belÈpÈs termÈszete-
sen ingyenes. 

BefejezÈs¸l ·lljon itt Sz·madÛ Ernı Ha-
zafelÈ cÌm˚ versÈbıl egy rÈszlet:
ÑCsÛnakba k·szolÛdom az …ren,
S·sak, n·dak kˆzt evezek,
S hogy vÌzbe ny˙lok, a t¸ndÈrrÛzs·k
MegcsÛkolj·k f·radt kezemet.î

Szamos Mariann

Érmelléki halászat és vadfogás
Az elt˚nt mocs·rvil·g nÈprajzi t·rgyi emlÈkeinek ˙tja a szÈkelyhÌdi m˙zeum termeibe

Az egykori hal·szat Ès vadfog·s eszkˆzei

A m˙zeumot gyakran l·togatj·k az Èrdeklıdık

fotók: Kovári Krisztián´́
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A kezdetek RMDSZ-aktivist·i
Ès jelenlegi aktÌv tagok gy˚ltek
ˆssze janu·r 23-·n a szÈkelyhÌ-
di polg·rmesteri hivatal tan·cs-
termÈben, hogy a magyar kul-
tur·lis napok rendezvÈnysoro-
zat keretÈben meg¸nnepeljÈk
az RMDSZ megalakul·s·nak
25. ÈvfordulÛj·t.

BÈres Csaba, a SzÈkelyhÌd
kˆrzeti RMDSZ elnˆke kˆszˆn-
tˆtte a rendkÌv¸li esemÈny ven-
dÈgeit, mondv·n: Ñ…rtÈkelj¸k
most az elm˙lt 25 Èvet Ès az el-
m˙lt hÈt-nyolc Èv sikeres mun-
k·j·t, megvalÛsÌt·sait is. Olyan
fejlesztÈseket siker¸lt vÈghez
vinn¸nk, melyekben nem hittek v·rosunk
lakosai, s mÈgis lett ˙j iskola, ANL-lak·sok
Èp¸ltek, s g·tak vÈdik v·rosunkat, hogy
csak a legnagyobb megvalÛsul·sokat em-
lÌtsem. Kitart·s, t¸relem Ès elırevivı gon-
dolatok kellenek a jˆvıhˆz, v·rosunk fej-
lesztÈsÈhez. A hangs˙ly a folyamatban
van, a szÈkelyhÌdi kˆzˆssÈg Ès v·rosÈpÌtÈs
folyamat·banî ñ mondta a polg·rmester.

A szÈkelyhÌdi RMDSZ 25. sz¸letÈsnapj·n
jelen volt SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈpvise-
lı, a Bihar megyei RMDSZ ¸gyvezetı el-

nˆke, aki az elm˙lt 25 Èvet megÈlt tˆrtÈne-
lemnek nevezte, melynek mindannyian
rÈszei voltunk. Azt, hogy hov· Èrkezt¸nk,
csak akkor tudjuk, ha emlÈksz¸nk a kiin-
dulÛpontra. A magyar kˆzˆssÈgnek sike-
r¸lt egy egysÈget teremteni. 1989 egy ug-
r·s volt, azt pedig egy hossz˙ cÈltudatos,
lehetısÈgeket kihaszn·lÛ menetelÈs kˆ-
vette Ès kˆveti az Èppen eltervezett cÈlok,
megvalÛsÌt·sok felÈ.

Az elm˙lt negyedsz·zadban az orsz·gos
Ès Bihar megyei RMDSZ sz·mottevı sike-

reket Èrt el, melyek a rom·niai magyar
kˆzˆssÈg Èrdekeit vÈdik, az ˆnkorm·ny-
zatok munk·j·t, gazdas·gi, oktat·si kul-
tur·lis rendszereit segÌtik, s olyan kˆzˆs-
sÈgi tereket hoztak lÈtre, melyek segÌtsÈ-
gÈvel az identit·studat megtart·s·t szor-
galmazz·k. 

