
Itt-ott mÈg tÛcsat¸kˆrben nÈzelıdtek a b·-
r·nyfelhık, a sz·nt·sok p·raleheletbe bur-
kolÛztak az elızı napok esızÈsei ut·n.
R¸gyfakasztÛ reggeli naps¸tÈsben Èrkez-
t¸nk a szÈkelyhÌdi Kov·cs Lajos borlovag
szılıstany·j·hoz. 2014 Ûta, a borverse-
nyek alkalm·val a birtok egyfajta zar·n-
dokhellyÈ v·lt, amiÛta Szent VincÈnek, a
bor·szok Ègi t·mogatÛj·nak emlÈkt·bl·j·t
felavatt·k. A m·rv·nylapon a bor ˆrˆkkÈ-
valÛs·g·ra utalÛ Hamvas BÈla-idÈzet ol-
vashatÛ: ÑVÈg¸l is ketten maradnak: Isten
Ès a borî. A m·rtÌrhal·lt szenvedett szent
Franciaorsz·gban a legnÈpszer˚bb, de RÛ-
m·ban is h·rom templom viseli a nevÈt.
A bor·szattal valÛ ˆsszefonÛd·sa nevÈnek
nÈpies etimolÛgi·j·val magyar·zhatÛ: Vin-
Cent (azaz sz·zszoros bor).

Az emlÈkt·bl·n·l Bozsoky Jonath·n
Benj·min helyi reform·tus segÈdlelkÈsz a
J·nos evangÈlium·nak 15. rÈszÈbıl vett
igeverseket bontotta aktu·lis ¸zenettÈ, JÈ-
zusnak a szılıtırıl Ès a szılıveszırıl vett
pÈld·zat·t idÈzte. Arra intett, hogy le-
gy¸nk termÈst hozÛ szılıvesszık, mert

Ñamely vesszı nem terem gy¸mˆlcsˆt, az
kiv·gattatik Ès t˚zre vettetikî. Szent Vince
hagyom·ny·ra utalva remÈnyÈt fejezte ki,
hogy az idei Èv bı termÈst hoz. Az ese-
mÈny z·rÛakkordjakÈnt elsınek BÈres
Csaba polg·rmester helyezte el koszor˙j·t
az emlÈkhelyen, majd az EurÛpai Borlo-
vagrend …rmellÈki LÈg·tus·nak nevÈben
Kov·cs Lajos, Dorin Popa Ès Rittner Tibor.
A szÈkelyhÌdi bor·szok kÈpviseletÈben
Murgui Gabriella, Czapp ¡rp·d Ès Hasz-
nosi S·ndor hasonlÛkÈppen fıhajt·ssal
tisztelget a vÈdıszentre utalÛ t·bla elıtt.

Munk·lkodott a zs˚ri,
szÛlt a muzsika
SzÈkelyhÌd v·rosa az …rmellÈken elsıkÈnt
hÌvta huszonkÈt Èvvel ezelıtt borviadalra a
bor·szokat, messze megelızve ezzel a tÈr-
sÈg hÌres szılıtermelı telep¸lÈseit. Az elsı
Èvek prÛb·lkoz·sai nyom·n imm·r nem-
csak a borok minısÈge, de a szervezÈs is
sokat javult. Kˆszˆnhetı mindez a szerve-
zık (Czapp ¡rp·d, Erdei Tam·s, Hasznosi
S·ndor, Kov·cs Lajos, Murgui Gabriella Ès
P·ll Zsolt), akik minden aprÛ rÈszletre
odafigyelve azon voltak, hogy a rÈsztve-
vık tartalmasan szÛrakozzanak, szakmai
tud·sukat gyarapÌts·k.

Dorin Popa elnˆkletÈvel ifj. Cs·vossy
Gyˆrgy, Kiss Zolt·n, Szoboszlai Csaba,
Szoboszlai Hilda Ès dr. Rakoncz·s N·ndor
l·tt·k el az ÌtÈszek feladat·t. Az esemÈny-
nek otthont adÛ kˆzponti vendÈglıben
m·r kora dÈlut·ntÛl jÛ volt a hangulat, sor-
ra Èrkeztek a bor·szok Ès a szÛrakozni v·-
gyÛ vendÈgek. Tapasztalataikat megbe-
szÈltÈk, tan·csokat adtak Ès kÈrtek egy-
m·stÛl. Sokan rÈgi ismerısˆkkÈnt kˆszˆn-
tˆttÈk egym·st, hisz sz·mtalan borverse-
nyen tal·lkoztak m·r a gazd·k. Megh·ny-
t·k-vetettÈk a szılıgondoz·s fortÈlyait, a
leg˙jabb bor·szati technik·krÛl folytattak
eszmecserÈt. Mikˆzben a zs˚ri l·zasan
dolgozott a pincemÈly rejtette napsug·r-
hordozÛ titkok bukÈj·t, zamat·t minısÌt-

ve, illatok dˆmpingje ·radt a csodahordo-
zÛ ned˚kbıl. A zenÈszek is megÈrkeztek,
nÛtaszÛ rˆppent, Èrzelmek suhantak, fala-
kon csapÛdtak elveszettnek hitt rÈgi dalla-
mok. Az ifj˙s·got, a katonakort, az elsı
szerelmet hozta vissza kˆtÈlhossznyi villa-
n·sra, mozdulatok, hangok, kÈpek vibr·l-
tak, lÈlekkapukat sarkig kit·rva. Majd
gasztronÛmiai ÌnyencsÈgek r·ntottak visz-
sza a zene sugallta rÈv¸letbıl: csinos l·-
nyok finom Ètkekkel s¸rˆgtek az asztalok
kˆr¸l. Tepertı, hurka, kolb·sz, bırsajt Ès
m·s finoms·gok kellettÈk magukat, hogy
hˆrpintÈsnyi bor ut·n, nÈh·ny Ûra mult·n
finom vacsora keltse az ingert.

KÈt falatoz·s kˆzˆtt a nagyv·radi MM PÛ-
dium m˚vÈszei A bugaci hat·rban cÌm-
mel adt·k elı szÛrakoztatÛ m˚sorukat.

Tˆbb rÈsztvevı, jobb minısÈg
Az eredmÈnyhirdetÈs elıtt v·rosunk pol-
g·rmestere, BÈres Csaba kˆszˆntˆtte a
zs˚ri tagjait, akiknek szakmai elismertsÈge
tov·bb emeli a szÈkelyhÌdi borversenyek
rangj·t. A bor·szoknak sikeres Èvet, jÛ
bort, egÈszsÈget Ès kellemes estÈt kÌv·nt
az elˆlj·rÛ. A zs˚ri tˆbb tagja is vÈlemÈ-
nyezte a bemutatott italokat, a jˆvıre nÈz-
ve tan·csokkal l·tt·k el a jelenlÈvıket.
Dorin Popa zs˚rielnˆk ˙gy vÈlte, hogy a
kˆzˆs fellÈpÈs segÌtheti a gazd·kat a to-
v·bblÈpÈsben. Egyes¸letbe tˆmˆr¸lve van
esÈly a fejlesztÈsekre, a sz¸ksÈges t·moga-

t·sok megszerzÈsÈre. A piacon a sil·nyabb
minısÈg˚ k¸lfˆldi borok vannak t˙ls˙ly-
ban. Az ÈrmellÈki borok egyik kitˆrÈsi le-
hetısÈge a faluturizmus rÈvÈn v·lhat le-
hetsÈgessÈ ñ mondta a szakember.

Cs·vossy Gyˆrgy elmondta, hogy zs˚ri-
tagkÈnt tizenˆt Ève Ìzlelgeti a borokat.
A minısÈgi fejlıdÈs az adott lehetısÈgek
kˆzˆtt a maximumot Èrte el. Innen m·r
csak komoly technolÛgiai ÑbevetÈsî rÈvÈn
lehet tov·bb lÈpni ñ vÈlekedett.

A Debrecenbıl Èrkezett dr. Rakoncz·s
N·ndor szintÈn a borminısÈg fejlıdÈsÈt
ecsetelve elmondta, hogy egyre erısebb a
mezıny, a SzÈkelyhÌdon tapasztaltak jel-
lemzı a cÌvisv·ros kˆrnyÈki borcsat·kra is.

Az okleveleket, serlegeket a szervezık
ny˙jtott·k ·t az arra ÈrdemesÌtetteknek.
MÌg az elm˙lt Èvben 120 borminta ker¸lt a
zs˚ri asztal·ra, addig az idÈn 144 itÛk·t
versenyeztettek. FehÈr sz·raz borbÛl 74,
fehÈr arom·sbÛl 30, mÌg vˆrˆs ned˚bıl 40
borfÈlesÈg v·rt az ÑÌtÈletreî. A minısÈgi fej-
lıdÈs a legutÛbbi megmÈrettetÈssel ˆssze-
hasonlÌtva is nyilv·nvalÛ, mÌg 2015-ben 39
aranyminısÌtÈst osztottak ki, addig az idÈn
51 borminta ker¸lt a legkiv·lÛbbak kˆzÈ.
Ez a minısÈgi ugr·s az ez¸stkategÛria ese-
tÈben is tetten Èrhetı. A legmagasabb
pontsz·mot, a tavalyi eredmÈnyÈt hozva,
ez˙ttal is a bihardiÛszegi F·bi·n Tibor Èr-
te el, sauvignon petit bor·val.

Folytatás az 5. oldalon
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Kov·cs Zolt·n a MiskakancsÛval
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NÛtaszÛval vigadott a borbar·tok nÈpes kˆzˆnsÈge

Nemzetkˆzi
v·s·rszˆvetsÈget
hoztak lÈtre

KÛpÈ
szÌnre lÈp

MÈg mindig
az adÛtˆrvÈnyrıl

7 CserkÈsztoborzÛ
SzÈkelyhÌdon
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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!

Borviadal magas minoségben
Hazai Ès magyarorsz·gi szakemberek a zs˚riztek az ÈrmellÈki ned˚k vetÈlkedıjÈn

Március 15. – nemzeti ünnep Székelyhídon
16 óra: ¸nnepi istentisztelet a reform·tus templomban
17 óra: ¸nnepi beszÈdek Ès koszor˙z·s a Petıfi-emlÈkt·bl·n·l
Kˆzrem˚kˆdik: Halleluja reform·tus Ènekkar, SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus,
Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum di·kjai
18 óra: …ljen a magyar! ñ a Tihanyi V·ndorszÌnpad zenÈs nemzeti
Ès hazafias elıad·sa. Kˆzrem˚kˆdnek: Tihanyi TÛth Csaba,
Bogn·r Rita, Turpinszky BÈla. HelyszÌn: m˙zeum Èp¸lete

Ünnepeljünk együtt a magyar nemzeti ünnepen!

Az ÈrmellÈki ned˚k minısÈgi Ès mennyisÈgi fejlıdÈst mutatnak ñ vÈlik egybe-
hangzÛan a febru·r 27-Èn huszonkettedik alkalommal megrendezett, 144 ne-
mes italt felvonultatÛ szÈkelyhÌdi borversenyen megjelent szakemberek. Az
egym·st rÈgi ismerısˆkkÈnt kˆszˆntı bor·szok nÛtaszÛval kÌsÈrt napj·ba a ve-
tÈlkedı Ès a finoms·gokkal telt asztalok mellett zajlÛ szakmai jelleg˚ beszÈlge-
tÈseken kÌv¸l a Szent Vince-emlÈkt·bla koszor˙z·sa Ès b·l is helyet kapott.

www.erhangja.ro
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A gy¸mˆlcsˆs gazd·k jÛl megÈrdemelt
pihenıj¸k ut·n, az ide·lis idıj·r·si kˆ-
r¸lmÈnyek adta lehetısÈgeket kihasz-
n·lva lassan ˙jra belevetik magukat a
munk·ba. A kinti hımÈrık higanysz·lai
+5 Celsius-fok fˆlÈ k˙sztak, elkezdhet-
j¸k a gy¸mˆlcsf·k, szılık, bogyÛs gy¸-
mˆlcsˆk (bokrok) lemosÛ permetezÈ-
sÈt. Ennek legfontosabb cÈlja, hogy az
·gakon, a kÈregrepedÈsekben vagy a
r¸gyek fel¸letein megtapadt k·rokozÛ-
kat elpusztÌtsuk, ezzel elker¸lve a vara-
sod·st, a monÌli·t vagy a levÈlfodroso-
d·st. Ugyanakkor a k¸lˆnbˆzı rovar-
k·rtevık ·ttelelı alakjait is megritkÌtjuk
Ès elpusztÌtjuk, mint az atk·kat, pajzs- Ès
levÈltetveket Ès a molyokat.

Ha van r· lehetısÈg, akkor kÈregkapa-
rÛval vagy ha az nincs, legal·bb drÛtke-
fÈvel alaposan dˆrzsˆlj¸k ·t a f·k kÈrge-
it, ezzel is felszÌnre hozva a repedÈsek-
ben megb˙jÛ k·rokozÛkat. Az ˆssze-
aszalÛdott gy¸mˆlcsmaradv·nyokat
gy˚jts¸k ˆssze, Ègess¸k vagy ·ssuk el,
hisz ennek elmulaszt·sa ak·r komoly
kˆvetkezmÈnyekkel is j·rhat, vÈgsı
esetben monÌli·s megbetegedÈs alakul-
hat ki. A monÌlia alatt a vir·gok, a sarj-
hajt·sok, a gallyak Ès a termÈsek is fertı-
zıdnek, sıt kÈsıbb a vir·gok Ès a fiatal
gy¸mˆlcsˆk elıbb megbarnulnak majd
elsz·radnak.

