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Pinceparádé hagyományorzéssel – beköszöntött az Érmelléki Osz

A kágyai iskola történelmi napja
TanÈvkezdÈsre befejezıdˆtt a tanintÈzmÈny Èp¸letkomplexum·nak fel˙jÌt·sa

´́´́

Sokan gy¸lekeztek az idei tanÈv-
nyitÛ napj·n a frissen fel˙jÌtott
Nagyk·gyai 1. Sz·m˙ TechnolÛ-
giai LÌceum fıbej·rata elıtt.
Karancsi BÈla, a szakkˆzÈpiskola
igazgatÛja kˆszˆntˆtte a jelenlÈ-
vıket, majd ·tadta a szÛt a helyi
egyh·zak kÈpviselıinek. Erdei
Endre gˆrˆg katolikus lelkÈsz ar-
rÛl beszÈlt, hogy az iskola a tud·s
h·za, az igazs·g forr·sa. Sz¸cs At-
tila katolikus plÈb·nos meg·lla-
pÌtotta, hogy a fel˙jÌtott iskola a
kˆrnyÈk dÌsze, melyben minden-
ki ̂ rˆmÈt leli. B·n Alp·r reform·-
tus tiszteletes egy kˆzˆs ima ut·n
elmondta, hogy a jˆvırıl szÛl ez
az alkalom, de egy˙ttal a h·la-
ad·s pillanata is. Az ̇ j kˆntˆst ka-
pott iskola meg·ld·s·t kˆvetıen
SzabÛ ÷dˆn Bihar megyei parla-
menti kÈpviselı, Alin Novac-
Iuhas megyei fıtanfel¸gyelı, BÈ-
res Csaba, SzÈkelyhÌd v·ros pol-
g·rmestere Ès az iskolaigazgatÛ
·tv·gt·k az avatÛszalagot.

Az iskolafel˙jÌt·s
mÈrfˆldkˆvei
Ezt kˆvetıen a jelenlÈvık ·tvo-
nultak az iskola udvar·ba, ahol
Karancsi BÈla ismÈtelten ¸dvˆ-
zˆlte a jelenlÈvıket. KronolÛgiai
sorrendben visszaemlÈkezett a
nagyszab·s˙ munk·latok f·zisai-
ra. 2008-ban egy campusprojekt
keretÈben megkezdıdˆtt a tanin-
tÈzmÈny fel˙jÌt·sa. A munka el-
kezdıdˆtt, de megfelelı finan-

szÌroz·s hÌj·n, hamarosan abba-
maradt. NehÈz idıszak kˆvetke-
zett, az ·llam elkezdte leÈpÌteni a
szakiskolai oktat·st. 2011-ben ˙j-
ra felcsillant a remÈny a szakisko-
l·k sz·m·ra. 2014-ben az ˆnkor-
m·nyzatnak siker¸lt szerzıdÈst
kˆtni egy ˙j uniÛs p·ly·zatra,
amely az elkezdett munk·latok
folytat·s·t cÈlozta meg. 2015-ben
elkezdıdˆtt a beruh·z·s, de mÈg
azon a ny·ron ˙jra le·llt. Ez˙ttal
is a pÈnz folyÛsÌt·sa terÈn jelent-
keztek gondok. A helyzet kil·t·s-
talann· v·lt. Ekkor a szÈkelyhÌdi
tan·cs Ès a polg·rmester az ¸gy
mellÈ ·llt, a munk·latok Ìgy to-
v·bb folytatÛdhattak. De a tanÌt·s
sem ·llhatott le! SzerencsÈre a
nÈmetñrom·n Alsterdorf AlapÌt-
v·ny befogadta az iskol·t a Pon-
gr·cz-kastÈlyba. Ott tartott·k az
Ûr·kat egy Èvig, kˆvetve a Bene-
dek-rendi szerzetesek jelmonda-
t·t: Ñora et labora!î, vagyis Ñim·d-
kozz·l Ès dolgozz·l!î. VÈg¸l sike-
r¸lt befejezni a fel˙jÌt·st, Ès most
vÈgre birtokba vehetik a di·kok
Ès tan·raik. Mint az igazgatÛ el-
mondta, most rajtuk van a sor,
pedagÛgusokon Ès a di·kokon,
hogy bebizonyÌts·k, megÈrde-
meltÈk ezt a gyˆnyˆr˚ iskol·t.
Jobb eredmÈnyeket kell elÈrni.
Ez az iskola az ÈrmellÈki szakok-
tat·s kˆzpontja kell legyen. B·r a
berendezÈs mÈg a rÈgi, de ÌgÈre-
t¸k van r·, hogy egy p·ly·zat ke-
retÈben ˙j felszerelÈsekhez jut-
nak. Karancsi k¸lˆn kˆszˆntˆtte

a legkisebbeket, kÈrve ıket,
hogy szeressÈk az iskol·t Ès vi-
gy·zzanak r·, majd megnyitott-
nak nyilv·nÌtotta a tanÈvet.

TanÈv eleji jÛtan·csok
Ezt kˆvetıen Alin Novac-Iuhas
fıtanfel¸gyelı arra hÌvta fel a fi-
gyelmet, hogy a szeptemberrıl
mindenkinek az iskolakezdÈs jut
eszÈbe, az iskola, ahol karakte-
rek fejlıdnek, jellemek alakul-
nak. DicsÈrte a csod·san fel˙jÌ-
tott tanintÈzmÈnyt, Ès a tanfel-
¸gyelısÈg t·mogat·s·rÛl biztosÌ-
totta a pedagÛgusokat. A di·ko-
kat arra figyelmeztetette, hogy
csak a tanul·s, a tud·s biztosÌt
igazi sikert az Èletben.

Ostroveanu ¡gota igazgatÛhe-
lyettes a tanul·st az Èlettel defini-

·lta. A di·kokat arra kÈrte, hogy
ırizzÈk meg szÌv¸kben ezeket a
pillanatokat, a tan·rkollÈg·kat
pedig arra, hogy lÈkekkel dol-
gozzanak.

