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Változó idojárás,
változatos városnapok
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Sport, tánc, versengés
és koncertek vasárnap
Ma 10 Ûr·tÛl a stadionban
koroszt·lyos gyermekfoci
bajnoks·g veszi kezdetÈt,
mely a szÈpsz·m˙ benevezett csapatoknak Ès a mindenki mindenkivel elvnek
kˆszˆnhetıen a kora dÈlut·ni Ûr·kig biztosan eltart.
14 Ûrai kezdettel a megszokott helyszÌnen, a kˆzponti egyir·ny˙ utc·ban
lesz az autÛs ¸gyessÈgi verseny. Ezt kˆvetıen a magyar motoros kaszkadır-

kˆdÈs egyik megteremtıje, Pepe k·pr·ztat el benn¸nket
lÈlegzetel·llÌtÛ mutatv·nyaival.
17 Ûrakor visszatÈr¸nk a stadionba,
ahol ToldÛ Ès bar·tai erısember-bemutatÛja
lesz l·thatÛ, melyet a SzÈkelyhÌdi Phoenix Sportegyes¸let karatÈsainak formagyakorlatai, imit·lt harca, valamint erı Ès techni-

kai tˆrÈsgyakorlatai kˆvetnek. 18.30-tıl a szÈkelyhÌdi nÈpt·nccsoport fellÈpÈsÈvel megkezdıdnek a
szÌnpadi produkciÛk. L·thatÛ lesz a Tini Dance Center show-ja Ès szÈpen sorban Èrkeznek a szt·rvendÈgek koncertjei: 20 Ûr·tÛl a
Dolly Roll, 21 Ûr·tÛl Zolt·n Erika (portrÈnkon) Ès
22 Ûr·tÛl Kowalszky meg
a Vega (alsÛ kÈp¸nkˆn)
biztosÌt remek szÛrakoz·si
lehetısÈget Ès felejthetetlen pillanatokat a kˆzˆnsÈgnek.
SzÈkelyhÌd h·romnapos
sz¸linapja idÈn is pomp·s t˚zij·tÈkkal z·rul.

Nyerj ajándékcsomagot!
HOGY HÕVJ¡K A SZÕNPADON VAS¡RNAP 21 ”R¡T”L FELL…P’ …NEKESN’T?
V·lasz: _________________________________________________
NÈv: _____________________________________________ Telefonsz·m: __________________
PostacÌm: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V·laszold meg helyesen a fenti kÈrdÈst, Ès megfejtÈsedet dobd a hangosÌtÛ s·torn·l
tal·lhatÛ urn·ba. Sorsol·s vas·rnap este Kowalszky Ès a Vega elıtt.
Nyerd meg Te az …r hangja aj·ndÈkkosar·t!

2016.
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Lóeroket
uraló motoros
´´
betyár karikás ostorral
A bohÛk·s fenegyerek, Szıllısi PÈter (Pepe)
a szÈkelyhÌdi v·rosnap elızı Èvadai egyikÈben kaszkadırmutatv·nyaival m·r elk·pr·ztatta a kˆzˆnsÈget. IdÈn ˙jra visszatÈr a v·roskˆzpont egyir·ny˙j·ba.
ñ Mikor kezdted a motoroz·st?
ñ ⁄gy tÌzÈves lehettem,
amikor ap·m kezdett elkeseredni, hogy semmi m˚szaki ÈrdeklıdÈs sem motoszk·l bennem. Megfogott
Ès kivitt az utc·ra Ès megtanÌtott motorozni. Ettıl
kezdve nem volt meg·ll·s.
ñ Milyen vassal indult a
gyakorl·s?
ñ Az elsı egy Romet volt,
majd ap·m Simsonja. Ezzel m·r lehetett rodeÛzni.
A kezdet nem volt kˆnny˚,
de r·kaptam az ÌzÈre Ès
megfertızıdtem. Volt p·r
salakmotoros Èv, majd belekÛstoltam a krosszoz·sba,
choppereztem is. A motoroz·s b·rmely ·g·Èrt oda
vagyok.
ñ Hogy lettÈl motoros
kaszkadır?
ñ 1999-ben Csongr·don hirdettek egy versenyt. Egy
200-as Suzuki endurÛval
indultam, gumit f¸stˆltettem, egykerekeztem, korcsoly·ztam Ès m·sodik lettem. Azt·n voltak sikertelenebb versenyeim, ami leg-

