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PintÈr BÈla-koncert
a hittant·borban

MinısÈg Ès m·ss·g
konferencia
a h·tr·nyos helyzet˚
gyermekekÈrt

÷tven Ève szÛlt
az utolsÛ csengıszÛ

Most elıszˆr Ñkeveredettî a v·rosnapi
rendezvÈnyek kˆzÈ egy orsz·gos bajnok-
s·g, pedig jÛ nÈh·ny …rmellÈki ’szˆn va-
gyunk m·r t˙l, sıt a ny·ri v·rosnapok kˆ-
zˆtt is m·r a m·sodikat Èlj¸k. Persze
mindez nem vÈletlen, hisz a szÈkelyhÌdi
Nagy Botond neve m·ra m·r egybeforrt
orsz·gunk fav·gÛsportj·nak v·logatottj·-
Èval. IdÈn n·lunk, a v·rosnapokon szom-

bat dÈlut·n rendeztÈk meg a Stihl Timber-
sport Series rom·n bajnoks·g·t.

A Stihl Timbersport Series tˆrtÈnete
nem t˙l messzire ny˙lik vissza, 1985-ben
indult ˙tj·ra az Egyes¸lt ¡llamokban,
majd 2002-ben EurÛp·ban is elkezdett
hÛdÌtani. Boti valamikor 2008-ban kez-
dett el ismerkedni ezen sport·ggal, az-
Ûta a v·logatott oszlopos tagja, 2011-
ben rom·n bajnok volt, sıt EurÛpa-baj-
nok is tuningolt l·ncf˚rÈsz (hot saw) ka-
tegÛri·ban!

A mai rom·n bajnoks·gra ˆccse, Nagy
Csongor cÌmvÈdıkÈnt Èrkezett, hozz·juk
csatlakozott mÈg Dan Petrescu, P·lfi Carol
Ès Cser Istv·n szintÈn SzÈkelyhÌdrÛl, vala-
mint AradrÛl Ion Nyamcsuk Ès Ionel
Marini˛„, vÈg¸l, de nem utolsÛ sorban a
b·nffyhunyadi Costel Ple∫.

A nyolc indulÛ nem kevesebb mint ˆt
versenysz·mot kellett teljesÌtsen. Tal·n a
legl·tv·nyosabb kategÛria a magaslati
v·g·s (springboard), amiben Cser Szil·rd
bizonyult a legjobbnak. A m·sodik sz·m-
ban, a motoros l·ncf˚rÈszes versenyben
(stock saw) Dan Petrescu volt a leggyor-
sabb. A f¸ggıleges v·g·st balt·val (stan-
ding block chop) Nagy Csongor teljesÌtette
a leggyorsabban, a keresztv·gÛ f˚rÈsszel
(single buck) Nagy Botond b·nt a leg-
¸gyesebben, vÈg¸l a vÌzszintes v·g·sban
(underhand chop) ˙jra Dan Petrescu nem
tal·lt legyızıre.

VÈgig nyÌlt volt a k¸zdelem, a kategÛri·k
gyıztesei nyolc pontot kaptak, a m·so-
dikok hetet, a harmadikok hatot Ès Ìgy to-
v·bb a nyolcadikig. Nem volt vÈletlen,
hogy a k¸zdelem vÈgÈre maguk a ver-
senyzık sem tudt·k, mi is a pontos vÈg-
eredmÈny. UgyanÌgy a kil·togatÛ mintegy
kÈt-h·romsz·z nÈzı is izgatottan v·rta a
hivatalos eredmÈnyhirdetÈst, sokan mÈg

megtippelni sem tudt·k a vÈgsı sorrendet.
Mint b·rmely m·s sport·gban, itt is vissza-
felÈ indult az eredmÈnyhirdetÈs, nyolcadik
helyen vÈgzett Costel Ple∫, hetediken P·lfi
Carol, hatodikon Ion Nyamcsuk, ˆtˆdiken
Ionel Marini˛„, negyediken pedig Cser Szi-
l·rd. Ezzel az m·r biztoss· v·lt, hogy a do-
bogÛra idÈn csak szÈkelyhÌdi versenyzı
·llhat, de a m˚sorvezetı az utolsÛ pillana-
tig borzolta az idegeket. Komoly bevezetı
ut·n vÈgre kider¸lt, hogy Nagy Csongor-
nak nem jˆtt ˆssze a cÌmvÈdÈs, 25 ponttal
a harmadik lett, testvÈre, Nagy Botond
29-cel m·sodik, Dan Petrescu pedig a l·-
tottak alapj·n teljesen megÈrdemelten
33 ponttal lett az ˙j orsz·gos bajnok.

KÈt k¸lˆn kategÛri·ban is dÌjazt·k a fi-
˙kat, a legjobb balt·s Ès a legjobb f˚rÈ-
szes ember is Dan Petrescu lett! Ezek
ut·n m·r tÈnyleg megkÈrdıjelezhetet-
len, hogy miÈrt is ı az idei bajnok, a tˆb-
biek csak gratul·lhatnak e remek teljesÌt-
mÈnyhez. Mi szÈkelyhÌdiak pedig fav·-
gÛinknak kˆszˆnhetıen egy ˙jabb Èl-
mÈnnyel gazdagodhattunk, ez˙ttal test-
kˆzelbıl tapasztalhattuk meg e sport·g
minden szÈpsÈgÈt. 

Gratul·lunk a gyızteseknek Ès minden
rÈsztvevınek, tov·bbi sportsikereket kÌ-
v·nunk v·rosunk fiataljainak. Kˆszˆnj¸k
Stihlesek, kˆszˆnj¸k Nagy Botond!

Juhász György

Sikeres városnapok Székelyhídon

T·ncfesztiv·l Ès koncertek
A II. SzÈkelyhÌdi V·rosnapok programj·ban idÈn elıszˆr
kapott helyet a most kilencedik alkalommal megrende-
zett TDC T·ncfesztiv·l. Az ˆtlet, hogy egybeolvadjon a
kÈt rendezvÈny nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen a
tˆbb sz·z t·ncos sz¸leik, rokonaik kÌsÈretÈben hossz˙,
szÌnes tˆmˆtt sorokban felvonul·s keretÈben Èrkeztek a
v·roskˆzpontbÛl a stadionba, s ott mintegy h·rom Ûr·n
·t szÛrakoztatt·k nÈpes kˆzˆnsÈg¸ket. A t¸ndÈri gyer-
mekek mÛk·s t·ncain ·t, a nagyobb csoportok cs·bÌtÛ
szamb·in kereszt¸l, a TDC profi koreogr·fi·i a zene Ès a
t·nc palett·j·nak szinte minden szÌnÈt felvonultatt·k. 

Az Ol·h Katalin ·ltal h˙sz Ève vezetett Tini Dance Cen-
ter T·ncst˙diÛ apraja Ès nagyja az elm˙lt egy Èvben tanultakat adta elı
a BÈres Csaba polg·rmester, Major LÛr·nd kult˙rigazgatÛ, Barab·s Jo-
l·n Ès ¡d·m ¡gnes tanÌtÛnıkbıl ·llÛ nagyÈrdem˚ zs˚ri elıtt. A szÌnes
koreogr·fi·k, Ès az ¸gyesebbnÈl ¸gyesebb t·ncosok l·tt·n a zs˚ri
ÑdˆntÈskÈptelennÈî v·lt, Ìgy minden csapat oklevelet vehetett ·t. Õgy
lett az Èrmih·lyfalvi Fresh dance a legt¸ndÈribb, a szÈkelyhÌdi Kˆlyˆk
dance a leglend¸letesebb, a szÈkelyhÌdi T·ncmanÛk a legaranyosabb,
a bihari B-like a legdinamikusabban fejlıdı, a szintÈn bihari Happy
dance a legvid·mabb, a bihardiÛszegi TurbÛ Dance a legritmusosabb,
a szintÈn DiÛszegrıl Èrkezett Gumimacik a legj·tÈkosabb, Ès nagy
testvÈreik, a Master Dance a legÈrzÈkibb, mÌg a SzÈ-
kelyhÌdi TDC a legsikeresebb csapat. A dÈlut·n tov·b-
bi rÈszÈben a v·rosnapok nagyszÌnpad·n fellÈpett a
szÈkelyhÌdi nÈpt·nccsoport. Elıad·sukat tˆbb sz·zan
kÌsÈrtÈk szemmel Ès jutalmazt·k b·torÌtÛ Ès elismerı
tapssal. A programban stÌlusv·lt·st  vÈgrehajtva lÈpett
szÌnpadra a Csorba Roland ·ltal vezetett Enemy
Dance Crew, akik lend¸letes hiphopkoreogr·fi·kkal
szÛrakoztatt·k a nagyÈrdem˚t.

A vas·rnap elsı koncertjÈt a szÈkelyhÌdi dobossal,
Pop D·viddal d¸bˆrgı Steel Cross zenekar tartotta.
Ekkora a szÌnpad elıtti tÈr igazi rockerekkel telt

meg, akik vÈgigcs·polt·k a fiatal zenekar koncertjÈt. KÈsıbb a TDC
20 cÌm˚ g·lam˚sort tekinthettÈk meg a v·rosnapozÛk, akik megtud-
hatt·k, hogy a szÈkelyhÌdi csoport tov·bbjutott a Hungaryís Got
Talent selejtezıin, Ìgy j˙lius 6-·n a budapesti szt·rzs˚ri elıtt mutat-
hatj·k meg tud·sukat. A vas·rnap egyik v·rva v·rt szt·rvendÈge
Aradszky L·szlÛ volt, aki kedves, vicces konfer·l·sokkal tette emlÈ-
kezetessÈ koncertjÈt. Azt gondolhatn·nk, hogy Aradszky az idısebb
koroszt·ly nagy kedvence, ·m a kˆzˆnsÈget vÈgignÈzve L·szlÛ da-
lai ˆrˆkÈrvÈny˚nek t˚nnek, hiszen a tinik Ès a kˆzÈpkoroszt·ly is
egy¸tt Ènekelt csal·dias hangulatban.

A II. SzÈkelyhÌdi V·rosnapok utolsÛ koncertjÈt Jani-
cs·k Veca (portrÈnkon) tartotta, aki saj·t dalokkal Ès
feldolgoz·sokkal is megˆrvendeztette kˆzˆnsÈgÈt.
Elıadott dalai kˆzˆtt voltak vid·m, pˆrgıs hangvÈtel˚
Ès komolyabb lÌrai dalok is. Veca nem kÌmÈlte hang-
sz·lait, s a koncert utolsÛ dalakÈnt az ˆrˆk kedvenc
Most m˙lik pontosant is elÈnekelte.

Pontosan vas·rnap Èjszaka m˙lt el a v·rosnap, mely
remÈlj¸k sokak sz·m·ra maradandÛ ÈlmÈnyeket tarto-
gatott Ès mely termÈszetesen a megszokott pomp·s
t˚zij·t·kkal z·rult.

Fekete Katalin

Teljes szÈkelyhÌdi pÛdium az orsz·gos sportfav·gÛ-bajnoks·gon!

Az …r tv
minden

pÈnteken este
20 Ûrai

kezdettel
a www.erhangja.ro/tv

honlapon
˙j ad·ssal

jelentkezik,
amely

keddenkÈnt
este 20 Ûr·tÛl

megtekinthetı
a Briximp

k·belszolg·ltatÛ
aprÛhirdetÈsi
csatorn·j·n is.

NÈzzenek
benn¸nket!

további városnapi
írásaink a 4–5. oldalon
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Utolsó csengetés
ÑSokszor kˆszˆntem Èn az iskol·nak,

mely tavasz vÈgÈn elcsendesedett:
az ablakok a termek visszav·rnak,
nyelvem hegyÈn reszket a felelet...î

(Keszthelyi Zolt·n: Sokszor kˆszˆntem)
Utolj·ra szÛlt a csengı a hegykˆzszentmik-
lÛsi Toldy ¡ltal·nos Iskola VIII. oszt·lyos ta-
nulÛi sz·m·ra j˙nius 12-Èn. F·jÛ szÌvvel b˙-
cs˙zunk di·kjainktÛl, akik ñ mint Mocs·r
L·szlÛ iskolaigazgatÛ elmondta ñ ˙gy van-
nak, mint a mesÈben szerencsÈt prÛb·lÛ
legÈny, aki elindul a vil·gba. Az utolsÛ osz-
t·lyfınˆki Ûr·n nÈvsorolvas·st tartottunk Ès
sz·mot vetett¸nk az elm˙lt nÈgy Èv esemÈ-
nyeirıl, elmondhattuk, hogy tizenhÈt tanulÛ-
val kezdt¸k az V. oszt·lyt Ès tizenˆten sikere-
sen vettÈk az akad·lyokat. A VII. oszt·ly ta-
nulÛi Zsigmond Levente oszt·lyfınˆk kÌsÈre-

tÈben ·tadta a ballagÛ botokat Ès sok sikert
kÌv·nt a tov·bbiakban. A csengetÈs ut·n min-
den oszt·lytÛl b˙cs˙t vett¸nk vÈgigj·rva az
oszt·lyokat a Gaudeamus igitur dallam·ra. A
b˙cs˙ztat·s a kult˙rotthonban zajlott, ahol a
sz¸lık, testvÈrek v·rtak benn¸nket. ¡rus
L·szlÛ-Csongor helyi reform·tus lelkip·sztor
tartott ·hÌtatot, majd Mocs·r L·szlÛ mutatott
r· a versengÈs szellemÈnek ˆrˆmÈre. A VII.
oszt·ly rˆvid idÈzetekkel Ès Ènekkel kˆszˆnt
el a VIII. oszt·lytÛl. A vir·g·tad·s ut·n pedig
a VIII. oszt·lyosok kˆszˆntek el tanÌtÛjuktÛl,
tan·raiktÛl Ès sz¸leik f·rads·gos munk·j·t
kˆszˆntÈk meg versekkel Ès Ènekekkel. Az-
t·n egy rˆvid film segÌtsÈgÈvel ˆsszefoglaltuk
az iskol·nkban tˆltˆtt Èveket.