Egy szˆvetsÈg csak akkor tud Èvtizede-
ken ·t lÈtezni, erıs lenni, dolgozni Ès Èr-
dekeket kÈpviselni, ha annak minden
tagja feladatot v·llal Ès azt legjobb tud·sa
szerint el is vÈgzi. A szÈkelyhÌdi RMDSZ

tagjai igen aktÌv szerepet v·llalnak a v·-
ros ÈletÈben. A 25 Èves ÈvfordulÛ arra is
lehetısÈget adott, hogy egy kisfilm kere-
tÈben ˆsszefoglalj·k az elm˙lt Èvek szÈ-
kelyhÌdi megvalÛsÌt·sait. 

Az esemÈny z·r·sakÈnt SzabÛ ÷dˆn kÈp-
viselı Ès BÈres Csaba polg·rmester elis-
merı oklevelet ny˙jtott ·t azon szÈkelyhÌ-
di RMDSZ tagoknak, akik kˆzˆssÈgben ki-
fejtett ·ldozatos munk·jukkal elırevittÈk a
v·ros Ès a magyar kˆzˆssÈg Èrdekeit.

Fekete Katalin

SzÈkelyhÌdon nekem nagyszer˚
gyerekkorom volt. Teljes gondta-
lans·gban, felhıtlen boldogs·g-
ban Èltem. Ma is nagyon szÌvesen
emlÈkszem vissza gyerekkori bar·-
taimra, Ès azokra a helyekre, ahol
egy¸tt j·tszottunk. Azt·n felnıt-
tem, egyetemi tanulm·nyaim miatt
elker¸ltem SzÈkelyhÌdrÛl, Ès vala-
hogy tˆbbÈ nem volt otthon mara-
d·som... ma sem tudom pontosan,
hogy miÈrt, de menni kellett. Ti-
zenkÈt Èvig Èlt¸nk ñ ugyancsak
szÈkelyhÌdi sz·rmaz·s˙ fÈrjemmel
ñ Magyarorsz·gon, de ut·na m·r
hi·ba l·togattunk haza, SzÈkely-
hÌdra: szinte minden ugyanaz ma-
radt, de mi kˆzben valahogy meg-
v·ltoztunk. Nem tal·ltuk a rÈgi, ott-
honi megnyugv·st, igaz·n m·r se-
hol sem voltunk Ñotthonî. Tal·n
emiatt a hontalans·g miatt is sz¸le-
tett meg a dˆntÈs, hogy mÈg to-
v·bb kell menn¸nk, tov·bb kell
keresn¸nk az otthonunkat, a meg-
nyugv·sunkat. Ha az emberben
dolgozik ez a folytonos belsı
nyugtalans·g, elÈgedetlensÈg ñ
ideig Ûr·ig el lehet nyomni, de
elıbb-utÛbb menni kell. (NÈha el-
gondolkodom azon, hogy vajon a
trianoni trauma, amit az elıdeink
elszenvedtek, milyen mÈrtÈkben
tesz minket, ma Èlıket is ˆrˆkˆs
hontalanokk·, keresıkkÈ?) Ezt so-
sem Èreztem b·tors·gnak, ehhez
abbÛl kellett tal·n a legkevesebb.
Szomor˙ Ñmusz·jî volt ink·bb.

Ausztr·lia gyˆnyˆr˚, elkÈpzelhe-
tetlen¸l m·s vil·g ñ de az eukalip-
tusz erdık nem pÛtolj·k a szÈp ott-
honi erdıket. Az elsı gener·ciÛs
emigr·ciÛs Èlet pedig nagyon ke-
mÈny tud lenni a mindennapok-
ban. Az embernek gyakran szem-

bes¸lnie kell azzal, hogy az ottho-
ni, sok Èv alatt felÈpÌtett kÈpzettsÈ-
ge, munkatapasztalata itt szinte fa-
batk·t sem Èr. Vagy, hogy az igen
jÛ angol nyelvtud·sa tulajdonkÈp-
pen a gyakorlatban nem is annyira
jÛ ñ Ès hi·ba angol, ha nem auszt-
r·l (angol). Sok mindent ˙jra kell
kezdeni, Ès kÈpesnek kell lenni va-
lÛban null·rÛl ñ ha Èpp nem mÌ-
nuszrÛl ñ indulni. Az Èlet ekkora
lÈpÈs ut·n ritk·n folytathatÛ ott,
ahol az ember abbahagyta.