A metszÈst aj·nlott a permetezÈs elıtt
elvÈgezni, mert a megtisztÌtott koron·t
kˆnnyebben bevonja a permetszer.
A jobb hat·s elÈrÈse ÈrdekÈben a m˚ve-
letet szÈlcsendes idıben, nagy lÈ-

mennyisÈggel, ·ztat·sszer˚en vÈgez-
z¸k. A tÈl vÈgi lemosÛ permetszerek
alapkÈszÌtmÈnyei a kˆrnyezetbar·t rÈz-
tartalm˙ szerek. A n·lunk ismert Ès las-
san m·r elavult bordÛi lÈ mellett aj·nljuk
a Champion 50 WP, Funguran-OH 50
WP, Cuproxat Flowable, Kocide 2000,
Alcupral 50 PU, Copper Max vagy a
Champ 77 WG szereket. Ezek kˆz¸l pÈl-
d·ul a Funguranban egy tapad·sfokozÛ
adalÈk is van, ami esıs idıszakban iga-
z·n elınyˆs. Ezek a szerek vÈdelmet
biztosÌtanak a baktÈriumok Ès a beteg-
sÈgek ellen, ugyanakkor erısebbÈ te-
szik a szˆveteket is, Ìgy a metszÈs sor·n
ejtett sebek is gyorsabban gyÛgyulnak.

A k·rtevı rovarok ellen olajos kÈszÌt-
mÈnyek haszn·lata aj·nlott, mint pÈld·-
ul a Confidor Oil vagy a Nuprid Oil, me-
lyeknek keverÈsi ar·nya 1,5%. Ezek az
anyagok akkor fejtik ki igaz·n hat·sukat
ha filmrÈtegszer˚en bevonj·k a fa min-
den rÈszÈt, hisz Ìgy az alatta lÈvı rova-
rok levegı hi·ny·ban elpusztulnak.

K¸lˆn felhÌvjuk az olvasÛink figyelmÈt,
hogy az olajos Ès a hagyom·nyos rÈztar-
talm˙ szerek nem keverhetıek! A kÈt
szÛr·s kˆzˆtt mindenkÈpp v·rjunk nÈ-
h·ny napot Ès vigy·zzunk arra is, hogy
a rÈztartalm˙ szerek permetezÈsÈt az al-
mafÈlÈknÈl a zˆldbimbÛs ·llapot vÈgÈ-
ig, a csonthÈjasok kˆz¸l, az ıszibarack-
n·l r¸gyfakad·sig, a kajszin·l pedig a pi-
ros bimbÛs ·llapot vÈgÈig fejezz¸k be.
Mindenkinek jÛ munk·t kÌv·n:

Szilágyi Dorin
Ès Juhász György

V·rosunkban 2013-ban indult el
a szoci·lis gyerekprogram, mely-
nek cÈlja a roma Ès a h·tr·nyos
helyzetben Èlı gyerekek iskolai
Ès t·rsadalmi felz·rkÛztat·sa. El-
sı lÈpÈsben SzÈkelyhÌd mellett
HegykˆzszentmiklÛson kezdtek
el gyerekekkel foglalkozni, majd
tavaly bekapcsolÛdott Csokaly,
vÈg¸l idÈn m·r …rkˆbˆlk˙t Ès
Nagyk·gya is.

A gyerekek kiv·laszt·sa szoci·-
lis ankÈtok ˙tj·n tˆrtÈnik, igye-
keznek telep¸lÈsenkÈnt tÈnyleg
az arra legjobban r·szorult csal·-
dokon segÌteni. Miut·n megtˆrtÈ-
nik a csal·dok szoci·lis felmÈrÈ-
se, a problÈm·k Ès a kock·zati tÈ-
nyezık beazonosÌt·sa, majd az
egyÈni sz¸ksÈgletek felmÈrÈse,

elindul a program, amely a gyere-
kek sz·m·ra tanul·st, higiÈniai
oktat·st, kÈzm˚ves- Ès szocializ·-
ciÛs tevÈkenysÈgeket, valamint
napi egyszeri ÈtkeztetÈst is bizto-
sÌt. Ugyanakkor megprÛb·lnak a
csal·dokkal is kapcsolatot tartani
tan·csad·s form·j·ban, hisz fon-
tos a sz¸lıkkel Ès iskol·val valÛ
egy¸ttm˚kˆdÈs a gyerekek okta-
t·sbÛl valÛ kimarad·s·nak meg-
elızÈse ÈrdekÈben. A tˆbbsÈgÈ-
ben roma gyerekekbıl ·llÛ cso-
portok esetÈben roma nemzetisÈ-
g˚ felnıtteket vonnak be a tevÈ-
kenysÈgek segÌtÈsÈre. Mindezek
fenntart·sa igen kˆltsÈges, min-
den egyes telep¸lÈs ˆnkorm·ny-
zata anyagi t·mogat·st ny˙jt, de
ez csak tˆredÈke a sv·jci ·llamtÛl

kapott ˆsszegeknek, ık ˆt Èvre
kˆteleztÈk el magukat a program
mellett.

Tavaly szeptemberben nagy lÈ-
pÈs kˆvetkezett be az alapÌtv·ny
ÈrmellÈki ÈletÈben, hisz Hegy-
kˆzszentmiklÛson, Csokalyon,
…rkˆbˆlk˙ton Ès Nagyk·gy·n is
Èp¸lt egy-egy szoci·lis kˆzpont
eurÛpai uniÛs t·mogat·ssal, a
munka¸gyi, csal·d¸gyi Ès szoci·-
lis minisztÈrium projektjÈnek ke-
retÈben. (SzÈkelyhÌdon a k¸lˆn
Èp¸letet a reform·tus egyh·z a
fel˙jÌtott Draveczki-h·zat bocs·t-
ja az alapÌtv·ny rendelkezÈsÈre.)
Az Èp¸letek jÛl felszereltek, vÈgre

az iskol·ktÛl f¸ggetlen¸l, senkitıl
sem zavarva folynak a dÈlut·ni
programok. A sz¸lıknek is tarta-
nak egÈszsÈg¸gyi felvil·gosÌt·so-
kat, a h·ziorvosok elıad·saival
szÌnesÌtve a tal·lkozÛkat. A ter-
vek kˆzˆtt szerepel hÈt-nyolca-
dik oszt·lyosok szintÈn h·ziorvos
·ltal bevezetÈse a v·ltoz·sok ko-
r·ra, a szexualit·s, a nemisÈg
tÈm·iba.

Hogy megÈri ebbe a programba
energi·t fektetni, arrÛl Szoboszlai
ErzsÈbet, a program Bihar me-
gyei vezetıje biztosÌt minket:
ÑM·r l·tszik a gyerekeken fejlı-
dÈs, nagyon nagy hasznukra v·-

lik a foglalkoztat·s, hisz nem csak
a tanul·sban, a h·zi feladat meg-
Ìr·s·ban segÌt¸nk, hanem egyh·-
zi szellemben nevelj¸k ıket, tar-
tunk bibliaÛr·kat, emellett higiÈ-
niai nevelÈst is kapnak, megtanÌt-
juk, hogyan viselkedjenek, ho-
gyan egyenek szÈpen Ès m·s
olyan dolgot, ami nÈlk¸lˆzhetet-
len a t·rsadalomba valÛ beillesz-
kedÈshez. Ugyanakkor a l·tv·-
nyos fejlıdÈshez, hossz˙ Èvekre
lesz/van sz¸ksÈg, Ìgy biztosan el-
mondhatjuk, a program folytatÛ-
dik!î ñ mondja bizakodÛan Szo-
boszlai ErzsÈbet.

J. Gy.

M·di Ibolya szeretettel tanÌtja a csokalyi kˆzpontba j·rÛ gyermekeket

BusÛt·nc ñ petıfis di·kok mÛdj·ra

„Látszik a gyerekeken a fejlodés”
Roma nemzetisÈg˚ vagy h·tr·nyos helyzet˚ iskol·sokon segÌt a szoci·lis program

„Ébredni hosszú álomból”

DiakÛnia a kezdetektıl m·ig
A kÈt vil·gh·bor˙ kˆzˆtt az ErdÈlyi Reform·tus Egyh·zker¸let kere-
tÈben jÛl kiÈpÌtett, hozz·Èrtıen megszervezett diakÛniai szolg·lat
m˚kˆdˆtt. Sajnos a kommunista idıszakban, az ·llamosÌt·st kˆve-
tıen megsz˚ntek a diakÛniai munka feltÈtelei. Az 1989-es v·ltoz·-
sok ˙jra lehetısÈget teremtettek ennek ˙jraÈlesztÈsÈhez. Az ember-
t·rs szolg·lat·t cÈlzÛ tevÈkenysÈgek egÈsz sora indult el ekkor, ezek
kˆzˆtt szerepel a DiakÛnia KeresztyÈn AlapÌtv·ny munk·ja is.

Kolozsv·ron m·r 1992-ben Ñelvetik a magokatî, a diakÛniai szol-
g·lat megnyitja elsı orvosi rendelıjÈt, Ès mÈg ugyanebben az Èvben
elindul az otthoni beteg·polÛ szolg·lat. 1998-ban szintÈn Kolozsv·-
ron beindul a m·sodik orvosi rendelı. Az igazi ·ttˆrÈs 2001-re
tehetı, amikor az alapÌtÛ ErdÈlyi Reform·tus Egyh·zker¸let beje-
gyeztette az ˆn·llÛ jogi szemÈlyisÈg˚, kolozsv·ri szÈkhely˚ DiakÛ-
nia KeresztyÈn AlapÌtv·nyt. 2011 szeptemberÈben Èrt az alapÌtv·ny
Bihar megyÈbe, ekkor ñ ˆsszefogva a Kir·lyh·gÛmellÈki Egyh·zke-
r¸lettel ñ felkarolt·k a roma gyerekeket, Ès Nagyv·radon egy szoci-
·lis nappali foglalkoztatÛ kˆzpontot indÌtottak harminc nebulÛval.

Viccesen uzték el a telet a petofisek

´́

JÛl ˆssze·llÌtott m˚soraikkal, vicces jelmeze-
ikkel a Petıfi-lÌceum di·kjainak siker¸lt vÈg-
leg el˚zni a telet. Tˆbb Ève m·r, hogy az is-
kolai farsangi elıad·sokba befurakodott a
digitaliz·lÛd·s vil·ga. A Petıfiben m˚kˆdı
mÈdiakˆr tehetsÈges tagjai ilyenkor orosz-
l·nrÈszt v·llalnak a kˆr¸lbel¸l m·sfÈl Ûr·s
m˚sor ˆssze·llÌt·s·ban. Õgy volt ez most is.
ÑVicc Elekî Ès ÑCsecs Emıkeî hÌradÛsok k¸-
lˆnbˆzı interj˙kon Ès felvÈteleken kereszt¸l
mutatt·k be a farsang egykori  Ès mai lÈnye-
gÈt. ÑPara Zitaî idıj·r·s-jelentÈse is viccesre
siker¸lt. Csak ezt·n kˆvetkezett a legna-
gyobb hahot·t kiv·ltÛ, tan·rokat felsorakoz-
tatÛ MÛnika-show, melyben a szÛkimondÛ
vendÈgek kifejtettÈk vÈlemÈny¸ket a X. C

oszt·lykˆzˆssÈgÈnek egy-egy csintalanabb
di·kj·rÛl. Nagy sikert aratott a felvÈtelek kÈ-
szÌtÈsekor felgy¸lemlett bakik ˆsszessÈge is,
melybıl t¸krˆzıdˆtt  a farsangi elıkÈsz¸le-
tek vid·m, vicces hangulata. ÷tletes volt a X.
A oszt·ly rˆvid jelenete, melyben a szerep-
lık Ñfele ap„-feleî vÌz beszÈltek. Egy m·sik
rˆvidfilmbıl megtudhattuk, hogyan kÈsz¸l-
tek a tizedikes l·nyok, Ès mikÈppen gy˙rtak,
hol izmokat, hol tÈszt·t a fi˙k ToldÛ edzıter-
mÈben. A tizedikes di·kok busÛ- Ès hiphop-
t·nc-koreogr·fi·val is kÈsz¸ltek, melyeket
termÈszetesen nagy tapssal jutalmazott a
m˙zeumba sereglett tan·rokbÛl, di·kt·rsak-
bÛl Ès nÈh·ny sz¸lıbıl ·llÛ kˆzˆnsÈg.