RemÈlj¸k minden tanulÛ sikeresen vette a
vizsg·kat, Ès h·tradılve Èlvezheti a ny·r
ˆrˆmeit.

Béres Angéla oszt·lyfınˆk

Elballagtak …rkˆbˆlk˙t nyolcadikosai j˙nius
m·sodik hetÈben. ÷sszesen kilenc di·k kap-
ta meg a ballagÛ tariszny·t, mellÈ pedig a sok
jÛ tan·csot ˙travalÛul. Hagyom·nyosan, ha-
rangszÛra Ès Gaudeamust Ènekelve indultak
elb˙cs˙zni, a tan·roktÛl, a kisebb oszt·lyok-
tÛl, a tantermektıl. Az ¸nnepsÈgen felszÛlalt
az iskola aligazgatÛja, Zsigmond Levente Ès a
nyolcadikosok oszt·lyfınˆke, R·kÛczi Lajos,
akik b·torÌtÛ szavakkal, visszaemlÈkezÈsek-
kel buzdÌtott·k a vÈgzısˆket az elıtt¸k ·llÛ
akad·lyok lek¸zdÈsÈre, majd verses-zenÈs
ˆssze·llÌt·ssal b˙cs˙zott a VII. oszt·ly. A bal-

lag·s k¸lˆn ÈrdekessÈge egy igen megindÌtÛ
kisfilm levetÌtÈse volt, mely az elm˙lt nÈgy
Èvet, kir·ndul·sokat, versenyeket, farsango-
kat kÈpekben ˆsszegezte. A vÈgzıs oszt·ly-
bÛl nÈh·nyan gimn·ziumban vagy szakmun-
k·skÈpzıben tanulnak tov·bb, nagy rÈsz¸k
viszont …rkˆbˆlk˙ton marad.

Az ̧ nnepsÈg Ol·h …va Èrkˆbˆlk˙ti tanÌtÛnı
b˙cs˙ztat·s·val z·rult, akit nyugdÌjba vonu-
l·sa alkalm·bÛl kˆszˆntˆttek a kolleg·k Ès az
egykori di·kjai. Ez˙ton is kÌv·nunk neki sok,
hossz˙ boldog nyugdÌjas Èveket!

Kovári Emese

M·sodik alkalommal szervezett kˆzˆsen kir·ndul·st a
szÈkelyhÌdiaknak az ErdÈlyi K·rp·t-Egyes¸let í91, a Pro
SzÈkelyhÌd Egyes¸let, a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal
Ès az RMDSZ v·rosi szervezete.

Kor·n reggel, kicsit ·lmosan indultunk ˙tnak, de DiÛs-
gyırbe Èrkezve m·r mindenki felÈbredt. A frissen fel˙jÌ-
tott Ès rekonstru·lt diÛsgyıri v·rban szemÈlyesen M·ty·s
kir·ly udvari bolondja, MujkÛ fogadott minket. …rkezÈ-
s¸nk ut·n nem sokkal a v·r·rokban szittya lovasÌj·sz-be-
mutatÛ kezdıdˆtt. Elıszˆr ruha-, fegyverzet- Ès lÛszer-
sz·m-bemutatÛt tartottak, majd az Ìj·szok v·gtatÛ lÛrÛl
lıttek cÈlba, ·llÛ, illetve mozgÛ cÈlpontokra. Mindezt ̇ gy,
hogy kˆzben egy tartalÈk lovat is vezettek sz·ron. Az Ìj·-
szat ut·n k¸lˆnbˆzı akrobatikus gyakorlatokat is bemu-
tattak lÛh·trÛl. A bemutatÛ ut·n MujkÛ jÛ idegenvezetı-
kÈnt vÈgigvezetett mindenkit a v·r l·togathatÛ rÈszein Ès
az ott l·thatÛ ki·llÌt·sokon.

Rˆvid pihenı ut·n az autÛbusz Lillaf¸redre sz·llÌtotta a
csoportot. A csoport elıszˆr a Szent Istv·n-barlangot l·to-
gatta meg, majd szabadprogram keretÈben ki-ki vÈgig l·-
togathatta a helysÈg l·tnivalÛit.

Lillaf¸red leghÌresebb l·tnivalÛja a Palotasz·llÛ. A sz·llÛ
megÈpÌtÈsÈnek ˆtlete Bethlen Andr·s grÛftÛl sz·rmazik,

akit elsı l·togat·sakor elb˚vˆlt a t·j szÈpsÈge. A hÌres
sz·lloda vÈg¸l az elsı vil·gh·bor˙ ut·n, 1927 Ès 1930 kˆ-
zˆtt Èp¸lt fel Lux K·lm·n tervei alapj·n, neorenesz·nsz
stÌlusban. Mayer J·nos akkori fˆldm˚velÈs¸gyi miniszter
avatta fel Lillaf¸red nevezetessÈgÈt. A sz·llÛ egyik Ètter-
me, a M·ty·s-terem Ûlom¸veg ablakai a tˆrtÈnelmi Ma-
gyarorsz·g v·rait ·br·zolj·k. Az Èp¸lettıl a Szinva-forr·-
sok felÈ hatalmas park ter¸l el, botanikai ritkas·gokkal. A
sz·llÛbÛl szÈp kil·t·s nyÌlik a Szinva-patak vˆlgyÈre Ès a
H·mori-tÛra.

A Palotasz·llÛ egy meredek emelkedı tetejÈn tal·lhatÛ,
ennek megerısÌtÈsÈre alakÌtottak ki egy t·mfalakkal ta-
golt teraszos sÈt·nyrendszert Ès f¸ggıkertet, melyet kÈt
oldalrÛl a Szinva- Ès Garadna-patakok hat·rolnak.

A sÈt·nyrendszeren lefelÈ sÈt·lva Èrkezt¸nk el a lil-
laf¸redi vÌzesÈshez. Ez Magyarorsz·g legnagyobb esÈs˚
vÌzesÈse, amit a Palotasz·llÛ ÈpÌtÈsekor alakÌtottak mai
form·j·ra, Ìgy ez csak rÈszben termÈszetes kÈpzıdmÈny.
A vÌz h˙sz mÈter magasrÛl z˙dul a mÈlybe.

Lillaf¸redrıl Miskolc belv·ros·ba utaztunk, ahol elıszˆr
a V·rosh·z tÈrre sÈt·ltunk. Itt ·ll Melocco MiklÛs Kossuth-
dÌjas szobr·szm˚vÈsz SzÈchenyi Istv·nt, a Ñlegnagyobb
magyartî m·r idısen Ès megtˆrten ·br·zolÛ szobra.

A szobortÛl indulva a fıutc·n tett¸nk egy kellemes sÈt·t,
megcsod·lva a belv·ros rÈgi h·zait. A legrÈgebbi h·z,
mely a Miskolci GalÈri·nak ad otthont a fel˙jÌtott m˚em-
lÈk Dıry- vagy R·kÛczi-h·z. Az emeletes barokk Èp¸let, a
szomszÈdos SˆtÈtkapuval egy¸tt jellegzetes pontja a fıut-
c·nak. Az Èp¸letet a gazdag marhakereskedı Dıry csal·d
ÈpÌtette 1652 kˆr¸l, ez volt Miskolc elsı Ès 1702-ig egyet-
len emeletes polg·rh·za. A hagyom·ny szerint II. R·kÛczi
Ferenc tˆbbszˆr is megsz·llt benne, sıt 1706-ban itt, azaz
a Dıry-k˙ri·ban rendezte be fıhadisz·ll·s·t.

A fıutca m·sik jellegzetes Èp¸lete a szÌnh·z. A szÌnh·z-
nak ma is otthont ny˙jtÛ klasszicista Ès romantikus stÌlus˙
Èp¸letet 1847 Ès 1857 kˆzˆtt emeltÈk, Ès a szÌnh·zi elı-
ad·sok mellett tˆbbek kˆzˆtt olyan rendezvÈnyeknek
ny˙jt otthont, mint a Miskolci Nemzetkˆzi Operafesztiv·l. 

TermÈszetesen megl·togattuk Mancs, az Èletmentı nÈ-
metjuh·sz kutya bronzbÛl kÈsz¸lt szobr·t, Szanyi Borb·la
alkot·s·t is a Szinva partj·n.

VÈg¸l a sÈt·lÛutcai baz·rsoron nÈzelıdhettek az Èrdek-
lıdık. PihenÈs kˆzben pedig volt szerencsÈnk belehall-
gatni egy szabadtÈri operaelıad·s prÛb·j·ba. Kellemesen
elf·radva este 10 Ûr·ra Èrt¸nk haza SzÈkelyhÌdra.

Tiponut Tibor

Élménydús csoportos kirándulás
AktÌv pihenÈs a diÛsgyıri v·rban, a lillaf¸redi Szent Istv·n-barlangban Ès Miskolcon

M·ramarosi kˆr˙ton vettek rÈszt a szÈ-
kelyhÌdi Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum
alkalmazottai j˙nius m·sodik hÈtvÈgÈ-
jÈn. A kir·ndul·s az iskola mellett m˚-
kˆdı Scola Nostra Egyes¸let szervezÈ-
sÈben, a v·rosi tan·cs rÈszt·mogat·s·-
val valÛsult meg.

A szombati nap ˙ti cÈlja Borsa volt,
ahonnan felvonÛval lehet feljutni az
1364 mÈteres tengerszint feletti magas-
s·gon tal·lhatÛ menedÈkhez, ahol a
hegyimentık teljesÌtenek szolg·latot,
innen rˆvid sÈta a LÛhavasi vÌzesÈs, Ro-
m·nia egyik legszebb Ès a maga 80 mÈ-
terÈvel egyik legnagyobb vÌzesÈse is
egyben. A legenda szerint a farkasok ·l-
tal megriasztott lovakrÛl kapta a nevÈt a
vÌzesÈs, amelyek a vÌzesÈsbe zuhanva
leltÈk hal·lukat.

A vas·rnapi nap nagyobb rÈsze a Vas-
Èr vˆlgyÈben telt a szÈkelyhÌdi l·toga-

tÛk sz·m·ra, amit a felsıvisÛi erdei vas-
˙ttal j·rtak be. A keskeny nyomt·v˙ fa-
t¸zelÈses gızmozdony nagy sebessÈgre
ugyan nem kÈpes, ellenben saj·tos za-
katol·s·val, gız- Ès f¸stoszlop·val an-
n·l ink·bb belopja mag·t a turist·k szÌ-
vÈbe. A VasÈr-vˆlgy olyan h·borÌtatlan
ısi vad kÈpet mutat, ahol az erdık s˚r˚-
jÈben az ember kÈznyom·t sehol nem
lehet felfedezni, sem mestersÈges ¸lte-
tÈs, sıt csup·n ˙t vagy emberi ˆsvÈny
form·j·ban sem.

A dÈlut·nra lassan elf·radÛ csapat ha-
zafelÈ mÈg megpihent rˆvid idıre a bar-
c·nfalvi kolostor udvar·nak rendezett
parkj·ban, majd az egyedi vid·m teme-
tıt is megl·togatta Szaplonc·n. A kir·n-
dulÛk autÛbusza a kÈsı esti Ûr·kra Èrt
vissza SzÈkelyhÌdra a kÈtnapos kikap-
csolÛd·st ny˙jtÛ kalandoz·s ut·n.

Cservid Levente

Star Wars, Scooby Doo Ès Shrek ñ ki
gondolta volna, hogy ezek a film- Ès
mesehısˆk egyszer egym·s mellett so-
rakoznak egy kisv·rosi iskolakˆnyvt·r
polcain arra v·rva, hogy kicsik Ès na-
gyok hazavigyÈk ıket, hasonlÛ izga-
lommal mintha csak a televÌziÛ kÈper-
nyıje elıtt ¸lve v·rn·k az izgalmas fej-
lemÈnyeket. B·tran merem ·llÌtani,
hogy ezek nem csak a fiatalabb gener·-
ciÛ ÈrdeklıdÈsÈt keltik fel, ugyanolyan
hÈvvel lapozza ezeket kivÈtel nÈlk¸l
minden koroszt·ly. EmlÌtÈsre mÈltÛ
mÈg az a tˆbb sz·z kˆtet amely herceg-
nık, kalÛzok, szellemek, indi·nok, ne-
ves mesehısˆk tˆrtÈnetÈt t·rj·k elÈnk
Ès nem utolsÛ sorban az izgalmas fordu-
latokban gazdag regÈnyek, valamint
sz·mos termÈszeti szÈpsÈget bemutatÛ
kˆnyv is. Ilyenek pÈld·ul A szÈpsÈg Ès a
szˆrnyeteg, Rappunzel, Pinocchio,
Franklin, A h·rom kismalac, Hamu-
pipıke, MicimackÛ, A kis hable·ny,
kÈpregÈnyek stb. A fent emlÌtett kˆtetek
angol nyelv˚ek, Ìgy mindenki csiszol-
hat eddigi nyelvtud·s·n. De ne kese-
redjen el az sem, aki mÈg egy·ltal·n

nem ismeri a nyelvet, mert egyszer˚,
kezdıszint˚ kˆnyveink is vannak.