Fontosnak Èrzem, ezÈrt idÈznÈk
egy ˙j-zÈlandi magyar bev·ndorlÛ
blogj·bÛl: ÑEgÈszen fiatal koromtÛl
elv·gytam Magyarorsz·grÛl. ⁄gy
Èreztem, hogy vÈletlen¸l sz¸lettem
oda, de nem ott van a helyem.
Rengeteget beszÈlgett¸nk Èdes-
any·mmal errıl az elm˙lt Èvtize-
dekben, Ès ’ valami ilyesmit mon-
dott: ªMost itthon maradsz miat-
tam, ut·na pedig a gyerekeid miatt.
’k majd itthon maradnak miattad,
Ès kÈsıbb az ı gyerekeik miatt. …s
ez Ìgy megy mindaddig, mÌg egy

valaki be nem v·llalja azt a h·l·tlan
szerepet, hogy h·trahagyja a tˆbbi-
eket, Ès ˙j Èletet kezd m·shol
azÈrt, hogy az ut·na kˆvetkezık-
nek majd jobb legyen. Biztosan
megszakad a szÌvem, ha elmÈsz,
de ha ˙gy Èrzed, hogy menned
kell, akkor menj, Ès legyÈl nagyon
boldog.´ [...] Sokszor csak meg·l-
lok egy pillanatra, kˆr¸lnÈzek, Ès
megfogalmazÛdik bennem, hogy
milyen boldog vagyok itt, Ès hogy
mennyire szerencsÈs vagyok, hogy
itt Èlhetek. Nem tudom, hogy ez
mikor fog elm˙lni, de hetente leg-
al·bb egyszer elıfordul ez velem,
mÈg akkor is, ha nagyon f·radt
vagy t˙lterhelt vagyok.î

Kevesebb, mint kÈt Ès fÈl Ève
Èl¸nk itt, Ès nÈha mi is megkÈr-
dezz¸k magunktÛl: megb·ntuk-e?
VisszamennÈnk-e? A nagyon ıszin-
te v·laszunk erre mindig az, hogy:
nem. Minden nehÈzsÈg ellenÈre
nyugodtabban Èl¸nk itt, mint ed-
dig b·rhol. SzÈkelyhÌd nekem egy
(jÛ Èrtelemben vett) egyszer˚, be-
cs¸letes, ıszinte indÌt·st adott az
Èletben (termÈszetesen fıleg a sz¸-
leim, csal·dom ·ltal). B·rhol Èl-
tem, ezt az ÈrtÈkrendet tartottam
meg, Ès remÈnyeim szerint, ak·r-
csak az Èletet, tov·bb is adom majd
a gyermekeimnek. A becs¸letessÈ-
get, ıszintesÈget Èn fontosabbnak
tartom az egyÈbkÈnt csod·latos Ès
gazdag kult˙r·nkn·l/nyelv¸nknÈl
is, mivel ezek egyetemes, kult˙-
raf¸ggetlen emberi/t·rsadalmi Èr-
tÈkek. Ezeket Èn, ˙gy gondolom, a
sz¸leimnek Ès ñ termÈszetesen ñ
SzÈkelyhÌdnak kˆszˆnhetem.

Ovlachi Aliz
jelenleg Ausztr·li·ban Èlı

szÈkelyhÌdi lakos

Ausztrália gyönyöru,
nagyon más világ

Együtt többek vagyunk annál, mint egyenként külön-külön

Verses Különjárat
a cukrászdában

ÑUtazom hangokban Ès szavakban. ¡jaim emlÈkezÈsek. A me-
netrendet kˆtetekbe szedtÈk, tal·lomra fel¸tˆm, hogy ma Èppen
honnan hov·. Ha akarom, lesz·llok Ès vÈgigsÈt·lok a szavak
mentÈn. Ha akarj·tok. Utit·rsam a vonatf¸tty. Csomagom nincs,
amit nektek hoztam aj·ndÈkba tal·n nem sok, tal·n minden. Da-
lok Ès sz·momra nagyon kedves szavak. Egy este, egy ·llom·s.
Ut·na tov·bb utazunk, hogy ki merre? Tal·n csak Isten tudhatja.
J·tszatok velem emberek, Èn elb˙jok. Ti megkerestek?î 