BÈres Csaba polg·rmester ¸n-
nepi beszÈdÈben emlÈkeztetett,
hogy egy Ève mÈg egy kˆlcsˆn-
kapott kastÈlyban kezdıdˆtt el az
oktat·s Ès a ny·ron a vÈgzısˆk is
onnan ballagtak el. PedagÛgu-
sok, di·kok, sz¸lık, egy¸tt vÈ-
szeltÈk ·t a nehÈz idıszakot, de
megÈrte! Az iskola fel˙jÌt·s·val
egy rÈgi ·lom teljes¸lt. 2008 Ûta
nagyon sok munk·t Ès energi·t
kellett befektetni ahhoz, hogy el-
jussanak a mostani vÈgeredmÈ-
nyig. A tanintÈzmÈnyt nem hagy-
hatt·k fÈlig kÈszen, tetı nÈlk¸l,
Ìgy a munk·latokat vÈg¸l ˆnerı-

bıl fejeztÈk be. Az ˙jj· var·zsolt
iskol·ban egy ˙j jˆvı, ˙j lehetı-
sÈgek v·rnak mindenkire. Ezzel
az Èp¸letegy¸ttessel az ÈrmellÈki
mezıgazdas·gi szakoktat·s alap-
jait tett¸k le ñ mondta a v·rosve-
zetı. Majd arra kÈrte a di·kokat,
hogy olyan elsz·nts·ggal vessÈk
bele magukat a tanul·sba, ami-
lyennel az iskola Ès a v·ros veze-
tısÈge harcolt az iskol·Èrt.

Cosmin Oros a Bihar megyei
rendırsÈg ¸zenetÈt hozta el az
ÈvnyitÛra. BiztosÌtotta a di·kokat
Ès a tanerıket arrÛl, hogy a rend-
ırˆk mellett¸k ·llnak, egy¸tt
megtal·lj·k a megold·sokat
azokra a problÈm·kra, amelyek-
kel szembes¸lnek.

SzabÛ ÷dˆn kÈpviselı ˙gy vÈl-
te, hogy az iskola olyan nemze-
dÈket kell neveljen, amelyik
nem csak a pÈnz csengÈsÈt hall-
ja meg, hanem m·sok szav·t, se-
gÌtsÈgkÈrÈsÈt is. EmbersÈges
emberekre van sz¸ksÈg, a sz¸-
lık is ilyennek szeretnÈk l·tni
gyermekeiket. Csak az a peda-
gÛgus kÈpes magas szÌnvonalon
oktatni, akit megbecs¸l Ès t·mo-
gat a tanfel¸gyelısÈg, az ˆnkor-
m·nyzat Ès az ·llam ñ hangs˙-
lyozta a politikus.

Balla Frigyes vall·stan·r arrÛl
beszÈlt, hogy az ⁄jszˆvetsÈg ma is
aktu·lis, mert az Èlet a legfıbb Èr-
tÈk, Ès az iskola meghat·rozÛ
minden ember ÈletÈben. Isten ·l-
d·s·t kÈrte, az ˙j tanÈvre.

Tiponut Tibor

Kurjongattak a legÈnyek, Ènekeltek a le·-
nyok, SzÈkelyhÌd utc·in lovas kocsikon
vonultak vÈgig a XXII. …rmellÈki ’sz nyi-
tÛnapj·nak reggelÈn. DÌ-
szes nÈpviseletbe ˆltˆzˆt-
ten megadt·k a mÛdj·t a
sz¸reti hÌvogatÛnak. Mi-
kˆzben a lovak t¸relmetle-
n¸l pr¸szkˆltek, pat·ikkal
csapdost·k az utca kˆvÈt,
addig a fiatalok lepattantak
a szekerekrıl, ropt·k a t·n-
cot, pˆrˆgtek ˆnfeledten.
Libbent a szoknya, pˆrge
kalap legÈnyesen fÈlre-
csapva, szÈl rˆpÌtette a fia-
talos jÛkedvet. Hamarosan
sokas·g gy˚lt kˆrÈj¸k a
kˆrnyezı h·zakbÛl, hogy
kˆszˆntsÈk a rÈgi szok·sok
felelevenÌtıit. Azt·n elhal-
kult a zene, abbamaradt a
szoknyalibbenÈs, hirtelen

dobpˆrgÈs konfer·lta fel a kisbÌrÛt, aki
kˆzhÌrrÈ tette az esti mulats·got, ilyetÈn-
kÈppen invit·lva a v·ros lakÛit. AzÈrt mÈg

nÈh·ny csÌpıs megjegyzÈst is eleresztett, a
kˆrbe·llÛk vid·mÌt·s·ra. Majd felszˆkken-
tek a lovas kocsikra, hogy a telep¸lÈs min-

den szegletÈt bej·rva vigyÈk a jÛ hÌrt: min-
denkit szeretettel v·rnak a SÛs ˙ti pinceso-
ron megrendezendı vigadalomba. 

Eszem-iszom, vigass·g
a pincesoron
MÈg messze j·rt az este, de m·r sorra nyÌl-
tak a pinceajtÛk vendÈgek, bar·tok elıtt.
Kolb·sz, szalonna, tepertı jÛfÈle sajttal,
t˙rÛval kiegÈszÌtve bıven akadt nyomta-
tÈkul. Grillen s¸lt h˙sbÛl, ¸stben rotyogÛ
Ètelbıl sem volt hi·ny. A lemenı nap
utolsÛ sugarai mÈg elj·tszadoztak a poha-
rakban aranylÛan csill·mlÛ ned˚vel, mi-
kˆzben a Buliszerviz zenekar h˙zta a talp-
al·valÛt. A rˆvid ideig tartÛ koraesti esı
pincemÈlybe kÈnyszerÌtette az ott lÈvıket,
de ez senkinek sem szegte a kedvÈt, egy
kis pincemustra Èpp kapÛra jˆtt. Az ere-
szek alighogy ·tnedvesedtek, a z·por
egykettıre emlÈkkÈ sil·nyult. 

Folytatás a 3. oldalon
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Szalagv·g·s a sikeres iskolafel˙jÌt·s vÈgeztÈvel

D. Mészáros Elek

Vid·m rigmusokkal hÌvogattak a fiatalok
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…rik a szılı, hajlik a vesszı... az elsı …r-
mellÈki NÈpm˚vÈszeti t·bor minden nap-
j·n felcsend¸lt az ismerıs nÈpdal, ahol
egy¸tt b˙cs˙ztunk a ny·rtÛl Ès kˆszˆntˆt-
t¸k az ıszt. Nagyon v·rtam m·r ezt a t·-
bort. Az idei ny·r sokszÌn˚re sikeredett,
rengeteg t·bort szerveztek a szÈkelyhÌdi
Ès ideÈrkezı vendÈg gyerekeknek: voltak
vall·st·borok, nyelv-, alkotÛ-, mÈdiat·bor
Ès ñ ami a sz·momra  a legnagyobb ˆrˆm
ñ vÈgre helyet kapott a nÈpm˚vÈszet is a
palett·n. IdÈn maroknyi embernek  sike-
r¸lt az, ami sokak szÌvÈben m·r Èvek Ûta
egy dÈdelgetett ·lom: megszervezni egy
olyan nÈpm˚vÈszeti t·bort, amely minden
bizonnyal hagyom·nyteremtı lesz.