Ezek ut·n joggal kÈrdezheti a kedves
olvasÛ honnan is Èrkeztek ezek a remek
kˆnyvek? ÷rˆmmel jelentem, hogy
adom·nykÈnt ker¸ltek intÈzmÈny¸nk
kˆnyvt·r·ba a NATO Charity Bazaar
szervezet jÛvolt·bÛl. K¸lˆn kˆszˆnetet
szeretnÈk mondani Schmidt Katalinnak,
aki ennek a karitatÌv esemÈnynek a fı
mozgatÛrugÛja volt. Az adom·nyoz·s
sor·n a kˆzel nyolcsz·z kˆnyv mellett
iskol·nk birtok·ba ker¸lt mÈg nÈgy
nyomtatÛ is, amelyek a di·kok labora-
tÛriumi munk·j·t segÌtik a tanÛr·k
sor·n. RemÈlem siker¸lt felkeltsem ed-
digi Ès leendı olvasÛink ÈrdeklıdÈsÈt
ezzel a kis bemutatÛval, besz·molÛmat
egy neves amerikai nevelÈskutatÛ, ta-
n·r, Charles William Eliot (1869ñ1909
kˆzˆtt Harvard-egyetem rektora) sza-
vaival z·rn·m: ÑA kˆnyvek a legcsende-
sebb Ès legkitartÛbb bar·tok; a legelÈr-
hetıbb Ès legbˆlcsebb tan·csadÛk, Ès a
legt¸relmesebb tanÌtÛmesterek.î

Fodor Tünde,
a lÌceum kˆnyvt·rosa

Máramarosi kalandozások

Csábító kötetek a székelyhídi
líceum könyvtárában

Búcsúintés a köbölkúti iskolának
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Gyermekzsivaj, mosoly, jÛkedv Ès szeretet az
⁄risten nevÈben ñ a szÈkelyhÌdi rÛmai kato-
likus plÈb·nia idÈn is  megrendezte nÈpsze-
r˚ hittant·bor·t Ozsv·th JÛzsef atya Ès Csap-
l·r AngÈla k·ntornı vezetÈsÈvel.

A j˙nius 29-Èn kezdıdı t·borba h·la Iste-
nek rekordmennyisÈg˚, mintegy 140 gyer-
mek Èrkezett, hogy a dÈlelıtti szentmisÈken
lÈlekben Èp¸lhessen, a csoportos beszÈl-
getÈsek, kÈzm˚ves-foglalkoz·sok kˆzepette
¸gyesedjen Ès sok-sok ˙j bar·tra tegyen
szert, akikkel kˆzˆsen nagyon jÛkat lehet j·t-
szani a biztons·got ny˙jtÛ Gyermek JÈzus-
otthon udvar·n. Csapl·r AngÈla fıszervezı-
tıl megtudtuk, hogy a t·borral kapcsolatos
egyeztetÈsek m·r janu·r folyam·n elkezdıd-
tek, hiszen minden nap m·s-m·s atya hirde-
ti az evangÈliumot a gyermekek sz·m·ra. Ìgy
a t·bor ideje alatt szentmisÈt mutatott be Va-
kon Zsolt atya egyh·zmegyei ifj˙s·gi lelkÈsz,
Husztig RÛbert, TÛth Attila Levente Ès Kruzs-
litz Imre atya is.

M·r a t·bor elsı napj·n egy hatalmas Èl-
mÈnyben lehetett rÈsze mindazoknak, akik
ell·togattak a szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus
templomba, hiszen az igÈt Vakon Zsolt ifj˙-
s·gi lelkÈsz mutatta be, melyet a nÈpszer˚
Ènekes, PintÈr BÈla koncertje kˆvetett. K¸-
lˆnleges volt ez a nap, hiszen mindkÈt meg-
hÌvott, Vakon Zsolt Ès PintÈr BÈla is az ifj˙s·g
legnagyobb szolg·lat·ban ·ll. Az elhangzott
prÈdik·ciÛbÛl Ès a csod·latos, felemelı nagy
tartalommal bÌrÛ Ènekekbıl is csak Èp¸lhe-
tett a hallgatÛs·g.

Az Isten h·za Ès a Gyermek JÈzus-otthon
sok-sok mosolygÛs, vid·m gyermeket foga-
dott. Az eltelt egy hÈt alatt mindenki minden-
kinek testvÈre volt, szeretetben, boldogs·g-
ban telt az idı. Sok-sok segÌtı kÈz arrÛl is
gondoskodott, hogy a t·borozÛk asztal·ra
minden nap finom Ètel ker¸lhessen. Az utol-
sÛ napon egy kˆzˆs kir·ndul·ssal b˙cs˙ztak
egym·stÛl az idei hittant·borozÛk.

Fekete Katalin

A SzÈkelyhÌdtÛl tˆbb, mint 400 kilomÈ-
terre fekvı Monostorap·tiba kaptunk
meghÌv·st m·jus utolsÛ vas·rnapj·ra.
SzÌves- ˆrˆmest tett¸nk eleget e felkÈ-
rÈsnek, hiszen a Balaton-felvidÈki Nem-
zeti Parkhoz tartozÛ telep¸lÈsen egy
szÈkelyhÌdi sz¸letÈs˚ honvÈd ırmester,
nÈhai TÛth Ferenc sz·m·ra ·llÌtottak
maradandÛ emlÈket mÈltÛs·gteljes ¸n-
nepsÈgen.

Az egÈsz vil·got felbolygatÛ II. vil·g-
h·bor˙ ut·n a mai napig vannak olyan
csal·dok szerte a K·rp·t-medencÈben,
ahol nem ismert a h·bor˙ban meghalt
csal·dtagok sÌrhelye. A szÈkelyhÌdi sz¸-
letÈs˚ TÛth Ferenc honvÈd ırmester
mindˆssze 26 Èves volt, amikor a tˆrtÈ-
nelem viharai Monostorap·tiba sodor-
t·k, s amikor egy vÈgzetes bombat·ma-
d·s ·ldozat·v· v·lt.  ’ azon elesettek
egyike, akinek emlÈke az elm˙lt hetven
Èv alatt sem mer¸lt feledÈsbe. A telep¸-
lÈs lakosai mindig gondoskodtak sÌr-
helyÈnek rendben tart·s·rÛl, Ès a hısˆk
vas·rnapj·n, m·jus 31-Èn a monostor-
ap·ti rÈgi temetıben tal·lhatÛ sÌrhelynÈl
emlÈkkˆvet ·llÌtottak. MÈg Èlnek Mo-
nostorap·tiban olyan szemÈlyek, akik
fiatalkÈnt vagy gyermekkÈnt megÈltÈk a
vil·gÈgÈs szˆrny˚sÈges esemÈnyeit.
Gyıri K·lm·n b·csi ñ akinek csal·di h·-
z·ban volt elsz·ll·solva a TÛth Ferenc ñ,
ha halv·nyan is, de mÈg emlÈkszik a
hetven Èvvel ezelıtti napra.

Hangodi L·szlÛ tˆrtÈnÈsz m·r Èvekkel
ezelıtt Èrtes¸lt a szÈkelyhÌdi sz¸letÈs˚
ırmester elhunyt·nak kˆr¸lmÈnyeirıl, s
elhat·rozta, hogy TÛth Ferenc hal·l·nak
70. ÈvfordulÛj·n emlÈkkˆvet ·llÌt a sÌrj·-

n·l, s ennek ÈrdekÈben kutatÛmunk·ba
kezdett. Munk·ja eredmÈnyekÈnt saj·t
kˆltsÈgv·llal·ssal mÈltÛs·gteljes em-
lÈk¸nnepen ·llÌtottak emlÈkkˆvet a hısi
hal·lt halt ırmester nyughelyÈn.

Az ¸nnepsÈgen jelen volt a szÈkelyhÌdi
Kokes JÛzsef Ès felesÈge, IldikÛ, akiket
rokoni sz·lak f˚znek TÛth Ferenchez.
A csal·dtagok meghatÛdva vettek rÈszt
az emlÈkhely avatÛ¸nnepsÈgÈn, s he-
lyeztÈk el koszor˙jukat a sÌrhelyen.

Egy csodaszÈp vˆlgy kapuj·ban, a Mo-
nostorap·ti rÈgi temetıben nyugszik
egy h·bor˙ban a haz·Èrt elesett szÈ-
kelyhÌdi katona. A kˆrnyÈket megismer-
ve, halljuk a csobogÛ forr·sokat, l·tjuk
az Eger-patakot, r·csod·lkozunk a kˆ-
r¸lˆlelı hegyvonulatra, szılıskertekre,
a Balatont sejttetı panor·m·ra, beszÌv-
juk a levendulamezık illat·t, sÈt·lunk a
falu utc·in, a temetıben. Valami meg-
magyar·zhatatlan bÈke Ès nyugalom
vesz kˆr¸l mindent. Kˆszˆnettel tarto-
zunk mindazoknak, akik fˆldink emlÈ-
kÈt ily mÈltÛan ırzik.

F. K.

A harmadik nagyk·gyai Csal·di Napot j˙-
nius 25-re, vas·rnapra idızÌtettÈk a szerve-
zık. Az elızı Èvekben szombaton tartot-
t·k, most viszont kÈt program miatt is a hÈt
utolsÛ napj·t tal·lt·k ide·lisabbnak. A terv
bejˆtt, az egÈsz heti rossz idıj·r·s is ked-
vezıre v·ltott, Ìgy utÛlag elmondhatÛ,

hogy egy ˙jabb remek napot var·zsolt a
nagyk·gyaiaknak a szervezık kis csapata.

Ha m·r vas·rnap, akkor mi m·ssal kez-
dıdhetett volna az egÈsz napos rendez-
vÈny, mint ¸nnepi istentisztelettel a refor-
m·tus templomban, amelyet B·n Alp·r lel-
kÈsz mutatott be. Innen a gy¸lekezet nagy
rÈsze, a m·r hagyom·nyosnak nevezhetı
helyszÌnre, a helyi sportp·ly·ra indult,
ahol csatlakoztak a fızı- vagy Èppen a fo-
cicsapatokhoz. MindkÈt versenyt minden
Èvben megrendezik. A hÈt szabadt˚zi fı-
zıcsapat kˆz¸l idÈn id. Bondok G·bor Ès
t·rsai bogr·csguly·sa Èrdemelte ki a legfi-
nomabb Ètel kategÛri·t. Ez Èvre Ñcsakî ˆt
kisp·ly·s focicsapat jutott, ık kˆrmÈrkı-
zÈses rendszerben j·tszottak egym·s ellen.
A BihardiÛszegñNagyk·gya vegyes csapat
gyızˆtt, nÈgy gyızelemmel Ès egy dˆn-
tetlennel nyertÈk a minibajnoks·got.

A Hajd˙-Bihar Megyei NÈpm˚vÈszeti
Egyes¸let faj·tÈkai szÛltak mÈg a vas·r-
napi idıpontv·laszt·s mellett, ugyanis
Petrovics S·ndor, a j·tÈkok bemutatÛja Ès
¸zemeltetıje nem Èrt volna Nagyk·gy·ra
szombaton. Tavaly is nagy sikert arattak j·-
tÈkai, ugyanÌgy volt ez most is. A kˆrhinta
mellett ñ melyet kÈzi erıvel az alkotÛja for-
gat ñ minden gyereket megmozgattak j·tÈ-
kai: a gÛlyal·b, a csoszi Ès m·s, rÈgi, ˙jra
felfedezett faj·tÈk. Balog Emese szÈkelyhÌ-
di v·llalkozÛ egÈsz napos, ingyenes lÈg-
v·rral lepte meg a legkisebbeket. De a
gyerekek nemcsak j·tszottak, hanem, mint
az elızı Èvekben is, most is megmÈrettet-
tÈk magukat, koroszt·lyonkÈnt rendezett

versenyeken (aszfaltrajzol·s, biciklizÈs,
gˆrkoriz·s). Az is megszokott, hogy Nagy-
k·gy·n nemcsak a gyıztesek rÈszes¸lnek
jutalomban, hanem a versenyeken indulÛ
ˆsszes gyerek kis emlÈkt·rggyal, j·tÈkkal
tÈrhet haza.

IdÈn elıszˆr, de a l·tottak alapj·n nem
utolj·ra, Nagy S·ndor alpinista jÛvolt·bÛl
l·darakÛversenyt rendeztek. Nagyon l·t-
v·nyos volt a Ñcsataî, a gyıztes Nagy Zol-
t·n (kÈp¸nkˆn) huszonkÈt sˆrˆs rekesz
magass·g·bÛl nÈzhetett le a kˆr¸lˆtte ·l-
lÛ szurkolÛseregre. Nem maradhatott el a
parasztlovak gyorsas·gi versenye sem, a
harmadik Nagyk·gyai v·gt·t a tavalyi
m·sodik, az idei legfiatalabb indulÛ, Far-
kas ¡rmin nyerte. Az elsı h·rom dÌjazott
a Pongr·cz Vilmos grÛf ·ltal felaj·nlott

kup·kat BÈres Csaba polg·rmestertıl
vehette ·t. 

A szÌnpadi programok kˆz¸l a falu Ûvo-
d·sainak Ès kisiskol·sainak Èvz·rÛ m˚so-
ra vitte el a prÌmet, de nagy sikert arattak a
szentmiklÛsi nÈpt·nccsoport fiataljai is. Az
egÈsz napot, majd estÈt a Buliszerviz
egy¸ttes tˆbbÛr·s szabadtÈri b·lja z·rta.

SemmikÈpp nem szabad elfeledkezn¸nk
egy kˆszˆnetet mondani Pongr·tz Vilmos-
nak Ès csapat·nak, idÈn is var·zslatos kˆr-
nyezetet Ès tisztas·got biztosÌtottak a ver-
senyhelyszÌnekhez. Oltean PÈter lacikony-
h·ja Ès sˆrs·tra minden igÈnyt kielÈgÌtett,
˙gy mennyisÈgben mint minısÈgben,
nem is beszÈlve az elfogadhatÛ ·rakrÛl.
Gratul·lunk Nagyk·gya!

