
Megl·togatta a csal·d ısi kastÈ-
ly·t SzÈkelyhÌdon Stubenberg JÛ-
zsef grÛf egyik ¸kunok·ja, a ma
D¸sseldorfban Èlı Carol Anne
Franziska Antonia Pilars de Pilar
grÛfnı fÈrjÈvel, Franklin Berger-
rel. Stubenberg JÛzsef le·nya,
Stubenberg Anna 1935-ben ment
fÈrjhez Ès ker¸lt be a de Pilar csa-
l·dba. Az ı unok·ja Carol Pilars
de Pilar grÛfnı, aki gyakorlatilag
inkognitÛban l·togatta meg a
kastÈlyt. Elıszˆr csak annyit ·rult
el, hogy a nagysz¸lei valamikor
itt laktak, azÈrt szeretnÈ l·tni a
kastÈlyt. Azonban a kastÈlyban
m˚kˆdı Gyermek JÈzus-otthon
vezetıje Ès munkat·rsai hamar
kiderÌtettÈk, hogy a hˆlgy Stu-
benberg JÛzsef grÛf ¸kunok·ja.

A beszÈlgetÈs sor·n kider¸lt,
hogy az interneten, az …r Tv egyik
ad·s·ban hallottak a szÈkelyhÌdi
Stubenberg-kastÈlyrÛl, Ès a hˆlgy
emlÈkezett r·, hogy a sz¸lei itt Èl-

tek. Ennek alapj·n kiderÌtettÈk,
hogy hol van SzÈkelyhÌd. 

Mivel fÈrjÈvel, Franklin Berger-
rel ñ aki szenvedÈlyes fotÛs ñ
am˙gy is terveztek egy erdÈlyi fo-
tÛst˙r·t, Ìgy elıszˆr SzÈkelyhÌdra

l·togattak Ès innen indultak to-
v·bb Kolozsv·r kˆrnyÈkÈre Ès
M·ramarosba fÈnykÈpezni.

Tal·lkoztak v·rosunk polg·r-
mesterÈvel, BÈres Csab·val is,
akinek meghatÛdva mondt·k el,

hogy ˆr¸lnek, hogy a kastÈly vÈ-
g¸l jÛ kezekbe ker¸lt Ès ˆr¸lnek
az ott m˚kˆdı gyermekotthon-
nak, hiszen a kastÈly Ìgy jÛtÈkony
cÈlokat szolg·l Ès ha lassan is, de
meg˙jul. A grÛfnı Ès fÈrje megis-
merkedett SzÈkelyhÌd temploma-
ival, l·tnivalÛival. TermÈszetesen
megl·togatt·k a pincesort is.

IttlÈt¸k utolsÛ napj·n betoppant
a nagyk·gyai Pongr·cz grÛf is.
Hamar kibogozt·k, hogy a kÈt
nemesi csal·dot rokoni sz·lak
kˆtik egym·shoz. A grÛfnı el-
mondta, hogy eddig ink·bb az
Èdesapja Ès annak testvÈrei ·pol-
t·k a szÈkelyhÌdi ısˆk emlÈkeze-
tÈt, de most ıt is megÈrintette a
hely szelleme.

Õgy SzÈkelyhÌd megÈlhetett egy
olyan ritka pillanatot, amikor a
polg·rmester egyszerre kÈt grÛ-
fot ¸dvˆzˆlhetett a Stubenberg-
kastÈly udvar·n.

Tiponut Tibor

A kˆzˆs szÛrakoz·sra, a minısÈgi idı
egy¸ttes eltˆltÈsÈre v·rta a falu nÈpÈt a
hagyom·nyos programokkal szÛrakoz-
tatÛ Csal·di nap …rolasziban augusztus
harmadik vas·rnapj·n. DÈlelıtt a falu
¸gyes mazsorettcsapata j·rta vÈgig a fa-
lut elıad·s·val, melyre a gyerekek na-
gyon sokat kÈsz¸ltek a hısÈgben is,
majd l·bteniszmÈrkızÈs kezdıdˆtt,
melyre ap·tkereszt˙ri, Èrkˆbˆlk˙ti Ès
Èrolaszi csapatok neveztek be. A mÈr-
kızÈsek felÈpÌtÈse miatt a meccsek reg-
geltıl dÈlut·n ˆt Ûr·ig tartottak, vÈg-
eredmÈnyben a nyolc nevezettbıl egy
Èrolaszi csapat ker¸lt a dobogÛ legfelsı
fok·ra. Ekkor az iskola udvar·n m·r ja-
v·ban kÌn·lgatt·k a babguly·st Ès a
bogr·csost, amelyet egy¸tt kÈszÌtettek

a helyi lakosok. A kÈzm˚vesm˚hely az
iskola egyik tantermÈben kapott he-
lyet, menedÈket ny˙jtva a gyerekeknek
a k·nikula elıl. MakarÛnifestÈs, legye-
zıkÈszÌtÈs Ès m·s kreatÌv lehetısÈgek
v·rtak a maszatolni v·gyÛ gyerekekre.
Akik viszont nem tˆrıdtek a naps¸tÈs-
sel, azok a Hajd˙-Bihar megyei Bal-
maz˙jv·rosbÛl Èrkezı csal·di v·llalko-
z·s f·bÛl kÈsz¸lt nÈpi gyermekj·tÈkai-
val m˙lathatt·k az idıt. Csigafuttat·s,
termÈnyv·logat·s, kˆrhinta Ès egyÈb
¸gyessÈgi feladatok, j·tÈkok ·lltak a
gyerekek rendelkezÈsÈre. A dÈlut·ni
Ûr·kban elÈrkezett a dinnyeevÈs Ès
¸dÌtıiv·s egyÈni versenyek ideje, mely-
ben mindenki nyertes lett, csak˙gy
mint a fÈrfiak sˆrivÛ versenyÈben.

A gyerekek ekkor mÈg kˆzel sem vol-
tak t˙l a szereplÈsen. Az Ûvod·sok, ·l-
tal·nos iskol·sok Ès az ifjak modern
t·nckoreogr·fi·kat mutattak be felkÈ-
szÌtıik Ès a kˆzˆnsÈg ˆrˆmÈre.

Az este adta meg igaz·n a szÛrakoz·s
idejÈt, amikor az olaszi Barta Betty szÌn-
padra lÈpett. Nagyszer˚ bulihangulat
kerekedett, volt egy¸ttÈneklÈs, szÌnpa-
don t·ncol·s a kˆzˆnsÈggel, minden,
ami egy emlÈkezetes befejezÈshez
sz¸ksÈges a kˆzˆsen eltˆltˆtt nap ut·n.
A szervezık kˆszˆnetet mondtak a falu
sz¸lˆttÈnek a fellÈpÈsÈrt, a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzatnak az ivÛvÌz biztosÌt·s·-
Èrt, Ès minden t·mogatÛnak, aki segÌ-
tette a III. Csal·di nap lÈtrejˆttÈt.

Bíró Orsolya
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Egym·s ut·n zajlottak a vak·ciÛs
bibliahetek SzÈkelyhÌdon Ès a
kˆrnyezı hozz· tartozÛ falvak-
ban is. A vak·ciÛs Gyermek-bib-
liahÈt alkalmait a Kir·lyh·gÛmel-
lÈki Reform·tus Egyh·zker¸let
Ny·ri GyermekmissziÛs Prog-
ramja alapj·n szerveztÈk meg.

A bibliahÈt tÈm·ja ez˙ttal a
kapcsolatok voltak, ahogy a pro-
gram cÌme is jelezte (…letterem ñ
hol Istennel Èlet terem), vagyis
kapcsolat a sz¸lıkkel, a csal·d-
dal, a kˆzvetlen kˆrnyezettel, a
bar·tokkal Ès nem utolsÛ sorban
Istennel.

SzÈkelyhÌdon augusztus 10ñ
16. kˆzˆtt v·rt·k a gyermekeket a
reform·tus templomhoz, hogy a
kora reggeli Ûr·kban ·hÌtatot
hallgassanak, majd mindenki k¸-
lˆnbˆzı bibliai tˆrtÈnetekhez
kapcsolÛdÛ j·tÈkokat j·tszhatott.

A h·rom korcsoport (kicsi, kˆ-
zepes Ès nagy) koroszt·lyuknak
megfelelı j·tÈkokban vagy kÈz-
m˚ves-tevÈkenysÈgekben vehe-
tett rÈszt. A hetet istentisztelet z·r-
ta, amelyen minden rÈsztvevı
bemutathatta, hogy mit saj·tÌtott
el az eltelt hat nap alatt.

Mészáros Emoke

A vak·ciÛs bibliahÈt …rkˆbˆlk˙ton j˙nius 29-Èn kezdıdˆtt a helyi is-
kola Èp¸letÈben. Mindig izgatottan kezdıdik a hÈt: eljˆnnek a gyere-
kek? vajon mit v·rnak a hÈttıl? Hiszem, hogy a gyerekek is ilyen Èr-
deklıdÈssel Èrkeznek ezekre az ·ldott alkalmakra. 

Az alkalmakra k¸lˆnbˆzı koroszt·ly˙ (h·romÈvestıl tizenˆt Èves
korig) gyermekek Èrkeztek, h·la Istennek segÌtıket is k¸ldˆtt az ⁄r,
akik rÈszt vettek a munk·bÛl. Czondi Istv·n helyi reform·tus lelki-
p·sztor naponta ell·togatott Ès besegÌtett a b·boz·sba a pedagÛgus
kollÈg·kkal egy¸tt. HÈtfın ÛszˆvetsÈgi tˆrtÈnettel kezdt¸k a hetet:
Anna Ès S·muel tˆrtÈnetÈt tanultuk, r·vil·gÌtottunk a csal·di kapcso-
latok fontoss·g·ra, Ès arra, hogy Isten meghallgatja im·ds·gainkat.
Kedden az ⁄jszˆvetsÈgbıl M·ria Ès M·rta tˆrtÈnetÈvel ismerkedt¸nk
meg, azzal, hogy milyen fontos a testvÈri kapcsolat. Szerd·n a bÈna
tˆrtÈnetÈn kereszt¸l a bar·tok segÌtıkÈszsÈgÈre mutattunk r·, a hit
fontoss·g·ra. Cs¸tˆrtˆkˆn a nagy vacsora pÈld·zat·t beszÈlt¸k meg,
melybıl megtanulhatt·k a gyerekek, hogy a biztosra hallgassanak, Is-
ten hÌv·s·ra figyeljenek, j·rjanak istentiszteletre. PÈnteken a tÈkozlÛ
fi˙ tˆrtÈnetÈt tanulm·nyoztuk, Ès hogy az Atya nem a mi tetteink sze-
rint cselekszik, ’ mindig megbocs·t, szeret, v·r Ès visszafogad.
A gyerekek a napi tanÌt·s mellett Ènekeltek, j·tszottak Ès kÈzimun-
k·ztak. Fontos az egy¸ttÈneklÈs, a kˆzˆs ima, j·tÈk, mert mindezek
csapatt· kov·csoltak benn¸nket. Kˆszˆnj¸k a segÌtsÈget Czondi Ist-
v·n lelkip·sztornak, R·kÛczi Gyˆngyi ÛvÛnÈninek, GıdÈr T¸nde
ÛvÛnÈninek, SzabÛ Anita tanÌtÛ nÈninek, Zsigmond Levente tan·r-
nak, Moln·r Katalinnak. ÑSzemeimet a hegyekre emelem, onnan jˆn
az Èn segÌtsÈgem. Az Èn segÌtsÈgem az ⁄rtÛl van, a ki teremtette az
eget Ès fˆldet.î (121. zsolt·r) 

Béres Angéla

HegykˆzszentmiklÛson a Toldy ·ltal·nos iskol·ban v·rt·k a gyer-
mekeket a vak·ciÛs bibliahÈtre, mely j˙lius 13-·n kezdıdˆtt. A ren-
dezvÈnynek m·r a cÌme is felkelti az ÈrdeklıdÈs¸nket: mi is az az
ÈlettÈr? Ahol csal·dommal Èlek avagy az a kˆzˆssÈg, ahol lakom, a
templom, ahova vas·rnaponkÈnt elj·rok csal·dommal vagy magam-
ban. A bibliahÈt foglalkozott az emberi kapcsolatokkal: a csal·ddal,
a bar·tokkal, Istennel... A hÈt tÈm·i megprÛb·lt·k kˆzelebb hozni a
Biblia vil·g·t a gyerekek sz·m·ra bevezette ıket a tˆrtÈnetekbe.
MÈg a nagy meleg se vette kedvÈt a gyerekeknek a bibliahÈtre valÛ
eljˆveteltıl, amit az 52ñ70 kˆzˆtti lÈtsz·m bizonyÌt a legink·bb. HÈt-
fın reggel ¡rus L·szlÛ Csongor helyi lelkip·sztor rˆvid ·hÌtattal nyi-
totta meg a bibliahetet. Rˆvid ÈneklÈs ut·n egy kisfilmet nÈztek meg
a gyerekek, kˆvetkezett a napi bibliai tˆrtÈnet bemutat·sa a b·bok-
kal, fakanalakkal, melyben a tanÌtÛ nÈnik, tan·rok segÈdkeztek,
majd j·tÈk kˆvetkezett, azt·n a tˆrtÈnethez kapcsolÛdÛ kÈzimunk·-
val folytattuk a napi tevÈkenysÈget. TermÈszetesen a Biblia sem ma-
radhatott el, ahonnan felolvastuk a tanult tˆrtÈneteket. Naponta a
sz¸lık szeretetvendÈgsÈggel kedveskedtek a gyerekeknek: szend-
viccsel, l·ngossal Ès ̧ dÌtıvel. Minden napra jutott ÈdessÈg az egyh·z
Ès a sz¸lık jÛvolt·bÛl.

