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A zene a legszebb imádság
Reform·tus kÛrustal·lkozÛ v·rosunkban

Búcsú elokelo meghívottakkal
‹nnepi szentmise a Gyermek JÈzus-otthonban hazai Ès k¸lfˆldi vendÈgekkel

´́´́

ÑªHa nem lesztek olyanok, mint
a gyermekek, nem mentek be a
mennyek orsz·g·ba´ (Mt 18,3).
JÈzus Krisztus nemcsak tanÌtja

ezt a nagy igazs·got, hanem ’
maga is mert gyermekkÈ lenni,
gyermekkÈnt kˆzt¸nk Èlni. Mie-
lıtt JÈzus Krisztus egyetlen cso-

d·t tett volna vagy egyetlen prÈ-
dik·ciÛt is tartott volna, N·z·ret
poros utc·in egy¸tt kergetızˆtt,
b˙jÛcsk·zott a gyermekekkelî ñ

e gondolatokkal kˆszˆntˆtte
Bˆjte Csaba ferences szerzetes a
megjelenteket a harmadik Gyer-
mek JÈzus-b˙cs˙ alkalm·val tar-

tott szentmisÈn. Kiemelt tiszte-
lettel ¸dvˆzˆlte ¡der J·nos ma-
gyar kˆzt·rsas·gi elnˆk felesÈ-
gÈt, Herczegh Anita asszonyt, a
Stubenberg csal·d lesz·rmazot-
tait, egyh·zi Ès vil·gi elˆlj·rÛkat,
s termÈszetesen a gyermek-
sereget.

Az ¸nnepi szentmise idejÈre a
szÈkelyhÌdi szeplıtelen foganta-
t·s plÈb·niatemplomba Èrkezett
¡rp·d-h·zi Szent ErzsÈbet erek-
lyÈje, itt z·rva azt a huszonkÈt ·l-
lom·sbÛl ·llÛ erdÈlyi kˆrutat,
mely sor·n sok-sok ima Ès kˆ-
nyˆrgÈs sz·llt felÈ.

A szentmise keretÈben Csaba
testvÈr elmesÈlte a Gyermek JÈ-
zus-otthon m˙ltj·t, jelenÈt Ès h·-
l·s szÌvvel kˆszˆntˆtte Hans
Stubenberg Ès Josef Pilar urakat,
akiknek ısei ÈpÌtettÈk a jelenleg
is lÈtezı kastÈly Èszaki sz·rny·t,
mely most otthont ny˙jt az arra
r·szorulÛ gyermekeknek. Stu-
benberg grÛf unok·ja bemutatta
csal·dj·t Ès ˆrˆmÈt fejezte ki afe-
lett, hogy a DÈvai Szent Ferenc
AlapÌtv·ny jÛvolt·bÛl megmen-
tıdˆtt a kastÈly az enyÈszettıl Ès
b¸szke r·, hogy a legnemesebb
feladat, a gyermekmentÈs v·lt
ˆrˆksÈge feladat·ul.
Folytatás a 4. oldalon

Az 1989-es v·ltoz·sokat kˆvetı-
en a tÈrsÈg reform·tuss·ga ha-
mar eszmÈlni kezdett, egym·st
kˆvetıen alakultak a nıszˆvet-
sÈgek, az ifj˙s·got tˆmˆrÌtı
egyes¸letek, kÛrusok. Az …rmel-
lÈki Reform·tus Egyh·zmegyÈ-
ben idÈn huszonˆtˆdik alkalom-
mal tal·lkoztak az egyh·zkˆzsÈ-
gek kÛrusai, egym·s hite ·ltal
Èp¸lve, tud·sban gyarapodva
szÛlt·k a szÈpet. Ez az istentiszte-
let m·s volt, mint ·ltal·ban: ma-
gasztosabb, felemelıbb. Isteni
magass·gokba rˆppent az Ènek,
a sokas·g lÈlekben eggyÈ forrt.
Ez a legszebb im·ds·g, a zene
nyelvÈn megfogalmazott.

A zs˙fol·sig megtelt istenh·z·-
ban ez˙ttal SzabÛ Zsolt szalacsi
lelkip·sztor tolm·csolta az ige
¸zenetÈt. A negyvenedik zsolt·r-

rÈsz erıforr·skÈnt hatott a szÛ-
szÈk magas·bÛl: ÑÖ szikl·ra ·llÌ-
totta fel l·bamat, megerısÌtvÈn
lÈpteimet. …s ˙j Èneket adott sz·-
jamba, a mi Isten¸nknek dicsÈ-
retÈtÖî D·vid zsolt·ra a fogs·g
ut·n sz¸letett, amikor mÈg for-
rÛn Èlt az emberek szÌvÈben a
prÛfÈt·k szava. A zsolt·ros h·la-
adÛ ˆrˆmÈnekkel j·rult az ⁄r
elÈ, ahogyan mi is idejˆtt¸nk,
engedve Ès v·laszolva a Terem-
tı hÌvÛ szav·nak ñ mondta a lel-
kip·sztor.

Miut·n R·kosi Jenı, az egyh·z-
megye esperese, h·zigazda lelki-
p·sztor kˆszˆntˆtte a megjelen-
teket, BÈres Csaba, a v·ros pol-
g·rmestere szÛlt a jelenlÈvık-
hˆz. ÑAz ÈneklÈs egy csodavil·g,
m·s dimenziÛba lÈp¸nk a lel-
k¸nkkel, a kÛrusokat hallgatva

egy lÈpÈssel kˆzelebb ker¸l¸nk
Istenhezî ñ fogalmazta meg bi-
zonys·gtevÈskÈnt hatÛ gondola-
tait az elˆlj·rÛ.

Herman Csaba egyh·zmegyei
zenei elıadÛ elsıkÈnt a kÛrusve-
zetıket szÛlÌtotta kˆzˆs ÈneklÈs-
re, majd pedig a soron kˆvetke-
zı csoportokat mutatta be, akik
kÈt-kÈt Ènekkel szolg·ltak. A re-

perto·r igen gazdag volt, hallhat-
tunk tˆbbek kˆzˆtt a XVI. sz·-
zadbÛl valÛ Ènekkincseket, meg-
zenÈsÌtett zsolt·rokat, BartÛk- Ès
Kod·ly-m˚veket, valamint nÈp-
dalzsolt·rokat is. A kÛrusok v·l-
tozatos stÌlusban, tˆbb szÛlam-
ban Ènekeltek. A fellÈpı csopor-
tok igen eltÈrı ˆsszetÈtelt mutat-
tak, egyeseknÈl a nıi dominan-

cia volt az uralkodÛ, mÌg m·sok-
n·l a mark·ns fÈrfihangok jelen-
lÈte rÈvÈn erıteljesebben ·tjˆtt a
zene nyelvÈn megfogalmazott
¸zenet.

Az Èvente megrendezett kÛrus-
tal·lkozÛkon egy-egy neves
szakember ÈrtÈkeli a l·tottakat,
hallottakat.
Folytatás a 2. oldalon

…vsz·zados falakon csapÛdott, magasba pˆrgˆtt dallamok
v·ltak hithordozÛv· a szÈkelyhÌdi reform·tus templomban
megtartott kÛrustal·lkozÛn. A mintegy h·romsz·z rÈsztvevı
a tÈrsÈg tizenh·rom egyh·zkˆzsÈgÈbıl Èrkezett a m·jusban
megtartott esemÈnyre.

Bozsoky S·ra karnagy Ès a szÈkelyhÌdi reform·tusok kÛrusa

Bˆjte Csaba atya Ès sok-sok vid·m gyerek a Stubenberg-kastÈly udvar·n

Hegedus István´́
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A gÈnek hordozta hasonlÛ tu-
lajdons·gok mellett kÈt do-
logban biztosan megk¸lˆn-
bˆztethetetlen a szÈkelyhÌdi
Szil·gyi L·szlÛ Èdesapj·tÛl Ès
nagyapj·tÛl: mindh·rmukat
L·szlÛnak hÌvj·k, fı foglalko-
z·suk pedig a sÌrkıkÈszÌtÈs.

Mintha termÈszetvÈdelmi ter¸le-
ten j·rn·nk, olyan Szil·gyi L·sz-
lÛ kertje. Itt a termÈszet az ˙r!
NˆvÈnyek kusza rendjÈben, ma-
d·rf¸ttyˆs reggeleken itt tal·n
nem is lehet rosszkedv˚ az em-
ber. VendÈgl·tÛm mindenesetre
errıl tesz tan˙bizonys·got, hisz
eddig b·rmikor, b·rhol ˆsszefu-
tottam vele, mindig vid·m, ba-
r·ts·gos volt. ’, a mosolygÛs sÌr-
kˆves. JÛkora termet˚ kuty·ja
m·r messze nem ennyire bar·t-
s·gos, a kapu elıtt kell v·rakoz-
nom nÈh·ny percig, amÌg betes-
sÈkelik a h·zba.

Fiatalabb kor·ban tˆbbfelÈ,
sz·mtalan ter¸leten kiprÛb·lta
mag·t. Tizenegy Ève ·llt be
Èdesapja mellÈ sÌremlÈkeket kÈ-
szÌteni. K¸lˆnbˆzı mÈret˚ Ès
ÈrtÈk˚ sÌrkˆveket gy·rtanak. A
betonbÛl ˆntˆtt m·rv·nylapos
jÛval olcsÛbb, mint a m·rv·ny-
tˆmbbıl faragott. A sÌrkı mel-
lett a teljes sÌrhely rendbetÈtelÈt
is elvÈgzik, kˆrbeˆntik j·rd·val,
igÈny esetÈn le is fedik a hantot.
Mikˆzben a dÌszÌtıelemek, a
bet˚k vÈsÈse finom kezet igÈ-
nyel, addig a betonˆntÈs nehÈz
munk·ja a jÛ fizikum megırzÈ-
sÈben, az ·llÛkÈpessÈg erısÌtÈ-
sÈben segÌt. Ma m·r ez a szak-
ma is telÌtett, csak az marad meg
a piacon, aki kiv·lÛ minısÈg˚
munk·t kÈszÌt ñ magyar·zza
Szil·gyi. A sÛderkeverÈs, beton-
talicsk·z·s mellett a fiatalember
sportoss·g·t a hagyom·nyırzı
Ìj·szat gyakorl·sa is elısegÌti. E
hasznos Ès ÈrtÈkhordozÛ idı-
tˆltÈs ir·ny·ba Bokor Zolt·n, a
Pusztai Farkasok nÈven ismerttÈ
v·lt Ìj·szcsapat alapÌtÛ tagja cs·-
bÌtotta el ıt. Az Èvek sor·n a ha-

gyom·nyırzı Ìj·szat ter¸letÈn
is megmutatkozott kÈz¸gyessÈ-
ge: tarsolyokat kÈszÌt, a sz¸ksÈ-
ges rÈzdomborÌt·sokat is maga
vÈgzi. A rÈzzel valÛ foglalatos-
s·g·t tov·bbfejlesztette, tˆbb
megbÌzat·st is kapott m·r. PÈl-
d·ul a helyi iskol·nak kÈszÌtett
plakettet.

KÈz¸gyessÈge, alkotÛi kÈsz-
sÈge nem a semmibıl ugrott
elı, m·r kora gyermekkor·tÛl
ott mocorgott benne az ˆnkife-
jezÈs mÛdozat·nak a keresÈse.
Eleinte rajzolgatott, majd grafi-
k·kat kÈszÌtett. Kerekes GÈza
festım˚vÈsz, rajztan·r ˆsztˆn-
zÈsÈre Nagyv·radon elvÈgezte
a kÈpzım˚vÈszeti iskol·t, ahol
a szÌnek, ar·nyok, form·k vil·-
g·nak alapismereteit saj·tÌtotta
el. Soha nem tˆrekedett hÌrnÈv-
re, csak amikor kedve van, ak-
kor lÈp be az istenek privilÈgi-
um·ba, a teremtÈs vil·g·ba.
NÈh·ny alkalommal m·r kˆ-

zˆnsÈg elÈ lÈpett, tˆbbek kˆ-
zˆtt az …rmellÈki ’sz keretÈ-
ben l·thatt·k munk·it. Ha Èp-
pen nincs kedve festeni, vagy

ha elfogyott az alapanyagul
szolg·lÛ farost, akkor vÈsıt
vesz a kÈzbe, jÛkora fatuskÛk-
rÛl faragja le a felesleget.

Szil·gyi L·szlÛhoz nÈgy Ève
˙jabb Ñk¸lˆnckˆdÈsî t·rsult, az
¸veggravÌroz·st is megtanulta.
Ha Èppen aj·ndÈk kell valaki-
nek, csak elıkap egy ki¸r¸lt bo-
ros¸veget, Ès m·r sz¸lethet is a
m˚. Elıbb felrajzolja a mint·t,
majd pedig gyÈm·ntfej˚ kˆszˆ-
r˚vel kicsiszolja azt. Az ¸veg szÌ-
ne meghat·rozza az alkalmazan-
dÛ technik·t. A sˆtÈt szÌn˚ ala-
pon aprÛlÈkosabb grafikai ele-
meket lehet alkalmazni, mÌg az
·tl·tszÛ fel¸let a plasztikus ·br·-
zol·snak kedvez.

IrigylÈsre kÈsztett, hogy egy
ember ennyi mindenhez konyÌt,
r·ad·skÈnt mÈg ·mulatba ejt az
·ltala farag·ssal dÌszÌtett ˆkˆr-
szarvk¸rt megszÛlaltat·s·val is.