Melyek voltak
t·borunk fıbb cÈljai?
A nÈpm˚vÈszeti  t·bor cÈlja a magyar nÈp-
t·ncos alapok letÈtele volt, melyet a debre-
ceni Hercz Vilmos nÈpt·ncoktatÛ Ès segÌ-
tıi adtak ·t az ide Èrkezı t·ncszeretı gye-
rekeknek Ès felnıtteknek. Tov·bbi cÈ-
lunk, hogy Èvente megrendezett t·bo-

runkkal a mÈg Èlı sz¸reti b·l hagyom·-
ny·t szÌnvonalass· Èrlelj¸k Ès ehhez a jˆ-
vıben az ÈrmellÈki fiatalok csoportjainak
b·tor jelentkezÈsÈt v·rjuk.

A rendezvÈnyhez kapcsolÛdÛan a SzÈ-
kelyhÌdi Baba-Mama Kˆr sz¸lıi kˆzˆssÈ-
gÈben, Boros ¡gota ir·nyÌt·s·val alakult
egy nÈprajzi gy˚jtı csapat, melyhez hely-
bÈliek Ès kˆrnyezı telep¸lÈsen Èlık csat-
lakoztak. A  fı cÈl, hogy felkutassuk a mÈg
meglÈvı ÈrtÈkeinket, amit nagysz¸leinktıl
·tˆrˆkÌthet¸nk gyermekeinknek.

Mindenki ott volt
÷rˆmmel tapasztaltam, hogy ugyanolyan
lelkesedÈssel Èrkeztek minden nap gyere-
kek Ès felnıttek egyar·nt. A t·borban
egy¸tt-t·ncoltak Bˆjte Csaba SzÈkelyhÌdi

Gyermek JÈzus Otthon·bÛl, a helyi csal·-
doktÛl, a Nagyv·radi Szent AngÈla Ottho-
n·bÛl, a v·rosi napkˆzi otthonbÛl Ès a Haj-
d˙-Bihar megyÈben gyermekvÈdelmi gon-
doskod·sbÛl (nevelısz¸lıknÈl nevelke-
dı) Èrkezı gyermekek.

T·nc, t·nc Ès mÈg tˆbb t·nc
A t·bor fı programja a t·nc, t·nc Ès mÈg
tˆbb t·nc volt, de senki se gondolja azt,

hogy ilyen egyhang˙an teltek a napjaink.
A t·nc mellett sz·mos dologra jutott mÈg
idınk: kicsik Ès nagyok kˆzˆs ˆrˆmÈre Ès
mivel a helyszÌn is adott volt (a Gyermek
JÈzus Sport- Ès Szabadidıkˆzpont, vagy
ahogyan a legtˆbb¸nk sz·m·ra ismerıs, a
v·rosi strand) rengeteget f¸rˆdt¸nk, j·t-
szottunk, nÈpdalokat tanultunk, melybıl a
t·bor vÈgÈre egÈsz kis csokrot ·llÌtottunk
ˆssze, m˚velıdt¸nk a sz·mos elıad·son,
melyet nek¸nk Ès minden nÈphagyom·ny
ir·nt Èrdeklıdınek szerveztek.

Dr. KÈri G·sp·r helyi fogorvos, aki kÈt
t·jh·zat is berendezett az …rmellÈken,
FÛri·n Andre·val, az ermelleki-ertektar.hu
honlap szerkesztıjÈvel az ÈrtÈkek megır-
zÈsÈnek fontoss·g·rÛl tartott elıad·st.
Nagy Katalin bihardiÛszegi tan·rnıtıl gya-

korlati tan·csokat kaptunk a nÈprajzi gy˚j-
tÈshez. A szintÈn diÛszegi dr. SzabÛ JÛzsef
helytˆrtÈnÈsztıl pedig alapvetı tˆrtÈnel-
mi-tˆrtÈneti adatokat tanultunk meg sz˚-
kebb haz·nkrÛl, az …rmellÈkrıl. 

Az asszonyv·s·ri Rozmaring egy¸ttestıl
a citer·rÛl tanultunk Ès gyˆnyˆrkˆdt¸nk a
citeraj·tÈkukban, egy¸tt d˙dolva vel¸k a
kicsik Ès nagyok ·ltal jÛl ismert Ès kˆzked-
velt nÈpdalokat. M˚soruk vÈgÈn pedig

minden Èrdeklıdı ki-
prÛb·lta a citer·kat, me-
lyeket az egy¸ttes zenÈ-
sze kÈszÌtett.

A Rozsnyai Gy˚jte-
mÈny segÌtsÈgÈvel  meg-
ismert¸k a kender fel-
dolgoz·s·nak folyama-
t·t Ès megtudtuk, hogy
sok h·ztart·sban mÈg
megtal·lhatÛ az …rmellÈ-
ken ıseink ·ltal gyakran
haszn·lt eszkˆz, a rok-
ka. A z·rÛnapon jÛvol-
tukbÛl rÈszt vett¸nk egy

nÈpi olimpi·n is, ahol ta-
nultunk Ès ¸gyesedt¸nk a

hÈtprÛb·s nÈpi j·tÈkok ·ltal. A kitartÛ
munk·Èrt jutalom is j·rt. 

Kibıv¸lı ZajgÛ,
sikeres nÈprajzi gy˚jtÈs
A magyar nÈpt·nci alapok kˆzˆs letÈtelÈ-
vel felkÈsz¸lt¸nk arra a t·ncos alapozÛ
munk·ra, melyre a bihari t·ncokat ÈpÌthet-
j¸k az elkˆvetkezı t·borokban. A nÈpt·n-
coktat·s mellett helyet kapott a nÈpzenei
oktat·s is, mely ·ltal nÈpi gyermekj·tÈko-
kat Ès nÈpdalokat ismert¸nk Ès szerett¸nk
meg egy¸tt, melyet a t·ncunk mellett kis
csokorba kˆtve nagy szeretettel adtunk ·t
a g·lam˚sorra Èrkezıknek.

A t·bor sor·n a helyi nÈpt·nccsoporthoz
tov·bbi gyermekek csatlakoztak Ès a t·bor

z·r·s·val egyidej˚leg nÈvadÛ ¸nnepsÈget
is tartottunk. A szÈkelyhÌdi nÈpt·nccsoport
ezent˙l a ZajgÛ nevet viseli, melyet BÈres
Csill·tÛl, a csoport vezetıjÈtıl kapott, aki
Èvek Ûta a nÈpi Ènekes Ès t·ncos hagyo-
m·nyok tevÈkeny ırzıje SzÈkelyhÌdon.