A bibliahÈt vas·rnap fejezıdˆtt be a reform·tus templomban, ahol
az ige az elsı korintusi levÈl 13. rÈszÈbıl szÛlt, a szeretet himnusz·bÛl:
ÑHa embereknek vagy angyaloknak nyelvÈn szÛlok is, szeretet pedig
nincsen Èn bennem, olyann· lettem, mint a zengı Èrcz vagy pengı
czimbalom.î Az istentisztelet vÈgÈn a gyerekek bemutatt·k a hÈten ta-
nult Ènekeket, tˆrtÈneteket Ès az aranymond·sokat. Kˆszˆnj¸k a se-
gÌtık (Mocs·r IrÈn, Erdei …va, ¡rus T¸nde tan·rnık, Kaszoni M·ria
gyÛgypedagÛgus, Csillag Piroska, TÛth T¸nde ÛvÛnık, Istv·ndi Lilla,
Krizs·n ¡gnes, Istv·ndi Jol·n, BÈres Imre tanÌtÛk) munk·j·t Ès termÈ-
szetesen a h·ttÈrmunk·soknak a segÌtsÈget. Kˆszˆnj¸k meg Istennek
az egy¸tt tˆltˆtt ·ldott alkalmat a kˆvetkezı igÈvel: ÑAki h·laad·ssal
·ldozik, az dicsıÌt engem.î (Zsolt 50,23).

B. A.

Életterem – hol Istennel élet terem
Vak·ciÛs bibliahetek SzÈkelyhÌdon Ès a kˆrnyezı falvakban

Csokalyon j˙lius 27. Ès augusztus 2. kˆzˆtt zajlott
a vak·ciÛs bibliahÈt. Az egy¸ttlÈtek reggel kilenc
Ûrakor kezdıdtek, azonban a kor·n Èbredık m·r
nyolc Ûra ut·n gy¸lekeztek az imateremben. A fog-
lalkoz·sokon az idÈn megadott tÈmakˆrben olyan
Èletterekrıl volt szÛ, amelyekben a gyerekek Ès fia-
talok mindennap jelen vannak, ahol Èlet¸k zajlik.
A nap mindig im·ds·ggal Ès kˆzˆs Ènektanul·ssal
kezdıdˆtt. Miut·n a nÈpdalzsolt·rok Ès az ifj˙s·gi
Ènekek megfelelıen felr·zt·k a t·rsas·got, ismÈtlÈs
kˆvetkezett. ¡tbeszÈlt¸k az elızı napokon tanult
tˆrtÈneteket, a felvetıdˆtt kÈrdÈseket, Ès felelevenÌ-
tett¸k az aranymond·sokat is. 

A megadott bibliai tˆrtÈneten kereszt¸l naponta
egy-egy kÈrdÈsre kerest¸k kˆzˆsen a v·laszt. Elsı
napon arra, hogy Ki ·ll mˆgˆttem? Anna Ès fia,
S·muel tˆrtÈnete segÌtett a v·laszad·sban: a sz¸le-
ink. ’k azok, akik Èlet¸nk sor·n mindig mˆgˆtt¸nk
·llnak. M·sodik nap a Ki ·ll mellettem? kÈrdÈsre
m·r sokkal hamarabb Èrkezett a v·lasz: testvÈreink,
unokatestvÈreink, csal·dunk azon tagjai, akik ve-
l¸nk egy korcsoportba tartoznak, akikkel egy¸tt nˆ-
v¸nk fel Ès akikkel egy¸tt tapasztaljuk meg az Èlet
dolgait, egy¸tt tanulunk azokbÛl. A h·rom testvÈr,
M·ria, M·rta Ès L·z·r ÈletÈnek kÈt fontos momentu-
m·t elevenÌtett¸k fel, Ès ez segÌtett r·jˆnni arra, test-
vÈreink mennyire fontos rÈszei az Èlet¸nknek. Ki
·ll kˆr¸lˆttem? ñ hamar r·jˆtt¸nk a guta¸tˆtt
meggyÛgyÌt·s·nak tˆrtÈnetÈbıl, hogy a bar·taink.
A negyedik nap tˆrtÈnete a nagy vacsora volt, Ès ar-
ra kerest¸k a v·laszt, hogy Ki ·ll ellenem? A gye-

rekek ¸gyesen h·mozt·k ki a pÈld·zatbÛl, hogy
mindazok a szemÈlyek Ès dolgok, amelyek meg-
akad·lyoznak abban, hogy Isten akarat·t kˆvess¸k,
azok, akik nem fogadj·k el a meghÌv·st a mi Urunk
orsz·g·ba. ÷tˆdik nap kˆvetkezett a legfontosabb
kÈrdÈs: Ki ·ll felettem? EgybehangzÛ Ès egyÈrtel-
m˚ v·laszt adtak a gyerekek: Isten. ’ az, aki b·rmi-
lyen b˚nt is kˆvet¸nk el, b·rmennyire t·vol ker¸-
l¸nk tıle, mindig, feltÈtel nÈlk¸l visszafogad ben-
n¸nket, Ès soha nem rÛja fel vÈtkeinket. A tÈkozlÛ
fi˙ pÈld·zata segÌtett erre r·vil·gÌtani. 

Minden nap tanultunk egy ˙j aranymond·st Ès kÈ-
zimunk·ztunk is. Ezek a tevÈkenysÈgek mindig
kapcsolÛdtak valahogy a nap tÈm·j·hoz. Fontos rÈ-
sze volt minden napnak a j·tÈk is. A hÈt elejÈn a
gyerekek csoportokra oszlottak, Ñcsal·dokatî for-
m·ltak, Ès a hÈt minden napj·n ¸gyessÈgi feladato-
kat oldottak meg, amelyekkel pontokat gy˚jtˆttek.
Amely csal·d hÈtvÈgÈre a legtˆbb pontot szerezte,
aprÛ jutalomban rÈszes¸lt. Mivel a sok tanul·s, sza-
ladg·l·s, ¸gyeskedÈs meghozza az Ètv·gyat, a tÌzÛ-
rai is mindig ÑjÛl jˆttî. Az egy hÈt alatt elsaj·tÌtott dol-
gokat vas·rnap a gy¸lekezet elıtt is bemutattuk.
EredmÈnyes Ès kegyelemben gazdag hetet z·rhat-
tunk. Kˆszˆnet mindenkinek, aki valamilyen mÛ-
don t·mogatott benn¸nket a bibliahÈt zˆkkenı-
mentes lebonyolÌt·s·ban. A legnagyobb h·la azon-
ban IstenÈ, aki elvezette a gyerekeket nap mint nap
a templomhoz, Ès t·mogatott benn¸nket munk·nk-
ban. ÷vÈ legyen a dicsısÈg!

Forró Emese

Nagyk·gy·n harmincˆt-negy-
ven gyermek vett rÈszt a reggel
kilenctıl dÈlig tartott foglalkoz·-
sokon j˙lius 6ñ12. kˆzˆtt a
vak·ciÛs gyermek-bibliahÈten.

Mindig torn·val indult a nap,
majd kˆzˆs ÈneklÈs ut·n a fiata-
lok egy rˆvid szÌndarabban be-
mutatt·k az aznapi bibliai tˆrtÈ-
netet Ès felvezettÈk a nap tÈm·-
j·t. A tˆrtÈnet elmÈlyÌtÈsÈt kˆve-
tıen Ènektanul·s, kˆzˆs j·tÈ-
kok Ès a tÈm·hoz kapcsolÛdÛ
kÈzimunka elkÈszÌtÈse volt a
program.

Elsı nap Anna Ès S·muel tˆrtÈ-
nete alapj·n (1S·m 1,1ñ28) a
gyerekek arra figyelhettek, hogy
milyen fontos a sz¸lıi h·ttÈr Ès
h·l·sak lehet¸nk akkor, ha csal·d adatott sz·munk-
ra. A m·sodik nap M·ria Ès M·rta tˆrtÈnete (Lk
10,38ñ42), illetve a testvÈrek kˆzˆtti kapcsolat fon-
toss·ga ker¸lt feldolgoz·sra. A kˆvetkezı nap a gu-
ta¸tˆtt meggyÛgyÌt·s·rÛl hallhattak a gyerekek (Lk
5,17ñ26), amely rÈvÈn vil·goss· v·lt, hogy akkor se-
gÌthet¸nk igaz·n bar·tainkon, ha a hitben kitartÛak
vagyunk. M·snap a nagy vacsora pÈld·zata kˆvet-
kezett (Lk 14,16ñ24) Ès arra figyelmeztetett, hogy az
Istennel valÛ kapcsolat gyakran csak a kifog·saink
miatt nem jˆn lÈtre. Az utolsÛ nap bibliai tˆrtÈnete a
tÈkozlÛ fi˙ pÈld·zata volt (Lk 15,11ñ24), amely arra
tanÌtott, hogy Isten kÈsz benn¸nket visszafogadni,
de ahhoz nek¸nk el kell indulni a felÈ vezetı ˙ton.

A bibliahÈt megszervezÈsÈben nagy segÌtsÈg volt
Balla Frigyes vall·stan·r, aki tapasztalat·val Ès ki-
tartÛ szolg·lat·val vett rÈszt az alkalmakon. B·n
Imola a kÈzm˚ves-foglalkoz·sokat szervezte, a gy¸-
lekezet¸nk fiataljai pedig aktÌvan rÈszt vettek a
szÌndarabok Ès a j·tÈkok elıkÈszÌtÈsÈben.

A vas·rnapi istentiszteleten a gyerekek nÈh·ny
Ènek Ès a megtanult aranymond·sok bemuta-
t·s·val ˆrvendeztettÈk meg a gy¸lekezetet. H·l·-
sak vagyunk Istennek ezÈrt a hÈtÈrt, a gyerme-
kekÈrt, hogy egy¸tt tapasztalhattuk meg az
’ szeretetÈt.

Bán Alpár lelkip·sztor,
Bán Imola tan·r

´́
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Szokatlan mÛdon h·romszor is ¸lÈsezett
j˙liusban a szÈkelyhÌdi v·rosi tan·cs.
A j˙lius 6-i rendkÌv¸li gy˚lÈs ˆsszehÌv·s·-
nak egyetlen, de rendkÌv¸l fontos napiren-
di pontja volt: folytatja-e vagy sem az ˆn-
korm·nyzat a Nagyk·gyai 1. Sz·m˙ Tech-
nolÛgiai LÌceum fel˙jÌt·s·t a megv·ltozott
kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt.

BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd v·ros polg·r-
mestere elıterjesztette a jelenlevı 14 tan·-
csosnak, hogy pontosan milyen kˆr¸lmÈ-
nyek v·ltoztak meg. A RÈgiÛfejlesztÈsi Ès
Kˆzigazgat·si MinisztÈrium egyoldal˙an
25%-ot lev·gott az iskola fel˙jÌt·s·ra sz·nt
p·ly·zati t·mogat·sbÛl. Ez azt jelenti, hogy
az ˆnkorm·nyzatnak tˆbb mint egy milliÛ
eurÛval tˆbbe ker¸l a nagyk·gyai sza-
kiskola fel˙jÌt·sa. Ezt a tan·cs csak ˙gy
tudja megoldani, hogy hitelt vesz fel. Hitel
nÈlk¸l a szakiskola fel˙jÌt·s·nak folytat·sa
lehetetlen, mert az ˆnkorm·nyzatnak nem
·ll rendelkezÈsÈre ekkora pÈnzˆsszeg.
Bocor Andrea fıkˆnyvelı jelezte, hogy
van lehetısÈg az ·llami kincst·rbÛl ked-
vezmÈnyes kˆlcsˆnt felvenni.

A polg·rmester elmondta, a fejlesztÈsi
minisztÈrium egy m·r ÈrvÈnyes szerzıdÈs
al·Ìr·sa ut·n dˆntˆtt egyoldal˙an a 25%-os
korrekciÛrÛl. EzÈrt az egyoldal˙ dˆntÈs
miatt bÌrÛs·gon fogj·k beperelni a szakt·r-
c·t. ValÛszÌn˚leg egyszerre kÈt pert is indÌ-
tanak, kÈt k¸lˆnbˆzı vonalon, hogy az
ˆnkorm·nyzat megkapja azt a teljes pÈnz-
ˆsszeget, ami szerzıdÈs szerint j·r neki.
A v·rosvezetı elmondta, ha a fel˙jÌt·s
folytat·sa mellett dˆntenek a tan·csosok,

a kˆlcsˆnt fel kell venni a munk·latokra
Ès p·rhuzamosan zajlik majd a per is. Ha
megnyeri a pert az ˆnkorm·nyzat, akkor
termÈszetesen egy ˆsszegben vissza lehet
fizetni a hitelt Ès nem lesz tov·bbi tartoz·s.

A tov·bbiakban a tan·csosok hozz·szÛ-
l·sai kˆvetkeztek. Dˆntı tˆbbsÈg¸k
egyetÈrtett azzal, hogy folytatni kell a fel-
˙jÌt·st, mert az iskola most olyan ·llapot-
ban van, hogy ott ısszel nem lehet meg-
kezdeni a tanÌt·st. Ha pedig nem lehet el-
kezdeni szeptemberben a tanÌt·st, akkor
az iskola megmarad·sa ker¸l veszÈlybe.
EgyetÈrtettek abban, hogy az iskol·t pedig
nem szabad veszni hagyni!