Õgy indÌtotta K¸lˆnj·rat cÌmet viselı ˆn·llÛ zenÈs estjÈt …der
Enikı, a Temesv·ri CsÌky Gergely ¡llami SzÌnh·z tagja (kÈp¸n-
kˆn), aki janu·r 23-·n szÛrakoztatta a szÈkelyhÌdi cukr·szd·ban
ˆsszegy˚lt kˆzˆnsÈget. A 2008-as Istv·n, a kir·ly t·rsulat·bÛl
ismert, Saroltot, Istv·n Èdesanyj·t alakÌtÛ szÌnm˚vÈsznıt SvÈd-
orsz·gtÛl Rom·ni·ig sz·mos magyarlakta telep¸lÈsen ismerik,
hiszen a K¸lˆnj·rat nevet viselı turnÈnak v·rosunk volt a 31.
·llom·sa. ÷ssze·llÌt·s·ban elhangzottak BÛdi L·szlÛ (Cipı),
Szil·gyi Domokos, M¸ller PÈter, MarkÛ BÈla, illetve MajtÈnyi
Erik gondolatai, amelyeket rÈgi sl·gerek, jÛl ismert dalok remek
elıad·sa tett mÈg v·ltozatosabb· Ès dr·maibb·. Annak ellenÈ-
re, hogy a cukr·szda tal·n nem a legh·l·sabb helyszÌn egy szÌn-
h·zi elıad·sra a kˆzˆnsÈg mÈgis csendben, olykor-olykor meg-
hatÛdva, nagy figyelemmel kÌsÈrte vÈgig a m˚vÈsznı szavait Ès
dalait: Ñ…n nem tudom m·skÈpp, csak ennyit tudok, Ès hi·ba
kÈrnÈd m·st nem adhatok...î (BÛdi L·szlÛ: Csod·latos vil·g).

Mindazok, akik m·skor is szÌvesen hallgatn·k …der Enikıt, azt
aj·nljuk, l·togass·k a temesv·ri Csiky Gergely t·rsulat·nak elı-
ad·sait, illetve kˆvessÈk a szÌnm˚vÈsznı munk·ss·g·t, hiszen
tov·bbi ˆn·llÛ est is a tervei kˆzˆtt szerepel. 

Mindazokat pedig, akik m·r most v·rj·k a kult˙ra napi esemÈ-
nyek cukr·szdabeli esemÈnyeinek folytat·s·t, megnyugtatjuk,
hogy az elm˙lt h·rom Èv sikeressÈgÈbıl kiindulva a verses, ze-
nÈs estek sora jˆvıre is folytatÛdik.

Mészáros Emõke

RMDSZ-aktivist·k a szˆvetsÈg helyi szervezete 25. sz¸letÈsnapj·n

BÈres
Csaba
kˆrzeti
RMDSZ-
elnˆk Ès
SzabÛ
÷dˆn
kÈpviselı
is kˆszˆn-
tˆtte az
egybe-
gy¸lteket
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A kiadv·ny megjelenÈsÈt
t·mogatta:

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az …r Hangja Egyes¸let.
Nyom·s: Europrint Kft., Nagyv·rad. ï Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba ï Fıszerkesztı: Fekete Katalin
Munkat·rsak: BÈres AngÈla, BÌrÛ Orsolya, Hevesi Zolt·n, Juh·sz Gyˆrgy,
Kıv·ri Kriszti·n, MÈsz·ros Emıke, PÈter Emese, Szamos Mariann, Tiponucz Tibor
Arculat Ès tˆrdelÈs: Ferencz Csaba-Levente
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 417435 S„cueni pia˛a Libert„˛ii nr. 1
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

SzÈkelyhÌd
V·ros

Polg·rmesteri
Hivatala

A 60. sz·munk keresztrejvÈnyÈnek megfejtıi kˆz¸l
kˆnyvet nyert: Papp Regina-Kincsı (SzÈkelyhÌd)

Nyerjen könyvet!
REJTV…NY MEGFEJT…SE:

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

NÈv: _____________________________________________

Telefonsz·m: _________________________ PostacÌm:

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________

KÈrj¸k a kiv·gott szelvÈnyt dobja be m·rcius 20-ig

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.