A miniarborÈtumbÛl t·vozÛ-
ban vagyok, a lombok rejtekÈ-
ben egy aprÛ mad·rka csivitelÈs-
be kezd. VendÈgl·tÛm r·m kÈr-
dez, hogy ismerem-e a kis dal-
nokot? BÛlogatok. KÈtszer is.
VisszakÈrdezni nem akarok, pe-
dig furdal a kÌv·ncsis·g.

D. Mészáros Elek

Faragott csodavil·g cÌmmel nyÌlt idıszaki
ki·llÌt·s a szÈkelyhÌdi m˙zeum emeleti
termÈben. A ki·llÌt·son dr. Rozsnyai Ist-
v·n vÈrtesi mag·ngy˚jtı farag·ssal dÌszÌ-
tett h·ztart·si Ès egyÈb eszkˆzˆkbıl ·llÛ
gy˚jtemÈnye l·thatÛ. A k¸lˆnleges t·rlatot
Sz˚cs Gyˆrgy muzeolÛgus, az ottom·nyi
ki·llÌtÛh·z vezetıje nyitotta meg, aki mon-
dandÛj·ban kiemelte, hogy a ki·llÌtott t·r-
gyak azt az embert mutatj·k be, amely
haszn·lati t·rgyain kereszt¸l ¸zenetet
akart kˆzvetÌteni. ‹zenetet kÈszÌtırıl,
haszn·lÛrÛl, korrÛl Ès a dÌszÌtÈsek ·ltal
mÈg az emberi ÈrzÈsekrıl is. Hiszen a ki·l-
lÌt·si t·rgyak kˆzˆtt tal·lunk olyan talpas
guzsalyt, amely nem csak a szˆvÈs egyik
kellÈke volt, de mint·ja Ès szÌnezÈse azt is
el·rulja nek¸nk, mikÈnt lett az egyszer˚
haszn·lati t·rgybÛl ÈrzÈsekkel felruh·zott
szerelmi aj·ndÈk. De ilyenek a szÈpen fa-

ragott mosÛsulykok, m·ngorlÛk Kalota-
szegrıl Ès a Dun·nt˙lrÛl, illetve az alfˆldi
Ès a somogyi p·sztorok maguk faragta ivÛ-
csanakjai, borotvatokjai, kan·szk¸rtjei Ès a
mÈlt·n hÌres debreceni mÈzeskal·csos
mestersÈg emlÈkei, a k¸lˆnbˆzı form·j˙
Ès mint·zat˙ ¸tıf·k.

A szakszer˚ t·rlatvezetÈst Ès az ehhez
kapcsolÛdÛ m˙zeumpedagÛgiai foglalko-
z·sokat a VÈrtesi Rozsnyai Istv·n Muze·lis
Gy˚jtemÈny munkat·rsai vÈgeztÈk,
akiknek nem titkolt cÈlja az, hogy a fiatal
gener·ciÛ bepillant·st nyerjen a nagysz¸-
lık, dÈdsz¸lık egykori mindennapjaiba,
megismerve az ·ltaluk haszn·lt eszkˆzˆ-
ket, a rajtuk tal·lhatÛ dÌszÌtmÈnyeket, mo-
tÌvumokat.

Nagyon fontos a nÈpi t·rgyi kult˙ra
gyermekekkel valÛ megismertetÈse, hi-
szen a sz·z-kÈtsz·z Èvvel ezelıtt haszn·lt

eszkˆzˆket a mai iskol·s kor˙ gener·ciÛ
szinte egy·ltal·n nem ismeri. …rdekes be-
legondolnunk, hogy ak·r az elkˆvetke-
zendı sz·z Èvben az unok·ink m·r a
kagylÛs telefont fogj·k csod·lkozva nÈzni
a m˙zeumokban, vagy tal·n m·r a t·bla-
gÈp is m˙zeumi t·rgykÈnt lesz ki·llÌtva.

Bizony rohan az idı, Ès ezzel egy¸tt fej-
lıdik a tudom·ny, a technika, mely m·ra
m·r Èlet¸nk minden ter¸letÈre befurako-
dott. Tal·n Èpp ezÈrt ˆrvendett nagy l·to-
gatotts·gnak a Faragott csodavil·g, hisz a
t·rlatvezetÈs alatt, a t·rgyak b˚vˆletÈben
kicsit kikapcsolhattunk a rohanÛ vil·g
sodr·s·bÛl Ès bepillanthattunk ıseink
egykori tal·n nyugalmasabb Ès egÈszsÈ-
gesebb vil·g·ba.

A Faragott csodavil·ghoz kapcsolva a
ki·llÌt·st l·togatÛ iskol·sok kÈzm˚ves-
foglalkoz·sokon vehettek rÈszt, melyen a
b˙torfestÈs vil·g·ba tekinthettek be. A
Rozsnyai Istv·n-gy˚jtemÈny munkat·rsai
tˆbb m˙ltbÈli mestersÈget felelevenÌtı
m˙zeumpedagÛgiai foglalkoz·st is tarta-

nak, mint a dÈdsz¸leink edÈnyeit vagy az
alfˆldi p·sztorok ÈletÈt megismertetı inte-
raktÌv elıad·s, de agyagoz·s, nemezelÈs,
gyertyam·rt·s, tarsolylemez-domborÌt·s is
igÈnyelhetı, melyeket pedagÛgusokkal
egyeztetve szÌvesen ·thoznak a szÈkelyhÌ-
di Ès kˆrnyÈkbeli iskol·sok sz·m·ra is.

A mostani ki·llÌt·s nyitÛ¸nnepsÈgÈn ka-
lotaszegi nÈpdalok elıad·s·val kˆzrem˚-
kˆdˆtt a BÈres Csilla zenepedagÛgus ·ltal
vezetett SzÈkelyhÌdi B˙zavir·g NÈpdalkˆr.

A Faragott csodavil·g cÌm˚ ki·llÌt·s esz-
kˆzˆkˆn, t·rgyakon, esetenkÈnt tˆrtÈne-
teken kereszt¸l, egy m·sfÈl sz·zaddal ez-
elıtti vil·got t·r a l·togatÛ elÈ. Mindez vi-
szont csak ˙gy v·lhat teljessÈ, ha azt
÷nˆk, l·togatÛk, a saj·t ñ ha nem is fara-
gott, Ès nem is mindig csod·s ñ, de min-
denkÈppen saj·t Ès belsı vil·gukon ke-
reszt¸l tudj·k a magunkÈv· tenni. Mind-
ezt megtehetik a szÈkelyhÌdi m˙zeum
Èp¸letÈben munkanapokon 8ñ16 Ûra
kˆzˆtt egÈszen j˙lius vÈgÈig.

Fekete Katalin

A mosolygós sírköves
Szil·gyi L·szlÛ f·t is farag vagy Ìjat feszÌt, ha ˙gy tartja kedve

Faragott csodavilág
F·bÛl kÈsz¸lt haszn·lati eszkˆzˆk t·rlata

Folytatás a 1. oldalról
Ez˙ttal Berkesi S·ndor Liszt-dÌjas
karnagyot, zeneszerzıt siker¸lt
megnyerni erre a feladatra. A ma-
gyarorsz·gi szaktekintÈly elmond-
ta, neki valÛj·ban Budapesten kel-
lene lennie, ahol l·nya vezetÈsÈvel
a nemrÈg alakult kˆzponti refor-
m·tus kÛrus elsı fellÈpÈsÈt tartj·k.
De ı a szÈkelyhÌdi kÛrustal·lko-
zÛn valÛ rÈszvÈtelt v·lasztotta,
mert fontos sz·m·ra a hat·r innen-
sı oldal·n Èlıkkel valÛ kapcsolat-
tart·s. …rtÈkelÈsÈben elhangzott,
fontosnak tartja az Ènekek tudatos
megv·laszt·s·t. E tÈren is megha-
t·rozÛ jelentısÈg˚ az anyanyelvi-
sÈg, az olyan m˚vek kiv·laszt·sa,
amelyeknek nyelvezete Èvsz·zad-
okon ·t csiszolÛdott Ñdr·gakıvÈî.
Ha van beszÈlt anyanyelv¸nk, ak-
kor van zenei anyanyelv¸nk is. Er-
re nem kisebb nevek tanÌtottak
meg, mint BartÛk, Kod·ly Ès tanÌt-
v·nyaik. SzabÛ Dezsıt idÈzte:
ÑBartÛkot Ès Kod·lyt egy meny-
nyei jÛv·tÈteli bizotts·g aj·ndÈ-
kozta a magyar huszadik sz·zad-
nak.î Javasolta a hangsk·la kit·gÌ-
t·s·t, az ehhez sz¸ksÈges alkal-
mazhatÛ technik·krÛl is szÛlt.

M·r t·vozÛban voltunk az ese-
mÈny szÌnhelyÈrıl, a kÛrustagok
is hazamentek. A templomkert Ûri-
·s f·i alatt m·r bÛkl·szott a csend.
De a szÌvekben, a lelkekben mÈg
visszhangzott az Ènek: tartsd meg
haz·nkat, Isten!

D. M. E.

FellÈpı kÛrusok,
kÛrusvezetık
Albis ñ Herman Csaba
B·lyok ñ JÛn·s S·ndor
BerettyÛszÈplak ñ Bede ErzsÈbet
BihardiÛszeg ñ Ghitea AngÈla
…rbogyoszlÛ ñ Herman Csaba
…rkeser˚ ñ NyÈki Enikı
…rkˆrtvÈlyes ñ Sz˚cs Levente
…rmih·lyfalva ñ Pop Gyˆrgy
…rsemjÈn ñ Cs·ki K·roly
…rszılıs ñ Dolhai Benj·min
Margitta ñ Lıcsei L·szlÛ
Szalacs ñ Botos Magda
SzÈkelyhÌd ñ Bozsoky S·ra

A zene
a legszebb...

SzabadidejÈben mutatÛs alkot·sokat farag

F¸lbem·szÛ hangja van a Szil·gyi L·szlÛ faragta ˆkˆrszarvk¸rtnek
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Manaps·g sokan, sok helyen beszÈlnek
a kˆrnyezetkÌmÈlı, alternatÌv energia-
forr·sokrÛl, de nagyon kevÈs a tÈnyle-
ges megvalÛsÌt·s. EzÈrt is kimagaslÛ a
szÈkelyhÌdi projekt, melynek keretÈben
elkÈsz¸lt a biomassza-erım˚. A beruh·-
z·st a Gazdas·g VersenykÈpessÈgÈnek
FejlesztÈsÈre Ir·nyulÛ OperatÌv Program
keretÈben, eurÛpai uniÛs p·ly·zatbÛl
valÛsÌtotta meg a Bihar Megyei Tan·cs
SzÈkelyhÌd v·rossal Ès BihardiÛszeg
kˆzsÈggel kˆzˆsen, majd lÈtrehozt·k a
kˆzˆs fejlesztÈsi egyes¸letet, az Adi
Ecolandot.

M·jus vÈgÈn projektz·rÛ tal·lkozÛra
hÌvt·k a sajtÛ kÈpviselıit Ès az Èrdeklı-
dıket, ahol a kivitelezı cÈg munkat·rsai
bemutatt·k a lÈtesÌtmÈnyt, elmagyar·z-
t·k annak m˚kˆdÈsÈt. Az esemÈnyen je-
len volt Cornel Popa, a megyei tan·cs
elnˆke, Stela Sab„u, az Adi Ecoland
vezÈrigazgatÛja Ès M·ty·si G·bor vezÈr-
igazgatÛ-helyettes.

A bej·rati modern mÈrlegtıl kezdve
megtekintettÈk a szerves tr·gy·t Ès a
biomasszat·rolÛ-egysÈgeket, a tart·lyo-
kat, ahol a massza erjesztÈsÈvel g·z ke-
letkezik, a g·zgy˚jtı tart·lyokat, a ve-
zÈrlırendszert Ès az 500 kW-os ·ramfej-
lesztı gener·tort. A lÈtesÌtmÈny bej·r·sa
ut·n sajtÛt·jÈkoztatÛt tartottak.

Cornel Popa a lÈtesÌtmÈny elınyeit
ecsetelve elmondta: 2260,54 tonn·val
csˆkkenti az Èves szÈn-dioxid-kibo-
cs·t·st, meg˙julÛ energiaforr·st, bio-
massz·t haszn·l, Èvente 5440 tonna ·lla-
ti tr·gy·t semlegesÌt, ˙j munkahelyeket
teremt, biztos felv·s·rlÛpiacot jelent a

zˆld takarm·nyt termesztık sz·m·ra. A
visszamaradÛ hÌg levet mezıgazdas·gi
ter¸letek tr·gy·z·s·ra haszn·lj·k majd,
a szil·rd anyagbÛl pedig jÛ minısÈg˚ vi-
r·gfˆld kÈsz¸l, ami csomagolva egy m·-
sodlagos bevÈteli forr·st jelent.

A legfontosabb, hogy villany·ramot Ès
nyeresÈget termel a biomassza-erım˚.
A beruh·z·snak kˆszˆnhetıen SzÈkely-
hÌd sz·m·ra ingyenes lesz a kˆzvil·gÌt·s
Ès az ˆnkorm·nyzati intÈzmÈnyek vil-
lany·ram-fogyaszt·sa.