A hitelfelvÈtel kˆr¸lmÈnyeire vonatkozÛ
kÈrdÈsekre a fıkˆnyvelı v·laszolt, de ki-
hangs˙lyozta, hogy maga a hitelfelvÈtel
egy kˆvetkezı ¸lÈs tÈm·ja lesz. Most arrÛl
kell dˆnteni, hogy folytatj·k-e a fel˙jÌt·st.

A hozz·szÛl·sokra v·laszolva a polg·r-
mester elmondta, hogy a megyÈn bel¸l is
tˆbb ˆnkorm·nyzat, illetve iskola ker¸lt
hasonlÛ helyzetbe. Van olyan p·ly·zÛ is,
akitıl 50%-ot v·gott le a fejlesztÈsi mi-
nisztÈrium.

A kÈrdÈsre, hogy mekkora esÈlye van
pert nyerni a minisztÈriummal szemben,
BÈres Csaba elmondta, hogy jÛk az esÈ-
lyek. Van m·r r· precedens, hogy hasonlÛ
esetben m·s helyi ˆnkorm·nyzat pert
nyert az ·llammal szemben.

A hozz·szÛlal·sok Ès v·laszok ut·n
Cservid Levente ¸lÈsvezetı elnˆk szava-
z·sra bocs·totta a hat·rozattervezetet. A
jelenlÈvı 14 tan·csosbÛl 12 szavazott a be-

ruh·z·s folytat·s·ra, vagyis a nagyk·gyai
mezıgazdas·gi szakiskola fel˙jÌt·s·nak
folytat·s·ra.

*
J˙lius 21-Èn a szÈkelyhÌdi tan·cs ˙jra rend-
kÌv¸li tan·cs¸lÈst tartott, amelyen az elızı
gy˚lÈs dˆntÈsÈnek folytat·sakÈnt a kˆvet-
kezıket t·rgyalt·k:

1. Dˆnteni kellett, hogy a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzat vegye fel a kedvezmÈnyes
hitelt az ·llami kincst·rbÛl a nagyk·gyai
szakiskola p·ly·zat keretÈben tˆrtÈnı fel-
˙jÌt·s·nak folytat·s·ra.

2. El kellett fogadni az ˙j uniÛs szab·lyok
miatt a nagyk·gyai szakiskola fel˙jÌt·s·n·l
megjelenı pluszmunk·latok ÈrtÈkÈnek
felbecs¸lÈsÈrıl szÛlÛ hat·rozatot.

3. Hat·rozni kellett arrÛl, hogy a tan·cs
vegyen-e fel a kedvezmÈnyes hitelt a kinc-
st·rbÛl a nagyk·gyai szakiskola fel˙jÌt·sa
azon kˆltsÈgeinek fedezÈsÈre, amelyek a
p·ly·zat keretÈben el nem sz·molhatÛak.

A 17 tan·csosbÛl 13 volt jelen, Ìgy az ¸lÈs
hat·rozatkÈpes volt.

Bocor Andrea fıkˆnyvelı tÈtelesen is-
mertette a sz·madatokat, majd a tan·cso-
sok hozz·szÛl·sai kˆvetkeztek.

A hozz·szÛlal·sok Ès a r·juk adott v·la-
szok ut·n a 13 tan·csosbÛl 12 szavazott
igennel mind a h·rom napirendi pont ese-
tÈben. Szavazatukkal egyÈrtelm˚en ki·ll-
tak a nagyk·gyai szakiskola fel˙jÌt·s·nak
mielıbbi befejezÈse mellett.

*
Havi, soros tan·cs¸lÈsÈt j˙lius utolsÛ nap-
j·n tartotta SzÈkelyhÌd tan·csa. A GıdÈr

Attila vezetÈsÈvel zajlÛ ¸lÈsen nyolc napi-
rendi pontban dˆntˆttek kÈpviselıink, s
az egyebekben is tˆbb megv·laszol·sra
v·rÛ ¸gy volt terÌtÈken.

Mint ahogy arrÛl m·r kor·bban besz·-
moltunk, M·jercsik Attila tan·csos kilÈpett
az ·ltala kÈpviselt p·rtbÛl, ennek megfele-
lıen kÈpviselıi szÈke is meg¸r¸lt, melyet
a hivatalos esk¸tÈtel letevÈse ut·n Magyari
Attila foglalt el.

A kˆvetkezı napirendi pontokban a 14
jelenlÈvı kÈpviselı egyhang˙an egyetÈr-
tett, Ìgy megszavazt·k a kˆzalkalmazottak
fizetÈsÈnek 12 sz·zalÈkkal valÛ nˆvelÈsÈt,
egy kereskedelmi helysÈg elad·s·nak
sz·ndÈk·t, korrig·ltak egy hib·san kimÈrt
fˆldter¸letet, Ès elfogadt·k a fÈlÈves beteg-
gondozÛi tevÈkenysÈgi besz·molÛt is.

Egy ˙j korm·nyrendeletnek kˆszˆnhetı-
en a hulladÈkot minden h·ztart·sban sze-
lektÌven kell gy˚jteni. A tan·csosok az er-
rıl szÛlÛ napirendi pontok megt·rgyal·s·t
elhalasztott·k, hiszen kˆrnyezetvÈdelmi
Ès jog·sz szakemberekkel egyeztetve sze-
retnÈnek a legjobb dˆntÈsre jutni.

10 igen Ès 4 tartÛzkod·s mellett megsza-
vazt·k napsz·mosok alkalmaz·s·t az Edil-
itar cÈg keretÈben, akik az uborkaÈrÈs fı-
szezonj·ban vÈgeznÈk tevÈkenysÈg¸ket.

Az egyebek napirendi pontn·l ismÈt terÌ-
tÈkre ker¸lt a gyalog·tkelık hi·nya, a gej-
zÌrkÈnt elhÌres¸lt terrm·lvÌzfeltˆrÈs problÈ-
m·ja Ès kˆzalkalmazottak vak·ciÛs utalv·-
nyainak (voucher) kÈrdÈse is.

Tiponut Tibor,
Fekete Katalin

SzÈkelyhÌd forgalm·t kˆnnyÌtenÈ meg annak az elk-
er¸lı˙tnak a megÈpÌtÈse, amelyik a 19. sz·m˙ fı˙t gy¸-
mˆlcsˆs bej·rat·n·l kezdıdne, a Major tanya h·t·n·l Ès
az ˙jhegyen kereszt¸l Èrne ki a hegykˆzszentmiklÛsi ˙tra
Ès innen fejezıdne be a kereki ̇ t ir·ny·ba. A teljes hossza
ennek a t·vnak 7300 mÈter, nÈgy kˆrforgalmat Ès egy vas-
˙ti ·tj·rÛt foglalna mag·ba.

NemrÈg mÈg munkagÈpek zaj·tÛl volt hangos az Èp¸lı
elker¸lı ̇ t tˆbb szakasza, azonban nÈh·ny hete lassan el-
sz·llingÛztak a buldÛzerek Ès kamionok, szÈp sorban a
munk·sok is. M·ra csak egy elkÈsz¸lt hÌdpillÈr Ès tˆbb
hosszabb aszfaltcsÌk emlÈkeztet arra, hogy egyszer itt el-
indult a munk·lat.

BÈres Csaba polg·rmester elmondta, hogy az elker¸lı˙t
elkÈszÌtÈsÈhez az EurÛpai UniÛ ·ltal lÈtrehozott 2007ñ
2013-as p·ly·zati alapbÛl nyert finanszÌroz·st Rom·nia.
A munk·latokat 2015. december vÈgÈig be kellett volna
fejezni. A kˆzbeszerzÈs sor·n egy margittai Ès egy spa-
nyol cÈg nyerte meg a kivitelezÈsi munk·latokat, ahol a
spanyol cÈg volt a fıv·llalkozÛ.

Elsı f·zisban nagyon jÛl haladtak az elırelÈpÈsek, per-
cenkÈnt Èrkeztek a teherautÛk, amelyek a tˆltÈst hord-
t·k, s azt·n megjelentek az aszfaltozÛ munkagÈpek is.
A teljes kivitelezÈs kˆr¸lbel¸l 60%-n·l azonban valami
miatt megtorpant. A spanyol cÈg pontosan nem tiszt·zott
okokbÛl kih·tr·lt a munk·latokbÛl, Ès visszamondta a
megkˆtˆtt szerzıdÈst. Az egyed¸l maradt margittai kivi-
telezı szerint a kˆvetkezı lÈpÈsben Bukarestbıl Èrkezik
egy bizotts·g, hogy ellenırizze az eddig elvÈgzett mun-
k·latokat Ès egyeztesse azokat a letett elsz·mol·ssal.
A munk·latok maradÈk 40%-·ra ˙jabb kˆzbeszerzÈsi el-
j·r·st fognak kiÌrni, ami Rom·ni·ban ak·r egy Èvig vagy
mÈg tov·bb is elh˙zÛdhat. 

Csak remÈlni tudjuk, hogy nem kell ˙jra tˆbb hossz˙
Èvet v·rnia a lakoss·g nagy rÈszÈnek arra, hogy ne d¸bˆr-
gı kamionok zajai ringass·k ıket ·lomba Ès ugyanennyi-
re bÌzunk abban is, hogy ez a hatvan sz·zalÈkban meg-
ÈpÌtett 7,3 kilomÈteres ˙tszakasz nem bicikli- Ès gˆrkor-
csolyaversenyek helyszÌne lesz.

Juhász György     , Kovári Krisztián

Az ˆnkÈntes munka szellemÈben telt a j˙lius Ès az au-
gusztus az SzÈkelyhÌdon. Tˆbb szervezet kˆzˆsen szerve-
zett Tulip·n Kal·k·kat a telep¸lÈsen.

J˙lius 10-Èn reggel a kˆzponti parkban gy¸lekeztek az
ˆnkÈntesek. Egy csapat az utÛbbi idıben megrong·lt Ès
tˆnkretett kˆztÈri padok javÌt·s·hoz fogott. Fel˙jÌtottak
h·rom sÈr¸lt padot, egy negyediket pedig az ˙j v·rosi
parkban visszaszereltek a helyÈre. Ezt a padot nÈh·ny
nappal kor·bban valaki az Èjszaka leple alatt leszerelte a
talp·rÛl, valÛszÌn˚leg azÈrt, hogy ellophassa. SzerencsÈre
az ˆnkorm·nyzat munkat·rsai ÈszrevettÈk Ès biztons·gos
helyre sz·llÌtott·k a padot, amit most a kal·k·sok vissza-
szereltek a helyÈre. Egy˙ttal az ˙j v·rosi park valamennyi
padj·t ellenıriztÈk. MegszorÌtott·k a kilazult Ès pÛtolt·k
a hi·nyzÛ csavarokat.

Legtˆbben a kˆzponti parkban dolgoztak. ⁄jrafestettÈk
a padokat, Ès a turulmadaras emlÈkm˚vet kˆr¸lvevı vÈ-
dı l·ncot. Lev·gt·k Ès elsz·llÌtott·k a kisz·radt, sÈr¸lt, fa-
·gakat Ès a kisz·radt f·kat. MegnyÌrt·k, csinosÌtott·k a
kˆzpontban az ̧ zletek elıtt ·llÛ f·kat is. Egy m·sik csapat
pedig a sÈr¸lt, megrong·lt kuk·kat cserÈlte ki ˙jakra a
kˆzponti parkban, az ÷reg hal·sz szobor kˆr¸l Ès a
kˆzpont kˆrnyÈkÈn is. Az ˆnkÈntesek ÷reg hal·sz szob-
ra kˆr¸li park padjait is ˙jrafestettÈk Ès kijavÌtott·k a park
kerÌtÈsÈt is. SzÈpen egyenesre nyÌrt·k a f˚zf·k lelÛgÛ ·ga-
it. Ezzel megkˆnnyÌtettÈk a kˆzlekedÈst a f·k alatt, de
sokkal szebb lett a l·tv·ny, a park ˆsszkÈpe is.

Az eredmÈnyes Tulip·n Kal·k·n felbuzdulva a szerve-
zık j˙lius 25-Ère ˙jabb Tulip·n Kal·k·t hirdettek. Ez˙ttal
a futballp·lya Ès kˆrnyÈkÈnek rendbetÈtele volt a cÈl. Az

ˆnkÈntesek a hısÈg ellenÈre is kitartÛan vÈgeztÈk mun-
k·jukat. KijavÌtott·k Ès lefestettÈk a padokat, a lel·tÛkat Ès
a kÈt p·lya kerÌtÈsÈt. ⁄j kapukat ·llÌtottak fel a rÈgi Ès az
˙j p·lya kˆzÈ Ès a rÈgi strand felıli bej·ratot is m˚kˆdı-
kÈpessÈ tettÈk. LefestettÈk az eredmÈnyjelzı t·bl·t Ès a
kerÌtÈst, amely a lel·tÛt v·lasztja el a p·ly·tÛl. Egy sÈr¸lt
tetej˚ emÈsztı ˙j betonfedelet kapott. VÈg¸l ˙j kuk·kat
helyeztek el a p·ly·k kˆr¸l. SzeretnÈnk megkÈrni a sport-
kedvelıket, hogy vigy·zzunk egy¸tt a rendbetett focip·-
ly·k tisztas·g·ra ugyan˙gy, mint az egÈsz v·rosÈra. A sze-
metet Ès sporttevÈkenysÈgek alkalm·val elfogyasztott fo-
lyadÈkok palackjait dobj·k a szÈp ˙j kuk·kba.