Juhász György

Vágta és sörösrekeszrakó-verseny
A nagyk·gyai Csal·di Nap k¸lˆnleges programokkal v·rta a falubelieket

V·gt·ra kÈszen a nagyk·gyai lovasok

PintÈr BÈla egybıl megtal·lta a kˆzˆs hangot a gyermekekkel

„Eszköz vagyok az Isten kezében” Honvéd földink emléke
Monostorapátiban
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A l·ngolÛ Angyal
Az idei v·rosnapok kaszka-
dırje Angyal Zolt·n volt, aki
lÈlegzetel·llÌtÛ mutatv·nyok-
kal k·pr·ztatta el kˆzˆnsÈ-
gÈt. A bemutatÛt kˆvetıen
kÈszÌtett¸nk interj˙t a vil·g-
bajnokkal.

ñ Az Èletedben mikor jˆtt el az
a pillanat, amikor megfertı-
zıdtÈl ezzel a sport·ggal?
ñ Olyan 2000 kˆrnyÈkÈn l·ttam
p·r ilyen stundos videÛt, akkor
mÈg street fighternek hÌvt·k ezt a
fajta motoroz·st , akkor ink·bb
az utc·n motoroztak Ìgy legin-
k·bb Amerik·ban. Igaz·bÛl eze-
ket a videÛkat nÈzegettem, s az-
t·n Ìgy jˆtt. A motor szeretete az
m·r elıtte is megvolt, ez csak ar-
ra Èp¸lt r·. 
ñ Mit szÛlnak az ember sz¸lei,
mikor egy ilyen dˆntÈst meg-
hoz a gyermek¸k?
ñ Elıszˆr termÈszetesen nagyon
nem ˆr¸ltek. Azt·n, ahogy telt

m˙lt az idı, megszokt·k, azt·n
l·tt·k, hogy jˆnnek a sikerek, be-
mutatÛk, versenyek Ès ut·na m·r
ık is azt mondt·k, hogy jÛ akkor
csin·ljam, csak persze Ûvatosan
Ès odafigyelve.
ñ Hogyan ·llsz neki, amikor
megprÛb·lsz kikÌsÈrletezni
egy ˙j gyakorlatot?
ñ Igaz·bÛl ez ˙gy m˚kˆdik, hogy
nagyon sok mindent fejben tal·-
lunk ki, a mozdulatsortÛl kezdve
mindent Ès akkor ut·na prÛb·l-
juk motoron. Mikor valamilyen
szinten m·r m˚kˆdik egy fajt·ja,
akkor mindig prÛb·lunk fejlesz-
teni, majd tov·bbfejleszteni rajta,
Ès Ìgy alakul ki egy ˙j gyakorlat
alapj·ban vÈve.
ñ Hogyan siker¸l kijutni a ver-
senyekre? ÷nÈletrajzodbÛl
tudjuk, hogy m·r Amerik·t is
meghÛdÌtottad.
ñ Volt egy idıszak, amikor na-
gyon a versenyzÈsre fek¸dtem r·.
Akkor ˙gy prÛb·ltam intÈzni,
hogy ink·bb arra koncentr·ltam.

Akkor a bemutatÛk nagyon a h·t-
tÈrbe szorultak, s a versenyzÈsre
koncentr·ltunk csak.
ñ Elengedhetetlen, hogy az
eddigi sÈr¸lÈseidrıl kÈrdez-
zelek.
ñ Egy-kÈt olyan komolyabb
volt, ami igaz·bÛl, nem ilyen
ÈletveszÈlyes sÈr¸lÈsek. TˆrÈ-
sem h·la Istennek nem, de azÈrt
komolyabb z˙zÛd·saim m·r
voltak, a kisebb esÈsek pedig
mindennaposak. …n ˙gy gon-
dolom, hogy elıszˆr esni kell
megtanulni. Ha megtanul az
ember esni, akkor ut·na, ha
szerencsÈje van, akkor ki tudja
k¸szˆbˆlni a nagyobbakat.
ñ Van-e egy korhat·r ameddig
lehet ˚zni ezt a sportot?
ñ Biztos, hogy van. RemÈlem,
hogy azÈrt mÈg az kÈsıbb lesz,
hogy abba kell hagynom.
ñ Hogy Èrezted magad a szÈ-
kelyhÌdi bemutatÛn?
ñ Nagyon jÛl Èreztem magam.
Nagyon jÛ kˆzˆnsÈg volt Ès re-
mÈlem, hogy tal·lkozunk mÈg a
jˆvıben.

Fekete Katalin

ñ Nem csak a h˙szÈvese-
kÈ a vil·g, ahogy a nÛta is
szÛl. Hogy Èrzi mag·t,
amikor  a szÌnpadon van?
Megfiatalodik egy kicsit?
ñ Fiatal is vagyok! ¡lljon meg
a menet! Azt hiszem, hogy a
kezdet kezdetÈn nem is tud-
tam, hogy micsoda hatalmas
ÈrtÈk nekem a Nemcsak a
h˙szÈvesekÈ a vil·g. …n azt
hittem, hogy a Piroska, PÛk-
h·lÛ, ‹gyetlen csÛk, meg
ezek majd megoldj·k az Èn
Èletemet, de most m·r kider¸l,
hogy ahogy m˙lik az idı egyre
jobban Ès jobban a Nemcsak a
h˙szÈvesekÈ a vil·g. Annyira ve-
lem van, Ès annyira r·m ragasz-
tott·k ezt az egÈszet, hogy nem
tudok Ès nem is sz·ndÈkozom
termÈszetesen. Olyannyira nem,
hogy nincs olyan elıad·s, hogy
Èn ezt ne Ènekeljem. Hogy felsza-
badulok-e vagy megfiatalodom-
e? Szerintem igen, mert ez egy
olyan szˆveg, amit ha nem ˙gy
adok elı, akkor az Èg adta vil·-
gon semmi Èrtelme nincs. M·rpe-
dig azÈrt vagyok itt pÈld·ul SzÈ-
kelyhÌdon is, hogy legyen Èrtel-
me Ès legyen sikere annak, amit
Èn csin·lni fogok.
ñ Gyakran j·r-e a Partiumba,
ErdÈlybe Ès hogyha igen, ak-

kor hogyan Èrzi mag·t itt?
Mennyire k¸lˆnbˆzik a kÈt
kˆzˆnsÈg? 
ñ Semennyiben. …n ˙gy Èrzem
magam, mint otthon a konyh·-
ban. Azt hiszem, hogy ez a leg-
jobb pÈlda, mert Èn ott Èrzem
magam a legjobban. Ha valaki
nem ˙gy megy ki a szÌnpadra,
hogy szeretettel, csal·diasan,
egym·sra gondolva ñ Ès ez most
nem a nagy szavaknak az ideje ñ,
hanem egÈsz egyszer˚en nem tu-
dok Ès nem is akarok. Nincs is
sz·ndÈkomban differenci·lni, hi-
szen abban a pillanatban, amikor
·tjˆttem ide, akkor megint csak
azt Èrzem, hogy hazajˆttem. …s
ha mÈlyen belegondolunk, akkor
Èn hazajˆttem.

Mészáros Emõke

Fenyıf·nak lenni a l·pon
Saj·tos filmszemlÈn vehetett rÈszt az a
kevÈs sz·m˙ Èrdeklıdı, akik a v·ros-
napok nyitÛnapj·n eljˆttek a szÈkely-
hÌdi filmszakosok elsı Ès remÈlj¸k
nem utolsÛ bemutatkoz·s·ra. Nagy
rÈszben nemcsak a filmesek, hanem a
filmek  tÈm·i, szÌnÈszei/szereplıi is az
…rmellÈk sz¸lˆttei voltak. Tal·n Èppen
ezÈrt volt ismerıs Ès mÈlyen az ember
h˙s·ba v·gÛ minden, amit kivetÌtve
l·ttunk: sz˚k haz·nk, az …rmellÈk m·r
rÈg pusztulÛ, de mÈg felfedezhetı
szÈpsÈgei (Nagy KristÛf S¸llyedıben
cÌm˚ filmje), az ÈrmellÈki gazd·lkodÛ
Ès felesÈge kemÈny mindennapjai (Major Lajos
A kÈt fenyı cÌm˚ alkot·sa), az innen kiv·ndorolt ze-
netan·rnı megrendÌtı tal·lkoz·sa elhagyott m˙ltj·-
val (Hevesi Zolt·n Ès Major Lajos Kikerics cÌm˚ film-
je), az egÈszsÈg¸gy ismerıs korrupciÛs kelepcÈi
(Hevesi Zolt·n Advent cÌm˚ filmje).  A filmek min-
den j·tÈkoss·guk Ès humoruk ellenÈre megmutat-
t·k betegsÈgeit is kˆrnyezet¸nknek, ler·ntva ez·ltal
a leplet a valÛs·grÛl, ami olyan kˆzel van hozz·nk,
hogy sokszor nem is l·tjuk.

A II. SzÈkelyhÌdi V·rosnapokon mutatt·k be elı-
szˆr Vill·nyi Zolt·n (az MTVA partiumi tudÛsÌtÛja)
Ès Hevesi Zolt·n kˆzˆs produkciÛj·t, az Egy elt˚nt
mocs·r nyom·ban cÌm˚ termÈszetfilmet is, mely az
est legnagyobb kˆltsÈgvetÈs˚ Ès hat·s˙ filmje volt.
Az …rmellÈk jellegzetes nˆvÈny- Ès ·llatvil·ga mel-
lett megismerj¸k e t·j m˙ltj·t Ès jelenÈt, nÈpi mes-
tersÈgeit, kastÈlyait, az ÈrtÈkırzÈs mai eredmÈnyeit,
a mocs·rvil·g rÈszbeni vissza·llÌt·s·nak jˆvıbeli
terveit. …rmellÈkikÈnt b¸szke lehet mindenki erre a
lecsapol·s miatt nagy pusztul·son ·tesett, de mÈg
most is ritka vir·gokat, ·llatokat rejtı vidÈkre. A film

lÌrai szÈpsÈg˚ t·jkÈpei mellett r·mutat arra, milyen
nagy szerepe van minden itt Èlı embernek az …r-
mellÈk termÈszeti ÈrtÈkeinek megmentÈsÈben.

A legvid·mabb alkot·s kÈtsÈg kÌv¸l Kıv·ri Sza-
bolcs Csod·k napja cÌm˚ dokumentumfilmje volt,
melynek jelen lÈvı gyerekszereplıi maguk is el-
csod·lkoztak kÌv¸lrıl l·tva ˆnmagukat. Tal·n leg-
szebb a filmben az ıszinte gyerekvil·gban megmu-
tatkozÛ csend volt, a vid·m jeleneteket tagolÛ szˆ-
veg nÈlk¸li kÈpek. A gyerekek csod·kat v·rÛ sze-
mei r·vil·gÌtottak arra, hogy a Mikul·snak nem le-
het farmernadr·gja Ès piros csizma helyett sem
hordhat csak ˙gy sim·n cipıt. Tanulva a gyerekek
megl·t·s·bÛl a felnıtteknek ÑcÌmzettî filmek ·ltal
mi is Èszrevehetj¸k a csod·kat kˆrnyezet¸nkben:
milyen szÈp helyre sz¸lett¸nk, mennyi munk·t ad
ez a fˆld,  milyen Èdes a hazaÈrkezÈs, Ès milyen
dr·ga az igazi szeretet.

Kˆszˆnj¸k a filmek kÈszÌtıinek, hogy megmutat-
t·k alkot·saikat, Ès hogy (Sz·madÛ Ernıt idÈzve)
mernek fenyıf·k lenni a l·pon.

Jagos Helén

Sikeres városnapok Székelyhídon

Fiatal kÈpzım˚vÈszek t·rlatai

RÈszben vendÈg, rÈszben pedig helyi m˚vÈszeti alkot·sok kaptak he-
lyet a v·rosi m˙zeum Èp¸letÈben, melyek ki·llÌt·s·t Kerekes TerÈzia
kˆnyvt·rvezetı nyitotta meg egy nagyszer˚ gondolattal. Mint el-
mondta, a ki·llÌtÛ m˚vÈszetek ˆsszekapcsolhatÛk az irodalom ·ltal,
mert Ña festÈszet vizu·lis kˆltÈszet, a kˆltÈszet verb·lis festÈszet, mÌg a
fotÛ fÈnnyel Ìrott versî.

A m˙zeum nÈgy t·gas termÈben a debreceni Maticska Jenı AlkotÛ-
Ès KÈpzım˚vÈszeti Kˆr festmÈnyei, Somogyi Gyızı A szabads·g-
harc katon·i cÌm˚ ki·llÌt·sa, a szÈkelyhÌdi ifj. Bokor Zolt·n termÈszet-
fotÛi, a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum volt Ès jelenlegi di·kjaibÛl lÈtre-
jˆtt fotÛkˆr tagjainak kÈpei Ès a helyi fiatal m˚vÈszek t·rlata tekinthe-
tı meg. A szabads·gharc katon·i ki·llÌt·s az 1848ñ49-es forradalom
Ès szabads·gharc tiszti ruh·zat·t Ès felszerelÈsÈt jelenÌti meg. Somogyi
Gyızı rajzainak, grafik·inak ihletı forr·sa a hadtˆrtÈnelem, elıszere-
tettel rajzol katonafigur·kat, Ìgy sz¸letett ki·llÌt·sa is. Bokor Zolt·n ter-
mÈszetfotÛi termÈszetj·r·s kˆzben sz¸lettek a zˆld erdıs-mezıs t·jak
harmÛni·j·t, ·llat- Ès nˆvÈnyvil·g·t megˆrˆkÌtve, frapp·ns cÌmekkel
ell·tva a fÈnykÈpeket. SzÈkelyhÌd kÈpzım˚vÈszeti tehetsÈggel meg·l-
dott fiataljainak t·rlata pedig egy valÛdi kavalk·dot kÈpvisel az egyik
emeleti teremben. Itt az Èrdeklıdık Angyal OlÌvia, Bersz·n L·szlÛ,
Domahidi Krisztina, Elekes Ibolya, Kerekes Zsuzsa Ès Szil·gyi Orsolya
munk·it tekinthetik meg, tˆbbek kˆzˆtt ker·miap·rn·kra vitt ·lmo-
kat, egy kreatÌv tervezıi vizsgamunka ruhadarabjait, olajfestmÈnyeket
Ès m·s ˆtletes alkot·sokat.