Stela Sab„u vezÈrigazgatÛ elmondta,
hogy a projekt 2013 j˙lius·ban indult. A
tervek elkÈszÌtÈse ut·n siker¸lt kiv·lasz-
tani a munk·latokat vÈgzı cÈget Ès be-
szerezni a berendezÈseket. A kivitelezÈs
2015 m·rcius·ban kezdıdˆtt Ès a tervek
szerint tavaly decemberÈben be kellett
volna fejezıdjˆn. Mivel v·ltoztak a g·z
elı·llÌt·s·ra Ès felhaszn·l·s·ra vonatko-
zÛ tˆrvÈnyek, ezÈrt a munk·latokat csak
mostanra siker¸lt befejezni, tˆbb min-
dent a mÛdosÌtott jogszab·lyhoz kellett
igazÌtaniuk. Hozz·tette, hogy a rom·n
tˆrvÈnykezÈs nagyon nehÈzkes, mintha
sz·ndÈkosan akad·lyokat akarn·nak
gˆrdÌteni a beruh·z·sok ˙tj·ba.

M·ty·si G·bor vezÈrigazgatÛ-helyettes
is a folyton v·ltozÛ tˆrvÈnyi elıÌr·sok
okozta nehÈzsÈgekrıl beszÈlt. Tˆbb ·l-
matlan Èjszak·juk is volt, de a mÛdosÌ-
tott, m·jusi hat·ridıt siker¸lt betartani.
M·r megvolt a prÛba¸zemeltetÈs, a be-
rendezÈs jÛl vizsg·zott. NÈh·ny hÈt, Ès a
lÈtesÌtmÈny teljes kapacit·ssal m˚kˆdÈs-
be ·llÌtj·k.

Tiponut Tibor

A kˆvetkezı nÈgy Èvben is BÈres Csaba szo-
ciolÛgus vezeti v·rosunkat, miut·n SzÈkely-
hÌd Ès a hozz· tartozÛ telep¸lÈsek v·lasztÛ-
polg·rainak meggyızı tˆbbsÈge ˙jra bizal-
mat szavazott a jelenlegi polg·rmesternek.
A j˙nius 5-i helyhatÛs·gi v·laszt·sok nyo-
m·n a 17 tag˙ v·rosi tan·csban a Rom·niai
Magyar Demokrata SzˆvetsÈgnek (RMDSZ)
elırel·thatÛan tÌz, a Szoci·ldemokrata P·rt-
nak (PSD) nÈgy, az ErdÈlyi Magyar NÈpp·rt-
nak (EMNP) Ès a Magyar Polg·ri P·rtnak
(MPP) egy-egy kÈpviselıje lesz, rajtuk kÌv¸l
egy f¸ggetlen jelˆlt is mand·tumot szerzett.

A 2016-os v·laszt·son a legszorgalmasabb
szavazÛknak az Èrkˆbˆlk˙tiak Ès a csoka-

lyiak bizonyultak, hiszen a falubeliek szinte
kÈtharmada, illetve h·romˆtˆde Èlt a vokso-
l·s jog·val. A tˆbbi telep¸lÈsen is nagyobb
volt a rÈszvÈteli ar·ny az orsz·gos ·tlagn·l
(48,44%), Nagyk·gya kivÈtelÈvel, ahol vi-
szont ar·nylag kevesen szavaztak.

A nemhivatalos eredmÈny szerint a v·ros-
vezetı-jelˆltekre leadott 5093 leadott szava-
zatbÛl 4759 volt ÈrvÈnyes. Ezek ˆsszesz·m-
l·l·sa azt mutatja, hogy BÈres Csaba 2453
voksot gy˚jtˆtt ˆssze (51,54%), majdnem
kÈtszer annyit, mint a 27% kˆr¸li szavazat-
ar·nyt elÈrı szoci·ldemokrata Cristina-
Mona Du˛„. A tˆbbi jelˆlt kettej¸ktıl messze
lemaradva, egyenkÈnt a szavazatok nÈh·ny

sz·zalÈk·t szerezte meg.
Bihar megyÈben k¸lˆnben tˆbb

mint 272 ezer v·lasztÛ szavazott
(53%-os rÈszvÈteli ar·ny). Az elızı
v·laszt·si ciklushoz hasonlÛan most
is 24 magyar polg·rmestere lesz Bi-
har megyÈnek. Ezek kˆz¸l h·rom ˙j
polg·rmester kezdi meg a munk·t
…rbogyoszlÛban, V·mosl·zon Ès
Hegykˆzcsat·rban. A tˆbbi telep¸lÈ-
sen pedig maradtak az eddigi ma-
gyar polg·rmesterek.

A vÈgleges, hivatalos eredmÈnye-
ket kÈsıbb teszi kˆzzÈ a Kˆzponti
V·laszt·si Iroda.

Ér hangja 

BÈres Csaba az …r hangja ÈrdeklıdÈsÈre el-
mondta, az elkˆvetkezendı idıszakra te-
kintve az egyik legfontosabb feladat SzÈ-
kelyhÌd Ès a hozz·tartozÛ falvak ivÛvÌzh·lÛ-
zat·nak befejezÈse. ÑMint v·rosvezetı azt l·-
tom, hogy az ̂ nkorm·nyzat munkat·rsai na-
gyon sokat dolgoznak, viszont ez nem l·tha-
tÛ a lakoss·g ir·ny·ba ñ ezen is dolgoznunk
kell. Amint a kamp·nyban is elmondtuk, Ro-
m·ni·ban a polg·rmestereknek eszmÈletlen
nehÈz dolga van, hisz vannak esetek, ami-
kor a korm·ny az ªÌr·sos szav·hoz´ sem tart-
ja mag·t. Minden energi·nkat afelÈ fogjuk
ir·nyÌtjuk, hogy a lakoss·g alapvetı sz¸k-
sÈgleteit kielÈgÌtı szolg·ltat·sokat biztosÌtÛ
beruh·z·sokat a lehetı leghamarabb tudjuk
kivitelezni. Ez olyan, mint egy h·zÈpÌtÈs.
Nem tehetj¸k r· tetıt, amÌg a fal nincs meg.

Rengeteg terv¸nk van az elkˆvetkezendı
nÈgy Èvre, de priorit·si list·t ·llÌtunk fel Ès lÈ-
pÈsrıl-lÈpÈsre igyeksz¸nk megvalÛsÌtani
azokatî ñ nyilatkozta lapunknak a rÈgi-˙j
v·rosvezetı. Hozz·tette, a kˆvetkezıkben
az oktat·si intÈzmÈnyek, a kˆzszolg·ltat·sok
fejlesztÈsÈvel egy¸tt j·rÛ ÈletminısÈg-javÌt·s,
illetve gazdas·gi Ès turisztikai beruh·z·sok
tekintetÈben akarnak eredmÈnyeket elÈrni.
ÑKˆszˆnettel vessz¸k azoknak a szemÈlyek-
nek a t·mogat·s·t, akik bizalmukkal kit¸n-
tettek benn¸nket. Az elkˆvetkezendıkben
vonalat h˙zunk, mÈrleget kÈszÌt¸nk Ès
igyeksz¸nk olyan tevÈkenysÈget folytatni,
amelyek ·ltal SzÈkelyhÌd Ès a hozz· tartozÛ
telep¸lÈsek lakoss·g·nak bizalmi indexÈt
megtartani Ès nˆvelni tudjukî ñ mondta
az ˙jrav·lasztott polg·rmester.

Febru·rban szÈkelyhÌdi tantest¸let rÈszt vehetett a
Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum alapÌtv·nya, a Scola
Nostra Egyes¸let ·ltal szervezett, az uniÛs p·ly·za-
ti keretbıl finanszÌrozott kir·ndul·son, melynek ˙ti
cÈlja BÈcs volt. A h·romnapos kir·ndul·st sz·mos
tan·r ˆrˆmmel fogadta. A rÈsztvevık az osztr·k fı-
v·ros k¸lˆnbˆzı turistal·tv·nyoss·gait tekinthet-
tÈk meg, a schˆnbrunni kastÈlyt, a termÈszeti
m˙zeumot Ès sok m·s ÈrdekessÈget. A p·ly·zat le-
bonyolÌt·sa Ès maga a kir·ndul·s Mariana Goel Ès
Egeresi Ingrid tan·rnık segÌtsÈgÈvel valÛsult meg.

A Scola Nostra egy m·sik eurÛpai uniÛs p·ly·-
zatban is sikeresen vett rÈszt. Ez a Early School
Leaving, vagyis miÈrt hagyja el annyi di·k az isko-
l·t mÈg jÛval az ÈrettsÈgi diploma megszerzÈse
elıtt. E hasznos Ès Èrdekes kÈpzÈsen kilenc or-
sz·g ˆsszesen 27 rÈsztvevıvel volt jelen. A kÈpzÈs
angol nyelven zajlott, a gyˆnyˆr˚ PalermÛban,
SzicÌli·ban, m·jus 9. Ès 15. kˆzˆtt. A rÈsztvevık

YouthPass-diplom·t kaptak, amely egyetemi ˆsz-
tˆndÌjak megszerzÈsÈnÈl elınyt jelent. Az egy hÈ-
tig tartÛ kÈpzÈs sor·n fontos inform·ciÛkat tudtak
meg a rÈsztvevık, illetve prÛb·ltak megold·so-
kat, lehetısÈget felv·zolni eme jelensÈg csˆkken-
tÈsÈre. Meglepı, hogy Olaszorsz·g Ès Franciaor-
sz·g k¸zd legink·bb az iskol·t kor·n otthagyÛk-
kal, mÌg Lengyelorsz·gban a legalacsonyabb ez a
sz·m. A szÈkelyhÌdi Scola Nostr·t, illetve Rom·ni-
·t Egeresi Ingrid tan·rnı, Filip Fruzsina Ès Major
Zsuzsa kÈpviselte.

RemÈlhetıleg m·s eurÛpai uniÛs p·ly·zatban is
siker¸l majd a Scola Nostr·nak szerepet v·llalni,
gazdagÌtva Ìgy a szÈkelyhÌdi di·kok lehetısÈgeit.

A Scola Nostra Egyes¸let 2006 Ûta m˚kˆdik. Te-
vÈkenysÈgeivel mind a di·kok, mind a tantest¸let
Èrdekeit szolg·lja. Az egyes¸let nonprofit jelleg˚
nemkorm·nyzati szervezet szerepel p·ly·za-
tokban, Ìgy uniÛs forr·sokat is kÈpes lehÌvni.

H·tomhetes angol nyelvtanfolyam
idÈn is SzÈkelyhÌdon

Az …r Hangja Egyes¸let 2016. j˙nius 27ñj˙lius 15. kˆzˆtt h·rom-
hetes angol intenzÌv nyelvtanfolyamot szervez SzÈkelyhÌdon. A t·-
bor idıtartama alatt Amerik·bÛl Èrkezı angol ˆnkÈntes tartja majd
az interaktÌv foglalkoz·sokat, amelyek a szÛbeli kommunik·ciÛ fej-
lesztÈsÈt szorgalmazz·k.
A nyelvt·borba 6ñ18 Èves gyerekek Ès fiatalok jelentkezÈsÈt v·r-
juk. A nyelvt·bor helyszÌne a szÈkelyhÌdi munk·sklub nagyterme
(kapunyit·s j˙nius 27-Èn, hÈtfı reggel 9 Ûrakor).
Jelentkezni a 0786-228306-os vagy a 0762-830344-es telefonsz·-
mon vagy erhangja1@gmail.com e-mail cÌmen lehet.
JelentkezÈsi hat·ridı j˙nius 23. cs¸tˆrtˆk, 19 Ûra. RÈszvÈteli dÌj:
50lej/3 hÈt. Az rÈszvÈteli dÌj fedezi a t·bor sor·n felhaszn·lt esz-
kˆzˆket, amelyek az oktat·st Ès a tanÌt·si kˆrnyezet kellemesebbÈ
tÈtelÈt segÌtik elı.
A program a Nemzetkˆzi Gyermekmentı Szolg·lat nagyv·radi
szervezete, Ès az amerikai Learning Enterprises szervezet segÌtsÈ-
gÈvel valÛsul meg. Partner: SzÈkelyhÌdi v·rosi ˆnkorm·nyzat

Szeretettel v·rjuk mindenkit!

Újraválasztották
Béres Csabát
RMDSZ-tˆbbsÈg˚ tan·cs folytatja a munk·t

Áramot nyernek, pénzt
takarítanak meg az eromuvel

Bécsben és Palermóban a Scola Nostrával

Béres: „rengeteg tervünk van”

¸

SajtÛl·togat·son magyar·zt·k el a biomassza¸zem m˚kˆdÈsÈt

A v·rosi tan·cs
v·rhatÛ ˆsszetÈtele
RMDSZ ñ 2477 szavazat (52,46%): GıdÈr Attila,
Nagy Istv·n, Kaszoni JÛzsef, Csuka JÛzsef, FutÛ
Ferencz Istv·n, Hamza S·ndor, BÈres Attila, Nagy
Attila, Kozma S·ndor, Kıv·ri Gyˆngyi
PSD ñ 934 szavazat (19,78%): Cristina-Mona Du˛„,
Emeric Dud·s, Iacob Nicolae-Radu, Nicolae Du˛„
M·jercsik Attila: 376 szavazat (7,96%)
EMNP ñ 338 szavazat (7,16%): RhÈdey EmÌlia
MPP ñ 249 szavazat (5,27%): Adonyi Gyula
A tˆbbi p·rt/jelˆlt nem Èrte el a mand·tumhoz
sz¸ksÈges bejut·si k¸szˆbˆt (5%).