M·rcius 8. ñ nınap. Ezen a napon sok orsz·gban a nık van-
nak fıszerepben, hiszen ezen a d·tumon ¸nnepelj¸k a nem-
zetkˆzi nınapot. De az ¸nnep kialakul·sa tˆbb esemÈnybıl
tevıdik ˆssze.

Ez a nap azoknak a nıknek az ¸nnepe, akik tˆrtÈnelmet Ìr-
tak azzal, hogy egyenlı jogokat Ès lehetısÈgeket kˆveteltek
maguknak a t·rsadalomban. 1908. m·rcius 8-·n 15 ezer textil-
ipari dolgozÛ nı vonult ki New York utc·ira azÈrt, hogy embe-
ribb munkafeltÈteleket Ès szavazati jogot kˆveteljenek. A nem-
zetkˆzi nınap gondolata egy Koppenh·g·ban (D·nia) 1910-
ban tartott nemzetkˆzi nıkonferenci·n fogalmazÛdott meg. Az
ezt kˆvetı Èvekben Amerik·ban Ès EurÛp·ban k¸lˆnbˆzı
febru·ri Ès m·rciusi napokon ¸nnepeltÈk. A Ñkenyeret Ès bÈ-
kÈtî kÈrı szentpÈterv·ri nık 1917. febru·r 23-i (a Gergely-nap-
t·r szerint m·rcius 8-i) sztr·jkja dˆntı momentuma volt az
orosz polg·ri forradalomnak. M·rcius 8. elıszˆr a SzovjetuniÛ-
ban lett hivatalos ¸nnepnap, majd a szocialista orsz·gokban.
A nınapot 1977-ben az ENSZ kˆzgy˚lÈse nemzetkˆzileg is
elismert emlÈknapp· nyilv·nÌtotta.

A legtˆbb orsz·gban a fÈrfiak nınap alkalm·bÛl kisebb
aj·ndÈkokkal lepik meg nıismerıseiket, csal·dtagjaikat Ès
kedves¸ket, de csak ˙gy, mint minden ¸nnephez, a nınap-
hoz is eltÈrı szok·sok kapcsolÛdnak vil·gszerte. Afganisz-
t·nban, ÷rmÈnyorsz·gban, Oroszorsz·gban, Ukrajn·ban Ès
Vietnamban a nınap hivatalos ¸nnepnap, Ìgy munkasz¸ne-
ti nap is. KÌn·ban Ès Nep·lban azonban csak a nık kapnak
szabadnapot.

A fentiekbıl l·tszik mekkora jelentısÈg˚ okokbÛl jˆtt lÈtre
a nemzetkˆzi nınap, ez ir·nti tiszteletbıl ¸nnepelj¸nk mi is
mÈltÛkÈppen.

Mészáros Emõke

Itt a nonap „A vers az, amit mondani kell”
…rmellÈki iskol·sok is bekapcsolÛdtak a felolvasÛmaratonba

Az ÈrmellÈki iskol·sok
is csatlakoztak a febru-
·r 17-Èn megrendezett
felolvasÛmaratonhoz,
amely idÈn K·ny·di
S·ndor ÈletÈt Ès mun-
k·ss·g·t v·lasztotta tÈ-
m·ul. A 2009-ben SzÈ-
kelyudvarhelyrıl elin-
dult felolvasÛmaraton,
melynek 2014 Ûta a
csÌkszeredai K·joni J·-
nos Megyei Kˆnyvt·r
a fı szervezıje, min-
den Èvben egyre tˆbb
rÈsztvevıt vonz. 