ink·bb a megfelelı
motor hi·ny·nak volt
betudhatÛ.
ñ Ezek sem vettÈk
el a kedved. Hogy
folytattad?
ñ Vettem egy 1100-es GSXR-t. Ekkorra m·r szerelmes
voltam ebbe a sportba, Ès a
kˆzˆnsÈgnek is tetszett,
amit csin·ltam. Volt sikerÈlmÈny Ès szereplÈsi v·gy.
Ezt a motort meg kellett
szoknom nehezebb, erısebb volt mint az elızıek.
archív

ñ Melyik eredmÈnyedre
vagy a legb¸szkÈbb?
ñ A legb¸szkÈbb a vil·gbajnoki hetedik Ès az EurÛpabajnoki hatodik helyezÈsemre vagyok.
ñ Melyik sz·m az erıssÈged?
ñ Amit bemutatok, az mind
jÛl ki van gyakorolva. Musz·j biztons·ggal vÈgezni a
tr¸kkˆket, m·skÈnt nem
vagy hiteles. Vannak kedvencek, de a lÈtelemem a
kihÌv·s, az ˙j tr¸kkˆk kikÌsÈrletezÈse.
ñ Milyen cÈljaid vannak
mÈg?
ñ Eddig tÌz orsz·gban lÈptem fel. Ezt a sz·mot szeretnÈm nˆvelni a jˆvıben,
hogy minÈl tˆbben megismerhessÈk ezt az ·ltalam
˚zˆtt fantasztikus sport·gat. Az Èlet egy gumif¸stfelhıbe burkolt ·mokfut·s.
¤zni kell!

Fekete Katalin
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Tánclépésben a központtól a stadionig

Szombat dÈlut·n is szomorkodott az Ègbolt. ¡m
amikor SzÈkelyhÌd kˆzpontj·ba megÈrkezett tˆbb
mint kÈtsz·z TDC-t·ncos,
rˆgtˆn elıb˙jt a Napocska,
Ès egÈsz estig mosolygott
az Ègen.

A szÌnes, vid·m, z·szlÛkkal felvÈrtezett csapat a
v·roskˆzpontbÛl egyenesen a stadion nagyszÌnpad·ra vonult BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd Ès Mados
Attila, BihardiÛszeg polg·rmestere vezetÈsÈvel. Itt

kezdıdˆtt ugyanis a jubileumi, tizedik Tini Dance
Center T·ncfesztiv·l, me-

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapj·nak
k¸lˆnsz·ma. Kiadja Ès ingyenesen
terjeszti az …r Hangja Egyes¸let.
Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba ï Felelıs
szerkesztı: D. MÈsz·ros Elek ï Lapszerkesztı: Fekete Katalin
Munkat·rsak: MÈsz·ros Emıke, Tiponu˛ Tibor
Arculat Ès tˆrdelÈs: Ferencz Csaba-Levente
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 417435 S„cueni pia˛a Libert„˛ii nr. 1.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

RÈsztvevı
csoportok
B Like, Energy Dance
(Szal·rd), Fresh Dance
(…rmih·lyfalva), Gumimacik, Happy Dance (Bihar), Kˆlyˆk Dance (SzÈkelyhÌd), Mini Monster
Dance (BihardiÛszeg),
Minion Dance, T·ncmanÛk, Tini Dance Center,
TurbÛ Dance