´́ ´́
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Jelentıs sz·m˙ Èrdeklıdı jelenlÈtÈben
mutatt·k be Gavrucza Tibor nyugalmazott
lelkip·sztor (kÈp¸nkˆn) Gavrucza 70 ñ
…rmellÈki rapszÛdia cÌm˚ kˆnyvÈt P¸n-
kˆsd vas·rnapj·n a SzÈkelyhÌdi V·rosi M˙-
zeum aul·j·ban. A kˆtet mÈltat·s·t felv·l-
lalÛ BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmeste-
re a megjelenteket kˆszˆntı szavai ut·n
arrÛl szÛlt, hogy milyen nagy jelentısÈge
van a telep¸lÈs ÈletÈben, amikor egy, a he-
lyi kˆzˆssÈget Èrintı, a helyi kˆzˆssÈghez
szorosan kˆtıdı, annak szerves rÈszekÈnt
alkotÛ ember m˚vÈt mÈltathatjuk, mutat-
hatjuk be. A m˚ kÈt, egym·stÛl elk¸lˆn¸-
lı, de mÈgis szoros egysÈget alkotÛ rÈszre
oszthatÛ: a szerzı Èletp·ly·j·t diÛhÈjban
bemutatÛ rÈsz Ès a kÈpzım˚vÈsz alkotÛi
p·ly·j·t akvarellekkel illusztr·lÛ gazdag
anyag. Tal·n a szerzı orrf˚i ki·llÌt·s·nak
megnyitÛj·n, Harmat BÈla ·ltal mondottak
jellemzik legjobban Gavrucza Tibor tevÈ-
kenysÈgÈt: ÑSz·madÛ Ernıt az …rmellÈk
kˆltıjekÈnt tartj·k sz·mon, Gavrucza Ti-
borrÛl pedig joggal mondhatjuk, hogy ı az
…rmellÈk festıje, Ès ı a Sz·madÛ-hagyatÈk
egy rÈszÈnek gondozÛja is. A kˆltı kÈt
verseskˆtete jelent meg szerkesztÈsÈben
Ès illusztr·ciÛival, valamint egy mesÈs-
kˆnyv az unok·k illusztr·ciÛivalî.

Az Èletrajzi adatokat, vagy ink·bb ÈlmÈ-
nyeket tartalmazÛ elsı rÈszben Gavrucza

Tibor szÛl az ÈrmellÈki Albison Èlt nagy-
sz¸leirıl, akiktıl ñ vÈlemÈnye szerint ñ
az …rmellÈk akkor mÈg Èrintetlen vÌzi-
vil·g·nak szeretetÈt a gÈnjeiben ˆrˆkˆl-
te, a templomtÈri gyermekkorrÛl, a v·r-
s·nci iskolai Èvekrıl, majd a festÈszetÈt
meghat·rozÛ, a nÈpi m˚vÈszeti iskol·-
ban KristÛfi J·nos tan·r ˙r tanÌtv·nyakÈnt
eltˆltˆtt Èvekrıl. MegemlÌti, hogy egy
sikertelen kolozsv·ri kÈpzım˚vÈszeti
egyetemi felvÈteli ut·n prÛb·lkozott a
protest·ns teolÛgiai felvÈtelivel, hisz val-
l·sos szellemben nevelkedett. A sikeres
vizsga Ès a teolÛgiai tanulm·nyok befeje-

zÈse ut·n kˆvetkeztek lelkÈszi p·ly·j·-
nak ·llom·sai: nagyszebeni cseredi·k-
s·g, a szatm·rnÈmeti L·ncos templom Ès
K¸ltelek, majd BihardiÛszeg, ahol tal·l-
kozott a nagysz¸lık elbeszÈlÈseibıl is-
mert …rmellÈk vil·g·val, mesÈivel. Rˆvid
idı m˙lva Nagyv·rad-˙jv·rosra ker¸lt,
ezen idıszak alatt kˆtˆtt h·zass·got fele-
sÈgÈvel, M·rta asszonnyal. Rˆvid borsi
kitÈrı ut·n kˆvetkezett a Ñnagy szere-
lemî, Gyanta. Itt cseperedtek fel gyerme-
keik, Emese Ès Tibor, ahonnan nÈgy bol-
dog esztendı ut·n a reform·tus gy¸leke-
zet meghÌv·s·ra SzÈkelyhÌd kˆvetkezett,
ahonnan harminch·rom Èvi szolg·lat
ut·n vonult nyugdÌjba. Ezek az Èvek vol-
tak ÈletÈnek legmozgalmasabb Èvei: az
˙j parÛkia felÈpÌtÈse, a m˚emlÈk temp-
lom k¸lsı-belsı fel˙jÌt·sa, a helyi IKE
szervezÈse Ès ir·nyÌt·sa Ès mÈg sorolhat-
n·nk. Itt ÈrtÈk a í89-es v·ltoz·sok, ettıl
kezdve az egyh·zi teendık mellett ko-
moly kˆzˆssÈgi feladatok is h·rultak r·: a
helyi magyar kˆzˆssÈg elsı polg·ri szer-
vezeteinek kiÈpÌtÈsÈnek segÌtÈse, a test-
vÈrtelep¸lÈsekkel valÛ kapcsolatok fej-
lesztÈse, a helyi rendezvÈnyek szervezÈ-
se, melyekbıl nyugdÌjaz·s·ig kivette rÈ-
szÈt. Kˆzben festett. FıkÈnt az ÈrmellÈki
t·jak Ès Sz·madÛ Ernı versei, mesÈi ins-
pir·lt·k. A szakemberek ·ltal is nagyra

ÈrtÈkelt akvarelljeit messze fˆldˆn is
megismertÈk, hisz, tˆbbek kˆzˆtt ñ a tel-
jessÈg igÈnye nÈlk¸l ñ Belgium, Hol-
landia, Budapest, Debrecen, LÈtavÈrtes
Ès tˆbb m·s magyarorsz·gi telep¸lÈs, Ès
termÈszetesen Kolozsv·r, Nagyv·rad,
SzÈkelyhÌd Ès szinte minden ÈrmellÈki te-
lep¸lÈs m˚vÈszetkedvelı kˆzˆnsÈge
megcsod·lhatta az …rmellÈk nagykˆvetÈ-
nek, Gavrucza Tibornak csod·latos vÌz-
festmÈnyeit, Ès nem utolsÛsorban megis-
merhette Sz·madÛ Ernı m˚veit is.
Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkÈsz je-
lenleg a nagyv·radi Tibor Ernı GalÈria
tevÈkenysÈgÈt ir·nyÌtja hihetetlen energi-
·val Ès lelkesedÈssel. A kˆnyvbemutatÛt
BÈres Csilla felolvas·sai, a szintÈn ı·ltala
vezetett B˙zavir·g asszonykÛrus, vala-
mint a Karancsi BÈla vezette SzÈkelyhÌdi
FÈrfikÛrus dalcsokrai szÌnesÌtettÈk. A ren-
dezvÈny rÈsztvevıi a SzÛzatot hallgathat-
t·k meg SzabÛ JÛzsef elıad·s·ban, majd
a szerzı dedik·lta kˆtetÈt.

A leÌrtak ut·n sokan elgondolkodhatunk
rajta, hogyan fÈr ennyi minden hetven Èv-
be? Honnan ennyi energia? KÌv·njuk,
hogy tiszteletes ˙r mÈg hossz˙-hossz˙
Èveken ·t alkosson, tevÈkenykedjen erı-
ben, egÈszsÈgben magyar kˆzˆssÈg¸nk,
sz˚kebb p·tri·nk, az …rmellÈk jav·ra.

Fekete Katalin

Folytatás a 1. oldalról
Hans Stubenberg Ès unokatest-
vÈre, Josef Pilar egy szÈpen fara-
gott Sz˚z M·ria-szobrot aj·ndÈ-
kozott az egyh·zkˆzsÈgnek. ÑVi-
gy·zza, vÈdelmezze az egÈsz kˆ-
zˆssÈget Ès a gyermekeket. Isten
Ûvja az egÈsz h·zat!î ñ z·rta
mondandÛj·t Hans Stubenberg.

Az ¸nnepi szentmise tov·bbi
rÈszÈben Csaba testvÈr bemutat-
ta Szent ErzsÈbet ·ldozatos, pÈl-
damutatÛ Èlet˙tj·t, melyet azut·n
szÌndarab keretÈben elıadtak a
nagyszalontai BÈke kir·lynıje
otthon lakÛi is. ÑMeg vagyok
gyızıdve, hogy az irgalmass·g
Ève Szent ErzsÈbet zar·ndoklat·-
tÛl elmÈly¸lt, gazdagabb, tartal-
masabb lett ErdÈlyben!î ñ mond-
ta Csaba testvÈr.

Az ¸nnepi szentmise keretÈben
Ozsv·th JÛzsef szÈkelyhÌdi plÈ-
b·nos Ès Csaba testvÈr nyolc
gyermeket rÈszesÌtett a kereszt-
sÈg szentsÈgÈben, Isten ·ld·s·t
kÈrve a kicsinyek ÈletÈre.

A gyerekek rÈszÈrıl Kov·cs Ka-
rola meghatÛ, szÌvhez szÛlÛ gon-
dolatokkal ¸dvˆzˆlte Herczegh
Anita asszonyt, s egy vir·gcso-
korral kˆszˆnte meg mindazt a
szeretetet Ès gondoskod·st, me-
lyet a r·szorulÛ gyermekek felÈ
tan˙sÌt.

A szentmise vÈgeztÈvel min-
denki ·tvonult a kastÈlykertbe,
ahol igazi, var·zslatos gyermek-
v·ros Èp¸lt ki, melynek minden
kincse arra v·rt, hogy boldogs·-
got, ˆrˆmˆt csaljon az ¸nnepelt
gyermekek szÌvÈbe.

A kÈzm˚ves m˚helyek gazdag
v·lasztÈka mellett arcfestÈs, lufi-
bohÛcok, nÈpi faj·tszÛtÈr, Ûri·s-
cs˙szda, ugr·lÛv·r, babahem-
pergı, a kˆzlekedÈsi szab·lyo-
kat tudatosÌtÛ izgalmas p·lya Ès
mÈg Èrdekes fizikai kÌsÈrletek is
szÛrakoztatt·k a gyerkıcˆket.

Az ·llandÛ programok mellett a
szÌnpad is tartogatott meglepetÈ-
seket. Kiss Kata Ès zenekara kon-
certje, a Kˆrˆs-kˆr¸l nÈpt·nce-
gy¸ttes bemutatÛja, a Kincskere-
sı m˚hely A r·tÛti csikÛtoj·s
cÌm˚ interaktÌv mesej·tÈka,
a Line dance club countryt·nca,
a zsombolyai Szent Mih·ly-
gyermekotthon nÈpt·nccso-

portj·nak elıad·sa, a Phoenix
sportegyes¸let karatebemu-
tatÛja, a NimrÛd barantacsa-
pat·nak fegyverprÛb·ja, a deb-
receni nÈpi egy¸ttes Szarkal·-
bas csoportja, a szÈkelyhÌdi
gyermeknÈpt·nc-csoport, a deb-
receni nÈpi egy¸ttes Kispr¸csˆk
csoportj·nak nÈpdalai, Ès a Per-
gı Hagyom·nyırzı M˚hely
Pergıkir·ly cÌm˚ nÈpi dramati-
kus j·tÈka ny˙jtott maxim·lis
kikapcsolÛd·si Ès szÛrakoz·si
lehetısÈget a b˙cs˙ vid·m kˆ-
zˆnsÈgÈnek.

Mire a nap lebukott az ısi Stu-
benberg-kastÈly h·ta mˆgÈ, a j·-
tÈkban kellemesen elf·rad gyer-

meksereg b˙cs˙fi·kkal a tarso-
ly·ban, a j·tÈk ˆrˆmÈben megf·-
radtan tÈrhetett haza, Ès a h·zi-
asszony Ès fıszervezı szerepet
betˆltı Kov·cs ¡gnes is meg-
nyugodva pihenhetett meg.

Ezen a napon Szent ErzsÈbet
ereklyÈjÈnek jelenlÈtÈben meg-
tanulhattunk jÛnak lenni Ès jÛt
cselekedni, irgalmas szeretettel
lehajolni a legkisebbekhez. Kˆ-
szˆnet mindezÈrt Csaba testvÈr-
nek, Kov·cs ¡gnes otthonvezetı
vendÈgszeretetÈnek Ès minden
kedves segÌtınek, aki szerepet
v·llalt e csod·kkal teli nap lÈtre-
jˆttÈben.