A hat·rokon ·tÌvelı
megmozdul·ssal kap-
csolatban a ma Buda-
pesten Èlı erdÈlyi kˆl-
tı is kifejezte ˆrˆmÈt
Ès h·l·j·t, ˙jra hangot
adva hitvall·s·nak.
,,Azt ¸zenem mindenkinek, hogy a
vers az, amit mondani kell. Min-
denhol, ahol felolvasnak, ezt olvas-
s·k fel. …n sajnos nem tudtam rÈszt
venni, de rendkÌv¸l ˆr¸lˆk Ès bol-
dog vagyok ezÈrt, hogy ilyen sokan
olvass·k ma a verseimet. Mindenki-
nek nagyon kˆszˆnˆm, Ès lehet,
hogy alkalomadt·n megszolg·lom
Èlı szÛval ott, ahov· eljutokî ñ
¸zente K·ny·di S·ndor.

IdÈn tˆbb, mint 33 000-en szÛlal-
tatt·k meg a kˆltıt tizenkÈt orsz·g
167 telep¸lÈsÈn. A hat·rokon t˙liak
sz·ma az ˆtezerhez kˆzelÌt, tizen-
egy orsz·gbÛl 42 telep¸lÈsrıl. Ro-
m·ni·ban 125 telep¸lÈsen 28 000
felolvasÛ hangja tˆltˆtte be az isko-
l·k, kˆnyvt·rak termeit, a hallgatÛ-
s·g f¸leit Ès szÌvÈt. Hargita megyÈ-
ben volt a legmagasabb a rÈszvÈtel:
65 telep¸lÈs 18 000 felolvasÛval. 

SzÈkelyhÌd Ès a hozz· tartozÛ tele-
p¸lÈsek ñ Nagyk·gya, …rolaszi,
Csokaly, illetve a kˆrnyÈkbeli fal-
vak ñ Asszonyv·s·ra, Kereki Ès Ke-
ser˚ oszt·lyai is hozz·j·rultak a ma-
ratoni felolvas·shoz, a SzÈkelyhÌdi
V·rosi Kˆnyvt·r kˆnyvt·ros·nak,
Kerekes TerÈzi·nak az ˆsztˆnzÈsÈ-
re, az elemi oszt·lyosoktÛl a lÌceu-
mi di·kokig kÈpviseltetve magukat.
A lÈtsz·m Ìgy elÈrte a kˆzel hatsz·-
zat, 44 pedagÛgus kˆzrem˚kˆdÈsÈ-
vel. Tˆbb oszt·lyban, Ìgy pÈld·ul
Olasziban, igazi gy˚jtemÈnyeket le-
hetett megtekinteni a k¸lˆnfÈle me-
sÈs vagy verses K·ny·di-kˆtetek-
bıl, ennÈlfogva nem csup·n ver-
sek, hanem rˆvidebb gyermektˆr-
tÈnetek is elhangzottak. A kisebb
oszt·lyokban a kˆnnyedebb olvas-
m·nyokbÛl v·logattak a tanÌtÛk,
mÌg a felsısˆk a komolyabb ver-

sekkel is megbÌrkÛzhattak. A mara-
ton hivatalosan reggel 10 Ûr·tÛl vet-
te kezdetÈt Ès dÈlut·n 18 Ûr·ig tar-
tott, de sok oszt·lyban kicsit v·lto-
zattak az idıpontokon, amennyi-
ben ˆssze kellett hangolni a felolva-
s·st az iskola aznapi kˆtelezı prog-
ramjaival, Ìgy pÈld·ul a szÈkelyhÌdi
Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceumban
m·r reggel nyolckor elkezdtÈk kÈz-
rıl kÈzre adni a kˆteteket a di·kok
(inspekciÛ volt aznap). 

A rÈsztvevık az elolvasott Ès meg-
hallgatott versek jutalm·ul egy-egy
kˆnyvjelzıvel gazdagodtak, ame-
lyet ezut·n majd beilleszthetnek sa-
j·t K·ny·di-kˆteteikbe, vagy ak·r
az Èppen olvasott (kˆtelezı olvas-
m·nyt tartalmazÛ vagy sz·mukra
kedves tÈm·kban v·lasztott) kˆte-
teik lapjai kˆzÈ.