A kiadv·ny megjelenÈsÈt t·mogatta:
SzÈkelyhÌd
V·ros
Polg·rmesteri
Hivatala

2016.
június 17–19.
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´´ felvételei
a szerzo

lyet megtisztelt jelenlÈtÈvel
SzabÛ ÷dˆn Bihar megyei
parlamenti kÈpviselı is.
FelszÛlal·s·ban Ol·h Kata-

lin Melinda koreogr·fus a
t·nc ·ltal kifejtett kˆzˆssÈgform·lÛ, kˆzˆssÈgÈpÌtı
szerepÈt emelte ki, mely

hatalmas energi·kat szabadÌt fel gyermekekben, felnıttekben egyar·nt.

Fekete Katalin

A babgulyás köménnyel
A stadion h·t·tÛl sokat sejtetı f¸stjelek
sz·lldog·ltak szombat dÈlelıtt, amikor a
vetÈlkedıkÈ volt a fıszerep. ÷t benevezett
csapat (Bogr·csmesterek, Gyˆngyvir·gok,
Kuk·sok, Legelı csapata, SzikÈsek) prÛb·lta megfızni a legfinomabb guly·st, Ès azzal
a szakavatott bÌr·lÛkat is. Akiknek
ez a legjobban siker¸lt, az a Gyˆngyvir·gok (bal oldali kÈp¸nkˆn) csa-

pata volt. ’k babguly·ssal kÈnyeztettÈk a
Sarkadi Zsolt, Kov·cs MercÈdesz Ès Rodimar Zsolt alkotta zs˚ri ÌzlelıbimbÛit. M·sodik lett a Kuk·sok h˙sgombÛclevese, harmadik pedig a SzikÈsek babguly·sa.

F. K.

´´ felvételei
a szerzo
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„Csikorogtak” az agykerekek
AmÌg a finom Ètkek fortyogtak az ¸stˆkben, addig az
agykerekek forogtak a kˆzponti vendÈglıben szervezett sakkversenyen Ès a Petıfi-lÌceum tantermÈben a
k·rtyabajnoks·gon. Elıbbi
eredmÈnyei m·r dÈlut·n h·romra megsz¸lettek, ekkor
adt·k ·t a legeredmÈnyesebbeknek j·rÛ kup·kat, okleveleket. Az ifik kategÛri·j·ban a legeredmÈnyesebb
sakkozÛ Borozsnyai KristÛf
lett, m·sodik helyezÈsnek
Magyari Kopp·ny ˆr¸lhetett, harmadikkÈnt Czapp
Botond z·rta az agytorn·t
(alsÛ kÈp¸nkˆn). A felnıttek
esetÈben elsı lett a Hajd˙s·msonrÛl Èrkezett Tak·cs
S·ndor, m·sodik a szÈkelyhÌdi Hasznosi LÛr·nt, harmadik pedig a nyÌracs·di Major
Norbert lett. Csapatban NyÌracs·d gyızˆtt, ez¸stÈrmes
SzÈkelyhÌd lett, Ès ez alkalommal …rmih·lyfalva bronzosodott be.
Mint ahogy minden esztendıben, a k·rty·z·s az
idÈn is maratonira sikeredett, bıven a dÈlut·nba j·rtunk, mire megsz¸letett a
vÈgeredmÈny. A legjobb
lapj·r·s az idÈn Liviu C„bu˛·nak kedvezett, m·sodik lett Todoszi ÷csi (ToldÛ), harmadik pedig Angyal
S·ndor.

Fekete Katalin

2016.
június 17–19.
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fotók:F. K.