Az augusztus hÛnap is Tulip·n Kal·k·val kezdıdˆtt SzÈ-
kelyhÌdon. Ez˙ttal a Felsıv·rosban dolgoztak a kal·k·-
sok. A kertek Ès telkek kerÌtÈseit javÌtott·k ki Ès pÛtolt·k
a hi·nyzÛ rÈszeket. H·rom nap alatt tˆbb mint kÈtsz·z ˙j
oszlopot ÈpÌtettek be Ès kˆr¸lbel¸l nÈgysz·z mÈter drÛt-
h·lÛt haszn·ltak fel. Aki nem a kerÌtÈsen munk·lkodott,
az finom uzsonn·t kÈszÌtett a dolgozÛk sz·m·ra.

Elmondhatjuk, hogy SzÈkelyhÌd eredmÈnyes kal·k·kon
van t˙l. Az ˆnkÈntesek munk·j·nak kˆszˆnhetıen v·ro-
sunk szebbÈ, kellemesebbÈ Ès ÈlhetıbbÈ v·lt.

A szervezık ˙jabb kal·k·kat terveznek, amelyekre to-
v·bbra is v·rnak minden ˆnkÈntest, aki segÌteni tud Ès
szeretne a munk·ban. Minden segÌtı kÈzre sz¸ksÈg van,
hogy rendbe tegy¸k mindazt, ami a mienk!

T. T.

Júliusi tanácsülés-sorozat

A spanyolok nem építik 
tovább az elkerüloutat

Buzgón dolgoztak a Tulipán Kaláka önkéntesei
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Ezzel a cÌmmel zajlott le az elsı
Erasmus plusz ifj˙s·gi csereprog-
ram j˙lius 11ñ16. kˆzˆtt. Az …r
Hangja Egyes¸let kÈt partnerrel,
a pozsonyi Ad hoc civil szerve-
zettel Ès a debreceni Hang-KÈp
Kultur·lis Egyes¸lettel nyert p·-
ly·zatot az Erasmus+ program
keretÈben. Az Erasmus+ EurÛpai
UniÛ ·ltal finanszÌrozott program,
ami az oktat·st, az ifj˙s·gi Ès a
sportprogramokat t·mogatja.

A hatnapos ifj˙s·gi csereprog-
ramra h·rom orsz·gbÛl, Magyar-
orsz·grÛl, Szlov·ki·bÛl Ès Rom·-
ni·bÛl Èrkezett nyolc-nyolc jelen-
leg is munk·t keresı fiatal, akik
az elektronikus Ès Ìrott sajtÛ alap-
jaival, emellett kamerahaszn·lat-
tal, filmv·g·ssal, szerkesztÈssel
ismerkedhettek. A szervezık a
projektnek az EurÛpai t·rsadal-
mi kˆrkÈp a mi lencsÈnken ke-
reszt¸l cÌmet adt·k, mert olyan
helyi jelleg˚ problÈm·kat, kÈr-
dÈskˆrˆket cÈlzott meg, mint a
szegÈnysÈg Ès a halmozottan h·t-
r·nyos helyzet˚ fiatalok ellen ir·-
nyulÛ diszkrimin·ciÛ, mindezt az
eurÛpai Ès vil·gszint˚ fiatalkori
munkanÈlk¸lisÈgi mutatÛkon ·t.
A csereprogramnak a szÈkelyhÌdi
reform·tus egyh·zkˆzsÈg ifj˙s·gi
h·za adott otthont.

A rendezvÈnyt AszalÛs TÌmea
programfelelıs nyitotta meg, kˆ-
szˆntve a rÈsztvevıket, ezt j·tÈ-
kos ismerekedÈs kˆvette, majd a
szervezık mag·t az Erasmus
plusz programot mutatt·k be a fi-
ataloknak. A program meg·lmo-
dÛinak Ñhitvall·saî, hogy EurÛp·-
nak biztosÌtania kell polg·rai sz·-
m·ra a tud·salap˙ t·rsadalom-
ban sz¸ksÈges oktat·st, a kÈszsÈ-
gek Ès kreativit·s fejlesztÈsÈt. Egy
gyorsan v·ltozÛ vil·gban a meg-
˙julÛ oktat·si rendszereknek al-
kalmazkodniuk kell a tanÌt·s Ès
tanul·s ˙j form·ihoz, kihaszn·lva
az ˙j lehetısÈgeket. Egy remek ˙j
lehetısÈg az ifj˙s·gi cserÈk Ès if-

j˙s·gi ̂ nkÈntessÈg, vagyis az ifj˙-
s·gi mobilit·s.

A program ismertetÈse, majd a
kÈpviselt szervezetek bemutat·sa
kˆvetkezett. A kˆzˆs ebÈd ut·n
az udvaron folytatÛdott az ismer-
kedÈs, melyet v·rosnÈzÈs kˆve-
tett. A fiatalok vegyes csoportok-
ban j·tÈkos feladv·nyok ·ltal is-
merkedtek SzÈkelyhÌddal. NÈh·-
nyan biciklit˙r·ra indultak, ahon-
nan vicces emlÈkekkel Ès f·rad-
tan tÈrtek vissza sz·ll·shely¸kre.

A szervezık az elsı nap estÈjÈt
a eurÛpai sokszÌn˚sÈg megisme-
rÈsÈre sz·nt·k, amikor is mindh·-
rom orsz·g nemzeti finoms·gait

Ès innivalÛit mutatt·k be. Min-
denki a saj·t orsz·g·ra jellemzı
specialit·sokat kÌn·lt kÛstol·sra.

A m·sodik nap reggele egy kis
r·hangolÛd·ssal kezdıdˆtt a
templom melletti f¸ves udvaron
k¸lˆnbˆzı csapatÈpÌtı j·tÈkok-
kal. Ezut·n jˆhetett a munka. Az
ifj˙s·gi mobilit·s hete alatt a h·-
rom orsz·g fiataljai tˆbb Ìzben is
megvitatt·k a munkanÈlk¸lisÈg
Ès a szegÈnysÈg kÈrdÈsÈt, min-
denki a saj·t orsz·ga szempontj·-
bÛl, mit ahogy a vas·rnap dÈl-
elıttnek is ez volt a tÈm·ja.

Orsz·gonkÈnt bemutatt·k, mi-
lyen is a munkanÈlk¸lisÈg Ès a fi-
atalok helyzete. Szembet˚nı volt

a sok hasonlÛs·g! MÈlybeszÈlge-
tÈsek keretÈben a csapatok meg-
hat·rozt·k azt a nÈgy t·rsadalmi
problÈm·t, amivel a mindenna-
pok sor·n szembes¸lnek. Kis lÈt-
sz·m˙ vegyes csoportokban, sze-
repj·tÈkok segÌtsÈgÈvel dolgoz-
t·k fel a kirekesztÈs, az elv·ndor-
l·s, a korrupciÛ Ès az infrastruk-
t˙ra hi·ny·nak a tÈm·j·t. A prob-
lÈma bemutat·s·n t˙l a megol-
d·skeresÈssel, javaslatokkal is
foglalkoztak.

Vas·rnap lÈvÈn a fiatalok kˆzˆ-
sen istentiszteleten vettek rÈszt,
Ès rˆvid pihenı ut·n az ˙js·gÌr·s
alapjaival ismerkedtek. Mi kell
egy cikkhez? Mit kell szem elıtt
tartani interj˙ kÈszÌtÈsekor? Mi a
k¸lˆnbsÈg a riport Ès az interj˙
kˆzˆtt? Hogyan kÈsz¸lj¸nk fel
egy beszÈlgetÈsre? A felkÈsz¸lÈst
Ès a tÈma kiv·laszt·s·t kˆvetıen
csoportokban indultak el SzÈ-
kelyhÌd utc·in megkÈrdezni a he-
lyi lakosokat interj˙kÈszÌtÈs cÈlj·-
bÛl. A munkanÈlk¸lisÈg, a rom·k
helyzete Ès a kisebbsÈgi lÈt kÈr-
dÈsei ker¸ltek terÌtÈkre, majd az
elkÈszÌtett interj˙kbÛl kÈszÌtettek
egy-egy ˙js·gcikket.

A hÈtfıi nap m·r a gyakorlatÈ
volt. A program rÈsztvevıi dÈl-
elıtt kamerahaszn·lati leckÈket
kaptak. DÈlut·n pedig h·rom
csoportra oszlottak, Ès k¸lˆnbˆ-
zı mÛdszerekkel kÈszÌtettek fel-
vÈteleket SzÈkelyhÌdon, csopor-
tonkÈnt m·s-m·s technikai esz-
kˆzt Ès mÛdszert haszn·lva. Az
egyik csoport a szÈkelyhÌdi Stu-
benberg-kastÈlyt l·togatta meg,
ahol a gyermekotthonban kÈszÌ-
tettek riportot Ès v·gÛkÈpeket.
A m·sik kÈt csapat az infrastruk-
t˙r·rÛl Ès szoci·lis helyzetrıl for-
gatott, bemutatva azokat a ne-
hÈzsÈgeket, amelyekkel a helyi
lakosok nap mint nap k¸zdenek.
B·r az esı elmosta a napot, a jÛ
kedvre nem volt rossz hat·ssal.

A munka a fiatalok rendkÌv¸li jÛ
kedvÈvel p·rosult.

KÈsı dÈlut·n Kiss S·ndor Elek
projektmenedzser tartott elıad·st
a t·borlakÛknak, akik megismer-
kedhettek a SzÈkelyhÌdon Ès a
hozz·tartozÛ falvakban m·r le-
zajlott vagy jelenleg is futÛ fej-
lesztÈsi projektekkel Ès mag·val
a projektÈrtÈkelÈsekkel is.

Este a kikapcsolÛd·st Ès a kˆ-
zˆssÈgi Èletet a magyar kultur·lis
est jelentette, mely a lecsÛfızÈs-
tıl egÈszen a nÈpt·ncig terjedt.
A hÈtfırıl ñ ak·rcsak a tˆbbi
naprÛl ñ elmondhatÛ, hogy tevÈ-
kenyen, konstruktÌvan telt.

A kedd dÈlelıtt elmÈleti beszÈl-
getÈsekkel Ès csoportmunk·kkal
telt. A tÈma a munka miatti emig-
r·ciÛ, a feketemunka Ès kÈpesÌ-
tÈst nem igÈnylı ·ll·sok voltak.
DÈlut·n a rÈsztvevık folytatt·k a
filmezÈst. A csapatok nyersanya-
got kÈszÌtettek saj·t dokumen-
tumfilmj¸khˆz. Este a felvidÈkiek
kultur·lis estje biztosÌtott jÛ han-
gulatot, melynek keretÈben a jel-
legzetes szlov·k Ètelekkel is is-
merkedhettek a tˆbbiek.

A szerdai nap nagy rÈsze a tÈvÈ-
st˙diÛban telt. Ez a v·g·s, szer-
kesztÈs, felkonfer·lÛ szˆvegek
elıkÈszÌtÈse Ès felmond·s·nak

a napja volt. Emellett plak·tokat
Ès szÛrÛlapokat is terveztek a fia-
talok, amelyekkel meghÌvt·k a
helyieket az elkÈsz¸lt dokumen-
tumfilmek bemutatÛj·ra.

Cs¸tˆrtˆk reggel a fiatalok egy
rÈsze kihordta a szÛrÛlapokat Ès
plak·tokat a v·rosban, m·sik rÈ-
sz¸k a helyszÌnt kÈszÌtette elı a
vetÌtÈshez.

A z·rÛceremÛnia a program fo-
lyam·n elkÈsz¸lt h·rom doku-
mentumfilm bemutat·s·val kez-
dıdˆtt. A kisfilmek ÈrdekessÈge,
hogy a h·rom nemzet fiataljai ve-
gyes csoportokban kÈszÌtettÈk el,
ezzel is elısegÌtve az ismerkedÈst
Ès a kommunik·ciÛt. A nagy ka-
mer·val dolgozÛ csapat egy tÌz-
perces interj˙t kÈszÌtett Kov·cs
¡gnessel, a DÈvai Szent Ferenc
AlapÌtv·ny ·ltal m˚kˆdtetett SzÈ-
kelyhÌdi Gyermek JÈzus Otthon
vezetıjÈvel. A m·sodik csoport
Csokalyon Ès SzÈkelyhÌdon kÈ-
szÌtett egy rˆvidfilmet a helyi ro-
m·k helyzetÈrıl: mibıl Èlnek,

mivel foglalkoznak, mekkora
csal·dot tartanak fenn? A harma-
dik csoport egy vid·m, zenÈs
videoklipet mutatott be. A vetÌtÈ-
sen Ès az azt kˆvetı beszÈlgetÈ-
sen rÈszt vett BÈres Csaba, SzÈ-
kelyhÌd v·ros polg·rmestere is,
aki visszaemlÈkezett arra az idı-
re, amikor elindult az …r hangja
havilap, majd a helyi televÌziÛ Ès
egy ideig r·diÛ is. Megkˆszˆnte a
fiataloknak, hogy megtiszteltÈk a
v·rost, eljˆttek Ès emlÈkeztette
ıket, hogy v·rosunk visszav·rja
kedves vendÈgeit. VÈg¸l minden
rÈsztvevı ·tvehette a rÈszvÈteli
oklevelet az EurÛpai UniÛ ·ltal
kibocs·tott Ès elismert YouthPass
tan˙sÌtv·nyt.