Bíró Orsolya

Aradszky L·szlÛ: amikor ·tjˆttem ide,
akkor azt Èrzem, hogy hazajˆttem

fotók: Hevesi Zoltán

K
ov

ár
i K

ri
szt

iá
n

´́

K
ov

ár
i K

ri
szt

iá
n

´́

K
ov

ár
i K

ri
szt

iá
n

´́



52015.
június 

A II. SzÈkelyhÌdi V·rosnapokon kÈt alkalommal is tartot-
tak dÌszpolg·ravat·st. Elıszˆr pÈnteken dÈlut·n a  polg·r-
mesteri hivatal gy˚lÈstermÈben kÈt holland ·llampolg·r,
Ingo Ès Mimy Meuleman lett SzÈkelyhÌd dÌszpolg·ra. Ez
a ceremÛnia tolm·cs segÌtsÈgÈvel zajlott, s az elhangzott
laud·ciÛbÛl megismerhett¸k a v·rosunk kÈt ˙j, jelkÈpe-
sen befogadott polg·r·t, s azt a nemes tettsorozatot, mely-
lyel az ·ltaluk alapÌtott TerÈz Anya AlapÌtv·ny fordul a r·-
szorulÛk felÈ. Az ·ltaluk m˚kˆdtetett alapÌtv·nyt segÈly-
csomagokat terjeszt, h·tr·nyos helyzet˚ szemÈlyeknek
tart eurÛpai uniÛs p·ly·zatokbÛl kÈpzÈseket Ès egyÈb
mÛdokon segÌti a r·szorulÛkat, pÈld·ul Rom·nia ter¸le-
tÈn eddig tˆbb mint kÈtsz·z h·zat ÈpÌtettek fel.

A Meuleman h·zasp·r Ìgy kapcsolÛdik SzÈkelyhÌdhoz
is. PÈld·s magatart·suk, gondoskodÛ figyelm¸k v·rosunk
kˆrnyÈkÈt Ès Bihar megyÈt is bej·rta. Hegykˆzszentmik-
lÛson, Szentjobbon, de pÈld·ul BiharfÈlegyh·z·n is sz·-
mos otthont teremtettek a szoci·lisan Ès kultur·lisan h·t-
r·nyos helyzet˚ csal·dok sz·m·ra.

…letfilozÛfi·juk szerint Ñnem az ˙t fontos, amit megte-
szel, hanem a nyomok, amiket magad ut·n hagyszî.

Vas·rnap ismÈt dÌsztan·cs¸lÈst tartottak a polg·rmesteri
hivatalban, ekkor Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkÈsz,
kÈpzım˚vÈsz, kˆzÈleti szemÈlyisÈg vehette ·t v·rosunk
dÌszpolg·ri cÌmÈt. A megtisztelı elismerÈst SzÈkelyhÌdon
kifejtett sokrÈt˚ munk·ss·ga rÈvÈn Èrdemelte ki.

Gavrucza Tibor egyh·zi Ès politikusi tevÈkenysÈgÈn t˙l
kultur·lisan is sokat adott SzÈkelyhÌd kˆzˆssÈgÈnek. Kez-
demÈnyezıje Ès szervezıinek egyike volt az …rmellÈki
’sz kultur·lis fesztiv·l, az …rmellÈki Borverseny, az …r-
mellÈki KÛrustal·lkozÛ rendezvÈnysorozatoknak, nevÈ-

hez f˚zıdik a szÈkelyhÌdi Ady Endre Magyar Kultur·lis
Kˆzpont lÈtrehoz·sa. Gondoz·s·ban Ès alkot·s·ban
2006-ban egyÈni t·rlat Ès falinapt·r sz¸letik, ¡lmom az
…rmellÈk cÌmmel, 2006-ban Ès 2011-ben Sz·madÛ Ernı ki-
adatlan verseibıl kÈszÌt kˆtetet, majd 2013-ban az ı
ˆssze·llÌt·s·ban l·t napvil·got  az …rmellÈki mesÈk a
hÌmesh·t szigetrıl cÌm˚ Sz·madÛ Ernı-mesÈskˆnyv is. 

Harminch·rom Èvig, nyugalmaz·s·ig szolg·lta SzÈkely-
hÌd reform·tus gy¸lekezetÈt, magyar kˆzˆssÈgÈt. A v·ro-
si RMDSZ tiszteletbeli elnˆke, a Bihar megyei RMDSZ H˚-
sÈgdÌj·nak tulajdonosa, a Tibor Ernı galÈria jelenlegi el-
nˆke. P·ly·ja sor·n maradandÛt alkotott ˙gy egyh·zi,
mint kÈpzım˚vÈszeti Ès kˆzÈleti tevÈkenysÈgÈben is.

A vas·rnapi dÌsztan·cs¸lÈsnek volt mÈg egy fıszereplı-
je, aki nem m·s, mint SzÈkelyhÌd Ghi˛„ b·csija, Gheor-
ghe Ra˛iu tan·r ˙r, aki szintÈn v·rosunk legnagyobb elis-
merÈsÈt a dÌszpolg·ri cÌmet vehette ·t. A rÛla elhangzÛ
laud·ciÛt a tavaly dÌszpolg·rr· avatott p·lyat·rs, Hegyessy

Viktor tan·r olvasta fel. Megtudhattuk, hogy ahol lÈtezett
kˆtˆttfog·s˙ birkÛz·s, ott Ghi˛„ b·csi Ès egykori tanÌtv·-
nyai mindig dicsısÈggel helyt ·lltak, illetve, hogy a sport-
Èlet csod·latos, a gyermekekkel valÛ foglalkoz·s ·ldoza-
tokkal j·r, de megÈri, mert a sportolÛk olyan emberekkÈ
form·lÛdnak, akik meg·llj·k hely¸ket a t·rsadalomban. 

Ghi˛„ b·csi dÌszpolg·ri cÌmÈt nem csak a pedagÛgusi Ès
sport terÈn kifejtett tevÈkenysÈgÈnek kˆszˆnheti. NevÈ-
hez f˚zıdik pÈld·ul a Progaz g·zvezetÈkprogram, me-
lyet a kezdetektıl a szÌvÈn viselt, s mely nem az ı hib·ja
miatt maradt fÈlbe. 2000-ben az ı meghÌv·s·nak tett ele-
get Liviu Maior akkori tan¸gyminiszter, aki e l·togat·s
kapcs·n gyızıdˆtt meg arrÛl, hogy mennyire sz¸ksÈges
egy ˙j iskolaÈp¸let megvalÛsÌt·sa. A helyi tan·csban a
mai napig v·rosunk jav·t szolg·lja, felszÛlal·sai, meg-
nyilv·nul·sai ñ mÈg ha nÈha erıteljesen is ñ mind a kˆz
ÈrdekÈt kÈpviselik. 

Bíró Orsolya Ès Fekete Katalin

A lÛerık viadala
Az autÛs ¸gyessÈgi versennyel
kezdıdˆtt SzÈkelyhÌd kˆzpontj·-
ban a v·rosnapok m·sodik,
szombati napja reggel 10 Ûrakor.
KissÈ nehÈzkesen indult a jelent-
kezÈs, de vÈg¸l ˆsszesen nyolc
b·tor versenyzı ·llt rajthoz.

A versenyzıknek a Nagy ¡rp·d
szervezı ·ltal kigondolt Ès fel-
ÈpÌtett szlalomp·ly·n kellett vÈ-
gigmenni¸k. A verseny kÈtfor-
dulÛs volt, ennek megfelelıen
mindenki kÈtszer teljesÌtette a
h·romkˆrˆs versenyt Ès min-
denkinek a jobbik idejÈt vettÈk
figyelembe.

A m·sodik fordulÛban szinte
minden versenyzınek siker¸lt ja-
vÌtani az idejÈn, ettıl a verseny
mÈg izgalmasabb lett. Szigeti S·n-
dor Fiat Pand·j·val kˆzel 20 m·-
sodpercet javÌtott saj·t idejÈn Ès 2
perc 26 m·sodperces idejÈvel ·t-
vette a vezetÈst. De R·cz Tibor-
nak is siker¸lt brav˙rosan javÌta-
nia Ès 2 perc 18 m·sodperccel
megnyerte a versenyt, Ìgy Szigeti
S·ndor a m·sodik helyre szorult.
Harmadik Kıv·ri Attila lett egy
nÈgyes Golffal, 2 perc 46 m·sod-
perccel.

Tiponut Tibor
Ès Fekete Katalin

Sport Ès j·tÈk
vas·rnap dÈlelıtt
Amit a pÈnteki idıj·r·s elrontott,
az szombaton sokat javult, vas·r-
napra pedig m·r m·r kifog·sta-
lan volt. Tal·n ennek is kˆszˆn-
hetı, hogy szokatlanul sokan ki-
l·togattak a dÈlelıtti, dÈl kˆr¸li
v·rosnapi esemÈnyekre. M·r las-
san hozz· szokhatunk, hogy ez a
nap a gyerekekrıl, csal·dokrÛl
szÛl, volt itt sportbemutatÛ, fı-
zıverseny, k·rtyaverseny, gye-
rekfoci.

A szabadt˚zi fızıversenyre
nem kevesebb mint nyolc csapat
nevezett be, nem volt kategÛri-
·nkÈnti megk¸lˆnbˆztetÈs. EzÈrt
is fordulhatott elı, hogy az elsı

helyen a nagyk·gyai Horv·tok
csapata vÈgzett kakaspˆrkˆlttel,
a m·sodikon a diÛszegi Hangya
csapat bogr·csossal Ès s¸lt ma-
laccal, a harmadikon pedig a lÈ-
tavÈrtesi Juhi csapat malacf¸les
z˙zapˆrkˆlttel.

A k·rtyabajnoks·gra rekordne-
vezÈs Èrkezett, harmincan egye-
nes kiesÈses rendszerben kru-
cs·ztak, mintegy hat Ûr·n ke-
reszt¸l. A gyıztes TÛth G·bor
(Zerge) lett. M·sodik helyen Ga-
lamb Ferenc vÈgzett, a harma-
dik helynek pedig Szegecs JÛ-
zsef ˆr¸lhetett.

A bemutatÛk szÈp sorrendben
kˆvettÈk egym·st, elıbb a Pusz-
tai Farkasok Ìj·szkodtak, Guba
JÛzsef Phoenixes gyerekei kara-

tÈztak, majd idÈn elıszˆr Todo-
szi ÷csi (ToldÛ) Ès Kiss Attila
erıs emberek versenysz·mait
mutatt·k be. 

A dÈlelıtti programok gyerek-
focija a szomszÈdos sportcsar-
nokba kˆltˆzˆtt, ahol a szÈkely-
hÌdiak Ès a szentjobbiak h·rom
koroszt·lyos csapata j·tszott egy-
m·s ellen. A 6ñ8 Ès a 9ñ10 Èvesek
kˆz¸l a mieink nyertek, a 11ñ13
Èves sr·cok mindkÈt meccsÈt a
vendÈgek uralt·k.

÷sszessÈgÈben elmondhatjuk,
hogy egy remek csal·di dÈlelıt-
tˆn vagyunk t˙l, remÈlhetıleg a
kˆvetkezı Èvek vas·rnapjai is
ilyen bar·ti hangulatban telnek
majd.

Juhász György

Rendorségi felhívás
A szÈkelyhÌdi rendırsÈg felhÌvja a lakosok figyelmÈt ar-
ra, hogy a v·rosban Ès kˆrnyÈkÈn csalÛk gar·zd·lkod-
hatnak. Ha idegen szemÈly csenget be ÷nˆkhˆz azzal a
kÈrÈssel, hogy beteg hozz·tartozÛj·nak gy˚jt adom·nyt,
akkor a legokosabb, amit tehetnek az, hogy ÈrtesÌtik a
helyi rendırsÈget. CsalÛkkal ·llhatnak szemben akkor

is, ha idegenek azzal az indokkal szÛlÌtj·k meg ˆnˆket,
hogy balesetet szenvedtek Ès emiatt kÈrnek anyagi segÌt-
sÈget. Ilyen szemÈlyeknek semmikÈppen ne nyissanak
ajtÛt, ne adjanak pÈnzt vagy m·s anyagi javakat Ès ne be-
szÈljenek az otthonukban tartott ÈrtÈkekrıl. Ha a fenti
esetek valamelyikÈvel tal·lkoznak Ès segÌteni szeretnÈ-
nek elsı lÈpÈsben mindenkÈppen gyızıdjenek meg az
elıadott tˆrtÈnet hitelessÈgÈrıl!

Gyakoriak manaps·g a telefonbety·rok is, akik azzal
csapj·k be a lakosokat, hogy tal·lomra felhÌvj·k az em-
bereket Ès azt mondj·k, hogy nyert egy autÛt, egy nya-
ral·st, nagyobb pÈnzˆsszeget. Megadnak egy sz·mla-
sz·mot, hogy amennyiben igÈnyt tartanak a nyeremÈny-
re, utaljanak r· k¸lˆnbˆzı nagys·g˙ ˆsszegeket. Ha
ilyen eset tˆrtÈnik ˆnˆkkel, semmikÈppen ne dıljenek
be. Biztos, hogy szÈlh·mosokkal ·llnak szemben.

NÈgy ˙j dÌszpolg·ra van SzÈkelyhÌdnak

A verseny ut·n nem hagyhat-
tuk ki, hogy a gyıztes R·cz
Tibort ki ne Ñfaggassukî.