Fekete Katalin
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jegyzet
Reményelixír
a maradéknak
Az ˆtˆdik X ut·n az emberfia Ûhatat-
lanul azon kapja mag·t, hogy sz·n-
dÈka ellenÈre az ismeretlen m˙ltrÛl
beszÈl csemetÈinek. Nyelve hegyÈn
m·r Ìzlelgeti zamat·t a bˆlcsessÈg l·t-
szat·t hordozÛ szÛnak, csak mÈg
Ûdzkodik a Ñbezzeg az Èn idımben!î-
nel kezdeni a fejt·gÌt·ssal egybekˆtˆtt
emlÈkezÈst. Mert a bel¸l l¸ktetı Èn
mÈg f˚ti az ifjonti hÈv, izeg-mozog a
lÈlek Ès m·jus t·jÈk·n a szÌvverÈsek
sz·ma szint˙gy fokozÛdik, mint Èvti-
zedekkel ezelıtt. E vÈn g˙ny·val, az
ısz¸lı ¸stˆkkel, komorodÛ r·nccser-
melyekkel nehezen tud megbar·tkoz-
ni a rakonc·tlankodÛ jellem.
Mikˆzben megidÈzz¸k a nagyma-
m·k simogat·s·nak melegÈt, a b·rso-
nyos tenyÈr puha ÈrintÈsÈt, a szeretet
s¸tˆtte friss kal·cs illat·t, az aszalt
szilv·k ÌzÈt vagy a nagytat·k b¸tykˆs
barackjait a fejtetın, ami a kislegÈny
unok·nak kij·r, a kesernyÈs emlÈke-
zÈs m·gikus angyalai eltˆrlik az idıt,
a rÈgiek Ès az Èletbe mÈg alig lubicko-
lÛk egym·sra tal·lnak. NÈha elj·tsza-
dozunk csal·dunk kicsinyeivel, kÈp-
zeletben felt·masztjuk a m·r nem Èlı
nagysz¸lıket, a dÈdit Ès elkÈpzelj¸k
csetlı-botlÛ tan·cstalans·gukat a
mai kor z˚rzavarral teli vil·g·ban.
A fiatalos fant·zia elszabadul ilyen-
kor, hahot·z·sba tˆr ki kis csapa-
tunk, murisnak t˚nik, ahogyan el-
kÈpzelj¸k a sz·zadelıi ıseinket,
amint tÈrdre rogyva istenkÈnt tisztel-
nÈk a televÌziÛt, vagy m·gly·ra dob-
n·k, Ìgy teremtve meg a modern kori
boszork·nyÈgetÈst. KÈptelensÈg lenne
sz·mukra elmagyar·zni az internet
m˚kˆdÈsÈt, mikˆzben l·zasan matat-
n·nak a maroktelefonokat egym·ssal
ˆsszekˆtı huzalok ut·n.
A technika rohamos fejlıdÈse szinte
m·r kˆvethetetlen, ami ma ˙jdons·g,
holnapra m·r avÌttnak sz·mÌt, az
emberi elme szinte m·r t˙llÈpi saj·t
korl·tait, a teremtÈs isteni privilÈgiu-
m·ba kont·rkodni akarÛk t·bora nı.
Mikˆzben a csontba z·rt csoda, az
emberi agy felfedhetetlen mÈlysÈgei-
bıl vÈgtelennek t˚nı perspektÌv·k
nyÌlnak, addig nÈh·ny arasznyival
lejjebb, jelentem, a helyzet v·ltozat-
lan. Mert az Èrzelmeket, indulatokat
hordozÛ masina az, ami nem puszta
logik·ra, a rideg tud·sra ÈpÌt, ami
emberrÈ teheti az embert, Èvezredek
Ûta v·ltozatlan. Az ·rm·nykod·s, a
sunyis·g, a rosszindulat, a rÛkalelk˚-
sÈg, oldalnyi hosszan sorolhatÛ fel-
halmozott gyarlÛs·gaink bˆrtˆne fog-
va tart. VÈres Èvsz·zadok tan˙s·ga
nem volt elegendı, hogy emberi mi-
voltunkat, a belÈnk lehelt isteni lÈlek
tisztas·g·t visszaszerezz¸k. Halomra
gyilkoljuk egym·st, dÈmoni eszmÈk
nÈpeket kergetnek csatatÈrre , egy-egy
tollvon·ssal nyomorÌtanak meg nem-
zeteket. A gonosz jelenlÈte Èrezhetı
valÛs·g annak ellenÈre, hogy tombo-
l·sa civiliz·ciÛ-m·zzal bevont. ÑÖ
de ahol megnˆvekedik a b˚n, ott a ke-
gyelem sokkal ink·bb bıvˆlkˆdikÖî ñ
szÛl az ˆrˆk ÈrvÈny˚ ¸zenet, remÈny-
elixÌr a mindig lÈtezı maradÈknak.

D. Mészáros Elek

Csokalyon az egyetemes imahÈt febru·r
15ñ22. kˆzˆtt zajlott. H·la Istennek az esıs
Ès szeles idı nem t·ntorÌtotta el a helyi gy¸-
lekezet tagjait, Ès minden este 80ñ100
kˆzˆtt volt azok sz·ma, akik meghallott·k a
harangok hÌvÛ szav·t. Azok, akik sÛv·rog-
tak az ige ut·n, naponta 6 Ûrakor gy˚ltek
ˆssze a falu reform·tus templom·ban.

Az idei Èvben Lettorsz·g k¸lˆnbˆzı egy-
h·zainak a tagjai ·llÌtott·k ˆssze az egyete-
mes imahÈt tÈm·j·t. Fı gondolata a pÈteri
kijelentÈs: ÑArra hÌvattunk, hogy az ⁄r
nagy tetteit hirdess¸k!î (1PÈt 2,9) A legrÈ-
gebbi lett keresztelık˙t Szent Meinhard, a
nagy lett evangeliz·tor idejÈbıl sz·rmazik.
Napjainkban az orsz·g fıv·ros·ban, Rig·-
ban az evangÈlikus szÈkesegyh·z kˆzepÈn
·ll. A keresztelık˙t elhelyezÈse a szÈkes-
egyh·z dÌszes szÛszÈkÈhez ennyire kˆzel,
ÈkesszÛlÛan hirdeti a keresztsÈg Ès az ige-
hirdetÈs kˆzˆtti kapcsolatot, Ès a minden
megkeresztelthez szÛlÛ hÌv·st, hogy hirdes-
sÈk az ⁄r hatalmas tetteit. Nem csup·n a lel-
kÈszek Ès egyh·zi elˆlj·rÛk feladata az,
hogy Isten igÈjÈt hirdessÈk, hanem nek¸nk,
keresztÈny embereknek is.

Vas·rnap este Csokalyon a helyi gˆrˆg ka-
tolikus lelkip·sztor, Erdıdi Endre hirdette
Isten igÈjÈt. Arra hÌvta fel az egybegy˚ltek
figyelmÈt, hogy vigy·znunk kell, hiszen a
b˚n, a s·t·n tˆbb ir·nybÛl is megkˆrnyÈkez
benn¸nket, a mi Èlet¸nket. Sunyin Ès alatto-
mosan prÛb·l betˆrni hÈtkˆznapjainkba,
viszont nek¸nk az a feladatunk, hogy ellen-
·lljunk Ès uralkodjunk rajta. Helyette JÈzust
kell behÌvnunk Èlet¸nk ajtaj·n.

HÈtfın este Balla Frigyes szÈkelyhÌdi bap-
tista prÈdik·tor szÛlt az egybegy˚ltekhez. A
Biblia minden szava igaz ñ hangzott a kije-
lentÈs, rengeteg tÈnyt Ès bizonyÌtÈkot sora-
koztatott fel emellett. Kedden Kov·cs Gyu-
la margittai reform·tus lelkÈsz a 122. zsolt·r
alapj·n hirdette az igÈt, kiemelve, mennyire
fontos a bÈkessÈg a mi Èlet¸nkben. Szerd·n
SzabÛ Zsolt szalacsi reform·tus lelkÈsz volt
gy¸lekezet¸nk meghÌvottja. MÛzes elsı
kˆnyve 17. rÈszÈbıl szÛlt az ige az egybe-

gy˚ltekhez. Isten figyelmeztet benn¸nket,
hogy arrÛl fogj·k az emberek megtudni,
hogy mi az ’ tanÌtv·nyai vagyunk, hogy
egym·st szeretj¸k. Kˆzˆsen, ˆsszefogva,
egym·st szeretve kell munk·lkodnunk a
gy¸lekezet¸nk egysÈgÈÈrt. Cs¸tˆrtˆkˆn F·-
bi·n Tibor szentjobbi reform·tus lelkÈsz
prÈdik·lt a csokalyi reform·tus templom
szÛszÈkÈrıl. Az igehirdetÈs az Apostolok
cselekedeteirıl szÛlÛ kˆnyv 2. rÈsze alapj·n
szÛlt, a 37ñ42. versekbıl. AzÈrt im·dkoz-
tunk ezen az estÈn, hogy gy¸lekezet¸nk
tagjaival tudjunk testvÈrekkÈnt egy¸tt ha-
ladni egy kˆzˆs ˙ton. PÈntek este a nagyv·-
rad-rÈti gy¸lekezetbıl Èrkezett hozz·nk
P·lfi JÛzsef reform·tus lelkÈsz, aki a RÛma-
beliekhez Ìrott levÈl 12. rÈszÈbıl v·lasztotta
az alapigÈt. Intelmeket olvasott fel, ame-
lyekben megfogalmazÛdik, milyennek kell
lennie egy hÌvı keresztÈny embernek.
Szombaton OroszinÈ Zih Magda szolg·lt a
gy¸lekezet¸nkben. A sam·riai aszszony
tˆrtÈnetÈn kereszt¸l vil·gÌtott r· arra, hogy
ha kÈrj¸k Istentıl az elı vizet, akkor soha
tˆbbÈ meg nem szomjazunk. Az imahetet

Csuka Melinda, a bihari egyh·zmegye kÛr-
h·zlelkÈsze z·rta gy¸lekezet¸nkben, aki r·-
mutatott arra, hogy az emmauszi ˙ton hala-
dÛ tanÌtv·nyoknak olyan tal·lkoz·sban volt
rÈsz¸k, amely megv·ltoztatta egÈsz tov·bbi
Èlet¸ket, Ès amelyet soha tˆbbÈ nem felej-
tettek el. Nek¸nk is tal·lkoznunk kell azzal
az ⁄r JÈzus Krisztussal, aki ÈletÈt ·ldozta mi
Èrett¸nk. A lelkÈsznı Gyˆkˆssy Endre egy
ismert gondolat·val z·rta az igehirdetÈst:
Ñ¡rnyÈk mˆgˆtt fÈny ragyog,/ Nagyobb mˆ-
gˆtt mÈg nagyobb,/ Kire nÈzek, az vagyok.î
Ezut·n ˙rvacsoraoszt·s kˆvetkezett.

A gy¸lekezet apraja-nagyja minden este
versekkel Ès Ènekekkel kˆszˆntˆtte a szol-
g·lÛ lelkÈszeket. AlkalomrÛl alkalomra fej-
leszthett¸k kicsit Ènektud·sunkat is, hiszen
a k·ntor vezetÈsÈvel ˙j ifj˙s·gi Ènekeket is
tanulhattunk. H·la legyen az Istennek azÈrt,
hogy estÈrıl estÈre elvezetett minket az ’
h·z·ba, hogy adott csendessÈgek, amely-
ben r· figyelhett¸nk s adott ˆrˆmˆt Ès jÛ-
kedvet, amellyel az ’ nevÈt dicsÈrhett¸nk.
H·la legyen neki ezÈrt a kegyelemÈrt!

Forró Emese

Fohász a hívok egységéért
Egyetemes imahÈt Csokalyon Ès HegykˆzszentmiklÛson

Az imahÈt minden napj·n megtelt a templom

ÑArra hÌvattunk, hogy az ⁄r nagy tetteit hirdess¸k!î (1PÈt 2,9)
Egyetemes imahÈt zajlott a hegykˆzszentmiklÛsi reform·tus gy¸-
lekezetben febru·r 21ñ28. kˆzˆtt. Az imahÈt tÈm·ja Krisztus nagys·-
gos volt·rÛl szÛlt. Mindennap vendÈglelkÈszek szolg·ltak a gy¸-
lekezet ˆrˆmÈre. EstÈrıl estÈre egyre tˆbben hallgatt·k Isten igÈjÈt.

HÈtfı este Cs·ki Gedeon piskolti reform·tus lelkip·sztor hirdette
az ˆrˆmhÌrt a hÌveknek az EzÈk 37,12ñ14 alapj·n: ÑÕme, felnyitom
sÌrjaitokat, Ès kihozlak sÌrjaitokbÛl, Èn nÈpem.î ArrÛl beszÈlt, hogy
mit ¸zent az ige az akkor Èlı embereknek Ès p·rhuzamot vont,
hogy nek¸nk mit ¸zen az ⁄r. Minket is megszÛlÌt az ige, csak he-
lyesen kell Èrts¸k. A fogs·gbÛl valÛ szabadul·s idejÈn szÛl a prÛfÈ-
ta, amikor a szÌvekbe nagy az elkeseredettsÈg. Ebben az elkesere-
dettsÈgben kell, ˆrˆm¸zenetet hirdessen a prÛfÈta remÈnykedje-
tek, ˆrvendjetek. Kedden G·l S·ndor gencsi reform·tus lelkÈsz hir-
dette az igÈt, a Zsolt·rok kˆnyve alapj·n Ñ”, mily szÈp Ès mily gyˆ-

nyˆr˚sÈges, ha a testvÈrek egyetÈrtÈsben Èlnek!î Az istentisztelet
vÈgÈn a helyi iskola di·kjainak Ènekei Ès ¡gyi Bianka szavalata tet-
tÈk szÌnesebbÈ az igehirdetÈst. Szerd·n este B˙z·s ¡rp·d ·lmosdi
lelkÈsz tett bizonys·got az ⁄rrÛl. Cs¸tˆrtˆkˆn Varga Botond kis-
b·bonyi reform·tus lelkÈsz hozta el az Isten szav·t gy¸lekezet¸nk-
be, az istentisztelet vÈgÈn az IñIV. oszt·lyos gyerekek szavalatait Ès
Ènekeit hallgatta meg a gy¸lekezet. PÈnteken Oroszi Magda Èrke-
ser˚i lelkip·sztor szolg·lt Ès feltette a kÈrdÈst: ÑVan egy ·lmod?î A
gyerekek ·ltal kedvelt bibliai JÛzsef-tˆrtÈnet szolg·lt az ige alapj·ul.
ÑHallgass·tok csak meg azt az ·lmot, amelyet l·ttam!î Szombaton
vendÈgek Èrkeztek gy¸lekezet¸nkbe: gˆrˆg katolikus hÌvek
NyÌracs·drÛl, akik elkÌsÈrtÈk esperes¸ket, TÛth Eleket, hogy
kˆzˆsen egy¸tt im·dkozunk. Az esperes az im·ds·g kÈrdÈsÈrıl
Èrtekezett …zsai·s prÛfÈta kˆnyve alapj·n: ÑFalaidra, Jeruzs·lem,
ırˆket ·llÌtottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se Èjjel!î BeszÈlt

arrÛl, miÈrt fontos az im·ds·g, Ès az im·ds·got fontos,
hogy tett kˆvesse. Az istentisztelet vÈgÈn szeretetven-
dÈgsÈget tartottak a helyi kult˙rotthonban, ahol bar·ts·-
gok kˆttetek, jÛ kis beszÈlgetÈsek folytak a vendÈgek Ès
a helyi reform·tusok kˆzˆtt.