NÈprajzi gy˚jtÈs¸nket is siker koron·zta.
Az eddig tal·lt t·rgyakat, viseletet a t·bor-
ban ki·llÌtottuk. FÈrfi viseletet tal·ltunk.
Nıi viseletre nem bukkantunk, azonban
kÈt, ebben a tÈm·ban tartott elıad·s to-
v·bb lelkesÌt minket Ès erıt ad a a tov·bbi
munk·nkhoz, melyhez v·rjuk minden
nÈphagyom·ny Ès nÈpm˚vÈszet ir·nt Èr-
deklıdı t·rsak csatlakoz·s·t. 

Kˆszˆnet a segÌtıknek
Mindenkinek h·l·s kˆszˆnettel tartozunk,
aki b·rmilyen mÛdon, hozz·j·rult ahhoz,
hogy ez a t·bor lÈtrejˆjjˆn Ès szÌnvonalas
programmal szolg·ljon az ideÈrkezınek.
A nemes cÈl, hogy gyermekeinknek ·tad-
juk ıseink ˆrˆksÈgÈt itt az …rmellÈken is,
mindenkinek egyform·n megdobogtatta a
szÌvÈt. Kˆszˆnet a gyermekek nevÈben a
helyi embereknek, akik toj·st, krumplit,
zsÌrt, egyÈb kerti termÈnyt, Èlelmiszer-
alapanyagot hoztak, Ès kˆszˆnj¸k az anya-
gi t·mogat·st. Sz¸ksÈg volt r·, hiszen volt
olyan este, hogy 103 t·ncolÛ gyermeknek
kellett  vacsor·t adni.

Kˆszˆnet Bˆjte Csaba testvÈrnek, hogy
Isten ·ld·s·t kÈrte kezdemÈnyezÈs¸nkre,
Ès Gavrucza Tibor nyugalmazott reform·-
tus lelkÈsznek, az …rmellÈk festıjÈnek t·-
mogatÛ, ·ldÛ szavaiÈrt. Kˆszˆnet az elı-
adÛinknak, akik segÌtettek tartalmass· ten-
ni a t·bor programj·t, a szervezıt·rsak-
nak, helyi pedagÛgusoknak, a helyi Ès
anyaorsz·gi szervezeteknek, akik t·mo-
gattak Ès segÌtettÈk a munk·nkat. Kov·cs
¡gnes, Suciu Szabi! Kˆszˆnj¸k a fino-
mabbn·l finomabb Ètkeket, a pihentetı al-
v·st, hogy befogadt·tok a magyarorsz·gi
sorst·rsakat, a mint·ul szolg·lÛ hiteteket, a
bizalmat. A JÛisten ·ldja meg a Gyermek
JÈzus-otthont minden lakÛj·val egy¸tt!

*
BÌzunk benne, hogy kezdemÈnyezÈs¸nk
sikerrel j·r, Ès ezzel az ˆsszefog·ssal to-
v·bbhaladva mi, ÈrmellÈkiek is megismer-
hetj¸k ıseink hagyom·nyait, viseletÈt, Vili
b·csi segÌtsÈgÈvel t·ncukat, Ès ·tadhatjuk
ezt az ÈlmÈnyt, kincset gyermekeinknek
Ès m·soknak is, hogy vigyÈk el mindenfe-
lÈ, ahol magyarok Èlnek. Az I. …rmellÈki
NÈpm˚vÈszeti T·borban ·tÈlt szÈp kˆzˆs
ÈlmÈnyek ˆsszekˆtnek benn¸nket, hitet,
gyˆkeret adva azoknak a gyermekeknek
is, akik elszakadtak csal·djaiktÛl.

V. B., P. J.

MÈdiakÈpzÈst szerveztek az …r
Hangja Egyes¸let munkat·rsai
a szÈkelyhÌdi m˙zeum Èp¸letÈ-
ben szeptember elsı hÈtvÈgÈjÈn.
A rÈsztvevı fiatalok SzÈkelyhÌdrÛl
Ès Bihar megye m·s telep¸lÈsÈrıl
Èrkeztek, pontosabban BihardiÛ-
szegrıl, …radonybÛl, …rbogyosz-
lÛrÛl, …rkˆrtvÈlyesrıl, …rszıllıs-
rıl, MicskÈrıl, Paptam·sibÛl,
SzentjobbrÛl Ès TÛtibÛl.

A kˆzel h˙sz jelenlÈvı a mÈdia
k¸lˆnbˆzı ·gazataival ismerked-
hetett meg a majdí kÈt nap inten-
zÌv programja alatt. A bemelegÌtÈst
az ˙js·gÌr·srÛl, az Ìrott sajtÛrÛl tar-

tott elıad·sok Ès az ehhez kˆtˆtt
gyakorlatok jelentettÈk. A fiatalok
megtanult·k mi a k¸lˆnbsÈg a hÌr
Ès tudÛsÌt·s, az interj˙k Ès a ripor-
tok kˆzˆtt, majd az kˆzˆs ˆtlet-
bˆrze alatt Èrintett tÈm·kra alkal-
mazhatt·k a magukÈv· tett alapis-
mereteket. Az elsı nap kˆzˆs va-
csor·val Ès strandol·ssal z·rult.
M·snap a reggeli Èbresztı mozg·s
ut·n az ifjak kÈt csoportba tˆmˆ-
r¸ltek, Ès felv·ltva foglalkoztak a
tÈvÈs hÌrszerkesztÈs elmÈleti Ès
gyakorlati oldal·val, dÈlut·n pe-
dig a r·diÛz·s felfedezÈse kˆvet-
kezett. A szÌnes, hangulatos st˙diÛ

oldotta az izgalmakat, a foglalko-
z·s vÈgÈre pedig m·r a technikai
eszkˆzˆk Ès kifejezÈsek sem t˚n-
tek annyira idegennek.

Sok csillogÛ szemp·r nÈzett
vissza a szervezıkre a rˆvid ren-
delkezÈsre ·llÛ idı alatt, ami arra
sarkallta ıket, hogy hossz˙t·von
is kapcsolatban maradjanak a fia-
talokkal, Ès a kˆvetkezı tal·lkoz·-
si lehetısÈgeket szervezzÈk a jˆ-
vıre valÛ tekintettel. A mÈdiakÈp-
zÈs lÈtrejˆttÈt a Rom·niai Magyar
Demokrata SzˆvetsÈg Ès a Commu-
nitas AlapÌtv·ny t·mogatta.