Pillanatképek

Tartj·k a tetıt: teljes vÈdelem az esı ellen

T¸ndÈrñpillangÛ bar·ts·g sz¸letik

AkciÛban a sportfav·gÛink
DJ Antoan
az Èjszakai
bulira
kÈszen
Amatır Ìj·szok
prÛb·lkoz·sa a
Pusztai Farkasok
˙tmutat·s·val
Pˆrˆg a dob:
Pop D·vid,
a Steelcross tagja

FÈll·bon az Enemy Dance Crew

EmlÈkkÈpet kÈszÌt a kˆzˆnsÈggel a Maxim
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Tánccal, dallal, okos szóval startoltunk
´´ felvételei
a szerzo

A hirtelen jˆtt meleg elıl az
Èvsz·zados f·k lombjai alatt
kerestek menedÈket a v·rakozÛk. Szellık j·tszadoztak
a lombok s˚r˚jÈben, ekˆzben fent a magasban m·r
kÈsz¸lıdtek az ˙jabb locsolkod·shoz a z·poresı
sˆtÈt, marcona katon·i.
HangszÛrÛk pˆrgettÈk a
hangulatot, a v·roskˆzponti parkban kÈsz¸lıdtek a
III. SzÈkelyhÌdi V·rosnapok
¸nnepÈlyes megnyitÛj·ra.
SzÌnes, kˆnnyed t·ncos ruh·kban pˆrgˆtt a helyi Tini Dance Center
f¸rge l·b˙ csapata (felsı kÈp¸nkˆn), Ol·h
Katalin egy¸tt mozgott, libbent tanÌtv·nyaival. A rˆvidke show vÈgeztÈvel nem maradt el a jÛl kiÈrdemelt taps sem, a hossz˙
felkÈsz¸lÈs zsoldja. A turulmadaras emlÈk-

m˚ talapzat·n·l BÈres Csaba polg·rmester
kˆszˆntˆtte a megjelenteket. Magyarul Ès
rom·nul elmondott beszÈdÈben Tam·si
¡ron regÈnyÈnek fıhısÈt, ¡belt idÈzte, akinek Amerik·ig kellett elmennie ahhoz,
hogy megtudja, mi vÈgre is vagyunk a vil·gon. Az egyszer˚ embertıl kapott, Èsszer˚
v·lasz: hogy valahol otthon legy¸nk ben-

ne. ÑMi ne menj¸nk el Amerik·ig, hanem
itt, SzÈkelyhÌdon tal·ljuk meg a v·laszt kÈrdÈseinkre, hisz ez a v·ros a mi otthonunkî
ñ mondta az elˆlj·rÛ, majd jÛ Ès tartalmas
szÛrakoz·st kÌv·nt mindenkinek. SzabÛ
÷dˆn parlamenti kÈpviselı a kˆzˆssÈgteremtÈs fontoss·g·t
hangs˙lyozta, ami ez
egyes emberek kapcsolat·ra Èp¸l. A h·romnapos ¸nnepsÈg
jÛ alkalom arra, hogy
odamenj¸nk egym·shoz, szÛlt v·ltsunk,
amire a h·tkˆznapok
rohan·sai kˆzepette
kevÈs idınk jut ñ ˆsztˆnzˆtt SzabÛ.
A v·ros Ñgyˆngyeî, a BÈres Csilla vezette
B˙zavir·g NÈpdalkˆr (alsÛ kÈp¸nkˆn) Ènekeivel, dalaival mÈg fennkˆltebbÈ emelte
az esemÈnyt.
A turulmad·r Ûvta millenniumi emlÈkm˚
koszor˙z·s·val z·rult a v·rosnapokat megnyitÛ rendezvÈny.