Az egyetemes imahÈt vas·rnap ˙rvacsoraoszt·ssal z·-
rult. Az igÈt ¡rus L·szlÛ Csongor helyi lelkip·sztor hir-
dette a Zsolt·rok kˆnyvÈbıl a 30. rÈszbıl, a 12ñ13. vers
alapj·n. Ez a D·vid-zsolt·r tulajdonkÈppen h·laad·s az
ÈletÈrt, hangzott az igehirdetÈsben. A gy¸lekezetben ñ
mondta a lelkip·sztor ñ egy¸tt lehet ˆr¸lni egy keresz-
telı alkalm·val, konfirm·l·skor vagy egy¸tt lehet sÌrni
kˆzˆssÈget v·llalva azzal, akinek b·nata van. Az isten-
tisztelet ˙rvacsoraoszt·ssal z·rult. ¡ldott legyen az ⁄r
neve ezekÈrt az ·ldott alkalmakÈrt. ¡men.

Béres Angéla
NyÌracs·diak a hegykˆzszentmiklÛsi templomban
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Zs˙fol·sig megtelt a megye minden rÈszÈbıl az RMDSZ
k¸ldˆttgy˚lÈsÈre Èrkezıkkel a v·radvelencei kult˙rh·z
febru·r 12-Èn. Kiss S·ndor megyei RMDSZ-elnˆk nyitotta
meg a gy˚lÈst, majd ¸lÈsvezetı elnˆksÈget v·lasztottak.
A napirendi pontok megszavaz·s·t a megyei elnˆk politi-
kai besz·molÛja kˆvette. Elhangzott, hogy a szˆvetsÈg
korm·nybÛl valÛ t·voz·s·t kˆvetıen a megyei RMDSZ-
frakciÛ mozg·stere jelentısen besz˚k¸lt. Ennek ellenÈre
siker¸lt jelentıs eredmÈnyeket elÈrni¸k, de nem minden
alakult a v·rakoz·snak megfelelıen. BirÛ Roz·lia szen·-
tor elmondta, hogy b·r a jelentÈs egyÈves idıszakrÛl szÛl,
valÛj·ban nÈgyÈvi munka eredmÈnyÈt kell mÈrlegre ten-
ni, Ès elgondolkozni arrÛl, hogy a jˆvıben hogyan tevÈ-
kenykedhetnek mÈg tˆbben a szˆvetsÈgben.

A besz·molÛk ut·n a pÈnz¸gyi Ès az etikai bizotts·g je-
lentÈse hangzott el, majd kˆvetkeztek a hozz·szÛl·sok.

Kiss S·ndor bejelentette, nem indul a megyei ˆnkor-
m·nyzati v·laszt·son. Megkˆszˆnte a bizalmat, ugyanak-
kor emlÈkeztetett arra, hogy m·r nÈgy Ève is a fiatal Ès
energikus P·sztor S·ndort kÈrte fel, hogy induljon a ta-
n·cselnˆki tisztsÈgÈrt. DˆntÈse helyesnek bizonyult:
P·sztor S·ndor tˆbb szavazatot kapott, mint az RMDSZ.
EzÈrt ismÈtelten a neves vÌz¸gyi szakembert kÈrte fel,
hogy az RMDSZ listavezetıjekÈnt induljon a megyei v·-

laszt·son. Mindehhez tudni kell, hogy orsz·gos RMDSZ
alapszab·lya ÈrtelmÈben a megyei tan·csosi lista elsı he-
lyÈn a megyei elnˆknek kell ·llnia, azonban ha ezt nem
v·llalja, javasolhat m·svalakit maga helyett. VÈgezet¸l
Kiss S·ndor hangs˙lyozta, hogy b·r nem indul a v·laszt·-
sokon, de azÈrt a tov·bbiakban is sz·mÌthatnak r·. P·sz-
tor S·ndor megkˆszˆnte a bizalmat, Ès remÈnyÈt fejezte
ki, hogy Husz·r Istv·nnal egy¸tt ñ aki az RMDSZ nagyv·-
radi polg·rmesterjelˆltje ñ eredmÈnyesen fognak szere-
pelni a v·laszt·sokon. Ezt kˆvetıen tˆbben is szÛt kÈrtek.
MegkˆszˆntÈk Kiss S·ndor eddigi munk·j·t, elhangzott,
hogy dˆntÈsÈvel egy gener·ciÛv·lt·s tˆrtÈnik a megyei
RMDSZ-ben. SzabÛ ÷dˆn kÈpviselı, megyei ¸gyvezetı
elnˆk arrÛl beszÈlt, hogy a magyars·gnak Èreznie kell, az
RMDSZ akar tenni Ès tesz is Èrt¸k. Cseke Attila parlamen-
ti kÈpviselı r·mutatott, hogy az aktu·lis problÈm·k mel-
lett a kˆzÈp- Ès hossz˙ t·v˙ ¸gyeket is fel kell v·llalni.

BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere felszÛlal·s·ban
megkˆszˆnte a teljes megyei RMDSZ-vezetÈs munk·j·t Ès
a t·mogat·st, amit a vidÈki telep¸lÈseknek ny˙jtottak.
Ugyanakkor kitÈrt arra, hogy megyeszerte nagyon sok a
megkezdett Ès fÈlbehagyott projekt. KÈrte az RMDSZ elˆl-
j·rÛit, prÛb·ljanak odahatni Bukarestben, hogy ezek ren-
dezÈsÈre tal·ljanak megold·st Ès fejezzÈk be azokat a be-

ruh·z·sokat, amelyeket tˆbb Ève elkezdtek. SzÈkelyhÌ-
don tˆbbek kˆzˆtt a szennyvÌzh·lÛzat befejezÈse Ès az
ivÛvÌzh·lÛzat korszer˚sÌtÈse v·rat mag·ra. Megkˆszˆnte a
gyors reag·l·st Ès az al·Ìr·sgy˚jtÈst a magyar tannyelv˚
oszt·lyok sz·m·nak megmentÈse ÈrdekÈben, mert az
egyik Èrintett telep¸lÈs Èpp SzÈkelyhÌd lett volna. Szeren-
csÈre az ˆsszefog·snak Ès a hat·rozott fellÈpÈsnek kˆ-
szˆnhetıen a magyar oszt·lyok megmaradtak. Bejelentet-
te, hogy m·s telep¸lÈsekhez hasonlÛan SzÈkelyhÌdon is
al·Ìr·sgy˚jtÈsbe kezdenek az adÛtˆrvÈny mÛdosÌt·s·t
kezdemÈnyezve (ezzel kapcsolatos Ìr·sunkat l·sd a 8. ol-
dalon ñ szerk. megj.).

BirÛ Roz·lia hangs˙lyozta, a jelˆlteket t·mogatni kell a
kamp·nyban. ÑEl kell mondani az eredmÈnyeinket
azoknak is, akik nincsenek az RMDSZ nagycsal·dban,
hogy azok is l·ss·k, hely¸k van a szˆvetsÈgbenî ñ vÈle-
kedett a szen·tor.

A besz·molÛk Ès a jelentÈsek elfogad·sa ut·n a H˚sÈg-
Ès a Kezdet-dÌjak ·tad·s·ra ker¸lt sor. H˚sÈg-dÌjban rÈ-
szes¸lt id. Guba Jenı Szal·rdrÛl, Koszt·ndi Mih·ly Mics-
kÈrıl, Juh·sz ViktornÈ Ès Orth Ibolya RÈvrıl, Sorb·n Mi-
h·ly ÷rvÈndrıl Ès SzabÛ Istv·n Nagyv·radrÛl. A Kezdet-
dÌjat idÈn a paptam·si Kocsis Adalbert vehette ·t.

Tiponut Tibor

V·s·rszˆvetsÈg lÈtrehoz·s·t cÈlzÛ egy¸ttm˚-
kˆdÈsi sz·ndÈknyilatkozatot Ìrt al· febru·r
elejÈn DerecskÈn ˆt Bihar megyei (BihardiÛ-
szeg, …rmih·lyfalva, Margitta, Nagyszalonta,
SzÈkelyhÌd) Ès tÌz Hajd˙-Bihar megyei (Bi-
harkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajd˙-
bˆszˆrmÈny, Hajd˙hadh·z, Hajd˙n·n·s,
Hajd˙s·mson, Kaba, Kom·di, NyÌradony)
telep¸lÈs polg·rmestere Ès Hajd˙-Bihar
megye kˆzgy˚lÈsÈnek elnˆke, dr. Pajna
Zolt·n. Az esemÈnyt dr. Fazekas S·ndor ma-
gyarorsz·gi fˆldm˚velÈs¸gyi miniszter is
megtisztelte jelenlÈtÈvel. A szintÈn jelen levı
SzabÛ ÷dˆn RMDSZ-es parlamenti kÈpvise-
lı ñ a decemberben SzÈkelyhÌdon megren-
dezett gazdanap ˆtletgazd·ja ñ m·r e tavalyi
rendezvÈnyen megfogalmazta Ès Jantyik

Zsolt derecskei alpolg·rmester meghÌv·s·-
val jelezte is a hat·rokon ·tÌvelı gazdas·gi
fejlesztÈsi sz·ndÈkot. A VIII. Derecskei disz-
nÛtor Ès egyben az I. Hajd˙-Bihar megyei tÈ-
li v·s·r teremtette az alkalmat az egyezmÈny
al·Ìr·s·ra, mely lehetısÈget ny˙jt a Bi-
harñHajd˙-Bihar-tÈrsÈg gazd·lkodÛinak,
hogy minısÈgi termÈkeikkel piacokon je-
lenhessenek meg, s arra is, hogy a rÈsztvevı
telep¸lÈsek uniÛs p·ly·zatokon vehessenek
rÈszt, cÈlozva a gazdas·g e ter¸letÈt.

MinısÈgi termÈk,
vidÈki gazdas·gokbÛl
A megegyezÈs egyebek mellett mag·ba
foglalja hogy Ña felek kifejezik egy¸ttm˚kˆ-

dÈsi sz·ndÈkukat a V·s·rszˆvetsÈg lÈtreho-
z·sa ÈrdekÈben, melynek cÈlja az egyedi,
kiv·lÛ minısÈg˚, Hajd˙-Bihar- Ès Bihar-
vidÈki gazd·lkod·sbÛl sz·rmazÛ Èlelmisze-
rek, termÈkek, a hagyom·nyos nÈpi kult˙-
ra, mestersÈgek, kÈzm˚vessÈg elemeinek
felkutat·sa, kataszterÈnek lÈtrehoz·sa, szÈ-
les kˆzˆnsÈg elÈ t·r·sa, ÈrtÈkesÌtÈsi lehetı-
sÈg biztosÌt·saî.

A v·s·rok, piacok mindig fontos gazdas·gi
szerepet tˆltˆttek be. A kÈt megye kˆzˆtti
ilyen gazdas·gi tereknek a megerısÌtÈse a
cÈl, megteremtve a termÈkek nemzetkˆzi
versenykÈpessÈgÈt a multinacion·lis cÈgek-
kel szemben. Minderre remek alkalmakat
kÌn·lnak a bihari t·j saj·toss·gaibÛl adÛdÛ
termÈkek v·s·rokon valÛ bemutatkoz·sai.

A gazd·lkodÛk elÈ
jˆvıkÈpet kell ·llÌtani
BÈres Csaba, v·rosunk polg·rmestere el-
mondta, hogy a gazd·lkodÛk nyitottak min-
den olyan kezdemÈnyezÈs felÈ, amely jˆvı-
kÈpet ad. Tudni Ès ismertetni kell minden
egyes lÈpÈst. Kik Ès milyen ·ron v·s·rolj·k
majd fel a termÈkeket? BiztosÌtott lesz-e a fo-
lyamatoss·g? E kÈrdÈsekre kÌv·n v·laszt ad-
ni Ès lehetısÈget teremteni a most megkˆtˆtt
szˆvetsÈg is, melynek cÈlja rangos v·s·rok
keretÈben vidÈki gazd·lkod·sokbÛl sz·rma-
zÛ, minısÈgi termÈkek felvonultat·sa, v·s·r-
lÛkkal valÛ megismertetÈse. Hissz¸k, hogy
ezek kˆzˆtt ugyan˙gy ott lesznek az Èrmel-
lÈki borok Ès p·link·k, a mÈhÈszeti termÈ-
kek, a gy¸mˆlcsˆk, zˆldsÈgek, mint ahogyan
a hajd˙s·gi h˙s·r˙, sajt vagy torma.

F. K.

Elıszˆr az Èves kˆltsÈgvetÈs, a v·-
ros Ès az ˆnkorm·nyzat sz·m·ra
legfontosabb hat·rozattervezet ke-
r¸lt asztalra a szÈkelyhÌdi tan·cs
febru·r 2-i ¸lÈsÈn a tervezett ˆt na-
pirendi pont Ès nÈgy hat·rozati ja-
vaslat kˆz¸l.