Kalló-Nagy Kamilla

Hagyománymentés az alapoktól 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy …rmellÈki NÈpm˚vÈszeti T·bor SzÈkelyhÌdon

Médiaképzés Székelyhídon

TelevÌziÛs interj˙ kÈszÌtÈsÈt gyakorolj·k a fiatalok

A t·nc ˆrˆme felszabadÌtotta az egy¸tt-t·ncolÛ koroszt·ly˙akat

Minden rÈsztvevı jelen volt az ÈlmÈnyd˙s t·borz·rÛn kÈsz¸lt fotÛkon

fotók: Huszár Anna

Püsök Julianna
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jegyzet
Fék és
fékezok
Annak idejÈn, amikor a gÈp-
j·rm˚vel valÛ kˆzlekedÈsben
rÈszt venni sz·ndÈkoztam,
jˆtt a figyelmeztetÈs, soha ne
feledjem el, a fÈk a legfonto-
sabb dolog a biztons·gos
kˆzlekedÈsben. Ez az intelem
nem ˙j kelet˚, gyermekko-
rom gazdaemberei ıszi beta-
karÌt·sok idejÈn a l·bnyomÛs
fÈk mellett biztons·gbÛl mÈg
egy cs˙sztatÛs kerÈkal·tÈttel
is segÌtettek, nehogy a teher-
rel rakott szekÈr a lejtın ir·-
nyÌthatatlann· v·ljÈk. Csak-
˙gy szikr·zott a vas a kavi-
csos ˙tonÖ 

Megtanultam egy Èletre,
hogy a fÈk az nemcsak a kˆz-
lekedÈsben, de az Èlet min-
den ter¸letÈn elengedhetet-
len. A sz¸lınek aj·nlatos fÈ-
ken tartania a rossz ir·nyba
tartÛ csemetÈjÈt, fÈket kell be-
h˙zni a t˙lhajszolts·g ellen,
de a t˙lzott Èlvezetekbe valÛ
belemer¸lÈs veszÈlyÈt is az
idıbeni fÈkezÈs g·tolhatja.
Tudni kell, mikor Ès hol Èrde-
mes meg·llni vagy m·sok-
nak meg·lljt parancsolni.
Mert az a bizonyos erkˆlcsi
g·t egy meg·ll·st hat·rol be,
egy vonalat, amit ·tlÈpni ve-
szÈlyes lehet.

Mindez a nyakunkba sza-
kadt globaliz·lt vil·g elsza-
badult dÈmonpˆrgÈse kap-
cs·n jutott az eszembe. Mi-
kor, kit kÈnyszerÌtsek meg·l-
l·sra a magam kis eszkˆzei-
vel. Tegy¸k fel, ha a migr·n-
s·radat meg·llÌt·s·t, a ho-
moszexu·lisok par·dÈj·nak
betilt·s·t segÌtem egy szava-
zatnyi fÈkezÈssel, akkor va-
jon jobb ir·nyt vesz-e majd
a vil·g szekere, vagy Èppen-
sÈggel a felsejlı szakadÈkba
zuhan, mert ˙jabb szˆrny˚-
sÈgek ker¸lnek elıtÈrbe? Vagy
ink·bb a nemzeti ÈrtÈkeket
vessem sutba, a kˆzˆs eurÛ-
pai szemlÈlet rakta m·gly·n
Ègetve el azokat? A dˆntÈs
m·r csak azÈrt sem kˆnny˚,
mert ha a fÈkezÈs nem egy-
szerre, egyforma intenzit·s-
sal tˆrtÈnik a j·rm˚ minden
kerekÈn, akkor Ûhatatlanul
is ir·nyvesztÈs kˆvetkezik
be, k·ossz· lehet minden:
kˆnnyen ·rokba borulhat
a j·rm˚.

Az idıtartamra sem ·rt
odafigyelni, mert a hosszan
tartÛ folyamatos ped·lnyo-
m·s sor·n bes¸lhet a fÈk, le-
blokkolnak a kerekek, Ès nem
lehet ˙jraindÌtani a j·rm˚-
vet. Erre jÛ lesz felkÈsz¸lni
idejÈben, Ès ha kell, akkor so-
fırt cserÈlni mÌg lehet, mert
dombon felfelÈ ink·bb g·zol-
ni kellene.

D. Mészáros Elek

Isten nem szereti a rombolást
DiakÛniai kˆzpont lesz a fel˙jÌtott Draveczky-h·zban
Az idei iskolai Èv kezdetÈt megelızı va-
s·rnap adt·k ·t a kolozsv·ri szÈkhely˚
DiakÛnia KeresztyÈn AlapÌtv·ny szÈkely-
hÌdi kˆzpontj·t, amelyhez a helyi refor-
m·tus egyh·zkˆzsÈg biztosÌtotta a sz¸k-
sÈges ingatlant.

A kora ıszi naps¸tÈs nyarat idÈzett, ¸nnepi
hangulatot keltett a sok-sok ¸nneplıbe ˆltˆ-
zˆtt helybÈli. Egyre csak jˆttek a hÌvek a v·-
ros k¸lˆnbˆzı rÈszÈbıl, megtˆltve az ˙gyne-
vezett Draveczky-h·z szÈpen rendbetett ud-
var·t. Frissen gereblyÈlt vir·g·gy·sok majda-
ni szÌnpomp·rÛl ·lmodoztak, hisz egyelıre
csak a nemrÈg kialakÌtott tÈr adta a szÈpnek
remÈnysÈgÈt. A lÈpcsıfokok fˆlˆtti bej·rati
tÈren rˆgtˆnzˆtt ÑszÛszÈkrılî hangzottak az
¸nnepÈlyes, szÈp szavakba ˆntˆtt h·laadÛ
gondolatok Isten Ès emberek felÈ. Volt is mi-
Èrt, hisz hosszas huzavon·t kˆvetıen vehette
birtokba a helyi reform·tus gy¸lekezet a
mostanra fel˙jÌtott Èp¸letet. 