D. M. E.

2016.
június 17–19.
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Két könyvbemutató egy napon
A halbiolÛgia aprÛ szeletÈnek ÑÌzlelgetÈKettıs kˆnyvbemutatÛt tartottak a v·rosi
m˙zeum aul·j·ban a III. SzÈkelyhÌdi V·- sÈtî kˆvetıen a lÌra vizeire csalogatt·k a
rosnapok nyitÛnapj·n. ElsıkÈnt GyurkÛ hallgatÛs·got. A mondanivalÛn t˙l, sokkal
Istv·n Ès dr. Wilhelm S·ndor A paduc cÌ- ink·bb a hideg fejjel valÛ szerkesztÈs, ·tm˚ kˆnyvÈt ismerhette meg a nÈh·ny gy˙r·s jellemzi Juh·sz Tibor kˆltÈszetÈt,
tucatnyi jelenlÈvı. BÈres Csaba polg·rmes- mintsem a kontrol·latlanul felbuzogÛ ihter a halbiolÛgus szakma gyˆngyszem- letfolyam. Az elsı kˆtetes, alig huszonÈves
Ènek nevezte dr. Wilhelm S·ndor tizenha- debreceni bˆlcsÈszhallgatÛt Kov·cs Edu´´ felvétele
todik kˆnyvÈt, amely rÈgia szerzo
Ûbeli vonatkoz·sa ok·n
az ÈrmellÈki embert b¸szkesÈggel tˆltheti el. Az
elˆlj·rÛ egyben ¸zent a
sz¸ntelen zsˆrtˆlıdıknek, akik szerint nincs
kultur·lis Èlet a v·rosban,
mÈgis a hasonlÛ rendezvÈnyekre nem jˆnnek el.
A v·rosban huszonkÈt civil szervezet m˚kˆdik,
tˆbb alkotÛval, ÌrÛval Ès
kˆltıvel is b¸szkÈlkedhet¸nk. A lakoss·g sz·mar·- Dr. Wilhelm S·ndor a paducrÛl mesÈlt ÈrdekessÈgeket
ny·t tekintve elmondhatjuk, hogy pezsgı kultur·lis Èlet van SzÈ- ·rd faggatta. A fiatal poÈta Ez nem az a kˆrnyÈk cÌm alatt futtatott munk·ja nem minkelyhÌdon ñ fejtette ki a v·rosvezetı.
Dr. Wilhelm S·ndor a kˆtet kapcs·n el- dennapi tÈm·t boncol. KorkÈpet, ha ˙gy
mondta, hogy az javarÈszt egykori egyete- tetszik, kÛrkÈpet rajzol a lepusztult panelvimi tan·ra, az 1990-ben elhunyt GyurkÛ Ist- l·grÛl, a hely¸ket nem tal·lÛ ott Èlıkrıl. Az
v·n munk·it tartalmazza, akinek kedvenc ˆt ciklusra bontott kˆnyv, szemlÈlıdÈssel
kutat·si ter¸lete volt a paduc. Az ak·r indul, majd egyre jobban fÛkusz·l a rÈszlenegyven centimÈter hossz˙s·gura megnˆ- tekre, amelynek sor·n a lepusztult kˆrnyevı hal, dacolva a klÌmav·ltoz·ssal, nem a zet mellett a karakterfigur·k is megjelenmagasabb helyek h˚sebb vizeit keresi, ha- nek saj·tos nyomorukkal. A szerzı ÌgÈrete
nem Èlettere egyre ink·bb a sÌk vidÈkek fe- szerint nincs sz·ndÈk·ban ÑszociokˆltılÈ tend·l. GyurkÛ Istv·n nagyjelentısÈg˚ nekî maradni, ˙jabban novell·kat is Ìr.
EsemÈnyz·rÛkÈnt TÛth Gergı, a Debrekutat·s·t eurÛpai szakemberek jegyzik,
ı hat·rozta meg a folyÛvizek ˙gynevezett ceni Egyetem Zenem˚vÈszeti Kar·nak hallpaduc zÛn·j·t. A kˆtetet a Magyar Haltani gatÛja megzenÈsÌtett verseket adott elı giT·rsas·g jelentette meg, elsı Ìzben publi- t·rkÌsÈrettel.
k·lva hat·ron t˙li szerzı munk·j·t.
D. Mészáros Elek
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Aranyesos
´´ péntek
PÈnteken dÈlut·n a sportp·ly·ra Èrkezıket igÈnyesen berendezett v·rosnapi
forgatag fogadta. A gyermekeket a vid·mpark j·tÈkai
csalogatt·k, a felnıtteket a
lacikonyh·kbÛl ·radÛ illatfelhık, s a sˆrs·trak szomjoltÛ ned˚je cs·bÌtgatta.
A tikkasztÛ melegben, az
esıt, vihart jelzı p·rad˙s levegıben mindenki az eget
kÈmlelte, hisz az idıj·r·si
elırejelzÈsek nem voltak
biztatÛak.
…pp a hÈt Ûrai programkezdÈskor ·csorgott egy
esıfelhı a v·ros felett, de
l·tva, hogy itt nagy buli kÈsz¸l, gyorsan tov·bb is ·llt,
Ìgy a koncertek sorozat·t
kezdı Buliszerviz zenekar
fÈlÛr·s cs˙sz·ssal ugyan, de
meg tudta tartani koncertjÈt. Bondoc Endre Ès Ormos Gyula Ènek Ès billenty˚zÈssel, K·roly Ferenc