A kˆltsÈgvetÈst Bocor Andrea
fıkˆnyvelı ismertette. Nagy Istv·n
kÈrte, hogy a nagyk·gyai kult˙rott-
hon javÌt·s·ra k¸lˆnÌtsenek el ˆt-
venezer lejt. Karancsi BÈla a Nagy-
k·gyai 1. Sz·m˙ TechnolÛgiai LÌce-
umban m˚kˆdı szakok akkredit·-
ciÛj·nak meg˙jÌt·s·ra kÈrt huszonˆt
ezer lejt. Rˆvid tan·cskoz·s ut·n
mindkÈt kÈrÈst egyhang˙an elfo-
gadt·k. V·rosunk vÈgleges kˆltsÈg-
vetÈs-tervezetÈt 13 tan·csos szavaz-
ta meg, 3 tartÛzkod·s mellett.

A kˆvetkezı napirendi pontokat, a
szoci·lis gondozÛi ·ll·sok keretsz·-
m·nak nˆvelÈsÈt, a s˙lyos fogyatÈk-
kal Èlık gondozÛinak 2015. Èv m·-
sodik fÈlÈvi tevÈkenysÈgÈrıl szÛlÛ
jelentÈst Ès egy sofıri ·ll·s lÈtreho-
z·s·t az ˙j iskolabuszra vita nÈlk¸l,
egyhang˙an t·mogatta a tan·cs.

Vita nÈlk¸l dˆntˆttek arrÛl is, hogy
HegykˆzszentmiklÛson egy strand
melletti ter¸letet nyilv·nÌtsanak bel-
ter¸lettÈ, mert ott egy p·ly·zat kere-
tÈben turisztikai fejlesztÈst kÈsz¸l
vÈgrehajtani a reform·tus egyh·z.

Az ·ruforgalmi adÛ (TVA) mÛdosÌ-
t·sa miatt megv·ltozott h·rom beru-
h·z·si projekt kivitelezÈsÈnek be-
cs¸lt ÈrtÈke. A szennyvÌzkezelı
rendszer folytat·sa, Nagyk·gya Ès
SzÈkelyhÌd utc·inak fel˙jÌt·sa, vala-
mint a Nagyk·gy·t Hegykˆzszent-
miklÛssal ˆsszekˆtı ˙t moderniz·-
l·sa egyhang˙an t·mogat·sra lelt.

Az utolsÛ napirendi pont egy ¸z-
lethelyisÈg felÈrtÈkelÈsnek Ès elad·-
si ·r·nak elfogad·sa volt. A tan·cso-
sok ezt is egyhang˙an elfogadt·k.

A tan·cs¸lÈs ez˙ttal is operatÌvan
Ès eredmÈnyesen zajlott le.

T. T.

Nemzetközi vásárszövetséget alapítottak

Projektek és kampánytervek
K¸ldˆttgy˚lÈst tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete

Elfogadták a
költségvetést

Újabb konzuli nap
M·rcius 31-Èn 11 Ûrai kezdettel ˙jabb konzuli napot tartanak a m˙zeum
Èp¸letÈben a szÈkelyhÌdi RMDSZ  szervezÈsÈben.

Ez alkalommal a konzul·tus munkat·rsai a hadi·rv·k Ès a hadigondozottak
¸gyeivel is foglalkoznak.Azokat a szemÈlyeket, akiknek kÈszen van a magyar
anyakˆnyvi kivonata, a konzul·tus munkat·rsai ÈrtesÌtik.

A konzuli napon lehetısÈg van a magyar igazolv·ny kÈrelmezÈsre Ès pÛtf¸zet
kÈrÈsÈre, elızetes egyeztetÈs alapj·n az ·llampolg·rs·gi kÈrelmek lead·s·ra.

Azok a szemÈlyek, akik ·llampolg·rs·gi kÈrelmet szeretnÈnek leadni, kÈrj¸k
m·rcius 20-ig jelentkezzenek elkÈszÌtett irataikkal.

Jelentkezni a szÈkelyhÌdi m˙zeum Èp¸letÈben a honosÌtÛ irod·ban lehet napon-
ta 8 Ès 16, pÈntekenkÈnt 8ñ14 Ûra kˆzˆtt.

Képzés munkanélkülieknek
Figyelem! ⁄jabb kÈpzÈs indul SzÈkelyhÌdon re-
gisztr·lt Ès nem regisztr·lt munkanÈlk¸liek sz·-
m·ra. Ez˙ttal kereskedelmi dolgozÛ kÈpzÈst
tartanak kÈt oszt·ly (48 fı) sz·m·ra. A kÈpzÈst a
Bihar Megyei Munkaerı-foglalkoztat·si ‹gynˆk-
sÈg (AJOFM Bihor) szervezi. A kÈpzÈs munkanÈl-
k¸lieknek ingyenes, de a kÈpzÈsben rÈsztvevık
ez˙ttal nem kapnak t·mogat·st. A sikeres vizsg·-
zÛk a tanfolyam vÈgÈn oklevelet kapnak. …rdek-
lıdni a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatalban
Csorba King·n·l vagy R·cz Anit·n·l.

BÈres Csaba polg·rmester Ìrta al· v·rosunk rÈszÈrıl a sz·ndÈknyilatkozatot 
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Az elsı vil·gh·bor˙ kitˆrÈsÈnek cen-
ten·riumi esztendejÈben beszÈlget-
t¸nk az akkor 90. esztendejÈben j·rÛ
csokalyi Vasadi S·ndorral, aki m·r el-
t·vozott kˆz¸l¸nk. Az egykori II. vil·g-
h·bor˙s katona leventekÈnt sodrÛ-
dott bele a h·bor˙ utolsÛ szakasz·ba.

(folytat·s elızı lapsz·munkbÛl)

Nem sok·ig tÈpelıdˆtt az aj·nlaton, arra
gondolv·n, hogy ott megh˙zhatn·k ma-
gukat a h·bor˙ vÈgÈig vagy legal·bbis ad-
dig, amÌg nagyobb biztons·gban indulhat-
nak haza. Egyetlen kikˆtÈse volt csup·n:
hogy a cimbor·i is maradhassanak. Fiatal
legÈny lÈpett be az ist·llÛba, Mariska nÈni
fia, Istv·n volt az, Èpp S·ndorral egyidıs.
Elsı l·t·sra megkedveltÈk egym·st, Ìgy az
egyezsÈg sem v·ratott mag·ra. Mint alkal-
maz·sban lÈvı legÈnyt, reggelizni m·r a
konyh·ba tessÈkeltÈk. Itt tal·lkozott elı-
szˆr a gazd·val, Tari JÛzsi b·csival, aki ku-
pica p·link·val kÌn·lta.

JÛmÛd˙ csal·dhoz szegıdˆtt, kocsm·juk
mellett huszonˆt hold sz·ntÛt birtokoltak,
azonkÌv¸l jÛsz·gokkal is kereskedtek. El-
szegıdÈsÈnek elsı napj·n kˆrbej·rt·k a
hat·rt, a gazda, ˙gy l·tszott, hossz˙ t·vra
tervezte a csokalyi legÈny ott-tartÛzkod·-
s·t, minden talpalatnyi fˆldjÈt, ·llat·llom·-
ny·t kˆrbemutogatta. De ne szaladjunk
elıre a tˆrtÈnettel.

A reggeli ut·n r·bÌzt·k, fogja be a kÈt
pejt. A nev¸kre mÈg ma is emlÈkszik Sanyi
b·csi. Az egyiket Dajk·nak, a m·sikat
Szedresnek szÛlÌtott·k. Miut·n r·juk vetet-
te a h·mot, annak rendje-mÛdja szerint a
bak jobb szÈlÈre ¸lt, nÛgatni prÛb·lta a lo-
vakat, m·r-m·r ostor ut·n akart ny˙lni, de
a kÈt ·llat tapodtat sem indult. Ñ‹lj ·t, fiam,
az Èn helyemre!î ñ utasÌtotta a gazda, majd
ennyit mondotta lovaknak: ÑJÈzus segÌts!î
ñ Ès a kÈt ·llat azon nyomban elindult.

EbÈdre visszaÈrtek. Mariska nÈni kÈrdez-
te, hogy szereti-e a lekv·ros csÌkot. Fogal-
ma sem volt rÛla, mifÈle Ètek lehet az.
ÑSzeretem, h·t hogyne szeretnÈmî ñ lÛdÌ-
tott a legÈny, nem akarv·n tapintatlan len-
ni, meg azt·n a valÛs·gtÛl am˙gy sem ·llt
t·vol, amit mondott, tudvalevıleg a katona
mindig Èhes. A lekv·ros csÌk lekv·ros las-
ka volt. A h·rom t·rs·nak m·s gazd·kn·l
tal·ltak munk·t, S·ndor b·csi feladata volt
a munk·sokat reggel kivinni a rÈpafˆldre,
majd sz¸rk¸letkor hazahozni ıket. Nap-
kˆzben pedig az Ûlak kˆr¸l akadt tenniva-
lÛ, a lovak mellett tehenek, borjak, disz-
nÛk, gyarapÌtott·k a gazdas·got.

M·r-m·r megfeledkeztek arrÛl, hogy h·-
bor˙ van, ÈltÈk a falusi emberek megszo-
kott ÈletÈt. Azt·n Èjszak·nkÈnt vˆrˆs fÈny

gy˙lt az Èg peremÈn, egyre kˆzelebbinek
hatott a fegyverropog·s. Lopakodott a
front. A gazda mag·hoz intette a legÈnyt:
ÑS·ndor fiam, kÈsz¸lj¸nk fel illendıen, csi-
n·ljunk egy bunkerfÈle rejtekhelyetî. Az
udvar h·tsÛ rÈszÈn alakÌtott·k ki a fˆld
alatti menedÈket, majd a torn·c kˆvÈt
szedtÈk fel, oda a csal·d ÈrtÈkeit rejtettÈk
el. A gazdaasszony a szintÈn Mariska nev˚
l·ny·val Ès Istv·nnal szintÈn a tany·n rej-
tıztek el, a port·n a gazda maradt Ès az ak-
kor mÈg legÈny Vasadi Sanyi. A kÈt pejt is
elmenekÌtettÈk, csak egy lÛ maradt az ist·l-
lÛban. Bˆlcs dˆntÈs volt ez Tari JÛzsef rÈ-
szÈrıl, hisz a visszavonulÛ nÈmetek elıır-
sei elıszeretettel rekvir·ltak a port·krÛl,
ahogyan kÈsıbb az oroszok is tettÈk.

Szovjetek ÑvendÈgsÈgbenî
Egyik hajnalban hozz·juk is benyitottak a
ÑkutyabilÈt·sokî, egyenesen az ist·llÛba
mentek. Mire a legÈny odaÈrt, a nÈmet m·r
vezette is kifelÈ a lovat. Vasadi megprÛb·lt
ellenkezni, de miut·n gÈppisztolyt szegez-
tek a mellÈnek, virtusa menten bˆlcses-
sÈgre v·ltott. Ekkor mÈg b·trak voltak a
Ñfriccekî, viszonylag h·borÌtatlanul h˙zÛd-
tak vissza. M·snap m·r lˆvˆldˆzÈs hang-
zott a falu utc·in, a nÈmet katon·k mene-
k¸ltek a bevonulÛ szovjet hadsereg elıl.

Harcot soha nem l·tott szemek is kˆny-
nyen meg·llapÌthatt·k a szovjet fˆlÈnyt, a
nÈmetek szervezetlen¸l mÈg vissza-vissza-
lıttek, kapualjakba h˙zÛdtak, igyekeztek
kertekben megb˙jni, esÈlytelen¸l. Egy
orosz katona a Tari-port·ra is betÈvedt, fe-
je vÈres ronggyal volt kˆrbetekerve, sza-
kadt zubbonya s·ros, koszos. L·thatÛan
f·radt volt, sebes¸lÈse nem t˚nt t˙l s˙lyos-
nak, ahogyan kˆrbej·rta a h·zat, belesett
az ablakon, nÈmetek ut·n kutatott. …szre-
vette a verembıl leskelıdı Sanyi b·csit,
intett neki, hogy jˆjjˆn elı. Elıjˆtt. A kato-
na mutogatva Èrdeklıdˆtt, hogy vannak-e
mÈg odalent. Nem mert hazudni, vissza-
mutatott, hogy rajta kÌv¸l van mÈg valaki.
Az orosz megmotozta a gazd·t, elvette a
lajbija zsebÈbıl elıker¸lt arany zsebÛr·t,
kezÈrıl leh˙zta a jegygy˚r˚t. Nem ellen-
kezett Tari JÛzsef, jÛl tudta, hogy itt nem
lehet hıskˆdni, egy dolog a fontos: ker¸l,
amibe ker¸l, de t˙l kell Èlni a h·bor˙t. Ha
Èletben maradnak, ismÈt lesz vetÈs, jÛ ter-
mÈs, lesznek ·llatok, vissza·ll a gazdas·g,
ahogyan rÈgen volt.