Fekete Katalin

Gavrucza Tibor – hetven év egy kötetben

Búcsú elokelo meghívottakkal
‹nnepi szentmise a Gyermek JÈzus-otthonban hazai Ès k¸lfˆldi vendÈgekkel

´́´́

Herczegh Anita asszony, a kˆzt·rsas·gi elnˆk felesÈge
a Gyermek JÈzus-otthon lakÛi t·rsas·g·ban Kˆrnyezetbar·t j·tszÛtÈren szÛrakozhattak ˆnfeledten a gyermekek

Hegedus István´́

Kovári Krisztián´́
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M·r meggebedek, r·m sz·rad ez az ingnyi jelmez.
Melyik is vagyok Èn? Az ˆsszevert fej˚, kapatos ·b-
r·zat˙, vagy a francia rendırsipk·s, esetleg az,
amelyik a bitÛkˆtelÈt b·mulja. Rendet tudnÈk ten-
ni magamban, de minek? Majd megteszik m·sok.
Ink·bb azon ¸gykˆdˆm, hogy elker¸ljem a szÈt-
pletyk·zott, kicsavart sztorik lesajn·lt fı- vagy mel-
lÈkszerepÈt. Egy·ltal·n nem adok inform·ciÛt, sıt,
amÌg a huszonhÈt kilogrammra nem esett vissza
tests˙lyom, megmosolyogtam, ha b·rki a betegsÈg
gondolat·t vetette fel. Amikor a kˆrmeim elkezd-
tek felm·llani, a hajam meggyÈr¸lt Ès a bırˆm ny·-
ri leÈgÈs ut·ni h·ml·st idÈzett, csak Èppen elfehÈ-
redve, akkor jegyeztem meg egy-egy kÈrdÈsre,
hogy ·tmeneti gyengÈlkedÈs ez, semmi m·s bajom
nincs. MÈg jÛl is jˆtt az a szerep, amikor lˆkdˆstek,
s mellettem ott nyomta a szˆveget, egy embertelent
alakÌtÛ szÌnÈsz arrÛl, hogy Èn m·r am˙gy is dˆgro-
v·son vagyok. Minek haszn·lok mÈg el egyetlen
beszÌvott levegıt is m·sok elıl?

Megsirattam az enyÈimet... Nem maradt t˙l sok
idı magammal foglalkozni, a lelki·llapotomat min-
dig kiegyens˙lyozottnak Èreztem, de most kimon-
dottan jÛl jˆttek a k¸lsı f·jdalomforr·sok. Tengert
hoztak lÈtre bennem, mikˆzben megevett a b·nat.
Ezen a csontv·zon lˆtyˆgı, pergamenszÌn˚ bır,
vajon mitıl bÌr mÈg Èlni? Bizony, tÈnyleg behab-
zsolt a b˙...

A szÌvem szÈtesik, a fejem l¸ktet. Azelıtt azt gon-
doltam, ilyen nincs is. Na, mÈg egy keveset meg-
lˆkdˆs ez a fiatal kollÈga. Nem rosszas·gbÛl teszi,

nekem meg direkte jÛl jˆn. Hazav·nszorgom. Visz-
nek, ne finomkodjak, azt·n ha igaz, lesz mÈg egy
forgat·si nap.

Ilyen szerepem sem volt mÈg... Se kard, se puska,
a sz˙rÛs szemeimre, sem az izomzatomra nincs
sz¸ksÈg. Egyszer˚en egy halni valÛt l·tnak ben-
nem. Soha nem kedveltem az ilyen tÌpus˙ szˆvege-
ket, szÌnpadon Ès filmben sem. Most ezt osztott·k
r·m... Meg kell adni, elfogadtam. RemÈlem, meg-
Èrem a film vÈgÈt. A premier nem Èrdekel, nem dac-
bÛl Ès nem is gıgtıl. Tal·n majd nÈmelyek megsi-
ratnak... ⁄gy, ahogyan megˆregedtem, m·r az ˆt-
venˆtˆdikben j·rok. Most tÈnyleg ˙gy Èrzem, vÈn,
aggasty·n vagyok Ès megÈrtem erre a szerepre.

Nem voltak Èrtelmetlen ·lmaim, egy kis h·zat
akartam, felesÈget Ès kÈt gyereket. Szerettem vol-
na, hogy tisztessÈges, megbÌzhatÛ embernek tart-
sanak, bÈkÈs csal·di h·tteret akartam felesÈgem-
nek biztosÌtani.

FÈl sz·zadn·l is tˆbb van mˆgˆttem. Azt hiszem,
most ˆrˆkre leteszek minden fegyelmezettsÈget,
szakmai vezÈnyszÛt. Sosem figyelek a megritkult
hajamra, kihullt fogamra, egÈszen m·s szerep v·r
r·m. HasonlÛak, mint azok, melyeket egy ideje
nem kˆzˆnsÈg elıtt j·tszom. M·r Ìgy is csuda, hogy
r· nem mentem. Most vÈget Èr ez a csoda, mÈg
j·tszhatnak egy keveset a nevemmel. FÈrfi-e vagy
nı? Ma m·r mindenki tudja, ha szÛba ker¸lˆk,
hogy a kÈrdÈs ˆnmag·ban nonszensz. H·t Èg vele-
tek, emberek!

id. Boér Péter Pál

Légypapír
Mennyi haver, Ès le se akarnak
onnan jˆnni. RendkÌv¸l Ìnycsik-
landÛ az illat. Meggyıztek, m·r
megyek is! Rep¸lˆk! Csak tud-
n·m, miÈrt ilyen elv·ltoztatÛsan
teszem? Egy keveset egy ir·nyba,
majd gyorsan le, de kisz·mÌtha-
tatlanul balra, majd jobbra fel, az-
t·n elıre, h·tra. Ezt Èn ezt m·r
Ìgy csin·lom, de ettıl f¸ggetlen¸l
cÈlba szoktam tal·lni. Pedig a
m˙ltkor nagyon furcs·t ·lmod-
tam. Abban a nagy tengerben,
ott, a finom cs˙szÛs mellett, tal·n
lavÛrÛce·nnak hÌvj·k, a kis he-
gyet, ami folyton kopik, azt hi-
szem, szappannak.

Iv·s kˆzben megakadt egy bu-
borÈk a torkomon Ès eszmÈlete-
met vesztettem. VÌzbefullad·som
ut·n egy kisebb kÈz emelt ki,
majd feltett az asztalra. Erre ter-
mÈszetesen nem emlÈkezem,
nem is emlÈkezhetem, egy ren-
des lÈgy vÌzbefulladt ·llapotban
nem spekul·l. SÛhegy termett fe-
lettem, ami kiszÌvta belılem a
nedvet, Ès alig kecmeregtem ki
alÛla, m·ris elkapott ugyanaz a
kis undok kÈz, visszadobott a la-
vÛrba. Ezt ˆtszˆr ismÈtelte meg.

Most itt rˆpkˆdˆk, mÈgis m·r
lassan vÈn¸lve, s Ìgy a tizedik na-
pom kˆr¸l m·r ˙gy mondan·m,
bˆlcsebb vagyok. Ahol sokan
vannak, ott jÛ! Az emberektıl
hallottam, sok jÛ ember kis he-
lyen is elfÈr, h·t sok jÛ legyek ha-
sonlÛkÈppen. Tˆmˆr¸lj¸nk, gye-
rekek! Jˆvˆk! …rdekes, egyik sem
szÛl semmit, nem v·laszolnak,
b·r l·tom, hogy lassan, de bizto-
san mozgolÛdnak.

Semmi baj, amit megÌgÈrtem,
megÌgÈrtem, Èn ·llom a szavam,
m·r itt is vagyok! HÈ fi˙k, ez fi-
nom! TÈrdig s¸ppedtem a kaj·-
ba. Na l·ssuk, egy¸nk egy na-
gyot! Hopp·! OdÈbb kÈne men-
ni, de nem tudom kivenni a mo-
cs·r-kajatˆmbbıl, l·baim kˆz¸l
az egyiket sem, Ès a szippanty˙m
is beleragadt a csemegÈbe. JÈ,
cs˙cs! Ilyennel mÈg nem tal·l-
koztam. A kaja akar megenni en-
gem! Annyira jÛ Ès Èn annyira
szeretem! Csak ezek a sr·cok
mondan·nak itt valamit, mert
unatkozom... Most m·r tÈnyleg

arrÈbb kÈne menni, mert... De a
tˆbbiek is egy helyben ·llnak,
mÈg maradok. M·r csak azÈrt is,
mert menni nem tudÛ betapadt-
s·g, Ètekfogs·g rÈtegben, legfel-
jebb szemrÈteget mereszthet.

H·t kÈrem Èn zab·lok, mondja-
nak, amit akarnak, ez finom.
Igaz, bel¸l is ragadok m·r, de kit
Èrdekel a sov·nyak kˆz¸l, hogy
Èn dagadok. Tal·n fordÌtva! ’k
szeretnÈnek jÛl meghÌzni, hogy a
teljes kÈt-h·rom hÈtnyi Èlet¸ket
jÛl belakva z¸mmˆghessÈk vÈ-
gig. Ajjaj, kajatenger... Bˆfˆgni
szeretnÈk, de a torkomon ragad,
nagyon t·pl·lÛ az ilyen. Addig
szÌvom, mÌg le nem eszem a l·ba-
imrÛl, Ès azt·n rep¸lˆk a tˆbbiek-
kel egy¸tt, mert valÛszÌn˚leg ık
is ugyanazt csin·lj·k. Mi legyek
nagyon intelligensek vagyunk,
azÈrt hÌvnak Ìgy, egyÈbkÈnt nele-
gyeneknek hÌvn·nak. ÷sszetett
szemem, ˆsszetett kÈpe ragadÛs.
MÈly¸lˆk. Egyszer, mÈg nagyon
fiatal koromban valahol azt hal-
lottam, hogy a z¸llÈs mocsar·ba
lehet s¸ppedni. Ez volna az? Itt
senki nem beszÈl. Verdesnek
sz·rnyaikkal, valaki m·r azt sem,
csak eszik, eszik, eszik. Lassan Èn
is ˙gy Èrzem magam, mint mikor
az a kis mocsok belefojt a lavÛr-
Ûce·nba. Megjegyzem, pocsÈk
dolog annyiszor kim˙lni... Eddig
mÈg mindig felsÛzott, vagy a nap
kiszedte belılem a cs˙zhoz ha-
sonlÛ fullad·si t¸neteket. Rˆvi-
debb kÛv·lyg·s ut·n ismÈt
sz·rnyra kaptam, de olyan mÈg
nem fordult velem elı, hogy evÈs
kˆzben Èrezzem azt a furcsa Èr-
zÈst, amit a szappanbuborÈkok
kˆz¸l a lavÛrÛce·ni talapzatra le-
l·tva Èrzek. Mi van az eszmÈle-
temmel? Kezdek ·tmeneti cs˙zt
kapni, vagy isi·szt? Az ilyen spe-
ci·lisan orvosi kifejezÈsekhez
nem t˙lzottan Èrtek... Pang, pan-
gabb, mÈg pangabb... HÈ, eszmÈ-
let, ne hagyj m·r itt! Mert Èpp egy
kifogyhatatlan kajarengeteg kel-
lıs kˆzepÈn nem k·bulhatok el.

MÈg h·rom, addig elsz·molok
ah·ny lÈgyl·bam van, Ès tovarˆp-
pen hajdan volt eszmÈletem. Nem
baj. Megint jˆn az a kis mocsok.
Surr, rep¸l¸nk tov·bb a sr·cok-
kal, mert ıket is ˆsszeszedi.

id. Boér Péter Pál

Kedves olvasÛink!
Mostani lapsz·munkkal kezdıdıen idıszakosan kultur·lis,
m˚vÈszeti rovattal is jelentkez¸nk, melyben tÈrsÈg¸nk alko-
tÛit, ÌrÛit, kˆltıit  mutatjuk be. Mostani lapsz·munkban a
Nagyk·gy·n Èlı id. BoÈr PÈter P·l prÛzaÌrÛ kÈt novell·j·t kˆ-
zˆlj¸k, valamint NÈmet Andrea szÈkelyhÌdi kˆltını verseivel
Ès grafik·ival kedvesked¸nk.

Nemzetemnek vagyok katonája
Juh·sz J·cint emlÈkÈre

Dal Neked
Ez egy dal senkinek
Senkitıl
De mÈgis valakinek
H·t Neked.

Nem szÛl semmirıl.
Csak ˙gyÖ
De mÈgis valakirıl,
H·t RÛlad.

Dalolom Neked.
Csak Neked!
De nem kell rÛla tudnia senkinek.

F·j
Temetik egy l·ny mosoly·t,
s rajta kuty·k ¸lnek n·szt.
Valaki te·t tˆlt egy szalonban,
Valami nagyon f·j a vil·gban.

Valaki ring karomban, karodban.
Egy ·lom gyermekkorodban.
Az Èlet ·sÌt,
Valaki sz·mjegyeket m·sÌt.

Hozz·d b˙jik a szÛ:
” mondd ez mire volt jÛ?
Gyilkos vagy b¸ntetlen¸l,
Zakatol az agy sz¸ntelen¸l.

Egyed¸l f·j a semmi,
mÈgis oly Ûri·s tud lenni.
Semmit sem kellene tenni,
Csak egy mosoly elÈg tudna lenni.

Tan·cs
Nekem f·jt jobban,
MÈgis te hordod a gy·szt.
‹ljˆn b·r fÈrfi Ès nı n·szt,
Az asztalra Èn hajÌtom vÈg¸l az ·szt.

Dobjon meg b·rki kıvel,
PrÛb·ljon b·r fÈrfi a nıvel.
…n t·vozok emelt fıvel.

Legyek b·r fÈnynek,vagy ·rnynak ıre,
Ez tan·cs. Nem kell megriadnod tıle:
Csak igaz fÈrfi vigy·zhat a Nıre.

Német Andrea
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Sziasztok
Pajtikák!