A vetÌtÈs ut·n a rÈsztvevık, cso-
portvezetık kˆzˆsen kiÈrtÈkel-
tÈk az elm˙lt napok esemÈnyeit.

az Ér hangja
szervezocsapata

Európai fiatalok csereprogramja
Erasmus+ p·ly·zat SzÈkelyhÌdon ñ T·rsadalmi kˆrkÈp a mi lencsÈnken kereszt¸l

IdÈn ny·ron is t·rt kapukkal v·rta SzÈkely-
hÌd gyerkıceit a h·romhetes angol nyelv-
t·bor j˙lius 20. Ès augusztus 6. kˆzˆtt.
A cÈlcsoport idÈn is a 6ñ18 Èv kˆzˆtti di·k-
s·g volt, Ès a tavalyi tapasztalatokbÛl ta-
nulva a szervezık kÈt amerikai ˆnkÈntest
hÌvtak a Learning EnterprisestÛl, a Nagyv·-
radi Gyermekmentı Szolg·laton kereszt¸l.

A lÈtsz·m ugyan nem Èrte el a tavalyi re-
kordsz·mot, mert negyvenhÈt kis nebulÛ-
ja volt idÈn a t·bornak, de Ìgy a gyerekek
mÈg tˆbb figyelemben, visszajelzÈsben, ja-
vÌt·sban rÈszes¸lhettek a tanÌtÛktÛl. Be-
mutatkozni, sz·molni, Ènekelni tanultak
angolul, Ès sokan most erısÌtettÈk meg an-
goltud·sukat a kˆvetkezı tanÈv tanÛr·ira.

TermÈszetesen az ˆnfeledt j·tÈk sem ma-
radhatott ki a napi programbÛl, ami szin-
tÈn nem nÈlk¸lˆzte az angol nyelv haszn·-
lat·t. Az elsı napok megszeppentsÈgÈt le-
gy˚rve a hangos kis sereg m·r az elsı hÈ-
ten kˆzlÈkenyebb lett, ki kÈzzel-l·bbal
mutogatva, ki fÈlmondatokkal prÛb·lta
kˆzˆlni ˆtleteit vagy igÈnyeit Amynek
Ès Katie-nek. Amelia Jackson Ès Katie
LaScaleia az Amerikai Egyes¸lt ¡llamok
Massachussets ·llam·bÛl Èrkeztek SzÈ-

kelyhÌdra, a Gyermek JÈzus-otthon veze-
tıinek Ès gyermekeinek befogadÛ szerete-
tÈt Èlvezve h·rom hÈtig. A fiatalok nagy Èr-
deklıdÈssel j·rtak-keltek a v·rosban, is-
merkedtek a szÈkelyhÌdi Èlettel, Ès fıleg a
magyar nyelvvel. UtÛlagos sz·molgat·sok
alapj·n kider¸lt, a l·nyok ittlÈt¸k alatt tˆbb
sz·z magyar szÛt saj·tÌtottak el. Õgy az an-
golt·bor eredmÈnyessÈge kˆlcsˆnˆs volt
az oktatÛk Ès a t·borozÛk kˆzˆtt.

Bíró Orsolya

Színes angoltábor Székelyhídon

Zajlik a kˆzˆs bemutatÛ a szoci·lisan h·tr·nyos helyzet˚ csoportokrÛl

Bemutatt·k az elkÈsz¸lt dokumentumfilmeket

A csapatÈpÌtı j·tÈkok mindig hat·sosak voltak

fotók: Aszalós Tímea
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Nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvend az …rmellÈ-
ki zenet·bor, hiszen a rÈsztvevık lÈt-
sz·ma elÈrte a 67-es sz·mot. A gyerekek
szÌvesen jˆnnek a t·borba, v·gynak a kˆ-
zˆssÈgre, megismerkednek hangszerek-
kel, Ènektanul·sban vesznek rÈszt ñ tud-
tuk meg Herman Csaba t·borszervezıtıl.

Az idÈn j˙lius 20. Ès 25. kˆzˆtt, ismÈt
a hegykˆzszentmiklÛsi term·lstrandon
megszervezett t·borban h·romfajta hang-
szeren zajlott az oktat·s ñ git·ron, fu-
ruly·n Ès szintetiz·toron ñ k¸lˆnfÈle kor-
oszt·lyokban, kezdı, kˆzÈphaladÛ Ès ha-
ladÛ szinten. Furuly·n Ghitea AngÈla k·n-
tor, git·ron Balogh Bogl·rka Ès Kiss Huba,
szintetiz·toron F¸lˆp G·bor Ès Pap
Gyˆrgy tanÌtott. Herman Csaba egyh·zze-
nei elıadÛ elmondta: a napi program reg-
gel Ès este ·hÌtattal kezdıdˆtt, volt zeneta-
nul·s, Ènektanul·s. EzenkÌv¸l kÈzm˚ves

Èrkezett a t·borba Nagyv·radrÛl Egyed
Ferenc ÑFeroî szemÈlyÈben, aki archaikus
hangszereket mutatott be, kiprÛb·lhatt·k
a havasi k¸rtˆt, a kˆcsˆgdud·t, bemutatta
a doromb nev˚ f˙vÛs hangszert, dobokat
mutatott, amik kecskebırbıl kÈsz¸ltek.
Orosz Ottilia-ValÈria ker¸leti zenei elıadÛ
nÈpdaltanul·srÛl tartott elıad·st. Azt·n
cs¸tˆrtˆkˆn dÈlut·n falul·togat·son vet-
tek rÈszt a fiatalok. Egyik este karaoke-
partival kedveskedtek a gyerekeknek.
PÈntek este Ki mit tud?-versenyt tartot-
tak, ahol megmutathatt·k tehetsÈg¸ket a
t·borlakÛk. A zenet·bor szombaton dÈl-
elıtt vÈgzıdˆtt a reform·tus templomban,
az igÈt Kiss Csilla Èrmih·lyfalvi reform·tus
lelkÈsz hirdette, amikor z·rÛ istentisztelet
keretÈben bemutatt·k a t·borban tanult
Ènekeket, m˚veket.

Béres Angéla

Megannyi itt vÈgzett di·k kedves
Ès tal·n titkos emlÈkeit ırzik a
meg˙julÛban lÈvı ısi Stuben-
berg-kastÈly termei, falai, parkja.
Egy oszt·lytal·lkozÛ alkalm·val
mindezek ˙jra felelevenednek.
Az emlÈkezÈs sor·n az itt tˆltˆtt
gondtalan di·kÈvekkel szemben
·llnak az eltelt Èvtizedek karrie-

res, munk·s, k¸zdelmes minden-
napjai. 1970 ben 26 di·knak szÛlt
utolj·ra a csengıszÛ, akik elıtt
Erdei Istv·n tan·r ˙r nyitotta ki az
…let kapuj·t. A mostani tal·lkoz·s
vid·mnak mondhatÛ, ·m a leve-
gıben, a hangulatban mindig va-
lami nagyon mÈlyrıl fakadÛ szo-
mor˙s·g leledzik, mely az eltelt

Èvtizedek Èletsorsainak, az elkˆl-
tˆzˆtt tan·rok Ès oszt·lyt·rsak
emlÈkÈnek tudhatÛ be. Az Èlet, a
munka s az 1989-es v·ltoz·s elıt-
ti Ès ut·ni idıszak is hozz·j·rult
ahhoz, hogy csal·dok, bar·tok
messze ker¸ljenek SzÈkelyhÌdtÛl.
A tal·lkozÛra Magyarorsz·g szin-
te minden szegletÈbıl Èrkeztek

vÈndi·kok, de van, aki Szatm·r-
nÈmetiben vagy Nagyv·radon ta-
l·lta meg sz·mÌt·sait.

45 Èv t·vlat·bÛl Nagy ¡rp·d
vÈndi·k v·llalta azt a nem kˆny-
ny˚ feladatot, hogy mindenkit
felkutat Ès meghÌv a tal·lkozÛra.
Egy m·sik vÈndi·k, Nagy Istv·n
elkÈszÌtette a tal·lkozÛ rendjÈt,
mely a magyar himnusz ÈneklÈ-
sÈvel indult Ès a szÈkely himnusz
ÈneklÈsÈvel z·rult. 

MegszÛlal a harang. Becsenget-
tek a vÈndi·kok oszt·lyfınˆki
Ûr·j·ra. Nem kell statisztik·t kÈ-
szÌten¸nk ahhoz, hogy megtud-
juk, ki tartotta a szÈkelyhÌdi isko-
l·ban a legtˆbb oszt·lyfınˆki
Ûr·t. Tudjuk anÈlk¸l is. Most is
SÛki Ilona tan·rnı, SzÈkelyhÌd
Cica nÈnije v·rta a korosodÛ di·-
kokat. ’ szÌvesen helyettesÌti nÈ-
hai kollÈg·it, mert kutya kˆteles-
sÈgÈnek Èrzi, mint ahogy annak
idejÈn az oktat·st Ès a nevelÈst is
tette. BeszÈdÈben emlÈkezett el-
t·vozott pedagÛgus t·rsaira Ès

di·kjaira, de azt kÈrte a jelenlÈ-
vıktıl, hogy ez a tal·lkoz·s mu-
tassa az Èlet napos oldal·t. Tud-
janak ˆr¸lni egym·snak Ès emlÈ-
kezzenek a szÈpre, a gondtalan
ifj˙s·gra. ÑLegyen ez a tal·lkoz·s
feltˆltıdÈs ˙gy vÈndi·k, mint az
egykor ıket oktatÛ pedagÛgu-
sok sz·m·raî ñ mondta.

A 45 Èves oszt·lytal·lkozÛra si-
ker¸lt felkeresni Ès meghÌvni Fo-
dor MiklÛs tan·r urat, aki szÌve-
sen v·llalta a tal·lkoz·st egykori
gyermekekkel, tanÌtv·nyaival. 

Ezek a Ñgyerekekî most ismÈt
az iskolapadba ¸ltek, hi·nyzÛkat
jelentettek Ès Nagy Istv·nnak kˆ-
szˆnhetıen szÈpen sorban egy-
kori Ès mai kÈpeiket nÈzve elme-
sÈltÈk Èlet¸k legfontosabb ese-
mÈnyeit.

B·r m˙lnak a gyermekÈvek, az
azÈrt most is tiszt·n l·tszik, hogy
az 1970-ben vÈgzett XII. B. oszt·-
ly jÛ csapat volt Ès ma is jÛ csap-
at. A tal·lkoz·s ˆrˆme, az ajkak
mosolya, a szemek tekintete
mind-mind errıl ·rulkodik.

Fekete Katalin

Nagyb·nya vidÈkÈre szerveztek kir·ndu-
l·st a hegykˆzszentmiklÛsi Toldy ¡ltal·-
nos Iskola tan·rai. Mindenki izgatottan
v·rta az indul·st, csak az idıj·r·s miatt ag-
gÛdtunk, mivel a meteorolÛgus nagy me-
leget jÛsolt. Kora reggel hÈt Ûrakor indul-
tunk kÈt mikrobusszal. A kir·ndulÛkhoz
csatlakozott a tanulÛkon Ès a sz¸lıkˆn kÌ-
v¸l nÈgy szandai meghÌvott vendÈg is.
(A NÛgr·d megyei Szanda
kˆzsÈg HegykˆzszentmiklÛs
testvÈrtelep¸lÈse.) A SzÈkely-
hÌdñ…rmih·lyfalvañNagyk·-
rolyñSzatm·rnÈmetiñNagyb·-
nya ˙tvonalat h·rom Ès fÈl Ûra
alatt tett¸k meg. L·ttunk szÈp
rendezett port·kat, tiszta gon-
dozott v·rosokat, elcsod·l-
koztunk azon, hogy mennyi
szÈp vidÈk¸nk van, amit mÈg
nem l·ttunk. Szatm·rnÈmeti
elhagy·sa ut·n hegyvidÈk
t˚nt a szem¸nk elÈ.

M·ramaros megye kˆzpont-
j·ban, Nagyb·ny·n megl·to-
gattuk elıszˆr a Planet·riu-

mot, mely egyed¸l ·llÛ ErdÈlyben, egy be-
sˆtÈtÌtett szob·ban szem¸nk elı t·rult az
esti csillagos Ègbolt, l·ttuk csillagkÈpeket, a
bolygÛkat Ès azok elhelyezkedÈsÈt, az elı-
ad·s fordÌt·s·ban Istv·ndi Jol·n tanÌtÛ nÈni
segÈdkezett. A Planet·rium megnÈzÈse
ut·n ell·togattunk az ·sv·nytani m˙zeum-
ba, ahol megtekinthett¸k a legszebb kib·-
ny·szott ·sv·nyok gy˚jtemÈnyÈt. A tˆbb

mint 16 ezer ·sv·ny Herzsab·nya, Felsıb·-
nya, Kapnikb·nya, Zaz·r, Iloba, Borsa-
b·nya, Miszb·nya Ès Macskamezı kˆrnyÈ-
kÈrıl ker¸lt a felszÌnre, tudtuk meg az ide-
gen vezetı hˆlgytıl. Majd rˆvid pihenı
ut·n tov·bb indultunk a 700 mÈteres ma-
gass·gban levı BÛdi-tÛhoz, Mogos·ra,
ahol megpihent¸nk Ès elfogyasztottuk az
elemÛzsi·nkat. A legb·trabbak rˆvid uta-

z·st tettek a libegı felvonÛval
a hegytetıre, ahonnan a ma-
gasbÛl tekinthettÈk meg a ta-
vat Ès a kˆrnyezı hegyeket.
Csod·latos kil·t·s nyÌlt a kˆr-
nyezı hegyekre. A BÛdi-tÛn·l
lehetısÈg nyÌlt vÌzi biciklizÈs-
re, aminek a gyerekek ˆr¸ltek
a legjobban. Volt lehetısÈg sÈ-
t·ra a tÛ kˆr¸l, tal·ltunk for-
r·st, mely a melegben fel¸dÌ-
tett benn¸nket. DÈlut·nra
mindenki elf·radt. A hazafelÈ
tartÛ ˙t jÛ hangulatban zajlott,
vid·m ÈneklÈssel koron·zva
meg a nap vÈgÈt.