Az ˆreg nemcsak hogy kÈszsÈgesnek
mutatkozva ·tadta a n·la tal·lt holmikat,
de mÈg r·licit·lva a h·z felÈ intette a kato-
n·t. SzÛlt a cselÈdnek, hogy hozzon ke-
nyeret, fÈl oldal szalonn·t a ÑvendÈgnekî.
Mire visszaÈrt az elemÛzsi·val, m·r leg-
al·bb tÌz katona volt a tisztaszob·ban. Bor

is ker¸lt az asztalra, a b˙z·ba rejtett hordÛ-
bÛl megtˆltˆtt mÈg egy demizsont. JÛcs-
k·n megrÈszegedtek a fegyveresek, ki er-
re, ki arra fek¸dt le a h·zban. Ott tˆltˆttÈk
az Èjszak·t. …jfÈl is elm˙lt m·r. Egy kÛsza
lˆvedÈk a begy˚jtˆtt szalmakazlat tal·lta
el, hirtelen magasra csaptak a l·ngok. A ta-
ny·n tartÛzkodÛ csal·dtagok is l·tt·k a t¸-
zet, megrÈm¸ltek, hogy idehaza tˆrtÈnt
valami baj. Mariska nem bÌrta lek¸zdeni
aggodalm·t, kiab·lva jˆtt vÈgig az utc·n:
ÑApu, apu, merre vannak?î SzerencsÈre a
katon·k m·r lerÈszegedtek ekkor·ra,
Vasadi Sanyi szaladt a le·ny felÈ, hogy
csendre intse, Ès egy˙ttal megnyugtassa,
idehaza minden rendben van. Az egyik
katona d¸lˆngÈlve Èpp akkor lÈpett ki a
torn·cra, pisilnie kellett. …szrevette a cse-
lÈddel a l·nyt, Ñsztojî-t (Ñmeg·llj!î) ki·ltva
bukd·csolt felÈj¸k. Majd tapogatni prÛb·l-
ta Marist, egyre erıszakosabban fogdosta.
Der¸lt Ègbıl vill·mcsap·s, S·ndor jÛl tar-
kÛn legyintette. Az elv·gÛdott. Nem is
annyira az ̧ tÈs volt erıs, a novabor is r·se-
gÌtett. Mariska rˆgvest visszaindult a tany·-
ra, a cselÈddÈ szegıdˆtt leventeszˆkevÈny
pedig bevonszolta a konyh·ba az eszmÈ-
letÈt vesztett muszk·t. Reggel igencsak ta-
pogatta tarkÛj·t a pÛrul j·rt liliomtiprÛ, de
szerencsÈre semmire sem emlÈkezett az
Èjszaka tˆrtÈntekbıl.

Tov·bb, haza
November 19-Èn, ErzsÈbet-napkor b˙cs˙t
vettek a legÈnyek a csal·dtÛl. Az oroszok
ekkorra m·r tov·bb·lltak a falubÛl. Maris-
ka nÈni sop·nkodott, hogy nem tud ele-
mÛzsi·t adni ˙travalÛul, a ÑfelszabadÌtÛkî
minden¸kbıl kifosztott·k a csal·dot. Ek-
kor ˙gy gondolt·k, ˆrˆkre b˙cs˙t vesz-
nek TariÈktÛl Ès a falutÛl, Visznektıl.

A Tisza elıtt egy lakatlan faluba Èrtek,
nevÈt is kisz˚rte mag·bÛl az emlÈkezet.
Az emberek tal·n elbujdostak vagy elhur-
colt·k ıket, mÈg kÛbor kutya sem vak-
kantott r·juk, verÈb sem csicsergett az
·gon. A kÌsÈrtetfalu Ñteljhatalm˙î ura, a
nÈgy csokalyi legÈny h·zrÛl h·zra j·rva
kutatott Èlelem ut·n. Az egyik padl·son
tal·ltak nÈmi lisztet, azt vÌzzel, sÛval ˆsz-
szegy˙rt·k, s Èlet¸k legÌzletesebb galus-
k·j·t fıztÈk meg a csirizmassz·bÛl. Teli
hassal m·r szebbnek t˚nt az Èlet, nekiv·g-
tak a folyÛnak.A keresett hÌdnak m·r csak
a nyomait leltÈk meg: felrobbantott·k a
nÈmetek. VÈg¸l komppal siker¸lt ·tjutni-
uk a t˙lsÛ oldalra. Amikor Èppen bizton-
s·gban kezdtÈk Èrezni magukat, orosz ka-
ton·k gy˚r˚jÈbe ker¸ltek. Tˆbbedmaguk-
kal egy pincÈbe tereltÈk be ıket. Havas
esı esett, kellemetlen, nyirkos idı volt.
A pinceajtÛban str·zs·lÛ orosz megelÈgel-

te az ırkˆdÈst, a kˆzeli h·zba h˙zÛdott. A
fi˙k ÈszrevettÈk, hogy ırizetlen¸l marad-
tak, nem sokat tÈtov·ztak, nekiindultak a
vaksˆtÈtnek. Vasadi Sanyi ˙gy saccolta,
hogy Tiszaf¸red kˆzelÈben lehettek.

Botork·ltak, bukd·csoltak ˙ttalan uta-
kon, sz·nt·sokon, maradÈk kukoric·so-
kon ·t. Csak egy cÈl lebegett elıtt¸k, mi-
nÈl t·volabbra jutni az oroszoktÛl. Meg-
meg·lltak hallgatÛzni, nem jˆnnek-e ut·-
nuk, de valÛszÌn˚, hogy Èszre sem vettÈk
az elt˚nÈs¸ket. ¡t·zva, kimer¸lten von-
szolt·k magukat, minden tov·bbi lÈpÈs
Ègetı f·jdalommal j·rt. Egy faluszÈli h·z-
ban vil·got l·ttak, bekopogtak. KÈt idıs
nı ¸lt a csikÛspÛr mellett, melegedtek.
Vasadi volt a fi˙k szÛszÛlÛja. Sz·ll·st kÈrt
Èjszak·ra. ÑGyertek, gyermekeim, de tud-
notok kell, hogy a tisztah·zba kÈt orosz
tiszt kv·rtÈlyozta be mag·t.î A kimer¸lt-
sÈg veszÈlyes Ñgyilkosî, megˆli az Ûvatos-
s·got. A legÈnyek nem sz·moltak a v·rha-
tÛ kˆvetkezmÈnyekkel, vÈgre aludni akar-
tak. SzerencsÈj¸kre a tisztek nem neszel-
tÈk meg ÈrkezÈs¸ket, Ès ık, mÈg mielıtt
hajnalodott, tov·bb·lltak.

Otthoni harangszÛ
Debrecenben ekkor bent voltak a rom·n
katon·k. A fi˙k igyekeztek elker¸li ıket.
A front m·r ·tvonult, az emberek, mÈg ha
bizonytalans·gban voltak is, de nÈmikÈpp
fellÈlegeztek. A csokalyi nÈgyes sem buj-
k·lt m·r rejtızkˆdve, a h·zakhoz beko-
pogtak egy kis ennivalÛt kunyer·lni. Egy
hely¸tt Èppen ÈrkezÈs¸k elıtti napon
disznÛt v·gtak, az elrejtett kis s¸ldıt meg-
menekÌtettÈk az oroszok elıl. Teli t·l te-
pertıt, egÈsz cipÛt tettek elÈj¸k. ÑIsten
·ldja meg ıketî ñ emlÈkezik most Sanyi
b·csi, aki sajn·lja, hogy nem jegyezte meg
a jÛszÌv˚ csal·d nevÈt.

BihardiÛszeg hat·r·ban j·rtak a legÈnyek,
amikor meghallott·k a csokalyi harang
szav·t. Egym·sra nÈztek, kˆnny szˆkˆtt a
szem˚kbe ñ hazaÈrtek. ¡ll mÈg a falu, a
sz¸lıi h·z, a csal·dot megırizte az Isten.

Vasadi Sanyi b·csiban sok·ig ÈlÈnken Èlt
az ıket segÌtık arca, mozdulata, az ÈrzÈs,
hogy a h·bor˙ borzalmai kˆzˆtt is lehet
tisztessÈgesnek, embersÈgesnek maradni.
K¸lˆnˆsen erıs nyomot hagyott benne a
Tari JÛzsef csal·dj·n·l eltˆltˆtt idı, ott
szinte csal·dtagkÈnt kezeltÈk. Egyszer
csak nagyot gondolt, papÌrt, ceruz·t vett
elı, levelet Ìrt Visznekre. A v·lasz nem
maradt el, az egykori leventÈt felkerestÈk
csokalyi otthon·ban. JÛska fi·nak lako-
dalm·ra is eljˆttek. A h·bor˙ borzalmai-
nak kˆzepette is sz¸lethetnek bar·ts·gok,
mert a szeretet halhatatlan.

D. Mészáros Elek

Folytatás az 1. oldalról
Az abszol˙t gyıztes javÌtott egyÈni rekordj·n,
19,53 pontsz·mot kapott a maxim·lisan elÈrhe-
tı 20-bÛl. A rangsorol·sban a szintÈn bihardiÛ-
szegi Tolnai L·szlÛ kˆvetkezett, majd pedig a
Nagyk·rolybÛl Èrkezett Ioan Jugrestan vehet-
te ·t a megÈrdemelt dÌj·t, akit az Èrmih·lyfalvi
Kov·cs Zolt·n Ès a bihardiÛszegi Heged˚s
Istv·n kˆvetett a pontoz·sban. Az idÈn elsı al-
kalommal kiosztott, a legmagasabb pontsz·mot
kapott ÈrmellÈki bornak kij·rÛ dÌjat Èrtelemsze-
r˚en szintÈn F·bi·n Tibor vehette ·t. A borlo-
vagrend a legjobb eredmÈnyt elÈrı rendi tago-
kat jutalmazta. F·bi·n Tibor a ker·mi·bÛl kÈ-
sz¸lt nagyharangra lett ÈrdemesÌtve, mÌg a dÌj
kisebb v·ltozat·t Tolnai L·szlÛ vihette mag·val.
A szÈkelyhÌdi sz¸letÈs˚, Magyarorsz·gon Èlı

Mih·ly G·bor szobr·szm˚vÈsz ·ltal alkotott
v·ndordÌjat, a MiskakancsÛt a legmagasabb
pontsz·mot elÈrı SzÈkelyhÌdon termett bor
gazd·ja kapta. Ez˙ttal a bor·szok kedvencÈt,
Hamvas BÈla portrÈj·t mint·zÛ MiskakancsÛ-
nak az Èrmih·lyfalvi Kov·cs Zolt·n ˆr¸lhetett.
A dÌj megnevezÈse is sokatmondÛ: Hamvas f¸rt
dÌj. (A dÌjazott ugyan nem helybÈli lakos, de
szılıster¸lettel rendelkezik SzÈkelyhÌdon.)

Az eredmÈnyhirdetÈs ut·n mÈg nem Èrt vÈget
az izgalom, a tombolasorsol·son tˆbb ÈrtÈkes
t·rgyat lehetett nyerni. Ahogyan elcsitultak a
szakmai beszÈlgetÈsek, kezdetÈt vette a b·l.
Kellemes zene, suhanÛ p·rok, jÛ hangulat ker-
gette az estÈt. Messzi falvakban m·r kakasok
kukorÈkoltak, szaxofon b˙gva andalÌtott.

D. M. E.

Háború szülte barátság (2.)

Borviadal magas minoségben

51 bor kapta meg a legkiv·lÛbbaknak j·rÛ aranyminısÌtÈst
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Kedves Gyermekek!
El sem tudj·tok kÈpzelni, hogy
milyen boldogg· tettetek azzal
a sok-sok engem ·br·zolÛ rajz-
zal, amit kÈrÈsemre kÈszÌtette-
tek. Volt aki csalafinta kisl·ny
vagy kisfi˙kÈnt kÈpzelt el en-
gem, de olyan is, aki Spongya
Bobhoz, vagy Supermanhez,
robothoz vagy sportolÛhoz ha-
sonlÌtott.

Minden beÈrkezett rajz k¸lˆn-
leges sz·momra, mert mindeni-
ket Tıletek, azaz egy-egy bar·-
tomtÛl kaptam. A legjobban
¡rus Hunor engem ·br·zolÛ
rajza tetszett, m·sodik Martin
Ingrid rajza lett, s harmadiknak
Tıtıs RÈka rajz·t ÌtÈlt¸k. A far-
sangi rajzok kˆz¸l Venczel Lil-
l·È Ès Katona NikolettÈ lett a
legsikeresebb.

Mindenkinek tiszta szÌvbıl gra-
tul·lok. NyeremÈnyeiteket el-
vissz¸k nektek az iskol·ba. Kˆ-
szˆnˆm, hogy pajt·sok lehet¸nk,
s arra kÈrlek benneteket, hogy a
tov·bbiakban is Ìrjatok Ès rajzol-
jatok nekem.

M·rciusban a nınap Ès a tavasz
az aj·nlott tÈma. V·rom Ìr·saito-
kat Ès rajzaitokat a m˙zeum Èp¸-
letÈben tal·lhatÛ …r hangja-szer-
kesztısÈgbe, naponta 8 Ès 14 Ûra
kˆzˆtt, vagy a kopeabaratod@g-
mail.com e-mail cÌmre egÈszen
m·rcius 20-ig. Az alkot·sokra,
Ìr·sokra mindenkÈpp t¸ntessÈ-
tek fel neveteket, Èletkorotokat
Ès elÈrhetısÈgeteket. 

Alkossatok szÈpeket! Cuppan-
talak benneteket :)

Kópé

Itt a farsang, ·ll a b·l
Ma reggel mikor felÈbredtem, iz-
gatottan v·rtam, hogy az iskol·-
ba Èrhessek. Farsangi mulats·got
tartottunk.

Mikor odaÈrtem, m·r az osz-
t·lyt·rsaim be voltak ˆltˆzve, s a
f·nk illat·t m·r messze lehetett
Èrezni. Miut·n mindenki beˆltˆ-
zˆtt, szÈpen sorban mindenki el-
mondta a mondanivalÛj·t, m·r-
mint a versÈt. Miut·n mindenki
bemutatkozott, k¸lˆnbˆzı ver-
senyeket tartottunk, majd f·nkot
ett¸nk, Ès azt·n pedig buliztunk.
Nagyon jÛ volt ez a farsang, re-
mÈlem mÈg lesz p·r ilyen jÛ far-
sangom.

Dienes Fruzsina,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

VersengÈs
Ès bohÛckod·s
A farsangi mulats·gon bohÛc-
nak ˆltˆztem be. KÈt verseny
volt. Az egyik, hogy ki tudja ha-
marabb megenni a f·nkot. A m·-
sodik szavalÛverseny. A szavalÛ-
versenyen mindenki elmondott
egy verset. H·rom helyezett volt.
Amikor a versenynek vÈge lett,
sokat buliztunk. 