Egyre jobban Èrzem, hasonlÌtunk
egym·sra. Az Èdesany·kat bemu-
tatÛ rajzaitok Ès Ìr·saitok meleg-
sÈget, kimondhatatlan szeretetet
sug·roznak. …n is Ìgy Èrzek az
anyuk·m ir·nt. :) A mostani lap-
sz·mban egy egÈsz oldalt szen-
telt¸nk az alkot·saitoknak, hisz
bekopogtatott a v·rva v·rt vak·-
ciÛ Ès Ìgy m·r csak az ̇ j tanÈvben
tal·lkozhatunk. KÌv·nok nektek
kellemes nyarat, sok-sok felejthe-

tetlen ÈlmÈnyt. J·tszatok, nyaral-
jatok, focizzatok, strandoljatok,
ÈlvezzÈtek a meleget, sÈt·ljatok a
termÈszetben Ès mindezt ˆrˆkÌt-
sÈtek meg nekem, rajzokban, Ìr·-
sokban, hisz a kˆvetkezı tal·lko-
z·skor a ny·ri ÈlmÈnyeitekrıl
sz·molok be. Vigy·zzatok maga-
tokra, legyetek jÛk Ès a nagyva-
k·ciÛban is gondoljatok r·m! :)
Cuppantalak benneteket!

Kópé

Szabó Dóra, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)
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Molnár Miranda,
I. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¸

Anya szÈp, okos, takaros nı. Sze-
rintem ı a legszebb nı. Nagyon
szeretem, mert segÌtıkÈsz. A sze-
me szÌne barna, a haj·t festeni
szokta, ·ltal·ban vˆrˆsre. Im·-
dom, mert ı a legjobb anya a vi-
l·gon. Az Èdesany·m a legfonto-
sabb ember a sz·momra.

Serban Denisz,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az Èn Èdesany·mat ˙gy hÌvj·k,
hogy Katalin. Haja szıkÈs-barna.
A szeme zˆld szÌn˚. Alacsony Ès
nagyon szÈp nı. Otthon sokat
szokott dolgozni. B·tor, erıs Ès
kedves. Bar·ts·gos Ès megbÌzha-
tÛ. Mindenkinek szokott segÌteni ,
nÈha nekem is, amikor nem tu-

dom a h·zi feladatot. Sokat taka-
rÌt. reggel mindig ı kel fel elıszˆr.
Szerintem ı a legjobb anyuka.
Szabó Ildikó-Katalin, IV. B

oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az Èn anyuk·m egy kedves, ba-
r·ts·gos nı. Magas, karcs˙ alkat,
kedveli a gyerekeket. NÈha szi-
gor˙, de van amikor engedÈ-
keny, ezÈrt is aj·ndÈkoztam meg
any·k napj·ra egy saj·t kez˚leg
kÈszÌtett nyakÈkkel. Nagyon
ˆr¸lt neki, mivel szereti a megle-
petÈseket, ezÈrt minden ¸nne-
pen megaj·ndÈkozom. …n na-
gyon szeretem az anyuk·mat.

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

Az Èn anyuk·m egy alacsony Ès
szÈp nı. Sz·momra ı a legszebb
a vil·gon. Fekete a haja, barna a
szeme Ès nagyon jÛl fız. A mun-
kahelyÈn sokat dolgozik. Otthon
is nagyon szorgalmas. ’ kedves,
jÛszÌv˚ Ès osztozkodÛ. Sz·mom-
ra ı a legjobb anya a vil·gon,
mert mindig meglep valamivel.
RemÈlem, hogy ı sok·ig fog Èlni.

Filep Patrik Titusz,
IV. B oszt·ly ( SzÈkelyhÌd)

Az Èn anyuk·m nagyon szÈp nı.
VÈkony testalkat˙ Ès a haja fes-
tett. Sokat dolgozik a munkahe-
lyÈn Ès otthon is. GondoskodÛ,
kedves Ès okos. Mindig gondos-
kodik rÛlam. Nagyon szeretem az
anyuk·mat, mert vigy·z r·m.

Hasznosi Bendegúz,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az Èn Èdesany·m kicsit alacsony
Ès vÈkony testalkat˙. Haja vˆrˆs,
szeme barna, arca szÈp. ’ sz·-
momra a legszebb nı a vil·gon.
Anya nagyon szorgos, szigor˙ is
ha kell. Nagyon jÛl fız Ès fino-
mak a s¸tijei. Kedves, vicces Ès

ha r·Èr szeret j·tszani, fıleg t·r-
sast. AzÈrt szeretem mÈg az anyu-
k·mat, mert ı a legodaadÛbb
Èdesanya az egÈsz vil·gon.

Pál Dominik,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az anyuk·m szÈp, vÈkony testal-
kat˙ Ès elÈg alacsony nı. MegbÌz-
hatÛ, jÛszÌv˚, szorgalmas, elÈg
okos Ès takaros. Nagyon jÛl fız,
s¸t Ès sokat takarÌt. A h·zi feladat-
ban gyakran segÌt Ès sokat tˆrı-
dik velem. Sz·momra az anyu-
k·m a legszebb a vil·gon.

Béres Attila,
IV. B oszt·ly ( SzÈkelyhÌd)

Az Èn anyuk·m vÈkony alkat˙,
nem t˙l magas, de nem is ala-
csony. A hajszÌne barna, a szeme
kÈk. Nagyon kedves, t¸relmes,
megÈrtı Ès takaros. NÈha, ha
rosszak vagyunk, akkor szigor˙.
Tal·lÈkony, nem b¸szke. Ha bol-
dog vagyok velem egy¸tt ˆr¸l.
Gyakran elnÈzi a hib·im, de nÈha
megfenyeget, ha rossz vagyok.

Kádár Tamás,
IV. B oszt·ly ( SzÈkelyhÌd)

…desany·mnak
…n voltam a magzat,
te pedig az anya!
…n voltam az unoka,
te pedig a nagymama!
Gondozgatt·l, vigy·zt·l r·m
te anya Ès nagymama!

Bara Boglárka,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Felkelem, s odamentem any·hoz.
rajzoltam egy szÈp rajzot,
s vettem egy csokor vir·got.
Mindent neki kˆszˆnhetek!

Bereczki Zsanett,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

…desany·m ˙gy szeretlek,
mindent megtennÈk Èrted.
Te neveltÈl, te gondozt·l,
szeretgettÈl, ˆlelgettÈl.
…desany·m ˙gy szeretlek,
mindig csak ˆlelgetnÈlek!

Szallai László,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

…desany·m Èn ˙gy szeretlek,
ahogy senki se szeret.
Megh·l·lni a sok jÛt nem tudom.

Szabó Dorka,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az Èn Èdesany·m mindig szeretett,
mindig megˆlet engem,
dÈdelgetett, babusgatott
nagy szeretettel.

Kaszta Kitty,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

…desany·m Èn ˙gy szeretlek,
mindent megtennÈk Èrted.
Te neveltÈl, te ˆlelgettÈl.
Kˆszˆnˆm, amit Èrtem tettÈl,
Dr·ga Èdesany·m!

Csorba Kristóf,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az anyuk·m sok mindent
megenged Ès j·tszik velem.
Anyuk·m fız nekem.
szeretem az anyuk·mat!

Hegyessy Zsombor,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

”, Èdes anyuk·m,
ha csak r·d gondolok,
tiszta szÌvvel mosolyogsz!
”, Èdes anyuk·m,
˙gy szeretlek tÈged !

Rákosi Jenõ,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Ott volt·l, mikor sÌrtam,
mikor nevettem,
te mindig ott volt·l mellettem.
Tıled sose vehetnek el engem.

Szabó Dóra,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

…des, jÛ any·m,
mindig vigy·zol r·m.
Itt vagyok veled.
Mindig szeretni foglak.
Megcsin·lok mindent.
Mindig melletted leszek!

Szabó Vivien,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

…desany·m
…n annyira szeretlek tÈged,
hogyha egy csillag volna,
Èn azt is neked adn·m.

Hogyha egy vir·g nyÌlna,
Èn azt is neked adn·m.
Te mindig jÛ volt·l hozz·m.
De Èn mit adtam cserÈbe?
Te azt sosem kÈrted,
De tal·n a kÈt szemem
el·rulta nÈked.

Bajkó Péter,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Futó Ágota, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd) Tõtõs Réka, I. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd) Pop Kinga, I. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Dézsi Krisztián, I. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd) Nagy Francesca, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd) Horváth Fanni, elık. oszt·ly (SzÈkelyhÌd)
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Az elm˙lt Èv j˙nius·nak vÈ-
gÈn vett b˙cs˙t, kˆzel ne-
gyedsz·zados szolg·lat ut·n
az Èrkˆbˆlk˙ti reform·tus
gy¸lekezettıl Czondi Istv·n
lelkip·sztor. Ez Èv ·prilis·-
nak kˆzepÈtıl Led·n Istv·n
(kÈp¸nkˆn) hordozza to-
v·bb a gyˆnyˆr˚sÈges terhet,
a r·test·lÛdott szolg·latot.

Kˆzel tÌz hÛnapja j·rtam utolj·ra
az Èrkˆbˆlk˙ti reform·tus parÛ-
ki·n, Czondi tiszteletes kikˆszˆ-
nı istentiszteletekor. Az eltelt idı
alatt sem lett mag·ra hagyva a kˆ-
zˆssÈg, lelkÈszt·rsak besegÌtet-
tek, szolg·ltak a hÌvek felÈ.

M·r az udvarrÛl jÛl l·tni, v·lto-
z·sok tˆrtÈntek a paplak t·jÈ-
k·n, hıszigetelı ablak vÈdi a
hossz˙ folyosÛt. A bej·rat elıtt
kisfi·val foglalatoskodik Led·n
tiszteletes. Kezet ny˙jt, bemutat-
kozunk egym·snak, bennebb
tessÈkel. Friss festÈkillat terjeng
a levegıben, patyolattisztas·g
minden˚t. Meg˙jult a lelkÈszlak.
ElvÈgre ˙j borhoz ˙j tˆmlı du-
k·l. ÕzlÈsesen kialakÌtott konyha,
a szÌnek passzolnak, ˆsszhang-
ban vannak a j·rÛlapokÈval.
Csak gyanÌtom, hogy ebben a
tiszteletes asszonynak is benne
van a keze, ı nıi lÈlek finoms·-
gai tetten Èrhetıek. Alig kÈt nap-
ja Èrkezett a csal·d ˙j szolg·lati
helyÈre, ezÈrt mÈg akad tenniva-
lÛ, helyre kell igazÌtani egy-kÈt
dolgot. SegÌtı kezek Èpp az
egyik ablakkeretet Ñfoltozz·kî,
csak ˙gy sercen a gyÈm·ntfej az
¸veglapon.

A tiszteletes tizenhat Èv lelkÈszi
tapasztalattal a h·ta mˆgˆtt vi-
szonylag messze vidÈkrıl Èrke-
zett a faluba, ahol p¸spˆki kine-
vezÈssel vette ·t ˙j szolg·lati he-
lyÈt. SzerencsÈre ık nem tÈved-
tek el, mint a drÛtostÛt …rkˆbˆl-
k˙ton, a domb magas·n ·llÛ
templomtorony jelzi a jÛ ir·nyt.
÷r¸l a hely nyugalm·nak, a zˆl-
d¸lı t·j, a vˆlgyek Ès emelkedık
egy kis szÈkelyfˆldi szigetet, ˆle-
lÈsnyi otthont jelentenek az Èr-
mellÈki sÌkban.

Led·n Istv·n AlsÛ-H·romszÈ-
ken, Aldoboly faluban l·tta meg a
napvil·got nÈgy Èvtizeddel ez-
elıtt. A h·romsz·zˆtven lakos˙
falu hat·rtelep¸lÈs Sz·szvidÈk Ès
SzÈkelyfˆld kˆzˆtt. BrassÛtÛl
h˙sz kilomÈterre, Sepsiszent-
gyˆrgytıl pedig tÌzre helyezkedik
el. Reform·tusok Ès ortodoxok
Èlnek egy kˆzˆssÈgben, akik job-
b·ra csak vall·suk rÈvÈn k¸lˆn¸l-
nek el egym·stÛl, hisz a kevÈs
sz·m˙ rom·n mÈg egym·s kˆzˆtt
is magyarul szÛlal meg. Illetve
mÈgis akad egy ember, akirıl
nemcsak harangz˙g·skor lehet

kiderÌteni, hogy mifÈlefajta. Kocs-
m·bÛl jˆvet gyakorta vÈgig kia-
b·lja a falut, hitet tÈve nemzeti
hovatartoz·s·rÛl. ÑªOl·h vagyok,
ol·h vagyok´ ñ szokta acsarkod-
ni. Igaz, magyarul teszi mindeztî
ñ f˚szerezi beszÈlgetÈs¸nket nÈ-
mi humorral a tiszteletes.