Szamos Mariann

Nemzeti ünnep Székelyhídon
11.00 ‹nnepi istentisztelet
HelyszÌn: felekezetek templomai
12.30 ‹nnepi megemlÈkezÈs az 1848ñ49-es forradalom Ès
szabads·gharc kitˆrÈsÈnek 167. ÈvfordulÛja alkalm·bÛl 
‹nnepi beszÈdek

Kˆzrem˚kˆdnek: 
ñ SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus
ñ B˙zavir·g NÈpdalkˆr
ñ a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum di·kjai

Koszor˙z·s a m˚velıdÈsi h·z fal·n lÈvı
Petıfi S·ndor-emlÈkt·bl·n·l
HelyszÌn: m˚velıdÈsi h·z elıtti tÈr

18.00 KÈpki·llÌt·s: Somogyi Gyızı A szabads·gharc had-
serege cÌm˚ ki·llÌt·s ñ a Magyars·g Ès NemzettudatÈrt
AlapÌtv·ny 42 szÌnes szitanyomata
FilmvetÌtÈs: 80 husz·r ñ magyar filmdr·ma
HelyszÌn: m˙zeum Èp¸lete

Konzuli nap Székelyhídon
A szÈkelyhÌdi RMDSZ szervezÈsÈben m·rcius 24-Èn 11
Ûrai kezdettel konzuli napot tartanak a m˙zeum
Èp¸letÈben. 
ñ Azokat a szemÈlyeket, akiknek kÈszen van a magyar
anyakˆnyvi kivonata, a konzul·tus munkat·rsai ÈrtesÌtik. 
ñ A konzuli napon lehetısÈg van a magyar igazolv·ny
kÈrelmezÈsre Ès pÛtf¸zet kÈrÈsÈre.

ñ Elızetes egyeztetÈs alapj·n az ·llampolg·rs·gi kÈrel-
mek lead·s·ra.
ñ Azon szemÈlyek, akik ·llampolg·rs·gi kÈrelmet szeret-
nÈnek leadni vagy magyar igazolv·nyaikba pÛtf¸zetet
igÈnyelnÈnek, kÈrj¸k m·rcius 10-ig jelentkezzenek elkÈ-
szÌtett irataikkal.

Jelentkezni a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal hon-
osÌtÛ irod·j·ban lehet naponta 8 Ès 16, pÈntekenkÈnt
8ñ14 Ûra kˆzˆtt.

A gyermekek vid·man emeltÈk magasba kedvenc verseskˆteteiket
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ID…ZET 2.
¡LL”VÕZ

KÕV¡NS¡G CSOMA-
GOL¡S

MAGA-
SABB
HELYRE
VISZ

KAVICS

TISZTE-
LETBELI
(R÷V.)

EUR”PAI
N…P

OLASZ AU-
T”M¡RKA

H¡ZAS-
T¡RSUNK
TESTV…RE

K…S TESZI 

N”GAT”
SZ”

G…PKOCSI-
VEZET’

DELFINFEJ!

A K÷LT’
NEVE

K÷ZLEKE-
D…SI M”D

R…GI IPAR-
TEST‹LET

A B…KE
MADARA

BIZONY-
TALANUL
¡LL”

F÷L…DOB

KISS…
FANYAR!

N…M¡N
IZGUL!

M…LT”-
S¡G

R…SZEG
IG…JE

AZ EGYIK
HAJSZÕN

TANUL”

DIAD…MJA

R”MAI 500

D¡VID
ELLENFELE

TIZENEGY
(N…MET)

R…SZBEN
L”DÕT!

MAJDNEM
IGEN!

F’NEMESI
CÕM

KACAT

... ARM-
STRONG
(HOLDRA
L…P’ ELS’
¤RHAJ”S)

KONVOJ
K÷ZEPE!

A SZ…LEIN
LESZ!

S‹T’-
ROST…LY

-VA, -...

FELVETT
ELNEVE-
Z…SE

BEFELE!

P¡ROSAN
V¡L”!

AZ ENER-
GIA JELE

H¡L”BAN
A LABDA

GYAKORI
BET¤

SZIGN¡L,
FIGYEL-
MEZTET…S M

...MUNK¡S,
KIK÷T’I
ALKAL-
MAZOTT

ID…ZET 1.

D…LNEK
INDUL!

‹RES
GONG!

F…LIG J”!
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