ñ Milyennek l·ttad a p·ly·t?
Mi lehet a titka, hogy ilyen jÛ
idıt siker¸lt vezetned?
ñ A p·lya kˆnnyebb volt, mint a
tavalyi. Nekem a vezetÈs a hiva-
t·som, kamionsofır vagyok.
Legink·bb Kelet-EurÛp·t j·rom,
Magyarosz·g, Lengyelorsz·g,
Rom·nia a legfıbb ˙ticÈlok. Az
utakon azt tapasztalom, hogy na-
gyon oda kell figyelni, nagyon sok tapasztalatlan sofır van, sokan
csin·lnak butas·got. …sznÈl kell lenni Ès vigy·zni kell a tˆbbi forga-
lomban lÈvı autÛra, sofırre, utasra is.
ñ Milyenek voltak a mai ellenfelek? 
ñ Szerintem mindenki ¸gyes volt. Persze sokat sz·mÌt a gyakorlat,
nem mindegy hogy az ember minden nap benne van Ès ugyanezt
csin·lja, persze nagy autÛval, vagy csak ide-oda meg a kisautÛval.
Kinek hogy jˆn ˆssze. Nekem a mai nap Ìgy jˆtt ˆssze, jobb l·bbal
keltem Ès siker¸lt jÛ idıt futnom.

Kiss Attila Èppen golyÛzik Todoszi ÷csi (ToldÛ) a Ñretik¸ljeivelî
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‹nnepi istentisztelettel kezdıdˆtt az egÈsz
napos j˙lius 5-i rendezvÈny, melyen ForrÛ
Csaba helyi reform·tus lelkÈsz hirdette az
igÈt. JÈzus egyetemes szeretetÈrıl beszÈlt,
arrÛl a mÈlysÈges szeretetrıl, mely nem
tesz k¸lˆnbsÈget ember Ès ember kˆzˆtt.
Erdıdi Endre csokalyi gˆrˆg katolikus tisz-
telendı SarlÛs Boldogasszony ¸nnepÈnek
bemutat·s·val szemlÈltette a csal·d Ès a
csal·di kˆtelÈkek fontoss·g·t. 
A hagyom·nyokhoz hÌven a templombÛl
a FÈnyes Elek-emlÈkparkba vonultak az
¸nneplık, ahol BÈres Csaba polg·rmes-
ter Ès SzabÛ ÷dˆn Bihar megyei parla-
menti kÈpviselı osztotta meg gondolatait
a jelenlÈvıkkel. A meghitt ¸nnepet helyi
fiatalok, Csomakˆzi Daiana, N·di Melitta
Ès Egri Anett szavalataikkal ÈkesÌtettÈk,
majd Csokaly nagy sz¸lˆttje, FÈnyes Elek
mellszobr·nak koszor˙z·s·val z·rult az
emlÈk¸nnep.

DÈlut·n a szÛrakoz·sÈ, a labdar˙g·sÈ
Ès az evÈs-iv·sÈ volt a fıszerep. Tizen-
nÈgy csapat ¸stjÈben fortyogtak a fino-

mabbn·l finomabb Ètelek, a legtˆbben
bogr·csguly·st fıztek, de volt aki hal·sz-
levet, pˆrkˆltet vagy babguly·st t·lalt a
szakÈrtı zs˚ri elÈ. Hosszas ÌzlelgetÈs
ut·n a harmadik Guszti Ès a GÈzeng˙zok

babguly·sa lett, m·sodik dÌjnak
a SzomszÈdok csapata ˆr¸lhe-
tett, s a kÈpzeletbeli dobogÛ
legfelsı fok·n az Uncsik Ès ro-
konok csapata ·llhatott, akik
egy ÌnycsiklandozÛ bogr·csgu-
ly·ssal vettÈk le l·b·rÛl a BÈres

Csaba polg·rmester elnˆkletÈvel kÛstol-
va ÑdolgozÛî zs˚rit.

Hi·ba volt a naps¸tˆtte focip·ly·n mini-
mum 40 °C, ez mit sem jelentett a hat
csapatnyi labdar˙gÛnak. Az idei csokalyi

csal·di nap focibajnoks·g·t a hazai Cso-
kaly 1 csapata nyerte, m·sodik a csokalyi
Bad Boys, a harmadik pedig a Nagyk·gya
csapata lett.

A gyermekek sem unatkoztak, hiszen
sz·mukra aszfaltrajz- Ès homokv·rÈpÌtı
verseny is volt, s a sz·rnyalÛ nÈpi j·tÈkok
is szÛrakoz·st biztosÌtottak, nem beszÈlve
a lÈgv·rrÛl Ès a lufibohÛcrÛl, aki vir·got,
kuty·t, nyuszit, kardot Ès sok m·st haj-
togatott a lurkÛknak. 

BemutatÛt tartottak a Pusztai Farkasok
Hagyom·nyırzı Õj·szegyes¸let tagjai, Ès
az airsoft fegyvereit is ki lehetett prÛb·lni.

A dÈlut·ni Ûr·kban ˆssznÈpi zumb·n
vehetett rÈszt a falu apraja-nagyja.
FellÈptek a helyi ovisok Ès iskol·sok,
valamint Tivadar Laura, Tivadar Kriszti·n
Ès Csomakˆzi Daiana Èneke szÛrakozatta
a kˆzˆnsÈget. 

IdÈn sem maradhatott el a telep¸lÈs
lakosainak legkedvesebb kˆnny˚zenei
egy¸ttese, a Tivadar JÛzsef vezette Drea-
mers. A jÛ hangulat˙ koncerten a fel-
lÈpıkkel egy¸tt Ènekelt az egÈsz csal·d-
napi kˆzˆnsÈg, kicsiket Ès nagyokat
beleÈrtve. A vid·m nap szabadtÈri retrÛ-
diszkÛval z·rult, melyhez a talpal·valÛt
szintÈn Tivadar JÛzsef Ènekes-zenÈsz
szolg·ltatta.

Fekete Katalin

ÑNem kell beszÈlni rÛla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk

re·!î (Juh·sz Gyula: Trianon)
A 95 Èvvel ezelıtt, 1920. j˙nius 4-
Èn a Trianon-palot·ban al·Ìrt bÈ-
kedikt·tumra emlÈkeztek meghÌ-
vott, hazatÈrt vendÈgek Ès Cso-
kaly lakosai j˙nius 7-Èn, amikor
emlÈkezı istentiszteletre hÌvogat-
va kondult meg a helyi reform·-
tus templom harangja.

ForrÛ Csaba helyi tiszteletes kˆ-
szˆntı szavait kˆvetıen mÈg  az
istentisztelet elıtt a templomban
BirÛ Roz·lia szen·torasszony
osztotta meg gondolatait a jelen-
lÈvıkkel, mondandÛj·ban hang-
s˙lyozva, hogy a magyar nemzet-
nek holnapja kell legyen, mÈg-
pedig itt a sz¸lıfˆldˆn. ÑAzÈrt
kell dolgoznunk, munk·lkod-
nunk, hogy a magyar kˆzˆssÈgek
jÛlÈtben, bÈkÈben, szeretetben
Èlhessenek a K·rp·t-medence
szÌvÈben, nem feledve a nemze-
t¸nket Èrt csap·sokat, hanem
erıt merÌtve tˆrtÈnelm¸nkbılî ñ
mondta. Az emlÈkezı isten-

tiszteleten Bara L·szlÛ, Bihar-
diÛszeg reform·tus lelkip·sztora
hirdette az igÈt. ÑMert csak Èn tu-
dom, mi a tervem veletek ñ bÈ-
kessÈget Ès nem roml·st ter-
vezek, Ès remÈnyteljes jˆvıt adok
nektekî ñ szÛlt a felolvasott ige.

Az istentiszteletet kˆvetıen a
templomkertben lÈvı idÈn m·r-
cius 15-Èn felavatott Trianon-em-
lÈkt·bl·n·l folytatÛdott az emlÈ-
kezÈs. Csuka JÛzsef alpolg·rmes-
ter Ès csal·dja jÛvolt·bÛl lassan
szoborpark ·ll a reform·tus
templom udvar·n, hiszen egy
kopjafa Ès a pietrasantai m·r-
v·nybÛl kÈsz¸lt Trianon-emlÈk-
m˚ is a csal·d adom·nya. Ahogy
az alpolg·rmestertıl megtudtuk,
a sorozatot egy Turul-szobor el-
kÈszÌttetÈse Ès avat·sa z·rn·. Az
elˆlj·rÛ fontosnak tartja, hogy
ezen szobrok, emlÈkm˚vek ·ltal
a falubeli fiatalok ismerjÈk meg a
magyars·g tˆrtÈnelmÈt.

A templomkerti megemlÈkezÈ-
sen a Trianon-emlÈkm˚ elıtt, a
BihardiÛszegi GrÛf SzÈchÈnyi Ist-

v·n Husz·rsz·zad dÌszırsÈgÈben
elsıkÈnt SzÈkelyhÌd polg·rmes-
tere, BÈres Csaba szÛlt az egybe-
gy¸ltekhez. ÑAzt tudom, hogyha
baj van, b·rmennyire is keser˚ Ès
nehÈz sorsunk van, hisz a Him-
nuszban is rˆgzÌtve van: ez a
nemzet, ez a nÈp ˆssze tud fogni.
Igaz·bÛl vÈve ˙gy kell Èln¸nk az
Èlet¸nket, hogy ˙gy m˚kˆdj¸nk,
mint egy motor. Mindenki a saj·t

helyÈn a saj·t feladat·t maradÈk-
talanul vÈgezze el. Az erdÈlyi ma-
gyars·g ErdÈlyben, a sz¸lıfˆld-
jÈn a sz¸lei fˆldjÈt m˚velje, gya-
rapÌtsa Ès verÌtÈkÈvel ·ldja meg.
AzÈrt, hogy tˆbb sz·z Èven
kereszt¸l, ha kell ezer Èven ke-
reszt¸l mondhassuk el anyanyel-
v¸nkˆn, sz¸lıfˆld¸nkˆn azt,
hogy mi egy nemzet vagyunk Ès
maradunk ˆrˆkreî ñ hangs˙lyoz-
ta a v·rosvezetı. A polg·rmester
utolsÛ gondolat·t mi sem bizo-

nyÌtja jobban, mint hogy a meg-
emlÈkezÈst fiatal csokalyi le·-
nyok ñ Csomakˆzi Daiana, DÛsa
Nikolett Ès Egri Anett ñ, valamint
a LÈtavÈrtesrıl Èrkezı Moln·r La-
ura szÌvhez szÛlÛ szavalataikkal
tettÈk meghittÈ.

A csokalyi megemlÈkezÈsen je-
len volt SÛgor Csaba eurÛpai par-
lamenti kÈpviselı is, aki  szerint
Ñez egy olyan nap sz·munkra,
amikor meg kell emlÈkezn¸nk
kˆzˆssÈg¸nk m˙ltj·rÛl, de sz·m-
ba kell venn¸nk jelen¸nket Ès az
elıtt¸nk ·llÛ feladatokat isî.

A templomkerti megemlÈkezÈ-
sen kˆzrem˚kˆdˆtt a helyi fÈrfi-
kÛrus, akinek elıad·s·ban haza-
fias dalokat hallgathattak az egy-
begy˚ltek. A szÈkelyhÌdi  Ès cso-
kalyi rendezvÈnyek, megemlÈke-
zÈsek visszatÈrı vendÈge TasÛ
L·szlÛ, Magyarorsz·g kˆzleke-
dÈspolitik·Èrt felelıs ·llamtitk·ra.
A politikus most is bar·ts·ggal Ès
a tıle megszokott kˆzvetlensÈg-
gel szÛlt az egybegy˚ltekhez, be-
szÈdÈben a magyar nemzet egy-
sÈgÈt hangs˙lyozva. 

F. K.

Trianonra emlékeztek Csokalyon

Fohajtás és szórakozás
Negyedik alkalommal rendeztÈk meg a Csokalyon a Csal·di Napot

´́

Minden koroszt·ly kil·togatott a rendezvÈnyre

A helyi Ûvod·sok is bemutatt·k t·nctud·sukat

Az Uncsik Ès rokonok bogr·csguly·sa nyerte meg a fızıverseny fıdÌj·t
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MinısÈg Ès m·ss·g cÌmmel zajlott az a
konferencia SzÈkelyhÌdon j˙nius 11-Èn,
melyet a h·tr·nyos helyzet˚ gyermekek
felz·rkÛztat·sa, szocializ·l·sa ÈrdekÈben
szerveztek. Fekete Katalin a konferencia
moder·torakÈnt kˆszˆntˆtte vendÈgeket.
A konferencia szervezıi Vad M·rta, a szÈ-
kelyhÌdi Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum Ès
Nagy Gabriella, a margittai Horv·th J·nos
ElmÈleti LÌceum igazgatÛja voltak. Rajtuk
kÌv¸l az elnˆksÈgben rÈszt vett BÈres Csa-
ba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere, Pocsai Zol-
t·n, Margitta polg·rmestere, valamint L.
RitÛk NÛra, a berettyÛ˙jfalui Igazgyˆngy
AlapÌtv·ny vezetıje. A konferenci·t meg-
tisztelte jelenlÈtÈvel BirÛ Roz·lia szen·tor,
SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈpviselı, KÈri
Hajnal fıtanfel¸gyelı-helyettes, dr. Petı
Csilla Ès Sele T¸nde tanfel¸gyelık.

Az elıadÛk sor·t Vad M·rta nyitotta A
romaoktat·s helyzete SzÈkelyhÌdon cÌm˚ elıad·s·val.
HelyzetelemzÈsÈbıl megtudtuk, hogy az elızı rendszer-
ben SzÈkelyhÌdon k¸lˆn roma oszt·lyok voltak. Amikor
ezek di·kjait szÈtosztott·k a tˆbbi oszt·lyba nem integr·-
lÛdtak, hanem lemorzsolÛdtak. Az utÛbbi idıben viszont
nagy hangs˙lyt fektettek a roma di·kok felz·rkÛzat·s·ra.
ennek kˆszˆnhetıen SzÈkelyhÌdon a roma di·kok zˆme
elvÈgzi a nyolcadik oszt·lyt. A roma sz¸lıkkel jÛ a kap-
csolat, Varga Radu roma moder·tor minden egyes gyere-
kÈrt harcol, ha kell. Mindennek kˆszˆnhetıen tizenkÈt
roma di·k eljutott az ÈrettsÈgiig. A kultur·lis Ès kˆrnyeze-
ti tÈnyezık k¸lˆnbˆzısÈge miatt felz·rkÛztat·s sem lehet
egysÈges. EzÈrt fontos lenne, hogy a tˆrvÈnyek lehetısÈ-
get biztosÌtsanak, hogy az iskol·k maguk dˆntsenek a
felz·rkÛztat·s mÛdszerÈrıl.