M·r gyermekkor·ban is ott mo-
corgott benne a gondolat, a v·-
gyakoz·s a lelkÈszi p·lya ir·nt.
Mire Sepsiszentgyˆrgyˆn a Mikes
Kelemen ElmÈleti LÌceumban le-
ÈrettsÈgizett, a gyerekkori ·lom
komoly elhat·roz·ss· Èrlelıdˆtt.
Elsıre felvettÈk a kolozsv·ri re-
form·tus teolÛgi·ra, amelynek el-
vÈgzÈse ut·n BrassÛba ker¸lt se-
gÈdlelkÈsznek. KÈt Èv ott-tartÛz-
kod·s ut·n m·sfÈl Èv segÈdlel-
kÈszkedÈs kˆvetkezett Segesv·-
ron. Azt·n missziÛs lelkÈszi fel-
adattal bÌzt·k meg, Zernyestre
ker¸lt. KÈsıbb a Beszterce-Na-
szÛd megyei MezıˆrmÈnyes kˆ-
vetkezett szolg·lati hely¸l, ahol
szintÈn missziÛs munka v·rta,
tˆbb telep¸lÈsen is szolg·lt a mÈg
meglÈvı maradÈk felÈ. Kitart·st
igÈnylı Èvek voltak ezek a jav·-
bÛl, de erıt adott az emberek hi-
t¸khˆz, vall·sukhoz valÛ ragasz-
kod·sa ñ emlÈkszik vissza a lelki-
p·sztor. Az elszÛrv·nyosodott te-
r¸leteken gyakori, hogy magya-
rul m·r alig tudnak, tˆbbnyire ro-
m·nbÛl t¸kˆrfordÌt·ssal szˆvik a
mÈg lÈtezı anyanyelv szil·nkma-
radv·nyait, de reform·tuss·guk
egyelıre kikezdhetetlen. Az
identit·studat furcsa vil·g·t Èlik.
Egy ismerısÈvel beszÈlgetett er-
rıl, aki BrassÛban annak idejÈn

nÈmet nyelv˚ iskol·ban tanult,
Èdesanyja magyar ajk˙, Èdesapja
rom·n nemzetisÈg˚. Elmond·sa
szerint elmÈleti dolgokrÛl nÈme-
t¸l gondolkodott, ha h·zi munk·-
rÛl, s¸tÈsrıl-fızÈsrıl elmÈlkedett,
akkor a magyar ker¸lt elıtÈrbe.
Munkahelyi ¸gyintÈzÈskor a ro-
m·n nyelv v·lt kiz·rÛlagoss·.

…rkˆbˆlk˙tra ÈrkezÈs¸ket meg-
elızıen hÈt Èvig a BesztercÈtıl
h˙sz kilomÈterre fekvı Tacson
Èlt a csal·d ñ rendezi kronolÛgiai
sorrendbe mondandÛj·t a lelki-
p·sztor. Kˆzben besettenkedik a
legnagyobbik legÈny, a nyolc Ès
fÈlÈves ¡bel. Majd a tiszteletes
asszony, JoÛ Katalin k·vÈval, cso-
kol·dÈval trakt·l. Elıszˆr akkor
csapom ˆssze a tenyerem, ami-
kor megtudom, hogy ı is lelki-
p·sztor, mikÈnt a fÈrje. M·sodik
meglepetÈskÈnt Èr, hogy a kˆz-
igazgat·silag ¡rp·stÛhoz tartozÛ
MagyardÈcsÈn sz¸letett, ahonnan
nÈhai apÛsom is sz·rmazik.

Tacson felv·ltva hirdettÈk az
igÈt a kÈtsz·zhetven lelkes gy¸le-
kezetnek. A telep¸lÈs magyarok
·ltal lakott, Beszterce megye egy
mÈg meglÈvı gyˆngyszeme. LÈ-
leksz·ma soha nem haladta meg
a h·romsz·zˆtven fıt, manaps·g
pedig kilencvenen lakj·k. KissÈ
Èrtetlenkedve ·llok a sz·mok vi-
har·ban, hogyan lehet kÈtsz·z-
hetven tag˙ gy¸lekezet Tacson,
ha kilencvenen Èlnek a faluban?
A tiszteletes vil·goss· teszi a fel-
adv·nyt: a telep¸lÈsrıl kirajzot-
tak, b·r tˆbben kˆz¸l¸k messze
Èlnek, egyh·ztags·gukat nem
mondt·k fel, a gy¸lekezet felÈ va-

lÛ anyagi kˆtelezettsÈg¸knek ele-
get tesznek.

KÈrdÈsemre, hogy mi a jobb
egy fiatal pap sz·m·ra, ha azon-
nal bedobj·k a mÈlyvÌzbe Ès saj·t
gy¸lekezetet kap, vagy pedig
bˆlcsebbÈ v·lik, ha vÈgigj·rja a
segÈdlelkÈszsÈg, a missziÛsszol-
g·lat k¸lˆnbˆzı st·ciÛit, tˆmˆr
v·laszt kapok: ez mindig a princi-
p·lis lelkÈsztıl f¸gg. Led·n tiszte-
letes ˙gy vÈli, jÛ parÛkus lelkÈ-
szek voltak a kˆzvetlen fennebb-
valÛi, segÈdlelkÈszi korszaka
haszn·ra v·lt. Kˆzben a csal·d
tˆbbi tagj·val is parol·zunk, a
m·sodikkÈnt jˆtt ·ld·st ¡kosnak
hÌvj·k, Ès nemsok·ra hÈteszten-
dıs lesz. A legkisebbel, a h·rom
Ès fÈl Èves J·nosk·val csiklando-
z·sig mÈly¸l bar·ts·gunk.

A gy¸lekezetv·lt·s oka maga a
csal·dfı, aki doktori cÌm meg-
szerzÈsÈÈrt tusakodik Debrecen-
ben. Az oda tˆrtÈnı ing·z·s meg-
kˆnnyÌtÈse indokolta a v·lt·st.

A felesÈg, JoÛ Katalin az …rmel-
lÈki Reform·tus Egyh·zmegyÈnÈl
kapott szolg·latot, emellett a he-
lyi gy¸lekezetben a k·ntori teen-
dıket is elv·llalta. Nem volt kˆn-
ny˚ az elkˆltˆzÈs, mondja JoÛ
Katalin, fıkÈnt a gyerekek viselik
nehezen. A rÈgi ismerısˆk, a
kedves szomszÈd nÈni, akihez
b·rmikor ·t lehetett menni, ha
Èppen segÌtsÈgre volt sz¸ksÈg,
vagy csak ˙gy egyszer˚en be-
szÈlgetni. De az Èletutak form·lÛ-
ja vigy·zza lÈpteiket, j·rhatÛ ˆs-
vÈnyt terel talpaik al·, hogy meg
ne ¸ssÈk l·baik a kıben.

D. Mészáros Elek

H·rom magyar tannyelv˚ vÈgzıs osz-
t·ly 54 di·kj·nak csend¸lt fel utolj·ra
a csengı j˙nius 3-·n a szÈkelyhÌdi Pe-
tıfi S·ndor ElmÈleti LÌceumban.

A hagyom·nyos ¸nnepsÈgen Kozma S·n-
dor igazgatÛhelyettes kˆszˆntˆtte a meg-
hÌvottakat, BÈres Csaba polg·rmestert, az
egyh·zak kÈpviselıit Ès nem utolsÛ sor-
ban a vÈgzısˆket.

A ballag·si ceremÛnia elsı szÛnokakÈnt
Deme-SzabÛ Csilla igazgatÛnı osztotta
meg ¸nnepi gondolatait a jelenlÈvıkkel.
ÑAz Èletben gyakran gˆrd¸lhetnek akad·-
lyok az utatokba, de ti merÌtsetek erıt az itt
eltˆltˆtt iskolai Èvekbıl, a megszerzett tu-
d·sbÛl, szeretetbıl, s becs¸letes, egyenes
emberkÈnt harcolj·tok meg a csat·itokatî
ñ hangzott az ˙travalÛ.

Olimpia Gherman igazgatÛhelyettes fel-
idÈzte a vÈgzısˆkkel valÛ elsı tal·lko-
z·st, s Ìgy a b˙cs˙ perceiben sok sikert kÌ-
v·nt a vizsg·khoz Ès a nagybet˚s Èlethez
egyar·nt, biztosÌtva a maturandusokat ar-
rÛl, hogy az iskola kapui mindig t·rva
lesznek elıtt¸k.

BÈres Csaba polg·rmester Ìgy szÛlt a bal-
lagÛkhoz: ÑVÈgigj·rt·tok a kˆzˆssÈggÈ v·-
l·s ·llom·sait Ès elb˙cs˙ztatok iskol·tok-
tÛl, tan·raitoktÛl. KilÈptek az iskola kapu-
j·n Ès indultok. Mi feltariszny·zunk, batyut
csomagolunk nektek, hogy elindulhassa-
tok utatokon. MÈg nem tudjuk Ès ti sem
tudhatj·tok, hogy milyen ̇ t v·r r·tok. Van-

nak szÈles, jÛl kitaposott utak, ·m vannak
gˆrˆngyˆs, keskeny, ritk·bban j·rt utak is
Ès vannak sˆtÈtek, nehezen j·rhatÛak, de
minden ˙t vÈgÈn ott a fÈny, a kit˚zˆtt cÈl
ami miatt Èrdemes vÈgigj·rni.î

Az ¸nnepsÈg tov·bbi rÈszÈben Ozsv·th
JÛzsef rÛmai katolikus plÈb·nos Ès R·kosi
Jenı reform·tus esperes Isten ·ld·s·t kÈr-

te a vÈgzısˆk ÈletÈre, majd kˆvetkezett a
h·rom vÈgzıs oszt·ly oszt·lyfınˆke, M·tÈ
Margit, NÈmeth Mariann Ès Meleg Be·ta
tan·rnık felszÛlal·sa, akik nÈh·ny nosz-
talgikus Ès ˙travalÛ gondolat mellett dÌjaz-
t·k oszt·lyaik ÈltanulÛit. Âgy az XII. B osz-
t·ly elsı tanulÛjakÈnt oklevelet Ès jutalom-
kˆnyvet vehetett ·t Murgui Orsolya, a XII.

C-bıl BÈldi Valentin, mÌg a XII. D-bıl
Szodorai Am·lia rÈszes¸lt elismerÈsben.

Az egykori szÈkelyhÌdi di·k, Javorek Ist-
v·n ·ltal alapÌtott Javorek-dÌjat, amely a
legeredmÈnyesebb tanulÛt Ès sportolÛt, a
legsokszÌn˚bb, legaktÌvabb di·kot illeti
idÈn a Scola Nostra Egyes¸let, a di·ktan·cs
Ès a pedagÛgusg·rda megÌtÈlÈse szerint
megosztva Murgui Orsolya, BÈldi Valentin
Ès Bokor Boldizs·r vehettÈk ·t.

A tov·bbiakban Kozma S·ndor igazgatÛ-
helyettes, testnevelı oklevÈlben rÈszesÌtet-
te a k¸lˆnbˆzı sport·gak ter¸letein ki-
emelkedıt ny˙jtott di·kokat (Madar·sz
G·bor, Nagy Ervin, Koncz Patrik Kriszti·n,
Birk·s Lajos, Tatai G·bor, Kˆkˆvics Leo-
n·rd).

A ballagÛ XII. B oszt·lyfınˆke, M·tÈ
Margit tan·rnı nemcsak di·kjaitÛl, hanem
36 Èvnyi pedagÛgusi munka ut·n, nyugdÌj-
ba vonul·sa alkalm·bÛl az iskol·tÛl, a kol-
lÈg·ktÛl is b˙cs˙t vett. ¡ldozatos munk·j·t
emlÈklappal Ès vir·gcsokrokkal kˆszˆnte
meg az iskola igazgatÛnıje.

A ballag·s utolsÛ momentumakÈnt a
vÈgzısˆk ·tadt·k az iskola szimbolikus
kulcs·t a tizenegyedikes oszt·lyok kÈpvi-
selıinek. Z·rÛakkordkÈnt a vÈgzısˆk szÈ-
pen sorban elb˙cs˙ztak tan·raiktÛl Ès vir·-
gokkal, aj·ndÈkokkal megrakottan lÈptÈk
·t ez˙ttal kifelÈ az iskolakaput, s indultak a
nagybet˚s …let ñ remÈlj¸k sim·ra aszfalto-
zott ñ ˙tj·n.

Fekete Katalin

Egyet vártak, két lelkészt kaptak 
LÈd·n Istv·n Ès felesÈge, JoÛ Katalin kˆzˆsen szolg·lnak …rkˆbˆlk˙ton

Elballagtak a Petofi-líceum végzos diákjai

A nyugdÌjba vonulÛ M·tÈ Margit tan·rnı a ballagÛk ÈlÈn

Hegedus István´́

´́ ´́
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a Briximp k·belszolg·ltatÛ aprÛhirdetÈsi

csatorn·j·n is. NÈzzenek benn¸nket!

8 2016.
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AttÛl f¸ggetlen¸l, hogy az idıj·r·si viszonyok nem a meg-
szokott mederben folynak, a kertÈszettel, szılıvel Ès gy¸-
mˆlccsel foglalkozÛ emberek a m·r jÛl megszokott ritmus
szerint kell foglalatoskodjanak.

Az Èvszaknak megfelelıen jelentkeznek a szılı gomba-
betegsÈgei, melyek kˆz¸l megemlÌtenÈnk a peronoszpÛ-
r·t, a lisztharmatot Ès a sz¸rkerothad·st. A szılı zˆld rÈ-
szei egÈsz tenyÈszidıszakban fogÈkonyak a lisztharmatra
Ès a peronoszpÛra fertızÈsÈre. A f¸rtˆk a vir·gz·s Ès a kˆ-
tıdÈs alatt a legÈrzÈkenyebbek. Ezekben az idıszakok-
ban egy esetleges fertızÈs kialakul·sa, ak·r egy 80-90 sz·-
zalÈkos termÈsvesztesÈghez is vezethet. Ebben a st·dium-
ban vÈdekezhet¸nk a lisztharmat Ès a peronoszpÛra ellen
azokkal a gombaˆlıszerekkel, melyeket m·r elızı lap-
sz·munkban is felsoroltunk az alma esetÈben.