B. A.

Gitár, furulya és szintetizátor
Hangszerekkel ismerkedtek, Ènekeket tanultak az …rmellÈki zenet·bor rÈsztvevıi

Negyvenöt év elteltével találkoztak a véndiákok

Élménydús kirándulás Nagybánya vidékére

JÛl ment a f˚ben valÛ git·roz·s

SzÈp sz·mmal gy˚ltek ˆssze az egykori oszt·lyt·rsak

A csokalyi IKE-tagok a Feketeerdın pi-
hentek a vak·ciÛs bibliahÈt ut·n egy h·-
romnapos s·tort·borban augusztus m·-
sodik hetÈben.

Hatalmas volt a s¸rgÈs-forg·s hÈtfın
reggel a templom elıtt, ahol tizenhÈt fi-
atal gy¸lekezett indul·sra kÈszen. VÈg¸l
nÈgy, szÌnig megpakolt autÛval v·gtunk
neki az egy Ûr·s ˙tnak. JÛl esett az ittho-
ni k·nikul·bÛl kiszabadulni Ès Èlvezni a
kellemes idıt a hegyek kˆzˆtt Ès a pa-
tak h˚s vizÈt. A s·trak felh˙z·sa okozott
itt-ott nÈmi fejtˆrÈst, de vÈg¸l mindenki-
nek siker¸lt berendeznie alvÛhelyÈt.
A h·rom nap jÛ hangulatban telt, nagy
beszÈlgetÈsekkel, kˆzˆs s¸tÈssel-fızÈs-
sel, hatalmas vÌzi csat·kkal, sok j·tÈkkal
a tiszt·son, Èjszak·ba ny˙lÛ Uno k·r-
tyapartikkal. KissÈ f·radtan, de ÈlmÈ-
nyekkel gazdagodva tÈrt¸nk haza szer-
da este. Istennek legyen h·la ezekÈrt a
kˆzˆsen tˆltˆtt napokÈrt. 

Forró Emese

Feketeerdon
pihent az IKE
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A szÈkelyhÌdi gyerekek m·r he-
tedszerre vettek rÈszt, jÛmagam
pedig harmadj·ra voltam a ma-
gyarorsz·gi Gyermelyen megtar-
tott egyhetes focit·borban. Mie-
lıtt rÈszleteznÈm a hat nap tˆrtÈ-
nÈseit, engedjenek meg kedves
olvasÛink egy Tam·s G·bor-
idÈzetet: ÑMi, magyarok, Ìgy szÈt-
szaggatva, a vil·gban szÈtszÛrÛd-
va is EGY lelki haza gyermekei
vagyunk, Ès felelısek vagyunk
egym·sÈrt.î

Hogyan jˆn a focihoz ez az idÈ-
zet? KÛkai Rita gyermelyi polg·r-
mester asszony Ès TÛth ¡gnes t·-
borszervezı folyamatosan ÈpÌ-
tettÈk be a hat·ron t˙li magyaro-
kat. IdÈn a 24 (!) szÈkelyhÌdi gye-
rek mellett szinte ugyanennyi
kiskor˙ Èrkezett a felvidÈki K¸rt-
rıl Ès a k·rp·taljai Beregsz·szrÛl
is. A helyi gyerekekkel egy¸tt
idÈn tˆbb mint sz·zan vettek
rÈszt a programokon. Hogy a
nemzettudatot mÈg jobban meg-
idÈzz¸k, ez Èvben elıszˆr a meg-
nyitÛ ¸nnepsÈgen rÈszt vett a
Republic zenekar minden tagja
is, focicsapatot alakÌtva. KÛkai
Rita szavaival Èlve: ÑErrıl az
egy¸ttesrıl mindenki tudja, hogy
milyen elveket kÈpvisel. A szˆ-
vegeikben megcsillannak azok a
lelket melengetı nemzeti ÈrzÈ-
sek, amelyeket mi is kÈpvise-
l¸nk!î Õgy is van ez rendjÈn, hisz

ez a t·bor nemcsak a focirÛl szÛl.
A napi kÈt-h·rom edzÈs mellett a
gyerekek korcsoportokra osztva
egym·ssal gyakorolnak, egy¸tt
Ètkeznek, egy Èp¸letben vannak
elsz·ll·solva. Ak·r Èletre szÛlÛ
bar·ts·gok alakulhatnak, nÈgy
orsz·gon ·tszˆvıdı szoros kap-
csolatok jˆhetnek lÈtre.

Mi szÈkelyhÌdiak a gyerekekkel
vas·rnap dÈlut·n Èrkezt¸nk. Volt
aki m·r az elızı Èvekben j·rt itt,
voltak Ñ˙joncokî, de arrÛl a h·zi-
gazd·k gondoskodtak, hogy
mindenki jÛl Èrezze mag·t. FÈrfi-
asan bevallom, hogy Gyermelyre
Èrkezni, nek¸nk szÈkelyhÌdiak-
nak mindig felemelı ÈrzÈse. Kis

t˙lz·ssal a falu apraja-nagyja fog-
lalkozik vel¸nk, idÈn sem volt
m·skÈnt. Tizen-, huszonÈves fia-
talok serÈnykedtek kˆr¸lˆtt¸nk,
kivettÈk rÈsz¸ket az ÈtkeztetÈs-
bıl, takarÌt·sbÛl Ès edzÈseket
is tartottak. VendÈgszeretetbıl
most is szÌnjelesre vizsg·ztak,
egy egÈsz hetet fel·ldozva, csak
a t·borozÛk kÈnyelmÈrıl gon-
doskodtak. 

A Ñhazaiakî Ès a polg·rmester
asszony a felnıttek szÛrakoztat·-
s·ra is k¸lˆn figyelmet fordÌtott.
MeghÌv·sukra a t·bor megnyitÛ
¸nnepsÈgÈn, tiszteletÈt tette K¸rt
polg·rmestere, TÈgl·s J·nos Ès
SzÈkelyhÌd v·ros vezetıje, BÈres

Csaba is. A fent emlÌtett Republic
focicsapata mellett, p·ly·ra lÈp-
tek mÈg a k¸rti bor·szok Ès a he-
lyi ˆregfi˙k is. A meccsek ut·n
kˆzˆs vacsor·val egybekˆtˆtt
zenÈs mulats·g vette kezdetÈt,
szintÈn a beszÈlgetÈsekre, ismer-
kedÈsekre fektetve a hangs˙lyt.

A tˆbbi nap pedig kiz·rÛlag a
gyerekekrıl szÛlt. A nagyobb
koroszt·ly majd egÈsz napos,
kemÈny fizikai edzÈseket Ñka-
pott aj·ndÈkbaî, a kisebbek j·tÈ-
kos, labd·s programokkal szÛra-
koztak.

Az Èvek folyam·n a cs¸tˆrtˆk ñ
a t·bor utolsÛ elıtti napja ñ kir·n-
dul·sos napp· alakult. Elıbb a

telki Globall Football Parkot l·to-
gatt·k meg a sr·ccok. Amellett,
hogy ez a magyar labdar˙gÛ-
v·logatott edzıt·bora, amiÛta
Joseph S. Blatter akkori FIFA- Ès
Michel Platini UEFA-elnˆk meg-
nyitotta a komplexumot, tˆbb
mint 40 orsz·gbÛl j·rtak itt v·lo-
gatott Ès klubcsapatok egyar·nt.
Felemelı ÈrzÈs volt ut·nuk kˆr-
bej·rni ezt a csod·latos lÈtesÌt-
mÈnyt. Innen ·tbuszoztunk a Bu-
dakeszi Vadasparkba, ahol nÈ-
h·ny Ûrai sÈt·l·s Ès ebÈdelÈs
ut·n, a budai v·r Ès a Hal·szb·s-
tya megl·togat·sa kˆvetkezett.
Este tal·n a k·nikul·nak is kˆ-
szˆnhetıen mindenki holtf·rad-
tan zuhant az ·gyba, sokan tal·n
m·r azzal a tudattal elaludva,
hogy holnap dÈlben jˆn a t·bor-
z·r·s. A m·snapi arcokat l·tva le-
Ìrhatom, hogy sokan maradtunk
volna mÈg nÈh·ny napot. A ki-
sebbek tal·n m·r sz¸lıhi·nyban
szenvedtek, de hısiesen ·llt·k a
hazafelÈ vezetı utat is Ès nÈh·-
nyuk m·r most kÈrdezte: jˆvıre
jˆv¸nk? KÛkai Rita z·rÛbeszÈdÈt
vÈgighallgatva Ès TÛth ¡gi meg-
hatÛ Ès elÈrzÈkenyÌtı szavait kˆ-
vetve, a v·laszom: igen, Gyerme-
ly, jˆv¸nk Ès szÌvbıl kˆszˆnj¸k!

Juhász György
ñ a szÈkelyhÌdi gyerekek

edzıje Ès a Republic
Football Club kapusa

A tavalyi nyit·s ut·n ˙j-
ra t·jfutÛfesztiv·lt szer-
veztek Hegykˆzszent-
miklÛson. Az Ausztri·-
ban Èlı Perje Csaba
Oskar fıszervezı el-
mond·sa szerint idÈn
sem volt kÈrdÈs, hogy
visszajˆnnek ide, hi-
szen nagyon megsze-
rettÈk ezt a kˆrnyÈ-
ket, nagyon szÈp er-
dıs Ès v·ltozatos tere-
pen tudnak versenyez-
ni. Nem mellÈkesen a
strand egy tˆkÈletes
kˆzÈppontja a rendez-
vÈnynek.

MÌg tavaly csak kiz·-
rÛlag meghÌvottak in-
dultak a h·romnapos versenyen, idÈn
m·r helyi fiatalok is csatlakoztak a rom·-
niai Ès k¸lfˆldi atlÈt·khoz, hiszen indult
versenyzı Magyarorsz·grÛl, Ausztri·-
bÛl, Franciaorsz·gbÛl, sıt a tengerent˙l-
rÛl, Kanad·bÛl is. A futÛknak tÈrkÈp Ès
t·jolÛ segÌtsÈgÈvel a tÈrkÈpen felt¸nte-
tett ellenırzıpontokkal kijelˆlt p·ly·t,
a pontokat elıÌrt sorrendben Èrintve, a
legrˆvidebb idı alatt kell vÈgigfutni.
TermÈszetesen ez a rutinosabbaknak
m·r jobban megy, ezÈrt a szervezık,
hogy egyenlı feltÈteleket teremtsenek,
mindh·rom napra A, B Ès C p·ly·t jelˆl-
tek ki, mag·tÛl Èrtetıdıen profi, kˆze-
pes Ès kezdı p·ly·kkÈnt.

A rendezÈs fıszerepÈt a madar·szi T·j-
futÛ Sportklub v·llalta mag·ra, a ver-
senybizotts·g elnˆke maga Perje Csaba
Oskar volt. PÈnteken Madar·sz Kupa
nÈven az egyÈni, rˆvidt·v˙ sprintver-
senyt rendeztÈk, szombaton Varadinum

Kupa jelige alatt a rˆvidÌtett norm·lt·v
versenyt, majd vas·rnap a Bar·ts·g Ku-
pa nÈvre keresztelt kˆzÈpt·v˙ kÈtszer
kettes v·ltÛ csapatversenyt. A hossz˙
hÈtvÈgÈn tˆbb mint kÈtsz·z ember ver-
senyzett, nÈgy-ˆtÈves gyerekektıl kezd-
ve (ık szalagozott p·ly·n futottak), egÈ-
szen 80 Èves korig. Amellett, hogy min-
den kategÛria gyızteseit oklevelekkel Ès
serlegekkel dÌjazt·k a szervezık, ez az
egyetlen olyan t·jfutÛfesztiv·l, ahol csak
az ˙tikˆltsÈg terheli a rÈsztvevıket. 

Perje Csaba m·r most megÌgÈrte, hogy
jˆvıre is visszajˆnnek, ˙j tÈrkÈpeket kÈ-
szÌtenek majd, a szentjobbi Ès a szÈkely-
hÌdi erdı Èszaki rÈszÈt is szeretnÈk meg-
hÛdÌtani Ès tal·n mÈg Margitt·n is kˆr¸l-
nÈznek majd. A helyiek pedig ˙jra csat-
lakozhatnak a versenyekhez Ès egyre
tˆbben fedezhetik fel e csod·s sport·g
mindennapjait.

J. Gy.

Todoszi ÷csit (ToldÛ) Ès Kiss Attil·t, SzÈ-
kelyhÌd tal·n kÈt legerısebb emberÈt egy-
ar·nt bemutattuk m·r saj·t televÌziÛnkban
Ès lapunk egyik sz·m·ban. ’k azok a spor-
tolÛk, akik tˆbb sz·z kilÛ vasat, betongo-
lyÛt emelgetnek hÈtrıl hÈtre. Hogy ezt nem
teszik hi·ba, annak vÈgre eljˆtt az ideje,
hisz Fekete L·szlÛ erısportolÛ ñ aki
1988ñ1997 kˆzˆtt Magyarorsz·g legerı-
sebb embere cÌm birtokosa volt ñ meghÌv·-
s·ra Cserkeszılın nemzetkˆzi mezınyben
versenyezhettek.