RÈgi gondok
A tulajdonviszony tiszt·z·s·t kˆvetıen, dˆn-
tÈst kellett hoznia az egyh·zkˆzsÈgnek, hogy
lebontsa-e az Èp¸letet vagy a fel˙jÌt·ssal j·rÛ
kihÌv·sokat v·lassza? A sok·ig szınyeggy·r-
kÈnt, majd kˆzszolg·lati egysÈgkÈnt funkcio-
n·lÛ ingatlanra a gazd·tlans·g r·nyomta bÈ-
lyegÈt. A fel˙jÌt·st megelızı idıszakban h·-
rom csal·d lakta, akik m·r a faelemek bont·-
s·nak is nekil·ttak, azzal f˚tve a szob·kat.
A helyzet tarthatatlann· v·lt, Ìgy a 2011 vÈgÈn
a gy¸lekezet ÈlÈre ker¸lt R·kosi Jenı tisztele-
tes, az ÈrmellÈki egyh·zmegye esperese a v·-
ros polg·rmesterÈvel, BÈres Csab·val ˙gy ha-
t·roztak, hogy kilakoltatj·k a bitorlÛkat.
AzÈrt, hogy az utc·ra ne ker¸ljenek a tˆbb-
gyermekes csal·dok, a romakolÛni·n ÈpÌtet-
tek sz·mukra h·zakat. Az Èp¸let takarÌt·s·t fi-
atalok v·llalt·k el, akiknek minden kˆszˆnet
kij·r, hisz felfoghatatlan b˚zt Ès szemÈtmeny-
nyisÈget hagytak maguk ut·n az ott lakÛk ñ
tudtuk meg R·kosi Jenıtıl.

Otthonul a r·szorulÛ
gyermekeknek
VinczÈnÈ P·lfi Judit lelkip·sztor, a Kir·ly-
h·gÛmellÈki Reform·tus Egyh·zker¸let
missziÛi ¸gyoszt·ly·nak elıadÛ-tan·csosa
csod·nak nevezte a napot, melynek sor·n a

gy¸lekezet v·laszolt JÈzus felhÌv·s·ra, mikÈnt
a bibliai v·mszedı, LÈvi (M·tÈ apostol), ami-
kor a Messi·s Ìgy szÛlt hozz·: ÑJˆjj Ès kˆvess
engemî. E felszÛlÌt·sra, ha igennel tudunk v·-
laszolni, akkor jÛ ir·nyba haladunk, v·ltoz·-
sok indulnak be Èlet¸nkben, amilyen e meg-
˙jult Èp¸let szÈppÈ tÈtele kˆrÈ valÛ felsereg-
lÈs is volt ñ mondta a lelkip·sztor a diakÛniai
kˆzpont megnyitÛj·n.

R·kosi Jenı kronolÛgiai sorrendben t·jÈ-
koztatott a munk·latok f·zisairÛl. Elsı t·mo-
gat·s a holland hittestvÈrektıl Èrkezett, 5500
eurÛbÛl az utcafronti tetıszerkezetet cserÈl-
tÈk le. MÈg kÈt Ìzben kaptak ennÈl nagyobb
jelentısÈg˚ holland Ès sv·jci segÌtsÈget, ami
mellÈ a magyarorsz·gi Emberi Erıforr·sok
MinisztÈriuma ·ltal adott egymilliÛ forint is
t·rsult. A helyi ˆnkorm·nyzat pedig a f˚tıtes-
teket v·s·rolta meg. Mindig akadtak ˆnkÈn-
tesek is, akik a kÈtkezi munk·bÛl vettÈk ki a
rÈsz¸k. A homlokzati rÈsz mÈg egy ˙j vakola-
tot fog kapni, az esperes ÌgÈrete szerint jˆvı-
re. KÈrdÈs¸nkre, hogy miÈrt Èppen h·tr·nyos
helyzet˚ gyermekek foglalkoztat·s·ra sz·n-
j·k az Èp¸letet, R·kosi azt mondta, hogy esÈ-
lyt kÌv·nnak adni a fıkÈnt roma kˆzˆssÈgek-
bıl oda ker¸lı gyermekeknek. 

BÈres Csaba polg·rmester arra kÈrte az ˙j
lakÛkat, hogy jÛl kamatoztass·k azt a lehetı-
sÈget, amit a diakÛniai alapÌtv·ny Ès a helyi
reform·tus gy¸lekezet jÛvolt·bÛl kaptak, le-
gyenek sz¸leik, testvÈreik pÈldakÈpeivÈ. Kˆ-

telessÈg¸nk ÈpÌtkezni, mert Isten nem szere-
ti a rombol·st ñ nyomatÈkosÌtott v·rosunk
vezetıje.

Szoboszlai ErzsÈbet, a DiakÛnia KeresztyÈn
AlapÌtv·ny Bihar megyei projektigazgatÛja
besz·molt eddigi tevÈkenysÈg¸krıl. A megye
tizennÈgy telep¸lÈsÈn vannak jelen, mintegy
nÈgysz·z gyermekkel foglalkoznak. A most
haszn·latba kapott kˆzpontban negyven-
nyolc h·tr·nyos helyzet˚ fiatal dÈlut·ni fog-
lalkoztat·s·t fogj·k vÈgezni. A projektben
foglalt szab·lyoz·s szerint IñIV. oszt·lyos
gyermek ker¸lhetnek a diakÛniai alapÌtv·ny-
hoz, amit egy alapos kˆrnyezeti, szoci·lis Ès
csal·djogi felmÈrÈs elız meg. 

MÈsz·ros J·nos, a helyi gy¸lekezet Ès az Èr-
mellÈki egyh·zmegye fıgondnoka az Kir·-
lyok elsı kˆnyvÈbıl vett igerÈsz alapj·n
mondott kˆszˆnetet a munk·latokban valÛ
rÈszvÈtelÈrt, kiemelve azt az ·ldozathozatalt,
amivel R·kosi Jenı ÈpÌti gy¸lekezetÈt.

Az diakÛniai kˆzpont ˙j lakÛi keresztÈny
Ènekekkel szolg·ltak a jelenlÈvık felÈ, majd
pedig a Himnusz kˆzˆs elÈneklÈsÈt kˆvetı-
en a jelenlÈvık megtekintettÈk a belsı teret. 

M·r hunyorÌt·sra sem bÌrt a naplemente mi-
re a kˆzˆs egy¸ttlÈt vÈget Èrt. Az utc·n berre-
gı autÛk imm·r k·osznak t˚nı ˆsszevissza-
s·gban az elıbb nyert belsı bÈke kontrasztja-
kÈnt hatnak. Ostoroznak az elhangzott igÈk a
cselekvÈsre. 

D. M. E.

Folytatás az 1. oldalról
A t·ncos vigadalom m·snapba
fordult. Mire mindenki nyugovÛ-
ra tÈrt, m·r kakasok gyakoroltak
a hajnali fellÈpÈsre.