2016.
június 17–19.

a szerzo´´ felvételei

A viharos idı ellenÈre is mosolygÛan Èneklı BÛdi h·zasp·r

szaxofonj·tÈk·val, ﬁentea
Kitty pedig csod·latos Ènekhangj·val j·rult a gy¸lekezı
kˆzˆnsÈg hangulatalapoz·s·hoz, ·m egy ˙jabb, ekkor
m·r erıteljesebb vihar vÈget vetett a koncertnek.
Az Èg leszakad·s·t a szt·rvendÈg BÛdi Guszti Ès Mar-

KÈt esı kˆzˆtt jÛ hangulatot teremtett a Buliszerviz

gÛ az ˆltˆzıs·torban vÈszelte ·t. L·tva a szÈkelyhÌdi
kˆzˆnsÈg kitart·s·t, annak
ellenÈre, hogy siettek egy
kˆvetkezı fellÈpÈsre, Ñnem
azÈrt jˆtt¸nk ilyen messzirıl, hogy ne lÈpj¸nk felî
cÌmmel megv·rt·k, mÌg elcsendes¸lt az idı. Azut·n
pedig, ha vizes szÌnpadon
is, de megtartott·k a v·rva
v·rt elıad·sukat.
A nÈpszer˚ nÛta- Ès operettÈnekesnek, Ozsv·th JÛzsefnek (portrÈnkon) dÈja`
vu ÈrzÈse lehetett, hisz a tavalyi v·rosnapon is Èppen
az ı idıs·vj·ban szakadt az
esı. Nem volt ez most sem
m·skÈnt, ·m a kˆzkedvelt
Ènekes kitartÛan helyt·llt Ès
programj·nak kilencvenkilenc sz·zalÈk·t a viharos

2016.
június 17–19.
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idıj·r·s ellenÈre is elÈnekelte, hisz a s·trak Ès lacikonyh·k vÈdelmÈbe menek¸lt kˆzˆnsÈg, ha t·volabbrÛl is, de figyelt az elıadÛra.
Sajnos a tov·bbi programokat teljesen elmosta
a vihar, a hirtelen lez˙dulÛ nagy esımennyisÈg Ès
a heves szÈllˆkÈsek miatt le kellett engedni a szÌnpad tetejÈt, Ìgy a fiatal rockbanda, a SteelCross koncertje Ès DJ Chris lemezlovas diszkÛja Ñ·t˙szottî a
kˆvetkezı napra.