A Nat˙r Erıs Emberek SzˆvetsÈge nagyon
figyelt a rÈszletekre, egy igaz·n impoz·ns
helyszÌnt v·lasztott ennek a versenynek, a
helyi strandf¸rdıt. A 2010-ben fel˙jÌtott Ès
kibıvÌtett gyÛgy- Ès strand-
f¸rdı nem csak a gyÛgyul-
ni v·gyÛk sz·m·ra kÌn·l ki-
v·lÛ alternatÌv·t, a kilenc
medence, a cs˙szd·k, a
strandrˆplabda-, strandfo-
ci-, minigolf-, teke- Ès te-
niszp·ly·k mindenki sz·-
m·ra kellemes kikapcsolÛ-
d·si lehetısÈget kÌn·lnak.
Most itt megmutathatta ma-
g·t ˆt orsz·g, kÈt-kÈt erıs
embere.

A versenysz·mok kˆzˆtt
megtal·lhattuk a 130, 160
kilÛs golyÛk cipelÈsÈt, az
550 kg-os (!) gumipˆrge-
tÈst, a 2×125, illetve a
2×150 kilÛs kofferek cipe-
lÈsÈt, a l·b kˆzˆtti 200 kg-
os g˙lacipelÈst, valamint a
180, 240, 260, 280 kilÛs s˙-
lyokkal a lÈpcsızÈst. A mi-
eink a legjobban a golyÛk
dob·l·s·ban szerepeltek,
itt harmadikok lettek Ès

a g˙lacipelÈsben is siker¸lt a moldovaiakat
megelızni¸k. A verseny ÈrdekessÈge, hogy
a gumipˆrgetÈst csak a vÈgsı gyıztes ma-
gyarok tudt·k teljesÌteni. Ut·nuk a szlov·-
kok ·llhattak a dobogÛ m·sodik fok·ra,
majd a lengyelek a legalsÛra. A mi fiaink
mindˆssze h·rom ponttal lemaradva lettek
negyedikek, viszont ugyanennyi elınnyel
vÈgeztek az utolsÛ moldovaiak elıtt.

ToldÛ elmond·sa szerint nagyon jÛ, hogy
vÈgre versenyezhettek Attil·val, legal·bb fel
tudt·k mÈrni, hogy hol is tartanak. A verseny
jÛ felkÈsz¸lÈst adott az augusztus 21-i recski
versenyre, ahol ˙jra ellenfelek ellen emel-
gethettek. 

J. Gy.

Focitábor a Republic együttessel

Toldó és Attila versenyhelyzetben Visszajöttek a tájfutók

A Republic FC csapata az elsı mÈrkozÈs ut·n a rajongÛkbÛl lett szurkolÛkkal

Egy ilyen gyakorlat vÈgrehajt·sa
tˆbb Èves kemÈny edzÈs eredmÈnye

A legfiatalabbak is jÛl t·jÈkozÛdtak az erdıben 
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Az Èrkˆbˆlk˙ti lovasiskola beindul·s·-
nak kˆszˆnhetıen most m·r a lovak sze-
relmesei is t·borozhatnak kˆrnyÈk¸n-
kˆn. J˙lius 20. Ès 24. kˆzˆtt ¡d·m Andi
lovasoktatÛ vezetÈsÈvel zajlott az Èrkˆ-
bˆlk˙ti R·kÛczi-birtokon az elsı …rlovas
t·bor. A t·borvezetı elmond·sa szerint
tartalmas Ès tapasztalatokkal teli volt a
hÈt. Az …rlovas t·borba fıleg visszaj·rÛ
lovasok jelentkeztek, de akadtak olyanok
is, akik csak most ker¸ltek kˆzelebbi
kapcsolatba a lovakkal.

A t·borozÛk sz·m·ra s maradandÛ Èl-
mÈny volt egy ˙j oktatÛlÛ, BÛbita fogad·-
sa. Mindannyian szÌvrepesve v·rt·k ıt a
buszmeg·llÛban, hogy felvezethessÈk az
ezt·n otthon·ul szolg·lÛ ist·llÛba.

A t·bor hete alatt a gyermekek nemcsak
a lovagl·s alapjait saj·tÌthatt·k el, hanem
betekintÈst nyerhettek a lÛ·pol·s rejtelme-
ibe is, megismerkedhettek a k¸lˆnbˆzı
eszkˆzˆkkel, megtanultak figyelni a lÛ ·l-
tal adott jelzÈsekre. Az·ltal ÈreztÈk igaz·n
lovasnak magukat, hogy megtanult·k fel-

szersz·mozni a jÛsz·got. Mindez nagy
ˆrˆmmel tˆltˆttÈk el a gyermekeket, szÌve-
sen segÌtettek az ist·llÛ kitakarÌt·s·ban Ès
a lovak ·pol·s·ban is. 

A k·nikul·nak kˆszˆnhetıen a napi kÈt-
szeri lovas szakoktat·s a nap perzselı su-
garaitÛl vÈdelmet ny˙jtÛ lovard·ban tˆr-
tÈnt, ·m a maroknyi lovascsapat kimerÈsz-

kedett az …rkˆbˆlk˙tra oly jellemzı kecs-
keh·tra, ahol mÈg a szırÈn is meg¸ltÈk a
lovat. Sok Èrdekes programban vehettek
rÈszt a gyermekek, melyek kˆz¸l a leg¸dÌ-
tıbbnek a hegykˆzszentmiklÛsi term·lf¸r-
dın valÛ pancsol·s bizonyult.

A t·bor utolsÛ napj·n a lovard·ban min-
denki sz·mot adhatott az egy hÈt alatt ta-
nultakrÛl. ElsıkÈnt a kÈt legtapasztaltabb
lovashˆlgy, Sarolta Ès Tamara tartott egy
jÛl megkoreograf·lt bemutatÛt ”da Ès
Aramis nyergÈben, majd mindenki egy
szlalomp·ly·n lovagolt vÈgig, mely gya-
korlatbÛl kider¸lt, hogy ez a nÈh·ny nap
valÛban elÈg volt arra, hogy megtanulj·k
ir·nyÌtani a lovat.

Azt mondj·k, a lovagl·s a feltˆltıdÈs
egyik leghatÈkonyabb mÛdja. ¡llat Ès em-
ber k¸lˆnleges kapcsolat·t jelenti. Ha eh-
hez mÈg hozz·j·rul a termÈszet, a mozg·s
szeretete Ès ¡d·m Andi lovasoktatÛ szak-
Èrtelme, kedvessÈge Ès elhivatotts·ga, ak-
kor biztos, hogy nyert ¸gy¸nk van. 

Fekete Katalin

Nemzeteknek Vil·goss·ga Kupa nÈven
rendeztek roma focibajnoks·got SzÈ-
kelyhÌdon. Azt m·r lassan mindenki
tudja, hogy Gheorghe Ra˛ nyugdÌjas tor-
natan·r roma fiatalokat edz, de ugye a
versenyeztetÈs a nehezebb feladat.
EzÈrt is ˆr¸lt Ghi˛a b·csi, hogy m·sik
kÈt csapat ellen kˆrmÈrkızÈses rend-
szerben j·tszhattak a fi˙k, kisp·ly·n
kÈtszer h˙sz percet.

A hazaiak elıbb a Bal·zs Norbert ve-
zette Szal·rd ellen lÈptek p·ly·ra Ès hi·-

ba dolgoztak ki szebbnÈl szebb, na-
gyobbn·l nagyobb gÛlhelyzeteket, nem
tudtak h·lÛba tal·lni egyszer sem.
A vendÈgek vÈgig remek¸l vÈdekeztek,
kapusuk nagyszer˚ napot fogott ki.
Tal·n a rutinnak Ès a remek kontraj·tÈk-
nak is kˆszˆnhetıen, vÈg¸l 5-0-ra nyer-
tek. A gÛlar·ny kicsit t˙lzott, egy·ltal·n
nem volt ekkora tud·sk¸lˆnbsÈg a kÈt
csapat kˆzˆtt. A nap m·sodik mÈrkızÈ-
sÈn a Ferenczi Gabriel edzette Szentjob-
bi Halad·s lÈpett p·ly·ra a szal·rdiak el-

len. UtÛbbi, ha nyer tornagyıztes, ezt
akarta elker¸lni a Halad·s. …s nemcsak
akarta, el is ker¸lte, egy nagyon l·tv·-
nyos meccsen 3-1-re nyertek.

Az utolsÛ meccsre, a Halad·sñSzÈkely-
hÌd tal·lkozÛra igazi k·nikulai meleg
uralkodott a p·ly·n. Ez egy·ltal·n nem
l·tszott meg a hazaiakon, ugyanolyan
lend¸letesen j·tszottak Ès t·madtak,
ak·rcsak az elsı meccsen. Viszont a
gÛllˆvÈssel ez˙ttal is bajban voltak, mÈg
az ¸res kapuba (!) sem tudtak betal·lni.

Ahogy a fociban mondani szo-
k·s, a kihagyott helyzetek
gyakran megbosszulj·k magu-
kat, persze most is bejˆtt. A fe-
leannyit t·madÛ Szentjobb
nÈgyszer is betal·lt, 4-2-re
nyert Ès ezzel elhÛdÌtotta az I.
Nemzetek Vil·goss·ga Kup·t.

Ra˛ tan·r ˙r egy·ltal·n nem
lehet elkeseredve, a l·tottak
alapj·n mÈg nagyon sok van a
csapat·ban, a fiai mÈg nagyon
fiatalok, fizik·lisan nagyon
rendben vannak, tal·n mÈg a
fejekben kell kicsit rendet rak-
ni. Rˆvid t·v˙ cÈlkÈnt t˚ztÈk
ki a kˆvetkezı v·rosi terem-
labdar˙gÛ-bajnoks·gra valÛ
beiratkoz·st, tapasztalatszer-
zÈsnek Ès a j·tÈkelemek gya-
korl·s·nak nagyon hasznos
lehet majd.

Juhász György

Tizenh·rom Ève Guba JÛzsef, a SzÈ-
kelyhÌdi Phoenix Sportegyes¸let elnˆ-
ke meg·lmodta a karatet·bort Ès meg is
valÛsÌtotta. AzÛta tˆretlen¸l meg is szer-
vezi minden soron kˆvetkezı Èvben,
helyszÌn¸l pedig a hegykˆzszentmik-
lÛsi term·lstrandot v·lasztja.

IdÈn azonban kisebb v·ltoz·son ment
·t a t·bor, hiszen most m·r nem csak a
karatÈt kedvelık jelentkezhettek, ha-
nem azok is, akik k¸lˆnbˆzı harcm˚-
vÈszeti ·gazatban jeleskednek. Õgy tˆr-
tÈnt, hogy vannak gyerekek, akik Ìj·sz-
kodnak, de a dÈlut·ni foglalkoz·sokba
ˆnvÈdelmi tanfolyamok is keverednek.
L·ssuk a t·bor napi programj·t: reggel

5.30-kor f˙jnak Èbresztıt a t·bor veze-
tıi, amelyet rˆgtˆn reggeli fut·s, majd
˙szÛleckÈk kˆvetnek. Reggeli Ès kis pi-
henı ut·n m·r kezdıdnek is az edzÈ-
sek, vannak akik formagyakorlatokat
(kata) saj·tÌtanak el, vannak, akik a cÈl-
lˆvÈst prÛb·lgatj·k. Naponta kÈt-h·-
rom edzÈsen vesznek rÈszt a t·boro-
zÛk, emellett pedig dÈlut·nonkÈnt a
systema (orosz katonai harcm˚vÈszet)
Ès a Jeet-kune-do (utcai harcm˚vÈszet)
ˆnvÈdelmi mozdulatait tanulj·k, illetve
Ìj·szversenyeken prÛb·lgatj·k ¸gyessÈ-
geiket. Ez utÛbbi azÈrt fontos, mert a t·-
bort ebben az Èvben h·rom csapatra
osztott·k fel, akik k¸lˆnbˆzı megmÈ-

rettetÈseken mÈrik ˆssze erej¸ket. Szin-
tÈn ˙jdons·gnak sz·mÌt, hogy idÈn ket-
ten is segÌtettÈk a szenszei (mester)
munk·j·t, mÈgpedig Sab„u-Huta Paul
h·romdanos- Ès Simonca Daniel kÈt-
danos fekete ˆves edzık tanÌtott·k a
rÈsztvevıket. A t·bor sikeressÈgÈt el-
nÈzve a hagyom·ny sok·ig folytatÛdik
mÈg, de szeptemberben a magasabb
szinten ·llÛ karatÈk·k mÈg rÈszt vehet-
nek egy h·romnapos edzıt·boron,
melynek helyszÌne egyelıre kÈtsÈges,
ami azonban biztos, hogy ott m·r olyan
versenyekre kÈsz¸lnek majd, mint az
EurÛpa- Ès Vil·gbajnoks·g.

Mészáros Emoke

⁄jabb remek sportfav·gÛsikernek ˆrvendhet-
nek SzÈkelyhÌd sportszeretı emberei. A mind-
ˆssze h˙szesztendıs Cser Szil·rd a Stihl Timber-
sports Rookie Cup Ausztri·ban megrendezett
·llom·s·n az elıkelı m·sodik helyen vÈgzett.
Errıl a versenysorozatrÛl tudnunk kell, hogy
csak huszonˆt Èven aluliak indulhatnak Ès csak
egyszer lehet rÈszt venni rajta.