RetrÛhˆlgyek Ès
Kowalsky meg a Vega

Szeptember harmadik hÈtvÈgÈje
csupa szÛrakoz·ssal telt. A szom-

bati pincesor emlÈkkÈpei mÈg ott
villogtak az emlÈkezetben, ami-
kor m·r a m·snapi szabadtÈri
koncertekre kÈsz¸lıdtek a v·rosi
futballp·ly·n. Zolt·n Erika valÛdi

retrÛbulit teremtett, a Remetel·ny
cÌm˚ dal·t vÈgigcs·polta a kˆ-
zˆnsÈg. A koncert vÈge felÈ m·r
az esı is szimatolt a kˆrnyÈken.
Mire Dolly Roll mikrofonkˆzelbe

ker¸lt, esernyıkkel takar-
t·k az eget. A kˆzˆnsÈg
becs¸letÈre legyen mond-
va, vÈgig kitartott. Az utol-
sÛ koncertet Kowalsky
meg a Vega nyomatta. Va-
lÛszÌn˚leg a kultur·lt t·r-
salg·s nagydÌj·t nem vit-
tÈk volna el Amilyen h¸lye
vagy, ˙gy szeretlek cÌm˚
sz·mukkal, de a kˆzˆnsÈg
elıtt tarolt a banda. …ppen
ezÈrt nagylelk˚ek is vol-
tak, leg˙jabb szerzemÈ-
ny¸ket elsıkÈnt SzÈkely-
hÌdon dobt·k be a kˆztu-
datba. 

D. M. E.

A diakÛnia elsı lakÛi h·tr·nyos helyzet˚ helyi csal·dokbÛl ker¸lnek ki

Érmelléki Osz: pinceparádé hagyományorzéssel
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Pincesori gy¸lekezı KowalskyÈk egy ˙j sz·mot is elıadtak

Kalló-Nagy Kamilla
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Festım˚vÈsz Èdesapa, alkotÛi vÈn·val vÈrtezett
Èdesanya. ’k Guba Kerekes Zsuzsa sz¸lei. Soha
nem volt kÈrdÈses, hogy az ˆnkifejezÈst ecsetvo-
n·sokba rejti. 

…desapj·rÛl beszÈlgetve boncolgatjuk az emlÈkezÈs nÈhol
gubancos, m·shol kifeslett sz·lait. Kerekes GÈza, mÌg Èlt,
Èrdekes, ÈrtÈkes szÌnfoltja volt SzÈkelyhÌdnak, tehetsÈge
mÈrhetetlen szerÈnysÈggel, embersÈggel p·rosult. Magam
is jÛl ismertem, fiam ñ aki sajnos m·r szintÈn nincs kˆzˆt-
t¸nk ñ valaha rajong·sig szerette festıtan·r·t. Most pedig
l·ny·val, Zsuzs·val prÛb·ljuk ˆsszerakni az elsı tenyÈrsi-
mogatÛ ecsetÈrintÈs m·ig hatÛ var·zsmisztÈrium·t.

V·roskˆzponti panellak·sban cseperedett fel Zsuzsa.
A hely sz˚kˆssÈge miatt az Èdesapa fejtı·llv·nya a gyer-
mekszob·ba ker¸lt. Õgy mÛdj·ban ·llt r·csod·lkozni, ho-
gyan v·lnak a kusza vonalak egysÈges form·v·, hogyan
bomlanak a szÌnek ÈrzelemhordozÛv·. ToporzÈkolt, ı is
rajzolni akart. Alig volt kÈt-h·romÈves, m·r kezÈben volt
a zsÌrkrÈta, megsz¸letett a gyermeki m˚. …desapja elıre
l·tÛ volt, ezeket az irkafirk·kat d·tumozva dossziÈkba
rakta. KÈsıbb m·r Èrtelmet nyertek a form·k, k¸lˆnbˆ-
zı ·llatfigur·k jelentek meg a papÌrlapon. Olajjal szere-
tett volna dolgozni. Elsı kÈpei mÈg Ñapam·sol·sokî vol-
tak, a legeslegelsıre is jÛl emlÈkszik: gy¸mˆlcscsendÈlet
Ñmosolygottî a v·sznon. Volt egy titkos fÈmdoboz a szo-
b·ban, Èdesapja mindig mondogatta: amikor nagy le-
szel, ez a tiÈd lesz. Nagy kincs volt benne, k¸lfˆldrıl
sz·rmazÛ ÈrtÈkes festÈkek. NÈha megnÈzegettÈk, majd
ismÈt felker¸lt a szekrÈny tetejÈre. SÛv·rogva v·rta a pil-

lanatot, amikor vÈgre birtokba veheti. LÈpÈsrıl lÈpÈsre
bontakozott ki tehetsÈge, kˆzÈpiskol·s kor·ra m·r visz-
szafordÌthatatlan elkÈpzelÈse volt a jˆvıjÈt illetıen.
…desapja segÌtsÈgÈvel l·zasan kÈsz¸lt a tov·bbtanul·sra,
2004-ben felvÈtelt nyert a nagyv·radi Partiumi Keresz-
tÈny Egyetem rekl·mgrafika szak·ra. 

Manaps·g, ha teheti, akvarellel dolgozik, legink·bb a
pasztellt szereti. Kedvenc tÈm·i kˆzzÈ tartozik az Èrmel-
lÈki t·j, a vir·gok Ès a szabads·gv·gyat megtestesÌtı lo-
vak. A szÌnek igen fontosak sz·m·ra, elıszeretettel hasz-
n·lja a narancs, a s·rga Ès a zˆld szÌnek kombin·ciÛj·t.
AzÈrt nÈha ÑkicsapongÛî, ha Èpp olyan a hangulata, ak-
kor kedvenc pasztellszÌneit erıs tÛnus˙ra v·ltja. Amikor
fest, az Èrzelmekkel p·rhuzamosan a technikai kˆvetel-
mÈnyekre is figyel. 

Fiatal kora ellenÈre kÈpeivel m·r sokfelÈ csatangolt:
2005-ben megtekinthettÈk alkot·sait Belgiumban a Cite
díart ki·llÌt·son, rÈszt vett a XXIV. Miskolci Grafikai Trien-
n·lÈn. Kˆzˆs ki·llÌt·sokon szerepelt …rmih·lyfalv·n, a
magyarorsz·gi LÈtavÈrtesen Ès Debrecenben. …desapj·val
is volt kˆzˆs t·rlata az anyaorsz·gban. Az elm˙lt Èvben a
szintÈn magyarorsz·gi …rden l·thatt·k alkot·sait, a nagy-
petri m˚vÈsztelepen. Arra is jÛl emlÈkszik, hogy elıszˆr
idehaza, az …rmellÈki ’sz keretÈben ·llÌtotta ki munk·it. 