Sz·momra ez a farsang volt a
legjobb.

Szabó Ildikó-Katalin,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

TÈlkergetı maskar·dÈ
Fagyos eresz, jÈgkilincs,
B˙sul·snak helye nincs!
Maskar·zik most a gÛbÈ,
Nevet rajta a kis KÛpÈ. :)
Sz·dat ne hagyja el panasz,
Nemsok·ra itt a tavasz.
Kizˆld¸l majd a liget,
S focizhatsz Te eleget.

Kópé, 2016. febru·r

EmlÈkezetes farsang
A farsang jÛ dolog. A tavalyi nagyon jÛ volt. Tavaly
szavaltunk, buliztunk, f·nkot ett¸nk. …n rablÛnak
ˆltˆztem be. ÷ltˆzÈkem egy sˆtÈt szÌn˚ szem¸veg,
fekete pÛlÛ, egy farmer nadr·g Ès egy fekete sapka
volt. P·r oszt·lyt·rsam Ès tanÌtÛ nÈni sem ismert meg.
Ez volt a legjobb farsang, amelyen rÈszt vettem.

RemÈlem, lesz mÈg ilyen jÛ farsangom.
Lõrincz Jennifer, IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

A farsang
Mikor felÈbredtem, eszembe jutott, hogy farsang van.
Ki is v·lasztottam, hogy milyen jelmezt vegyek fel.
Bementem az iskol·ba Ès nagyon sok szÈp jelmezt l·t-
tam. Nem sokkal ut·na megjˆtt tanÌtÛ nÈni. Elmondta,
hogy miket fogunk j·tszani. Volt kˆzte f·nkevÈs, ivÛ-
verseny Ès cukornyalogat·s.

Nekem nagyon jÛl telt a farsangom.
Hasznosi Bendegúz, IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)Martin Ingrid, IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Katona Nikoletta, IV oszt·ly (…rkˆbˆlk˙t) Venczel Lilla, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Totos Réka, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Árus Hunor,
II. C oszt·ly
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MÈg nÈgy fordulÛt j·tszottak le a csapatok
a SzÈkelyhÌdi Mini Bajnokok Lig·ja terem-
labdar˙gÛ-bajnoks·gban azÛta, amiÛta
m˙lt havi lapsz·munkban besz·moltunk
az elsı h·rom j·tÈknap esemÈnyeirıl.
Tˆbb mint fÈlt·vn·l sem der¸lt mÈg ki
semmi, lehetetlen megtippelni a vÈgsı
gyıztes nevÈt. Nagyon kellemes megle-
petÈst okoztak a szervezıknek a tarcsaiak
Ès az ÈrsemjÈniek is, elızıleg senki nem

beszÈlt rÛluk az esÈlyesek kˆzˆtt, Èpp az
eddigi utolsÛ fordulÛban szereztek mind-
ketten meglepetÈsszer˚ gyızelmet. A do-
bogÛÈrt valÛ versenyfut·sban jelenleg a
Wild Hawk-j·tÈkosokra Èp¸lı …rtarcsa
van kisebb lÈpÈselınyben, igaz ık egy
meccsel tˆbbet j·tszottak, a m·sodik he-
lyen ·llÛ Kiskereki Victori·val szemben.
A meglepetÈscsapatnak sz·mÌtÛ Tarcsa
jelenleg dobogÛs, a m·r kÈtszer botlÛ …rc-

san·los Ès szintÈn ˆt pontot vesztı Aladi-
nok elıtt. MÈg tal·n elÈrhetı esÈlye
SemjÈnnek is van a bajnoki cÌmre, az ıket
kˆvetı Kan-¡szok Ès T˚zoltÛk a minÈl
jobb helyezÈsekÈrt harcolnak. KissÈ le-
szakadt Adony Ñm·sodik sz·m˙î csapata,
…rolaszi-Kereszt˙r kˆzˆs egy¸ttese, vala-
mint …rkeser˚ is. Nem szerzett mÈg pon-
tot a Nemzetek Vil·goss·ga Ès Èrtelem-
szer˚en a bajnoks·gbÛl kiz·rt Nagyv·radi
Ifiak sem (ık minden meccs¸ket zˆld
asztaln·l, 6-0-ra veszÌtik el).

Ami pedig a folytat·st illeti, jÛ nÈh·ny
rangadÛ van mÈg h·tra, igazi Ñtippmixgy-
ilkosî meccsek is szerepelnek a program-
ban, Èrdemes lesz kil·togatni szombaton-
kÈnt a szÈkelyhÌdi sportcsarnokba.

Juhász György
Az ·ll·s hÈt fordulÛ ut·n
1. …radony 7 6 0 1 57-33 18

2. Kereki 6 5 1 0 41-18 16

3. Tarcsa 7 5 0 2 34-18 15

4. Cenalos City 7 4 2 1 38-20 14

5. Aladinok 6 4 1 1 36-20 13

6. SemjÈn 6 4 1 1 28-17 13

7. Kan-¡szok 6 3 1 2 27-16 10

8. Pompierii 7 2 2 3 24-22 8

9. Adony 6 2 0 4 30-37 6

10. Olaszi-Kereszt˙r 6 2 0 4 18-34 6

11. Keser˚ 7 1 0 6 22-47 3

12. Nemzetek V. 6 0 0 6 24-54 0

13. V·radi Ifiak 7 0 0 7 0-42 0

EredmÈnyek: 4. fordulÛ: AdonyñOlaszi-Kereszt˙r 4-6, PompieriiñTarcsa 5-4, Nem-
zetek Vil·goss·gañSemjÈn 3-7, KerekiñKan-¡szok 5-1, Keser˚ñCenalos City 2-8, az
Aladinok ·llt. 5. fordulÛ: Kan-¡szokñV·radi Ifiak 6-0, Cenalos CityñNemzetek Vil·-
goss·ga 8-1, Olaszi-Kereszt˙rñKereki 3-4, SemjÈnñAladinok 3-5, …radonyñPompierii
4-2, TarcsañKeser˚ 6-0, Adony ·llt. 6. fordulÛ: PompieriiñKan-¡szok 1-1, Keser˚ñ
…radony 5-11, KerekiñAdony 12-4, AladinokñCenalos City 4-4, Nemzetek Vil·goss·-
gañTarcsa 2-7, V·radi IfiakñOlaszi-Kereszt˙r 0-6, SemjÈn ·llt. 7. fordulÛ: Cenalos Ci-
tyñSemjÈn 2-4, …radonyñNemzetek Vil·goss·ga 14-9, Kan-¡szokñKeser˚ 7-4, Tarcsañ
Aladinok 3-2, AdonyñV·radi Ifiak 6-0, Olaszi-Kereszt˙rñPompierii 1-7, Kereki ·llt.

Sz¸leik kÌsÈretÈben tˆbb tucat
kis iskol·s gyerek jelent meg a
helyi cserkÈszszˆvetsÈg alaku-
lÛ ̧ lÈsÈn, amelyet a szÈkelyhÌ-
di m˙zeum aul·j·ban febru·r
kˆzepÈn tartottak meg. R·cz
Anita szemÈlyÈben csapatpa-
rancsnokot is avattak.

A tal·lkozÛt BÈres Csaba polg·r-
mester nyitotta meg, aki elmond-
ta, hogy egyetemi Èvei sor·n is-
merkedett meg e nemes feladato-
kat maga elÈ t˚zı, tˆbb mint sz·z
Èvre visszatekintı szervezettel,
Ìgy maga is cserkÈsz lett. Majd ar-
ra biztatta a fiatalokat, hogy lÈpje-
nek be a szˆvetsÈgbe, amely tes-
tet Ès lelket ÈpÌt, jellemet form·l.

A Bihar megyei cserkÈszszˆvet-
sÈg elnˆke, Borsi LÛr·nt ·tfogÛ
cserkÈsztˆrtÈnet-ismertetıt tar-
tott, amibıl kider¸lt, hogy a cser-
kÈszet a legnagyobb lÈtsz·m˙ fi-
atalokat tˆmˆrÌtı szervezet, vi-
l·gszerte mintegy negyvenmilliÛ
tagot sz·ml·l. A cserkÈszkˆszˆ-
nÈs verb·lis Ès vizu·lis is. A ÑjÛ
munk·tî kˆszˆntÈssel egy idı-
ben h·rom ujjukat is felemelik,
ami az Isten, a haza Ès az ember-
szeretet ir·nti elkˆtelezıdÈs¸ket
jelkÈpezi. Az ¸dvˆzˆlÈst pedig
ÑlÈgy rÈsenî v·laszkˆszˆnÈssel il-
lik viszonozni. Elsıdleges felada-
tuk jÛt cselekedni, amely a gyer-
mek fejlıdÈsÈre pozitÌv kihat·s-
sal van oly mÛdon is, hogy maj-
dan hasznos, m·sokra odafigyelı
felnıttekkÈ v·llnak.

Horv·th BÈla, a megyei szˆvet-
sÈg alelnˆke a j·tszva tanul·s je-
lentısÈgÈrıl beszÈlt, illetve a kˆ-
zˆs t·boroz·sokrÛl, ahol bar·ts·-
gok sz¸letnek, kialakul a kˆzˆs-
sÈgbe tartoz·s ÈrzÈse, amely nˆ-
veli az egyÈn ˆnbizalm·t.

Szegedi D·vid csapatparancs-
nok vezetÈsÈvel nÈh·ny szalacsi
Ñveter·nî is eljˆtt a tal·lkozÛra,
ık cserkÈszÈlmÈnyeiket osztot-
t·k meg a jelenlÈvıkkel. A kÈ-
sıbbiekben pedig az elm˙lt
Èvek tevÈkenysÈgeirıl l·thattak
videÛ filmet.

A tartalmas egy¸ttlÈtet kˆvetıen
ott helyben huszonnyolc fiatal
adta le belÈpÈsi kÈrelmÈt az ˙jon-
nan alakult cserkÈszcsapat veze-
tıjÈnek, R·cz Anit·nak. Azon t˙l,

hogy a szÈkelyhÌdi a tizennegye-
dik cserkÈszcsapat a megyÈben,
saj·t nevet is v·lasztottak maguk-
nak, SzÈkelyhÌdi ZÛlyomi D·vid
CserkÈszcsapatkÈnt vonulnak be
a kˆztudatba.

Az alakulÛ ¸lÈst kˆvetıen Borsi
LÛr·nttÛl Èrdeklıdt¸nk a cserkÈ-
szet szervezeti felÈpÌtÈsÈrıl, az
idei tervekrıl. Rom·ni·ban jelen-
leg h·rom, cserkÈszeket tˆmˆrÌtı
szervezet, szˆvetsÈg lÈtezik. A ro-
m·niai rom·nok k¸lˆn szervezet-
ben m˚kˆdnek. A rom·niai ma-
gyar cserkÈszszervezet mellett a
Bihar megyei cserkÈszszˆvetsÈg
pedig a harmadik ilyen jelleg˚
alakulat. Ez utÛbbi 2010-ben
kezdte el m˚kˆdÈsÈt, cÈljuk, az
egÈsz megyÈre kiterjedı h·lÛzat

kiÈpÌtÈse. Jelenleg megkˆzelÌtı-
leg nÈgysz·z tagjuk van, ami nap-
rÛl-napra nˆvekszik. CserkÈsz-
nek b·rki jelentkezhet kortÛl,
nemzetisÈgtıl, vall·stÛl f¸ggetle-
n¸l abban az esetben, ha megfe-
lel az alapszab·lyban megfogal-
mazott kˆvetelmÈnyeknek.

A felvÈteltÈl sz·mÌtva Èv prÛba-
idı elızi meg az esk¸tÈtelt, ame-
lyet minden Èv m·rcius 15-Èn tar-
tanak Nagyv·radon.

Minden Èv janu·rj·ban a veze-
tısÈg ˆssze·llÌtja az Èves ese-
mÈnynapt·rt, amely a kˆzˆs
tevÈkenysÈgekre vonatkozik.
Emellett minden helyi cserkÈsz-
csapat k¸lˆn programtervezetet
kÈszÌt. Az elsı negyedÈvre h·-
rom sÌt·bort ¸temeztek be, de

marad el a hagyom·nny· v·lt
ıszi t·boroz·s sem. Ezeknek az
egy¸ttlÈteknek a kˆltsÈgeit na-
gyobb rÈszben p·ly·zatok rÈvÈn
teremtik elı, a rÈsztvevık hozz·-
j·rul·sa minim·lis. Mindeddig a
cserkÈszuniformist a szˆvetsÈg
ingyen biztosÌtotta, az idei Èv
kˆltsÈgvetÈse mindezt m·r nem
teszi lehetıvÈ. Tags·gi dÌj beve-
zetÈsÈvel biztosÌthatn·nak anya-
gi keretet egyenruh·k v·s·rl·s·-
ra, de ettıl ink·bb eltekintenek.
Ahogyan Borsi fogalmazott, ne-
kik nem a profitszerzÈs a cÈljuk,
sokkal ink·bb azon munk·lkod-
nak, hogy mindenki sz·m·ra el-
ÈrhetıvÈ tegyÈk a t·boroz·so-
kon valÛ rÈszvÈtelt.