Szil·rdnak magasra volt tÈve a lÈc, hiszen ta-
valyelıtt Nagy Csongor egy hasonlÛ szakaszt
nyert meg Olaszorsz·gban. Nagy Botond, a ro-
m·n v·logatott edzıje szerint erre minden esÈ-
lye meg volt Csernek is, csak sajnos kicsit t˙liz-
gulta a versenyt, de Ìgy is szenz·ciÛs eredmÈnyt
Èrt el. Az ausztriai Schladming v·rosk·ban hÈt
orsz·g, hÈt versenyzıje nÈgy versenysz·mban
mÈrte ˆssze tud·s·t. Motoros l·ncf˚rÈszes kate-
gÛri·ban Szil·rd m·sodik helyen vÈgzett, ak·r-
csak a keresztv·gÛ f˚rÈszes sz·mban. Egyar·nt
harmadik lett a f¸ggıleges Ès a vÌzszintes balt·s
v·g·sban. Ezek alapj·n vÈgzett az ˆsszetettben
ez¸stˆt Èrı helyen, mindˆssze h·rom ponttal le-
maradva a vÈgsı gyıztes osztr·k versenyzıtıl.

A gyıztes egyenes ·gon jutott ki a huszonˆt
Èv alattiak jˆvı m·jusi vil·gbajnoks·g·ra. Cser
pedig remÈnykedhet, hogy legjobb m·sodik-
kÈnt ı is csatlakozhat majd a nyolcfıs mezıny-
hˆz. Amerika, Kanada Ès ⁄j-ZÈland mellett
mÈg nÈgy eurÛpai orsz·gban van hasonlÛ ver-
seny, Ès a hÈt gyıztes mellÈ ker¸l majd a leg-
jobb m·sodik. Ha nem is lesz meg a vil·gbajno-
ki rÈszvÈtel, akkor is elmondhatjuk, hogy SzÈ-
kelyhÌdon nemcsak jelene van a fav·gÛsport-
nak. SzÈp volt, Szil·rd!

J. Gy.

Éllovasok az Érlovas táborban

Ezüstöt nyert Cser
Szilárd sportfavágó

Nemzetek világossága focikupa

Töretlen karatetábor harcmuvészetekkel keverve

Kovári Krisztián´́

A t·borban a gyermekek szÌvesen ·polgatt·k a lovakat

KÈt mÈrkızÈs kˆzˆtt a fa ·rnyÈk·ban a csapat Ghi˛a b·csi taktikai tan·csait hallgatja
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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: B·n Alp·r, B·n Imola, BÈres AngÈla, BÌrÛ Orsolya, ForrÛ Emese,
Hevesi Zolt·n, Juh·sz Gyˆrgy, Kıv·ri Kriszti·n, MÈsz·ros Emıke, 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 Kˆltı NÛra
szÈkelyhÌdi 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
szeptember 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.

…rmellÈki ’sz
A tavalyi Èvben ˙j kˆntˆst kapott
…rmellÈki ’sz rendezvÈnysoro-
zatot idÈn a tervek szerint szep-
tember 25ñ27. kˆzˆtt rendezik
meg. A 2014-es sikerre valÛ te-
kintettel most is fıleg szılÈszet-
tel, bor·szattal kapcsolatos prog-
ramokkal kÈsz¸lnek a szervezık,
de lesz v·rosrÈszek Ès falvak via-
dala is, melyben a gyermekek Ès
a felnıttek versenghetnek egy-
m·ssal telep¸lÈsismereti Ès
¸gyessÈgi vetÈlkedıkˆn.

A városi
könyvtár hírei
M·jusban indultak, Ès azÛta kˆ-
vethetıek a kˆnyvt·r blogjai:
http://bibliotecasacueni.blogspot.
ro, illetve http://ofertebiblioteca-
sacueni.blogspot.ro

A fenti blogok segÌtsÈgÈvel sze-
retnÈnk naprakÈsz inform·ciÛk-
kal szolg·lni jelenlegi Ès leendı
olvasÛinknak. Az egyik blogon a
SzÈkelyhÌdi V·rosi Kˆnyvt·r
blogj·n olvashatnak tˆbbek kˆ-
zˆtt a kˆnyvt·r ·ltal szervezett
programokrÛl, az Èppen aktu·lis
esemÈnyekrıl, a legfrissebb
kˆnyvek list·j·rÛl.

A m·sik blog, a Kˆnyvaj·nlÛ
pedig a gazdag kˆnyvkÌn·la-
tunkbÛl prÛb·l ÌzelÌtıt adni.

*
A vak·ciÛval vette kezdetÈt Ès is-
kolakezdÈsig tart a Nagy Ny·ri
Lepkevad·szat, vagyis a kˆnyvt·r
olvasÛversenye. Minden elolva-
sott (!) kˆnyv ut·n egy lepke
sz·ll a tanulÛk olvasÛlapj·ra.

ÑNe ÌtÈljetek, hogy ne ÌtÈltessetek!
Mert amilyen ÌtÈlettel ÌtÈltek,

olyannal ÌtÈltettek; Ès amilyen
mÈrtÈkkel mÈrtek, nektek is

olyannal mÈrnek.î (M·tÈ
evangÈliuma, 7. rÈsz)

Ezzel a gondolattal indult Czondi
Istv·nnal, …rkˆbˆlk˙t nyugalom-
ba vonulÛ reform·tus lelkip·sz-
tor·val valÛ beszÈlgetÈs, aki j˙ni-
us utolsÛ vas·rnapj·n ¸nnepi is-
tentisztelet keretÈben b˙cs˙zott
negyedsz·zada szolg·lt gy¸leke-
zetÈtıl, s harmincˆt Èves papi
szolg·lat·tÛl. 

BeszÈlgetı t·rsam egy erıs, ki-
mÈrt ember , ·m a szemek pillan-
t·saiban, a nÈha-nÈha elcsuklÛ
szÛvÈgekben fel vÈlem fedezni a
lÈlek, a szÌv harc·t az idı m˙l·s·-
val. MÈgis arra kÈrem a Szil·gy
megyei Ketesden sz¸letett lelki-
p·sztort, mesÈljen ÈletÈrıl, csa-
l·dj·rÛl, szolg·lat·rÛl, gy¸leke-
zetÈrıl Ès a b˙cs˙z·s meghatÛ
pillanatairÛl.

Czondi Istv·n egy egyszer˚ csa-
l·d m·sodik gyermekekÈnt l·tott
napvil·got. Elemi iskol·it sz¸lı-
faluj·ban Ketesden vÈgezte,
majd lÌceumba B·nffyhunyadra
j·rt. A kˆzÈpiskola vÈgzetÈvel si-
kertelen¸l felvÈtelizett a teolÛgi-
·ra, Ìgy besorozt·k Ès kˆvetke-
zett a sorkatonai szolg·lat. ¡lma-
it azonban nem adta fel, a kato-
nas·g ut·n ismÈt kÈsz¸lt Ès felvÈ-
telizett a kolozsv·ri teolÛgi·ra,
imm·r sikeresen.

Az egyszer˚ kˆr¸lmÈnyek kˆ-
zˆtt Èlı csal·dnak bizony elkelt

az iskol·ztat·shoz sz¸ksÈges
anyagi t·mogat·s, ezÈrt Istv·n fi-
vÈrÈvel nyaranta a kım˚vesek-
hez szegıdˆtt, s az ebbıl sz·r-
mazÛ keresettel egÈszÌtettÈk ki a
csal·di kassz·t.

1978 janu·r elsejÈn p¸spˆki ki-
nevezÈssel ·llhatott Isten Ès em-
ber szolg·lat·ba Szatm·rnÈmeti-
ben. Jˆttek a reggeli, esti ·hÌta-
tok, a vas·rnap dÈlelıtti Ès dÈl-
ut·ni istentiszteletek, kereszte-
lık, temetÈsek, esketÈsek.

EgyÈvi szolg·lat ut·n …rtarcs·ra
helyeztÈk, ahol hÈt hÛnapig volt,
majd jˆtt m·sfÈl Èvnyi Arad me-
gyei szolg·lat, mely ut·n tÌz Èvig
a poklostelki gy¸lekezetet vezet-
te. Ez idı alatt egy micskei le·ny
szemÈlyÈben megtal·lta Èlete
p·rj·t, h·rom gyermekÈnek
Èdesanyj·t. Majd jˆtt az Èrkˆbˆl-
k˙ti meghÌv·s, Ès a bemutatkozÛ

istentisztelet ut·n h·rom teher-
autÛ, amellyel az ÈrmellÈki falu-
ba kˆltˆzˆtt a csal·d. 

A gy¸lekezet kezdeti templom-
baj·rÛ lelkesedÈse azonban a
ny·ri mezıgazdas·gi munk·k-
nak, a tÈli hidegnek kˆszˆnhetı-
en al·bbhagyott. Szomor˙s·ggal
tˆltˆtte mindez el Czondi tiszte-
letest, Ès elmond·sa szerint min-
dent igyekezett megtenni, hogy
templomba csalogassa a nÈpet.
Csal·dl·togat·sok, szÌvhez szÛlÛ
prÈdik·ciÛk, ¸nnepi m˚sorok,
iskolal·togat·s: minden hi·ba, a
vas·rnap dÈlut·ni istentiszteletek
gy¸lekezet hi·ny·ban lassan el-
maradoztak.

ÑTeh·t nem vagyok megelÈ-
gedve a temploml·togat·ssal.
Ami tılem tellett, megtettemî ñ
mondta kicsit ˆnmarcangolva
beszÈlgetıt·rsam. 

Igaz·bÛl nem tudni az ok·t, de
a szomor˙ statisztika azt mutatja,
hogy …rkˆbˆlk˙ton Èvente tˆb-
ben is ˆnkez˚leg v·lasztott·k a
hal·lt. NehÈz ezt feldolgozni a
csal·dnak, a kˆrnyezetnek, de
ugyanakkor a lelkip·sztornak is.
Az ˆnkez˚ hal·l ellenÈre Czondi
Istv·n ezeknek az embereknek is
megadta a megbecs¸lt vÈgsı
tisztessÈget Ès a temetıben a
megszokott reform·tus szertart·s
szerint temetett.

Szolg·lata sor·n a tiszteletes ˙r
igyekezett nagy hangs˙lyt fektet-
ni a gyermekek nevelÈsÈre is.
KedvezmÈnyesen Bibli·t adott
nekik Ès hÈtrıl-hÈtre nevelte, ta-
nÌtotta ıket. Elmond·sa szerint
egyeseket mÈg olvasni is.

J˙nius 28-·n elÈrkezett a b˙cs˙-
istentisztelet. Czondi Istv·n utol-
j·ra szolg·lt az Èrkˆbˆlk˙ti tem-
plomban. Jelen volt a falu apraja-
nagyja, R·kosi Jenı szÈkelyhÌdi
esperes, meghÌvottak. Eljˆtt teh·t
a b˙cs˙ pillanata.

Az istentiszteleten Egeresi G·-
bor fıgondnok a gy¸lekezet ne-
vÈben b˙cs˙zott a p·sztortÛl, R·-
kÛczi Lajos magyar szakos tan·r
Ès a helyi iskola di·kjai szavala-
tokkal, BÈres AngÈla vall·stan·r
Ès di·kjai Ènekekkel, Ol·h …va
nyugdÌjas tanÌtÛnı egy saj·t vers-
sel kˆszˆnte meg a negyed Èv-
sz·zadnyi szolg·latot.

ÑPrÛb·ltam ember lenni min-
den kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt. Hogy
siker¸lt-e?... Majd az ⁄r eldˆntiî ñ
z·rult beszÈlgetÈs¸nk.

Fekete Katalin

Huszonöt év Érköbölkúton
NyugdÌjba vonult Czondi Istv·n reform·tus lelkip·sztor

Programajánló
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A rejtvÈnyben Petıfi S·ndor elbeszÈlı kˆltemÈnyÈnek
cÌmÈt Ès egyik sor·t rejtett¸k el.

VÕZSZINTES: 1. A verssor m·sodik rÈsze 12. H˙ros
hangszer 14. Kudarcot vall, r·f·zik valamire (kÈt szÛ)
14. A tˆrvÈnyes rend istennıje az Ûkori gˆrˆg mitolÛgi·-
ban 16. Osztr·kñmagyar ha-
t·rfolyÛ 17. BabasÌr·s 18.
Szodoma kˆzpontja! 19. RÛ-
mai 99 20. Alfa Ès omega 21.
A verssor elsı rÈsze 27.
÷sszevissza r·g! 28. Pom-
p·san fÈnylik 29. HatbÛl ket-
tı! 31. ... Csodaorsz·gban
(Lewis Caroll meseregÈnye)
32. Orosz helyeslÈs 34. Fertı-
zı betegsÈg, dˆgvÈsz 36. Fo-
lyadÈkot valamire fel¸lrıl tˆl-
ti 39. Az elbeszÈlı kˆltemÈny
cÌme 40. IgevÈgzıdÈs

F‹GG’LEGES: 1. MÈly nıi
Ènekhang (olasz) 2. Megle-
petÈst kifejezı indulatszÛ
2. Hogyne, de csak a vÈgÈn!
3. Egyik helyrıl a m·sikra he-
lyezı 5. Gipsz (rom·nul)
6. RÈszben ut·nozza! 7. Part-
szakasz! 8. BecÈzett pulÛver

9. VÈgtelen slag! 10. Ilyen felsıruha is van 11. Mozg·sban
akad·lyozÛ 15. EszmÈnyi, hib·tlan 19. Beilleszt (angol)
22. Vil·gmindensÈg 23. ..., pecc, kimehetsz (mondÛka)
25. M·sik ellentÈte 26. ... el, ha tudsz 30. Te·zni kezd!
32. Kisvas˙ton van! 35. ‹res szalon! 37. KissÈ r·Èrıs!
38. Te Ès ı
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