A szılı k·rtevıi kˆz¸l a legismertebbek a tak·csatka Ès
a tarka szılımoly, melynek a sz·raz, meleg idıj·r·s ked-
vez Ès aminek h·rom nemzedÈke van. Az elsı nemzedÈk
t·pl·lkoz·sa m·jus kˆzepÈtıl j˙nius kˆzepÈig tart, azaz a
f¸rtmegnyit·stÛl a vir·gz·s vÈgÈig, a kˆtıdÈsig. A m·so-
dik roham j˙lius kˆzepÈre v·rhatÛ, a borsÛ nagys·g˙ st·-
diumtÛl a zsend¸lÈsig tart. Majd vÈg¸l augusztus vÈgÈn,
szeptemberben ÈrÈskor megint t·madni fognak. Ellen¸k

rovarirtÛ szerekkel vÈdekezz¸nk, mint az Actara 25 WG,
Mospilan 20 SG, Calypso 40 SC, Karate Zeon, Fastac,
Fury 10 EC stb.

A vir·goskertekben kˆrnyÈk¸nkˆn egyre nagyobb
sz·mban jelennek meg a rÛzs·k. A ÑlegnÈpszer˚bbî be-
tegsÈgei kˆz¸l itt is a lisztharmattal kezd¸nk, ami nagyon
kedveli a meleg, erısen p·r·s idıj·r·st. Elıbb m·jus-j˙ni-
us, majd augusztus-szeptember kˆzˆtt sz·mÌthatunk a j·r-
v·nyszer˚ t·mad·sra. Nagyon kˆnny˚ felismerni, hisz
egy p˙derszer˚, fehÈr bevonatot kÈpez a nˆvÈnyen. VÈ-
dekezz¸nk ellene: Topsin, Topaz, Kumulus szerekkel.

A rÛzsa fekete foltoss·ga a levÈl szÌnÈn jelenik meg, ma-
g·tÛl Èrtetıdıen sˆtÈt foltok form·j·ban. Az egyik legag-
resszÌvabb rÛzsabetegsÈg csapadÈkos idıben, m·r j˙nius-
tÛl megjelenhet. A Dithan Ès a Poliram haszn·lat·t java-
soljuk ellene.

A rÛzsa sz¸rkepenÈsz, a nedves kˆrnyezeti kˆr¸lmÈ-
nyeket kedveli, ·ltal·ban sebeken kereszt¸l fertız, me-
lyeket vagy jÈgverÈs vagy rovar r·g·s okoz. A Rovral Ès
a Teldor szereket aj·nljuk ellene.

A rÛzsa termÈszetes k·rokozÛja kˆz¸l a leggyakoribbak
a levÈltetvek, melyeket elt·volÌthatjuk vegyszeres perme-
tezÈssel, k¸lˆnbˆzı rovarirtÛ szerek form·j·ban, mint pl.

Fastac, Calypso, Karate Zeon. De a rÈgi szok·sok sze-
rint hat·sos lehet, ha rÛzs·k kˆzÈ b¸dˆskÈt ¸ltet¸nk.

A burgonya a legfontosabb termesztett nem gabonanˆ-
vÈny, melynek sz·mtalan betegsÈge van. Mi ezek kˆz¸l a
burgonyavÈszre fektetj¸k a hangs˙lyt, mely a burgonya
mellett a paradicsomot is kÈpes megbetegÌteni. EgÈsz
t·bl·kban kÈpes a nˆvÈny·llom·nyt maradÈktalanul kiir-
tani. Kedveli a nedves, csapadÈkos idıj·r·st, ugyanakkor
30 Celsius-fok felett visszavonul vagy elpusztul. Kˆnny˚
felismerni, hisz a fertızˆtt levelek ˙gy nÈznek ki, mintha
leforr·zt·k volna ıket, majd sz¸rkÈs-barn·s-zˆldes szÌnt
ˆltenek, vÈg¸l elhervadnak Ès elsz·radnak. Aj·nlott el-
lenszerek: Dithane M45, Ridomil Plus Gold 42,5 WP,
Curzate Manox, Antracol 70 WP.

Gondoljuk, hogy a burgonya rovark·rtevıi kˆz¸l a ko-
lor·dÛbogarat senkinek sem kell bemutatnunk. ’k a
fˆldben telelnek ·t, ahonnan m·jus elejÈn b˙jnak elı.
A nıstÈny kb. 700-1200 toj·st rak le a levelek fon·kj·ra,
12-20-as csoportokban. A rovarok kb. 5-8 nap m˙lva ki-
kelnek Ès mintegy h˙sz nap alatt kifejlıdnek. A m·r is-
mert rovarirtÛ szerekkel vÈdekezz¸nk ellen¸k: Actara
25 WG, Mospilan 20 SG, Calypso 480 SC, Lider 200
SL, Laser 240 SC stb.

Mindenkinek jÛ munk·t kÌv·n: Szilágyi Dorin
agr·rmÈrnˆk, Juhász György

Védekezés a kertben a gombabetegségek ellen

Az utolsÛ kÈt fordulÛ elıtt m·r senki sem
veheti el a SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈstıl az
ˆtˆdik helyet a megyei labdar˙gÛ-baj-
noks·gban. Messze v·rakoz·son fel¸l
teljesÌtettek a fi˙k. Ami a  Hegykˆzszent-
miklÛsi Toldyt illeti, sajnos tov·bb folyta-
tÛdik a csapat vesszıfut·sa, lapz·rt·nkig
a tabella tizenharmadik helyÈig cs˙sztak
vissza. 

A szÈkelyhÌdiak a huszonegyedik fordu-
lÛban azzal a tudattal fogadt·k Kˆrˆs-
rÈvet, hogy egy esetleges gyızelemmel
ak·r az elıkelı ˆtˆdik hely megtart·s·rÛl
is elkezdhetik szˆvˆgetni ·lmaikat. ⁄gy
l·tszott a meccs elejÈn, hogy ezzel nem is
lesz gond, csak ugye a helyzetkihaszn·l·s
ez˙ttal sem sikeredett fÈnyesre. Hi·ba az
1-0-·s, majd a 2-1-es vezetÈs, a foci Ìratlan
szab·lya ez˙ttal is vissza¸tˆtt: a kihagyott
helyzetek megbosszult·k magukat, a rÈvi-
ek az utolsÛ percekben mentettÈk 2-2-es
dˆntetlenre a meccset. Kˆvetkezett a Ba-
r·tk·ra valÛ utaz·s. Tavaly mÈg elkÈpzel-
ni sem nagyon mert¸k, hogy idegenbıl
ponttal tÈrhet haza a csapat, viszont ez
idÈn ez teljesen megfordult. SzerencsÈre
most is Ìgy volt! Hi·ba a sz¸netben a 2-1-
es bar·tkai vezetÈs, egy m·sodik fÈlidei
remek j·tÈkkal Ès mÈg nagyobb akarattal,
siker¸lt a fordÌt·s, 4-2-re nyert a Tˆri.

A hazai meccsei sajnos nem ˙gy alakul-
tak a szÈkelyhÌdiaknak, hogy b·rki is fÈl-
ve utazna az …rmellÈkre, pedig minden
tal·lkozÛ elıtt fogadkoznak a fi˙k, hogy
na most megmutatjuk. VÈgre ez a hu-
szonharmadik fordulÛban megvalÛsult. A
mÈrkızÈs krÛnik·ja akkor teljes, ha leÌr-
juk, hogy a Nagyv·radi Sportiskola csak
tÌz emberrel Èrkezett, Ès az is negatÌv kri-
tika lehet a csapatra nÈzve, hogy az elsı
j·tÈkrÈsz Ñcsakî 2-0-·s hazai elınnyel z·-
rult. Viszont a m·sodik negyvenˆt perc-

ben oda tette mag·t a Tˆri Ès 8-1-re nyert,
ezzel is feledtetve az eddigi hazai bukd·-
csol·sokat. Telegdre viszont ˙gy utaztak
fiaink, hogy a meccs elıtt tal·n egy kis
gÛlar·ny˙ veresÈggel is kiegyeztek volna,
mint kÈsıbb kider¸lt, a fÈlelemre nem
volt semmilyen ok. A taktikai utasÌt·sokat
vÈgig betartva, rendkÌv¸l fegyelmezetten
j·tszott a csapat, a j·tÈk kÈpe alapj·n min-
denkÈpp r·szolg·ltak a 0-0-·s vÈgered-
mÈnnyel j·rÛ egy pontra. …s mikor m·r
mindenki azt hitte, hogy ettıl majd to-
v·bb sz·rnyal SzÈkelyhÌd, akkor jˆtt a ta-
vaszi szezon eddigi legnagyobb pofonja,
a lapz·rt·nkig utolsÛ fordulÛban, a mind-
ˆssze tizennegyedik helyen ·llÛ V·rson-
kolyos 4-2-re nyert ellen¸nk Ès vitte el
mindh·rom pontot. Tˆbbek szerint kel-
lett m·r ez a veresÈg ahhoz, hogy nÈh·-
nyan Ñvisszasz·lljanakî a fˆldre, csak ne-
hogy ez a h·rom pont a kÈsıbbiekben
nÈh·ny helyezÈsbe ker¸ljˆn.

SzerencsÈre hamar kider¸lt, hogy semmi
ok a p·nikra, hisz a tavaszi szezont vÈgig
kˆvetve, m·r tal·n nem is meglepetÈs,
hogy SzÈplakon 3-1-re nyert a Tˆri, majd
otthon jˆtt egy ˙jabb Ñkˆtelezıî gyızelem,
4-1 Esk¸llı ellen. VÈg¸l Tataroson tette fel
az i-re a pontot a csapat, egy ˙jabb 4-1-es
gyızelemmel bebiztosÌtott·k ˆtˆdik he-
ly¸ket a tabell·n. Az utolsÛ kÈt meccsen
elıbb a m·sodik Fugyiv·s·rhely l·togat
SzÈkelyhÌdra, majd a bajnok P·lyihoz
utaznak a fi˙k, mindkettın az esÈlytele-
nek nyugalm·val j·tszhatnak, nem elkÈp-
zelhetetlen az ˙jabb pontszerzÈs.

Ami v·rosunk m·sik csapat·t illeti, a
HegykˆzszentmiklÛsi Toldy ott folytatta,
ahol a m˙ltkor abbahagyta. A keret¸ket
l·tva Ès ismerve nem Èrtj¸k, hogy miÈrt
nem jˆnnek ki a gˆdˆrbıl, igaz, tˆbbszˆr
a szerencse sem ·ll mellett¸k. A 21. fordu-
lÛban Esk¸llı verte ıket otthon 5-1-re.
Majd kˆvetkezett az a meccs, amelyikre

megint lehetne ÈpÌteni, AlsÛlugason hi·ba
vezettek a hazaiak kÈt gÛllal is, a Toldy
megr·zta mag·t, Ès siker¸lt egyenlÌtenie,
3-3 lett a vÈge. Ezek azok a mÈrkızÈsek,
amelyek ˆnbizalmat adhatnak Ès ebben a
szentmiklÛsiaknak most a sorsol·s is part-
ner lehetett volna, hisz a kˆvetkezı mecs-
csen azt a Tatarost fogadt·k, akik, ha le-
het, mÈg rosszabb tavaszi szezont produ-
k·lnak, mint ık, egÈszen az utolsÛelıtti
helyig cs˙sztak vissza. Ennek ellenÈre ık
t˚ntek motiv·ltabbaknak, hazai p·lya ide,
hazai p·lya oda, az akarat nyert. UtÛlag
m·r nem is biztos, hogy meglepetÈs a 2-1-
es tatarosi gyızelem. Ha m·r a szerencsÈt
emlegett¸k, akkor a rÈvi meccs minden-
kÈpp ide illik. Fortun·t most keresztelj¸k
·t j·tÈkvezetıre, aki elıbb egy lesgÛlt
adott meg a hazaiaknak, majd egy nem lÈ-
tezı tizenegyest f˙jt szintÈn nekik. Az iga-
zi szerencse is a rÈviek mellÈ ·llt, a vendÈ-
gek csak helyzetekig Ès kapuf·kig jutot-
tak, Ìgy 3-1-re nyert a Kˆrˆs-parti csapat.
A lapz·rt·nkig utolsÛ szentmiklÛsi mecs-
csen a feljut·si ·lmokat dÈdelgetı Fugyi-
v·s·rhely tett l·togat·st az …rmellÈkre.
Egy v·ltozatos mÈrkızÈsen 5-3-ra nyer-
tek, kÈsıbb viszont a Hegykˆzp·lyi elleni
derbit elvesztettÈk, meg kell elÈgedni¸k a
m·sodik hellyel.

Bar·tk·n vÈgre siker¸lt hozni a Toldynak
a kˆtelezıt, a 4-2-es gyızelem teljesen
megÈrdemelt volt. Azut·n, hogy P·lyi 5-1-
re nyert vendÈgkÈnt a szentmiklÛsiak el-
len, szintÈn papÌrforma volt, de a Sportis-
kola elleni 3-2-es veresÈg ˙jabb helyezÈ-
sekbe ker¸lt a Toldynak. L·tva az utolsÛ
kÈt fordulÛ programj·t ñ elıbb Szentm·r-
ton Èrkezik SzentmiklÛsra, majd Telegdre
utazik a Toldy ñ joggal tarthatunk attÛl,
hogy mÈg h·trÈbb vÈgez a csapat.

J. Gy.

Sikeres Törekvés, bukdácsoló Toldy

Gyızelem ut·ni mosoly a TˆrekvÈs j·tÈkosai arc·n

Kovári Sándor´́
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