Az elıad·s ut·n BirÛ Roz·lia szen·tor szÛlalt fel. El-
mondta, hogy orsz·gos szinten mindenki csak magyar·z-
kodik, hogy miÈrt nem m˚kˆdik a felz·rkÛztat·s. EzÈrt
k¸lˆnˆsen fontosak a szÈkelyhÌdi sikerek. BirÛ Roz·lia
szerint fontos, hogy a rom·krÛl ne dˆntsˆn senki a rom·k
megkÈrdezÈse nÈlk¸l. Nem mindegy, hogy a tˆbbsÈg ho-
gyan viszonyul a kisebbsÈghez. Le kell bontani a falakat!
A tˆbbsÈg fel kell tegye mag·nak a kÈrdÈst, hogy mit te-
het a kisebbsÈgekÈrt, a h·tr·nyos helyzet˚ekÈrt.

A kˆvetkezı felszÛlalÛ, SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈpvi-
selı arrÛl beszÈlt, hogy a szomszÈdunkban, BerettyÛ˙jfa-
luban Ès kˆrnyÈkÈn m·r kidolgoztak m˚kˆdı mÛdszert a
roma gyerekek felz·rkÛztat·sra. Ezt ·t kell venni Ès hasz-
n·lni. A konferencia fı cÈlja, hogy megismerj¸k az Igaz-
gyˆngy AlapÌtv·ny m˚kˆdıkÈpes mÛdszereit.

Nagy Gabriella Margitta Ès a romaoktat·s cÌmmel tartott
elıad·st. Kiemelte: a h·tr·nyos helyzet˚ gyerekek sz·m·-
ra az a legfontosabb, hogy minÈl tˆbb idıt tˆltsenek az is-
kol·ban. Sokszor az Ûvoda Ès az iskola kezdi meg a szo-
cializ·ciÛjukat. Ezek a gyerekek akkora h·tr·nnyal indul-
nak, hogy gyorsabban fejlıdve sem tudnak megfelelni a
tantervi kˆvetelmÈnyeknek. Sz·mukra speci·lis tanterv
kellene. A sz¸lık is aluliskol·zottak, nem tudnak segÌteni

nekik a tanul·sban. Az iskola ut·ni foglalkoz·sok nagyon
hasznosak, de az ·llam nem t·mogatja. SzerencsÈre van-
nak m˚kˆdı civil Ès egyh·zi kezdemÈnyezÈsek.

A kˆvetkezı elıadÛ BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·r-
mestere volt. Szocializ·ciÛs folyamatok SzÈkelyhÌdon cÌ-
m˚ elıad·sa ·tfogta az utolsÛ Èvtizedek v·ltoz·sait.
Hangs˙lyozta, hogy esÈlyt kell adni azoknak, akik nem
tehetnek rÛla, hogy milyen kˆzegbe sz¸lettek. Egyetemis-
takÈnt volt szerencsÈje az akkor mÈg archaikus cig·nysort
kutatni a Kisk˙t-vˆlgyˆn. Hatalmas f·jdalmakkal tal·lta
mag·t szemben. Azt tapasztalta, hogy hatalmas a szaka-
dÈk a cig·nys·g Ès a tˆrtÈnelmi egyh·zak kˆzˆtt, amelyek
kÈptelenek felkarolni a cig·nys·got, mert nincs roma stra-
tÈgi·juk. A megjelenı neoprotest·ns egyh·zak prÈdik·to-
rai azt hirdettÈk, hogy minden ember egyforma, Ès lassan-
kÈnt integr·lt·k a cig·ny lakoss·got. Ma m·r a cig·ny em-
berek hivatalosan is h·zass·got kˆtnek, az elsı gyermek
v·llal·sa idıben kitolÛdott, Ès m·r nem v·llalnak olyan
sok gyermeket. Az egyh·z csal·dtervezÈst is oktat. Az ag-
ressziÛ is visszaszorult.

Sokat segÌtenek a h·tr·nyos helyzet˚ gyermekek felz·r-
kÛztat·s·ban az EU-s projektek Ès a cserkÈszet is, de
mind a kettıvel ugyanaz a baj. Nincs meg a folytonoss·g,
nincs benn¸k hossz˙ t·v˙ stratÈgia. SzintÈn segÌtik az in-
tegr·lÛd·st az interetnikus t·borok, ahol a roma, rom·n Ès
magyar gyermekek a t·bor idejÈn egy¸tt Èlnek. Megisme-
rik egym·s kult˙r·j·t, nyelvÈt, szok·sait, Ìgy elıÌtÈletek
nÈlk¸l el tudj·k fogadni egym·st. Az erıfeszÌtÈsek ered-
mÈnyei l·tszanak. Az utÛbbi Èvek fejlıdÈsÈt legink·bb a
nemzetkˆzi romanapon lehet a lemÈrni, ahol a roma la-
koss·g meg tudja mutatni mag·t.

Pocsai Zolt·n, Margitta polg·rmestere is ¸dvˆzˆlte a je-
lenlÈvıket Ès kiemelte, hogy az ·ltala vezetett polg·rmes-
teri hivatal igyekszik mindent megadni az iskol·nak, hogy
t·mogassa a felz·rkÛztat·st. Ugyanakkor az intÈzmÈnyek-
nek elv·r·sai is vannak a roma lakoss·g felÈ.

A program szÌnesÌtÈsekÈnt Bal·zs …va VI. oszt·lyos roma
kisl·ny ÈnekÈvel szÛrakoztatta a jelenlÈvıket.

L. RitÛk NÛra, a berettyÛ˙jfalui Igaz-
gyˆngy AlapÌtv·ny vezetıje Az integr·-
ciÛ oktat·si t·mogat·sa cÌmmel tartott
elıad·st. Elmondta, hogy kb. hat Ève
szembes¸ltek azzal, hogy az iskola ˆn-
mag·ban nem tudja megoldani az integ-
r·ciÛ problÈm·j·t, kell az ·llami t·moga-
t·s. A XXI. sz·zadi szegÈnysÈg m·r m·s,
mint a klasszikus szegÈnysÈg. Sokszor a
csal·dnak gyÛgyszerre nem telik, de mo-
biltelefonjuk van. RÈgen a zene Ès a ko-
s·rfon·s jelentett megÈlhetÈst. Ma ez m·r
nem tartja el ıket.

Motiv·lni kell a roma gyerekeket a ta-
nul·sra, de. mindenkit m·skÈppen lehet
motiv·lni. Meg kell tal·lni, hogy kinek
mi a motiv·ciÛ a felz·rkÛz·sra, a fejlı-
dÈsre. A tananyag mellett meg kell ta-
nulniuk az ˆnbecs¸lÈst, ˆnbizalmat,
identit·st, a kitart·st, kapcsolatÈpÌtÈst Ès

az egy¸tt dolgoz·st is. Fontos a meglÈvı szemÈlyes
kompetenci·k fejlesztÈse. A m˚vÈszeteken kereszt¸l le-
het legink·bb fejlıdÈst elÈrni. Fontos a pozitÌv hozz··l-
l·s Ès a pozitÌv visszacsatol·s. A gyerekek munk·ibÛl ki-
·llÌt·sokat szerveznek, sokszor a roma telepen. Partner-
rÈ v·lnak a csal·dok is.

NÈh·ny asszony megtanult varrni Ès hÌmezni Ès most a
gyermekek munk·it anyagra rajzolva kivarrj·k Ès azokbÛl
p·rn·k, terÌtık, tariszny·k kÈsz¸lnek elad·sra. Õgy a gyer-
mekek alkot·sai kenyeret is biztosÌtanak a csal·doknak.

UtolsÛ elıadÛkÈnt SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈpviselı
tette fel a kÈrdÈst: Ñhogyan tov·bb?î Szerinte a tˆbbsÈgi
kˆzˆssÈg nem tudja hogy kezelje a problÈm·t. Nem va-
gyunk erre felkÈszÌtve, felkÈsz¸lve. Sem a pedagÛgusok,
sem az ˆnkorm·nyzatok. Mindenki egyed¸l, elszigetelten
prÛb·l megold·st tal·lni. Van egyfajta szocializ·ciÛs
kÈnyszer, de a rom·k Èlete ma a t˙lÈlÈsrıl szÛl! A sok gye-
rek is kÈnyszer, mert m·s lehetısÈget nem l·tnak.

A felz·rkÛztat·sban ·t kell venni Ès haszn·lni a m·r
meglÈvı tud·st. EzÈrt szerveztÈk ezt a konferenci·t is. Az
Igazgyˆngy AlapÌtv·ny munkat·rsai azÈrt jˆttek, hogy ·t-
adj·k a tud·sukat. A kˆzˆssÈg sokat tehet, de kell egy tˆr-
vÈnyi h·ttÈr, ami biztosÌtja a megfelelı segÌtı intÈzmÈny
lÈtrejˆttÈt. Az intÈzmÈnybe pedig lelkiismeretes dolgozÛk
kellenek. A politikumnak pedig az a dolga, hogy megte-
remtse a forr·sokat.

A dÈlut·n m·r a konkrÈt gyakorlatrÛl szÛlt. A pedagÛgu-
sok H·tr·nykompenz·ciÛ vizu·lis nevelÈssel cÌmmel m˚-
helymunka keretÈben elsaj·tÌthatt·k a k¸lˆnbˆzı mÛd-
szereket, technik·kat, egy csoport pedig l·togat·st tett a
romatelepen. A nap vÈgÈn a konferencia kˆtetlen beszÈl-
getÈsen ˆsszegzÈssel z·rult.

A tal·lkozÛ t·mogatÛi a szÈkelyhÌdi ˆnkorm·nyzat, az
Igazgyˆngy AlapÌtv·ny, a margittai Horv·th J·nos ElmÈle-
ti LÌceum, a szÈkelyhÌdi Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum, a
margittai Oskol·mÈrt Egyes¸let Ès a szÈkelyhÌdi Scola
Nostra Egyes¸let voltak.

Tiponut Tibor

A Kir·lyok, fejedelmek ˙tja program kere-
tÈben, KapcsolÛd·sok cÌmmel m˚helykon-
ferencia helyszÌne volt j˙nius 25-Èn a
hegykˆzszentmiklÛsi gyÛgyf¸rdı. A kon-
ferenci·t a Nemzeti M˚velıdÈsi IntÈzet
Hajd˙-Bihar megyei Irod·ja Ès a KˆzˆssÈ-
gi KezdemÈnyezÈsek Orsz·gos Szakmai
Kˆzpontja szervezte. A konferenci·n a
kˆrnyÈkbeli telep¸lÈsek polg·rmesterei
vettek rÈszt. A Kir·lyok, fejedelmek ˙tja
program 2008-ban indult. A mostani tal·l-
kozÛ cÈlja az eddigi eredmÈnyeinek ˆsz-
szegzÈse, a tov·bbfejlesztÈsi lehetısÈgek
megbeszÈlÈse Ès a hat·ron ·tÌvelı egy¸tt-
m˚kˆdÈsi lehetısÈgek felt·r·sa.

BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere
nyitotta meg a tal·lkozÛt. Kˆszˆntˆtte a
megjelenteket, majd arrÛl beszÈlt, hogy
idegenforgalmi szempontbÛl nem va-

gyunk ismertek. Hi·ba vannak turisztikai
ÈrtÈkei, l·tnivalÛi …rmellÈknek, ha nem
tudnak rÛlunk. Nincsenek tˆbbnapos ide-
genforgalmi csomagjaink, melyek egyben
kÌn·ln·k a kˆrnyÈk l·tnivalÛit. Mindenki-
nek megvannak a saj·t ÈrtÈkei, csak fel
kell ezeket f˚zni egy csomagg·. Meg kell
tal·lni a kapcsolÛd·si pontokat, kˆzˆs
stratÈgi·t kell ÈpÌteni.

Jantyik Zsolt, a Nemzeti M˚velıdÈsi IntÈ-
zet KˆzˆssÈgi KezdemÈnyezÈsek Orsz·-
gos Szakmai Kˆzpont vezetıje, a Hajd˙-
Bihar Megyei …rtÈkt·r Bizotts·g elnˆke azt
elemezte, hogy minden telep¸lÈsnek fon-
tosak a saj·t ÈrtÈkei, de egy¸tt erısebbek,
tˆbbek vagyunk. Huszonˆt Ève senki nem
kÈrdezte meg a telep¸lÈseket, mit akarnak.
Ezen a tal·lkozÛn lehetısÈge van minden-
kinek, hogy elmondhassa a vÈlemÈnyÈt.

Katona M·ria, a Nemzeti M˚velıdÈsi In-
tÈzet Hajd˙-Bihar megyei irod·j·nak mÛd-
szertani szakreferense szerint a legfonto-
sabb megtal·lni a h˙zÛkˆzˆssÈget, megta-
l·lni a kˆzˆs kapcsolÛd·si pontokat.

A kˆvetkezı felszÛlalÛ, ForrÛ L·szlÛ, a
Kir·lyh·gÛmellÈki Reform·tus Egyh·zke-
r¸let tan·csosa is az ˆsszefog·srÛl beszÈlt.
Az egyh·z rÈszese akar lenni a program-
nak. Ehhez jÛ kapcsolÛd·si pont a Bocs-
kai-˙t. Bihar megye a Bocskai-v·rak men-
tÈn tud kapcsolÛdni a Kir·lyok, fejedel-
mek ˙tja programhoz. Hegykˆzszentmik-
lÛs nem kapcsolÛdik Bocskaihoz, de kˆz-
ponti helyen van. Van gyÛgyf¸rdıje Ès
sz·ll·st is tud biztosÌtani.