Fekete Katalin

Útkeresok
´´ és úton
járók kiállítása
Az ˆnkifejezÈs kÈnyszere, a tÈrben valÛ
megmutatkoz·s v·gya kÈsztette, kÈszteti
Èvente a szÈkelyhÌdi alkotÛkat, hogy kˆzˆnsÈg elÈ ·lljanak. A magamutogat·s Ès
a megmutatkoz·s kˆzˆtt a tehetsÈg vÌzv·lasztÛ, Ès ez utÛbbi jellemzi legink·bb
a nyolc alkotÛ munk·it. Vannak kˆzˆtt¸k
˙tkeresık, kÌsÈrletezık Èpp˙gy, mint kiforrt technikai ÈrzÈkkel vÈrtezett lÈlekecsettel form·zÛk. A v·rosi m˙zeum aul·j·ban felvonultatott alkot·sokat, illetve az
azokat Èletre hÌvÛ m˚vÈszeket Kerekes TerÈzia kˆnyvt·rvezetı mutatta be, mÈltatta.
Angyal OlÌvia keze nyom·n egy mesevil·g t·rul elÈnk. VÈdjegye a rendkÌv¸l fant·ziad˙s, finom vonalakkal ·tszıtt grafika.
Fotografik·it pÛkszer˚en beh·lÛzz·k ÈrzÈkenysÈget hordozÛ vonalkavalk·djai.
¡rus T¸nde rajztan·rnı ÑszakmabÈliî.
KÈt ki·llÌtott grafik·ja, l·gy vonalvezetÈs˚
ceruzarajzok. Gondolatis·ga messze t˙llÈp
a kÈpi kˆtˆttsÈgeken.
Bersz·n L·szlÛ fiatal kora ellenÈre rÈgi
motorosnak sz·mÌt a helyi alkotÛk kˆzˆtt.
Ez˙ttal a t·rlatl·togatÛk elÈ vitt triptichonja
egyfajta kÌsÈrlet, a piros, s·rga, kÈk alapszÌnek dinamikus v·ltakoz·sa.

Csorj·n Dezsı h·rom olyan portrÈval
Èrkezett a ki·llÌt·sra, amelyek stÌlusukban
Ès ·br·zol·smÛdjukban is eltÈrnek egym·stÛl. L·thatunk Munk·csy Mih·ly-ihlette
portrÈt, a csal·di m˙ltba visszatekintıt Ès
ˆnarckÈpet is.
Domahidi Krisztina, aki a Kolozsv·ri
KÈpzım˚vÈszeti Ès Formatervezıi Egyetem ker·mia szak·n szerzett diplom·t, egy
k¸lˆnleges, mÈly gondolatokat Èbresztı
ker·mia install·ciÛval lepte meg a m˚faj
ir·nt Èrdeklıdıket.
Elek Ibolya egyedi szÌnfolt a szÈkelyhÌdi
alkotÛk palett·j·n. KÈpei manÌroktÛl mentesek, ıszintÈk. KissÈ nyers szÌnvil·g jellemzi, de Èrezhetıen tˆrekszik a harmÛni·ra.
Kerekes Zsuzsa, a Napsug·r Ès a Sziv·rv·ny cÌm˚ gyermeklapok munkat·rsa meseillusztr·ciÛibÛl hozott ÌzelÌtıt. Kˆnnyed
ecsetvon·sokkal remek karaktereket mint·z, szÌnek, form·k j·tÈk·val alkot egysÈget.
NÈhai Kerekes GÈza alkotÛi korszak·nak utolsÛ szakasz·ban ismÈt a mÈlyebb
gondolati vil·g megjelenÌtÈse felÈ fordult.
Az ısrobban·s cÌmmel illethetı alkot·sa
erıt sug·roz, szinte Èrezni Ès hallani a d¸bˆrgı termÈszetet. Az univerzum cÌm˚
kÈp a hideg Ès a meleg szÌnkontraszt erejÈvel elrugaszkod·s a fˆldhˆzragadts·gtÛl
egy magasabb szellemi vil·gba.