D. Mészáros Elek

Aki cserkész akar lenni
Megalakult a SzÈkelyhÌdi ZÛlyomi D·vid CserkÈszcsapat

A szÈkelyhÌdi l·nyok csapata is rÈszt vett a
janu·r vÈgi elsı SzivacskÈzilabda Farsang
Kup·n Dunai Melinda Ès Kozma S·ndor
testnevelı tan·rok Ès nÈh·ny sz¸lı kÌsÈre-
tÈben. A 18 csapatot mag·ba foglalÛ nem-
zetkˆzi torna telep¸lÈsei (a PartiumbÛl a
t·rsszervezı Kaplony Ès K·lm·nd, Nagyk·-
roly, Szatm·rnÈmeti, MezıfÈny. Magyaror-
sz·grÛl pedig Csenger Ès M·tÈszalka) vala-
mennyien rÈszt vesznek a Szatm·rñFe-
rencv·ros elnevezÈs˚ egy¸ttm˚kˆdÈsi pro-
jektben. A mÈrkızÈseken nem a gÛlszerzÈs
volt a fı cÈl, hanem a JAT…K. EzÈrt nem is
sz·moltak eredmÈnyt, mindenki gyıztesen
hagyta el a j·tÈkteret, minden csapat
oklevÈllel Ès kup·val, a csapattagok pedig
Èremmel a nyakukban tÈrhettek haza.

A kˆvetkezı kˆzˆs szivacs-kÈzilabd·z·s
H˙svÈt Kupa nÈven ·prilis 2-·n lesz
MezıfÈnyen.

Ér hangja

Tovább rúgják a gólokat a teremfoci-bajnokságon Mindenki gyozött
a kézilabdapályán

´́

CserkÈszjelˆltekbıl nincs hi·ny: tˆbb tucat fiatal adta le belÈpÈsi kÈrelmÈt R·cz Anita csapatparancsnoknak (jobbra)

Kovári Krisztián´́
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Hab·r most m·r SzÈkelyhÌdon gˆrd¸lÈkenyen folyik az
adÛfizetÈs, mÈgis a legaktu·lisabb tÈma maradt, hisz
minden ·llampolg·rt, minden lakost Èrint. A 2015/227.
sz·m˙, ˙j adÛtˆrvÈny bevezetÈse Ès alkalmaz·sa Ûta igen
felborzolÛdtak az adÛfizetık kedÈlyei. Ugyanis e jogsza-
b·ly tˆbb olyan ˙jdons·got is tartalmaz, amelyek nem
feltÈtlen¸l az adÛfizetık jav·t szolg·lj·k. Ezeknek j·rtunk
ut·na, felkeresve a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal ille-
tÈkes szemÈlyzetÈt Galamb Gabriella jegyzıt, Judea ¡g-
nes adÛ¸gyi elıadÛt Ès Oltean PÈter adÛ¸gyi fel¸gyelıt,
akikkel a tˆrvÈny ˙jdons·gait boncolgattuk.

A szÈkelyhÌdi kÈpviselı-test¸let tavaly december 29-i
tan·cs¸lÈsÈn a 111-es hat·rozattal az egÈsz orsz·gra vo-
natkozÛ ˙j adÛtˆrvÈny ·ltal megengedett minim·lis adÛ-
illetÈket szabta meg. Teh·t v·rosunkban a tˆrvÈny ·ltal
megengedett legalacsonyabb adÛt kell fizetni mÈg akkor
is, ha ez esetenkÈnt tˆbbszˆrˆse az elızı Èvinek.

De melyek is azok az ̇ jdons·gok, amelyek az adÛemel-
kedÈst gener·lj·k?

1. Az adÛfizetık eddig az Èp¸letekÈrt csak Èp¸letadÛt
fizettek. Az ˙j tˆrvÈny ÈrtelmÈben ettıl az Èvtıl az Èp¸let
alatti ter¸let ut·n is kˆtelesek ter¸letadÛt fizetni.

2. Az adÛfizetı irataiban megjelenı udvar mellett mÈg
400 nÈgyzetmÈter m·s kategÛri·j˙ ter¸let (ami lehet
sz·ntÛ, szılıs, gy¸mˆlcsˆs vagy kasz·lÛ) ut·n is, a tˆr-
vÈny ÈrtelmÈben mint udvar adÛzik Ès csak a fennmara-
dÛ ter¸let ut·n fizet sz·ntÛadÛt.

3. SzintÈn m·skÈnt adÛznak azok az adÛfizetık, akik-
nek nem csak lakÛÈp¸letkÈnt m˚kˆdı Èp¸lete van, ha-
nem az adott cÌmre kereskedelmi tevÈkenysÈget folyta-
tÛ, m˚kˆdÈsi engedÈllyel rendelkezı cÈg is be van je-
gyezve. Az ı eset¸kben ÈrtÈkelÈsre, illetve ˆt ÈvnÈl
nem rÈgebbi olyan dokumentumra van sz¸ksÈg, amely
igazolja az Èp¸let ÈrtÈkÈt, ami alapj·n kisz·molj·k a fi-
zetendı adÛt. Ennek hi·ny·ban az adÛjuk tÌzszerese az
eddiginek.

4. Azok az adÛfizetık akik egyes Ès kettes fokozat˙
rokkants·gi segÈlyre jogosultak Ès az ezt igazolÛ vÈgzÈst
ez Èvben kapj·k meg jogosultak adÛkedvezmÈnyre, de
csak 2017 janu·rj·tÛl.

5. Akinek bejelentett cÈge vagy munkapontja van, kˆte-
les kiv·ltani az arra vonatkozÛ m˚kˆdÈsi engedÈlyt,
melynek cÈlja, hogy pontos nyilv·ntart·s sz¸lessen a SzÈ-
kelyhÌdon lÈtezı jogi szemÈlyekrıl.

A fenti v·ltoz·sok a parlament ·ltal elfogadott
2015/227. sz·m˙ tˆrvÈny hozadÈkai.

2016-ban is ÈrvÈnyben marad az elm˙lt Èvekben m·r al-
kalmazott kedvezmÈny, melynek ÈrtelmÈben mindazon
jogi Ès mag·nszemÈlyek, akik m·rcius 31-ig egÈszÈben
kifizetik az idei Èvre esedÈkes adÛjukat, kedvezmÈnyben
rÈszes¸lnek: mag·nszemÈlyek esetÈben ez a kedvez-
mÈny a befizetendı ˆsszeg tÌz sz·zalÈk·t, jogi szemÈlyek
esetÈben pedig az ˆt sz·zalÈk·t jelenti.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete vezetıinek kezde-
mÈnyezÈsÈre az ÈrdekvÈdelmi szˆvetsÈg parlamenti
frakciÛja kidolgozott egy Ìvet, melyen mindazok akik
nem Èrtenek egyet az ̇ j adÛtˆrvÈnnyel, al·Ìr·sukkal kife-
jezhetik a v·ltoztat·s igÈnyÈt.

SzÈkelyhÌdon az ˆnkorm·nyzat munkat·rsai Ès ˆnkÈn-
tesek bevon·s·val tˆrtÈnik az al·Ìr·sok gy˚jtÈse, akik
h·zrÛl-h·zra j·rnak majd, hogy mindenkinek lehetısÈget
ny˙jtsanak a tiltakoz·sra.

Az ˙j adÛtˆrvÈny az egÈsz orsz·g lakoss·g·ra vonatko-
zik, Ìgy m·s p·rtok elˆlj·rÛi is sz·ndÈkoznak csatlakozni
a megmozdul·shoz.

Fekete Katalin

Még mindig az adótörvényrol
A jogszab·ly ·ltal megengedett minim·lis helyi illetÈket szabta meg a szÈkelyhÌdi tan·cs
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Helyezze el a 9×9 nÈgyzetbıl ·llÛ nagy nÈgyzetbe a sz·mokat 1-tıl
9-ig ˙gy, hogy egy tetszıleges sorban, oszlopban Ès a kilenc 3×3-as
nÈgyzetben mindegyik sz·m csup·n egyszer forduljon elı. 

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja.
Kiadja Ès ingyenesen terjeszti
az …r Hangja Egyes¸let.
Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba
Nyom·s: Europrint Kft., Nagyv·rad

Gazdagodott az …r Hangja Egyes¸let kÌn·lata. Az …r
hangja havilap Ès az …r Tv mellett febru·r 15-Ètıl ˙jra
indult a R·diÛ …r is. Ìgy olvasÛink, nÈzıink Ès hallga-

tÛink felÈ h·rom csatorn·n kˆzˆlj¸k az inform·ciÛkat.
A R·diÛ …r Èlı ad·sa hÈtkˆznaponkÈnt dÈlut·n 17ñ19
Ûra kˆzˆtt hallhatÛ, ismÈtlÈs reggel 5 Ès dÈlelıtt 10 Ûr·-
tÛl. …rdekes, szÌnes tÈm·k, remek rovatok, melyekhez
az ¸zenıfalon (www.erhangja.ro/radio) a hallga-
tÛk is hozz·szÛlhatnak. A R·diÛ …r a f¸ledig …R!

T·jÈkoztatÛt szervezett a Petıfi
S·ndor ElmÈleti LÌceum a leendı
elıkÈszÌtı oszt·lyos gyermekek
sz¸leinek a beiratkoz·srÛl, az elı-
kÈszÌtı oszt·lyokban haszn·lt tanÌ-
t·si mÛdszerekrıl. A m˙zeum Èp¸-
letÈben tartott gy˚lÈsre igen sok Èr-
deklıdı Èrkezett, akiket elsıkÈnt
P¸sˆk Juli·nna tanÌtÛnı kˆszˆn-
tˆtt, majd SzabÛ Csilla igazgatÛ Ès
Olimpia Gherman aligazgatÛ be-
szÈdeikban az iskola-gyermek-
sz¸lı h·rmas kapcsolat fontoss·g·t
hangs˙lyozt·k. A t·jÈkoztatÛ gy˚-
lÈsen jelen voltak a leendı Ès jelen-

legi elıkÈszÌtı oszt·lyok pedagÛ-
gusai. Kov·cs Judit Ès Erdei NoÈmi
tanÌtÛnık rˆviden bemutatt·k az
oszt·lyuk ·ltal kˆvetett napirendet,
melyet step by step-oszt·ly lÈvÈn
ık ˆt Èven ·t kˆvetnek a tanÌtv·-
nyokkal. Monica Miclea Ès P¸sˆk
Juli·nna tanÌtÛnık is ejtettek nÈ-
h·ny szÛt az elıkÈszÌtı oszt·lyok-
ban zajlÛ tevÈkenysÈgekrıl, annak
j·tÈkos tanÌt·si mÛdszereirıl.

A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum
titk·rs·g·n febru·r 29. Ès m·rcius
18. kˆzˆtt v·rj·k a sz¸lıket, hogy
beÌrass·k gyermekeiket a tervezett

ˆt elıkÈszÌtı oszt·lyba, melyek kˆ-
z¸l nÈgy hagyom·nyos rendszer˚
(h·rom magyar Ès egy rom·n tan-
nyelv˚), egy pedig magyar tannyel-
v˚ step by step-rendszer˚.

Beiratkoz·shoz sz¸ksÈges iratok:
ñ borÌtÈkos irattartÛ;
ñ tÌpuskÈrvÈny;
ñ a gyermek sz¸letÈsi bizonyÌtv·-
nya (fÈnym·solat Ès eredeti);
ñ sz¸lık szemÈlyazonoss·gi iga-
zolv·nya (fÈnym·solat Ès eredeti);
ñ orvosi igazol·s, mely bizonyÌtja a
gyermek iskol·ra valÛ alkal-
mass·g·t.

Ha nem vagy m·r di·k,
de mÈgis van h·zid, akkor itt a helyed!

A Rozsnyai Istv·n Muze·lis Gy˚jtemÈny 2016.
m·rcius 12-Èn megrendezi az V. LÈtavÈrtesi
P·linkaversenyt Ès a IV. H·zikal·cs- Ès
Kolb·szversenyt a nemzeti nap keretÈben.
Szeretettel v·rjuk nevezÈseiket.
NevezÈsi dÌj: nincs
NevezÈsi mennyisÈg: p·linka: fÈl liter/ver-
senyzı, kolb·sz: 30 dkg kolb·sz, kal·cs: egy
egÈsz darab.
KÈrj¸k, hogy p·linka- Ès kolb·sznevezÈs¸ket
m·rcius 11-ig adj·k le a Rozsnyai Gy˚jte-
mÈnyben, a kal·csokat m·rcius 12-Èn, 12
Ûr·ig ugyanitt.
Szeretettel v·runk minden Èrdeklıdıt.
RÈszletek: www.rozsnyaigyujtemeny.hu
ElÈrhetısÈgeink: LÈtavÈrtes, Irinyi utca 7.,
tel.: +06-52-376763/113, +06-30-1999437,
e-mail: rozsnyai.gyujtemeny@gmail.com

A nemzeti nap tov·bbi programja:
14 Ûr·tÛl kÈzm˚ves-foglalkoz·s: zsinÛroz·s
PappnÈ Gyˆri T¸nde ÛvÛnı vezetÈsÈvel

16 Ûr·tÛl dr. Vajda M·ria elıad·sa: Az aqua vitae-tıl a kerÌ-
tÈsszaggatÛig ñ Kis magyar p·linkatˆrtÈnet
V. LÈtavÈrtesi P·linkaverseny, illetve a h·zikal·cs- Ès kol-
b·szverseny eredmÈnyhirdetÈse
18 Ûr·tÛl vacsora forradalmi m˚sorral, kˆzrem˚kˆdık:
Irinyi J·nos ¡ltal·nos Iskola tanulÛi, VillongÛ T·ncegy¸ttes,
Huza-Vona Banda. A vacsorajegy ·ra 2000 Ft, amelyet kiz·-
rÛlag elıvÈtelben, a Rozsnyai Gy˚jtemÈnyben lehet v·ltani.
FÈrıhelyeink sz·ma korl·tozott, Ìgy kÈrj¸k a vacsora ir·nt
Èrdeklıdıket, hogy idıben jelezzÈk jegyv·s·rl·si igÈny¸ket.

Beindult a Rádió Ér

Tájékoztató az elokészítobe való beiratásról

R·diÛszerkesztık: KallÛ-Nagy Kamilla Ès SzabÛ Csongor ad·sra kÈszen

´́

´́ ´́
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