A m˚helybeszÈlgetÈst Hamvas L·szlÛ, a
Hajd˙s·gi HallgatÛkÈrt Ès CivilekÈrt Egye-
s¸let elnˆkÈnek vetÌtettkÈpes elıad·sa in-

dÌtotta. Bemutatta, hogy mik voltak a kez-
deti faladatok, milyen keretrendszerben
kezdtÈk a kˆzˆs munk·t. …rtÈkelte a hely-
zet, elemezte a cÈlokat Ès eszkˆzˆket.

Felv·zolta a lehetsÈges jˆvıkÈpet, az
egy¸ttm˚kˆdÈsi l·ncok kialakÌt·s·nak le-
hetısÈgeit. A telep¸lÈsek tˆbb ˙tvonalhoz
is csatlakozhatnak. Fontos, hogy legyen
egy kerettˆrtÈnet, legyen kˆzˆs stratÈgia.

Az elıad·s ut·n a rÈsztvevık bemutat-
koztak Ès elmondt·k vÈlemÈny¸ket az ed-
digi eredmÈnyekrıl, elkÈpzelÈs¸ket a to-
v·bbfejlesztÈs lehetısÈgeirıl. A hat·ron ·t-
Ìvelı egy¸ttm˚kˆdÈs lehetısÈgeit elemez-
ve ·ltal·nos vÈlemÈny volt, hogy jobban ki
lehetne haszn·lni a lehetısÈgeket.

A m˚hely konferencia optimista lÈgkˆr-
ben, egy pozitÌv jˆvıkÈppel z·rult.

T. T.

Turizmusfejleszto konferencia Hegyközszentmiklóson

„Minoség és másság”
Konferencia a h·tr·nyos helyzet˚ gyermekek felz·rkÛztat·s·Èrt

´́

´́
Kovári Krisztián´́
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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, Cservid Levente, Juh·sz Gyˆrgy,
Kıv·ri Emese, Kıv·ri Kriszti·n, MÈsz·ros Emıke, Prezny·k Orsolya, Tiponu˛ 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

Elızı rejtvÈny¸nk megfejtıi kˆz¸l
Ol·h Magdolna nagyk·gyai lakosnak

kedvezett a szerencse. NyeremÈnyÈt az …r hangja
szerkesztısÈgÈben veheti ·t. Gratul·lunk!

Nyerjen könyvet!
REJTV…NY MEGFEJT…SE:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

NÈv: ______________________________________

Telefonsz·m: _____________________________

PostacÌm: _______________________________

_________________________________________________

_____________________________________

KÈrj¸k a kiv·gott szelvÈnyt dobja be augusztus
20-ig az …r hangja dobozok valamelyikÈbe:

SZ…KELYHÕD ñ v·rosi kˆnyvt·r, Magyari papÌr-
bolt, Kˆltı Attila b·r (a kˆrforgalom mellett),

…RK÷B÷LK⁄T ñ ABC,
HEGYK÷ZSZENTMIKL”S ñ ABC.

MeghatÛ tal·lkoz·sok, hosszas ˆlelÈsek,
bar·ti kÈzfog·sok Èkes bizonyÌtÈkai an-
nak, hogy a di·kÈvek egÈsz Èletre szÛlÛ Èl-
mÈnyeket hagynak benn¸nk, s az oszt·ly-
t·rsakkal valÛ tal·lkoz·s ˆtven Èv t·vlat·-
bÛl is ugyanolyan bar·ti, mint annak ide-
jÈn az utolsÛ csengıaszÛ felhangz·sakor.

Az ˆtven Ève vÈgzett di·kok ˙gy Èrzik, a
tal·lkoz·s felÈr egy fiatalÌtÛ k˙r·val, hi-
szen az emlÈkek a gondtalan fiatals·got
elevenÌtik fel. Hogy ki fiatalabb az 1965-
ben vÈgzettek kˆz¸l, azt vitathatjuk. A lÈ-
nyeg, hogy a Stubenberg-kastÈly udvar·n
csupa mosolygÛs koros di·kkal tal·lkoz-
tunk, akik gyermeki szÌvvel ˆr¸lnek egy-
m·snak Ès mÈg ma is vid·man mesÈlik el
az egykori tˆrtÈneteket.

A  szeretett oszt·lyfınˆk¸k, N·n·si Zol-
t·n tan·r ˙r m·r az Ègbıl tekint egykori

oszt·ly·ra, de h·la Istennek erıben,
egÈszsÈgben a maga kedves Ès vicces va-
lÛs·g·ban e ˆtvenÈves tal·lkozÛn a tiszte-
letbeli oszt·lyfınˆk cÌmÈben jelen volt
sok-sok szÈkelyhÌdi di·k legkedvesebb ta-
n·rnıje, mindenki Cica nÈnije, SÛki Ilona
tan·rnı, aki nagy szeretettel kˆszˆntˆtte
egykori di·kjait, arra kÈrve ıket, hogy e ta-
l·lkoz·s alkalm·val elevenedjenek fel a
szÈp emlÈkek, erıt adva az elkˆvetkezen-
dı hÈtkˆznapokhoz.

Az oszt·lyfınˆki Ûr·n az egykori di·kt·r-
sak egy-egy mÈcsest gy˙jtva emlÈkeztek
meg elhunyt t·rsaikrÛl, s elmesÈltÈk leg-
kedvesebb vel¸k kapcsolatos emlÈk¸ket ñ
Ìgy lehetett csak teljes az oszt·lynÈvsor.

Az egykori di·kok boldogan sÈt·ltak a
Stubenberg-kastÈly udvar·n Ès termei-
ben, mert l·tj·k, hogy a Bˆjte Csaba fe-

rences szerzetes ·ltal m˚kˆdtetett alapÌt-
v·ny jÛ gazd·ja az Èp¸letnek, s azt, hogy
a Gyermek JÈzus-otthon vezetıje Ko-
v·cs ¡gnes mindent megtesz azÈrt, hogy
v·rosunk kastÈlya egykori pomp·j·ban
t¸ndˆkˆlhessen. E tal·lkozÛn meggyı-
zıdhett¸nk arrÛl, hogy di·kÈvekben
sz¸letett bar·ts·gok ˆrˆkÈlet˚ek. A pa-
dokba betelepedett koros di·kok a mai

napig egym·s cinkost·rsai, az arcokon
fellelhetı a gyermeki mosoly, de ugyan-
akkor az eltelt ˆtven Èv Èletsorsai is.  Az
szemekben az elt·vozottakÈrt megvilla-
nÛ kˆnnycsepp azt bizonyÌtja, hogy az
idı nem feledteti az egy¸tt tˆltˆtt di·k-
Èveket s az emlÈkezÈs visszaidÈzi a kˆ-
zˆs pillanatokat.

Fekete Katalin

Programajánló
Egyhetes szivacskÈzilabda-t·bort
indÌtottak a szÈkelyhÌdi sportcsar-
nokban kisiskol·sok sz·m·ra
Kozma S·ndor, a Petıfi S·ndor El-
mÈleti LÌceum aligazgatÛj·nak
kezdemÈnyezÈsÈre, a Communi-
tas AlapÌtv·ny t·mogat·s·val. Se-
gÌtıje Hegyessy Viktor testnevelı,
aki mÈg mindig a rÈgi, fiatalos len-
d¸letÈvel foglalkozik a gyerme-
kekkel. Nemcsak az aprÛs·gok,
hanem a tan·rok is most ismer-
kednek ezzel a j·tÈkkal.

A testnevelık cÈlja, hogy minÈl
kor·bban mozg·sra bÌrj·k a gyer-
mekeket, s erre a szivacskÈzilabda

kiv·lÛan alkalmas. Most egyhetes
t·borban zajlik a sporttal valÛ is-
merkedÈs, de ısztıl mindenkÈpp
heti kÈt alkalommal v·rhatÛ a foly-
tat·s. Õgy van ez rendjÈn, gyere-
keknÈl nagyon fontos a j·tÈk sze-
retete, a szivacskÈzilabd·z·s a
gyermekek elsı, versenyÈlmÈnyt
is ny˙jtÛ tal·lkoz·sa a labd·val.
KÈt remÈnynek ad esÈlyt. EgyrÈszt
felkeltheti a mozg·s, a rendszeres
sportol·s ir·nti v·gyat, m·srÈszt
kezdemÈnyezhet valamely sportj·-
tÈk ir·nti ÈrdeklıdÈst, eset¸nkben
a kÈzilabd·z·s megkedvelÈsÈt.

Juhász György

Elszállt ötven év
A szÈkelyhÌdi kˆzÈpiskola 1965-ben vÈgzett
di·kjai tartott·k oszt·lytal·lkozÛjukat

…rlovas ny·ri lovast·bor
Kedves jelenlegi Ès leendı lovasok!
Itt a vak·ciÛ Ès a v·rva v·rt ny·ri
t·bor! Lovagl·s, kir·ndul·s, pancso-
l·s, var·zsl·s ciroksepr˚vel, szalon-
nas¸tÈs... Ès mÈg mennyi, mennyi
program! Idıpontok: j˙lius 20ñ24.
Ès augusztus 17ñ21. Korl·tozott
sz·m˙ csoportokat szervez¸nk,
M…G van szabad hely. …rdeklıdni,
bejelentkezni a 0769-649779-es tele-
fonsz·mon (¡d·m Andi) lehet.
Nyeregbe fel!

IdÈn is lesz
angol nyelvt·bor!

H·romhetes angol intenzÌv nyelv-
t·bort szervez a …r Hangja Egye-
s¸let j˙lius 20ñaugusztus 7. kˆ-
zˆtt SzÈkelyhÌdon. A t·bor idıtarta-
ma alatt Amerik·bÛl Èrkezı kÈt an-
gol nyelvtan·r tarja az interaktÌv
foglalkoz·sokat, amelyek a szÛbeli
kommunik·ciÛ fejlesztÈsÈt szorgal-
mazz·k. A nyelvt·borba 6ñ18 Èves
gyerekek Ès fiatalok jelentkezÈsÈt
v·rjuk. A nyelvt·bor helyszÌne a
szÈkelyhÌdi Munk·sklub nagyter-
me (kapunyit·s j˙lius 20-·n 9 Ûra-
kor). Jelentkezni a 0742-238729-es
vagy a 0762-830344-es telefonsz·-
mon vagy erhangja1@gmail.com
e-mail cÌmen lehet. JelentkezÈsi ha-
t·ridı j˙lius 10., 19 Ûra. RÈszvÈteli
dÌj:  50 lej/3 hÈt. A program a Nem-
zetkˆzi Gyermekmentı Szolg·lat
nagyv·radi szervezete Ès az ameri-
kai Learning Enterprises szervezet
segÌtsÈgÈvel valÛsul meg. Partner:
szÈkelyhÌdi v·rosi ˆnkorm·nyzat.
Mindenki szeretettel v·runk!

Nagy ny·ri lepkevad·szat
Induljon a j·tÈkos ny·r! Olvas·sra
fel! A verseny a vak·ciÛval vette
kezdetÈt Ès egÈszen iskolakezdÈsig
tart. Sok-sok Èrdekes ˙jdons·ggal
v·r benneteket a v·rosi kˆnyvt·r!

A magnÛliafa most is h·ttÈrt ·llt a vÈndi·kok csoportkÈpÈnek

A szivacslabd·z·st m·r az ovisok is ˚zhetik

Szivacslabdázó diákok

A rejtvÈny fısoraiban AndÛk Veronika
Vak·ciÛ cÌm˚ versÈnek kÈt sor·t rejtett¸k el.

Hegedus István´́

Kovári Krisztián´́

A LAK¡S¡N

1. SOR/I.

FOLYA-
D…KOT 
¡THELYEZ

KORD…

AZ ELS’
BET¤

ITT
REJT’ZIK
A VAD¡SZ

TE …S …N

VAN
FELES…GE

OTTHON¡-
BA VISSZA-
MEN’

…RT…KE 3,14

ÕZETLEN

SZ⁄R”-
FEGYVER

LIBAFEJ!

R…GI S⁄LY-
EGYS…G

ADOTT
ID’PONTRA
TEV’

ALARM

ACETILSAV-
ADAG!

OROSZOR-
SZ¡GI N…P

‹RES LER!

DOH¡NYOS
TESZI

SZEREN-
CS…TLEN-
S…G

1. SOR/II.

BEC…ZETT
ILONA

HIVAT-
KOZ¡SAI

‹DÕT’ ITAL

SZ÷G
K÷ZEPE!

E

’SI
FEGYVER O

S”DARAB!

TANÕTANI
KEZD!

-..., -BE

N…MA DAL!

2. SOR/II.

’SMAGYAR
F…RFIN…V

BIZTOS ... AD
VALAMIHEZ

KIL” (R÷V.)

LESZ¡R-
MAZOTT

K’R÷SI ...
S¡NDOR

…RZ…K…VEL
FELFOGJA

CS
A V…G…N
MEGEL’ZI!

÷T¡G⁄B”L
H¡ROM!

ANNAK ...,
AMIATT

OROSZL¡N-
N…V

2. SOR/I.

ILYEN B⁄-
TOR IS VAN

AZOK A
SZEM…LYEK

VIZET FO-
GYASZT”

CSAK KISS…

N
AZ EGYIK
APOSTOL

P¡RATLAN
DÕSZ!

D¡NI¡BAN
VAN!

ELLENBEN

365 NAP

…GT¡J
JAP¡N HARC-
M¤V…SZET

EBBEN
AZ …VBEN

C…G K÷Z-
PONTJA!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