D. Mészáros Elek
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Antal Timi: a nyár elso
´´ nagy bulija
ñ NÈh·ny Èvvel ezelıtt hatalmas nagy
dˆntÈst hozt·l azzal, hogy elindult·l az
X Faktor versenyÈben Ès ott m·sodik
helyezett lettÈl. Mi vitt r· tÈged erre?
ñ Igaz·bÛl szerintem a zene szeretete az,
ami elhat·rozta azt, hogy Èn mindenfÈlekÈppen ezen a p·ly·n szeretnÈk mozogni.
Ez lehetısÈg volt sz·momra, amit megprÛb·ltam megfogni Ès Èlni vele. H·la Istennek siker¸lt is beker¸lnˆm annak idejÈn a
m˚sorba. ⁄gyhogy valahol tÈnyleg az,
hogy gyerekkorom Ûta azt ·lmodtam, Ènekesnı leszek valamikor. Igaz·bÛl ez hajtott
akkor oda, hogy jelentkezzek a m˚sorba.
ñ Mennyire v·ltoztatta meg az Èletedet
ez a m˚sor?
ñ Teljesen megv·ltoztatta az Èletemet, m·r
csak azÈrt is, mert elkˆltˆztem ErdÈlybıl
Budapestre. …nekesnı lettem. TÈnyleg azt
csin·lhatom, amit szeretek, azt dolgozom,
amit szeretek. EzÈrt nagyon-nagyon h·l·s
vagyok, mert tÈnyleg ˆsszeteszem a kÈt kezem, hogy nap mint nap azzal tudok foglalkozni, amit ˙gy igaz·n a szÌvemhez kˆzel
Èrzek. Az X Faktor abszol˙t megv·ltoztatta
az Èletemet, h·la Istennek pozitÌv ir·nyba.
ñ Mi itt az …rmellÈken nagyon v·rtuk a
fellÈpÈsedet, de te magad hogyan szokt·l kÈsz¸lni egy-egy koncertedre?
ñ …n a mostani koncertre nagyon-nagyon
kÈsz¸ltem, illetve kÈsz¸lt¸nk, mert a zenekarommal koncertez¸nk, Ès most m·r csak
zenekarral koncertezem. Ez az idei ny·r elsı nagy zenekaros bulija, Ès az egÈsz csapat izgatottan v·rja. Nagyon sokat kÈsz¸lt¸nk, csodajÛ dalokat hoztunk, saj·t dalokat is. Izgatottan v·rjuk a fellÈpÈst.
ñ A jˆvıre nÈzve melyek a terveid?
ñ IdÈn mÈg meg fog jelenni egy dalom,
amely augusztusban lesz kiadva klippel
egy¸tt Ès szeptemberben pedig lesz egy

F. K.

kislemez, amelyen ˆt-hat dal lesz, azt·n jˆvıre pedig nagylemezzel kÈsz¸l¸nk. Illetve
m·r most kÈsz¸l¸nk r·, teh·t ugye sok
minden van, s mindemellett ugye ott van
a kıb·nyai zenei st˙diÛ, amit elkezdtem
szeptemberben. Ez egy kˆnny˚zenei iskola, ahol kÈpzem magam. EgyÈbkÈnt most
jelent meg kÈt hete a Kˆzelebb cÌm˚ dalom,
amelyhez klipet is forgattunk. Meg ugye
volt a Shrek a musical, amelyben a Toj·s
TÛbi·s szerepet kaptam.
ñ Most egy Èv kihagy·s ut·n ˙jra indul
az X Faktor, amelyben te nagyon szÈp
eredmÈnyt ÈrtÈl el. Mit ¸zensz a most
indulÛknak? Mivel b·torÌtan·d ıket?
ñ MindenfÈlekÈppen azt mondom, hogy
tartsanak ki amellett, amit ık szeretnek Ès
higgyenek magukban. Ez nagyon-nagyon
fontos, hogy ne tudja senki Ès semmi elt·ntorÌtani ıket attÛl, amiÈrt jelentkeznek. Szerintem nem feltÈtlen¸l a cÈl a lÈnyeg, hanem az oda vezetı ˙t. Szerintem aki Èrzi
mag·ban, hogy ezt szeretnÈ csin·lni, akkor
sz·m·ra ez hatalmas lehetısÈg. Kitart·st
kÌv·nok nekik mindenkÈpp.

Mészáros Emoke
´´