Siker¸lt kÈpzettsÈgÈnek megfelelı ·ll·st tal·lnia, Nagy-
v·radon dolgozik rekl·mgrafikuskÈnt. Emellett illusztr·-
tor a Sziv·rv·ny Ès a Napsug·r gyermeklapokn·l. Be-
szÈlgetÈs¸nkkor nem rejtette vÈka al· lelkesedÈsÈt, egy
gyermekkˆnyv illusztr·l·s·ra kapott felkÈrÈst.

D. Mészáros Elek

Hatalmas tˆmeg gy˚lt ˆssze a
szÈkelyhÌdi Petıfi S·ndor ElmÈle-
ti LÌceum udvar·n: pedagÛgusok,
di·kok, sz¸lık, rokonok Ès hoz-
z·tartozÛk. ElsıkÈnt Cservid Le-
vente biolÛgia szakos tan·r ro-
m·nul Ès magyarul kˆszˆntˆtte a
szeptember 12-ei tanÈvnyitÛra Èr-
kezıket. Azt kˆvetıen pedig az
elıkÈszÌtı oszt·lyosok Ès az elsı-
sˆk hangos zeneszÛra ¸nnepÈ-
lyesen bevonultak, majd elfoglal-
t·k hely¸ket az elsı sorban, a na-
gyobbak Ès a sz¸lık gy˚r˚jÈben.

Ecsedi Ferenc igazgatÛ szeretet-
tel kˆszˆntˆtte az iskola udvar·n
ˆsszegy˚lt nagysz·m˙ hallgatÛ-
s·got. Az ¸nneplıbe ˆltˆzˆtt di·-
kokat arra biztatta, hogy ÈrezzÈk
jÛl magukat az iskol·ban, de
ugyanakkor vegyÈk komolyan a
tanul·st is. Legyenek szorgalma-
sak, hogy sz¸leik b¸szkÈk lehes-
senek r·juk. A sz¸lıket pedig ar-
ra kÈrte, hogy erısÌtsÈk kapcsola-
tukat az iskol·val, segÌtsÈk, t·mo-
gass·k a tan·rok Ès gyermekeik
munk·j·t.

Az igazgatÛ beszÈde ut·n fellÈ-
pett a Tini Dance Center modern-
t·nc-csoport. Vid·m t·ncuk mÈg
visszahozta nÈh·ny perc erejÈig a
ny·ri vak·ciÛ hangulat·t.

ÑMegszÛlalt a csengı, jelzi az ˙j
tanÈv kezdetÈt. Isten hozott min-
denkit!î ñ kezdte beszÈdÈt Olim-
pia Gherman igazgatÛhelyettes,
majd k¸lˆn kˆszˆntˆtte az elıkÈ-
szÌtı oszt·lyosokat, az ˆtˆdikes
Ès kilencedikes di·kokat, hiszen
az ı Èlet¸kben ˙j korszak kezdı-
dik, kiker¸lnek eddigi megszo-
kott kˆrnyezet¸kbıl, ˙j helyzet-
hez kell alkalmazkodniuk. K¸lˆn
kˆszˆntˆtte a jelenlÈvı sz¸lıket

Ès kÈrte a t·mogat·sukat. Figyel-
meztette a di·kokat, hogy a vak·-
ciÛ m·r elm˙lt, mostantÛl a tanu-
l·sÈ a fıszerep. Igyekezzenek
minÈl tˆbb ismeretet elsaj·tÌtani,
hogy felkÈsz¸ljenek az Èletre.

BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd pol-
g·rmestere a tanÈvnyitÛn megje-
lent sokas·ghoz intÈzett ¸nnepi
beszÈdÈben arra emlÈkeztetett,
hogy megint elm˙lt egy ny·r, ˙j-
ra megszÛlalt az iskola csengıje.
Reggelente megjelennek az utc·-
kon a h·tit·sk·kkal iskol·ba sie-
tı gyermekek. A di·kok egy rÈ-
sze ˆr¸l az iskolakezdÈsnek,
hogy ˙jra itt lehet a bar·taival,
oszt·lyt·rsaival, hogy vÈge a va-
k·ciÛnak. KitÈrt arra, hogy az
Ûvoda- Ès iskolakezdÈs megv·l-

toztatja a csal·dok ÈletÈt, k¸lˆ-
nˆsen ott, ahol elıszˆr megy
Ûvod·ba vagy iskol·ba a csal·d
szemefÈnye, a gyermek. A tanÈv-
kezdÈs az ı sz·mukra a legizgal-
masabb, ilyenkor a sz¸lı Ès a pe-
dagÛgus, fÈltı szeme a kicsikre
ir·nyul. Nagy felelıssÈg h·rul a
pedagÛgusokra, hogy a legki-
sebbekkel megszerettessÈk az
Ûvod·t, iskol·t. SzerencsÈre SzÈ-
kelyhÌdon jÛ pedagÛgusok van-
nak, tudj·k a dolgukat ñ mondta.
Kiemelte, ahhoz, hogy az elıt-
t¸nk ·llÛ tanÈv sikeres legyen,
sok mindenre van sz¸ksÈg! Elsı-
sorban arra, hogy a pedagÛgu-
sok odaadÛan vÈgezzÈk munk·-
jukat, a tanulÛk kˆvetve tan·raik
˙tmutat·s·t, folyamatosan Ès

rendesen tanuljanak Ès tisztessÈ-
gesen viselkedjenek, a sz¸lık a
pedagÛgusokkal egy¸ttm˚kˆd-
jenek Ès termÈszetesen arra is,
hogy az iskolavezetÈs megfelelı-
en kÈzben tartsa az intÈzmÈny
ir·nyÌt·s·t. ÑMindennek a mun-
k·nak pedig egy cÈlja van, a
gyermekek jˆvıje, sikere, bol-
dogs·ga. Azt hiszem ez elÈg nyo-
mÛs ok Ès nemes cÈl ahhoz,
hogy mindent megtegy¸nk, a
sz¸lık otthon, a pedagÛgusok
pedig itt az iskol·ban. JÛmagam
mind a kettınek ·tÈrzem a fele-
lıssÈgÈt, hiszen egyszerre va-
gyok sz¸lı Ès pedagÛgusî ñ
mondta a polg·rmester.

Az ¸nnepi hangulatot tov·bb
emelte a helyi ZajgÛ NÈpt·nccso-

port fellÈpÈse. A gyermekek vi-
d·m, felszabadult t·nca ¸dÌtıen
hatott minden jelenlÈvıre.

A Bihar megyei rendırsÈg kÈp-
viseletÈben Cosmin Oros szÛlt a
jelenlÈvıkhˆz. Mint mondta, a
tanÈvnyitÛ alkalm·val a rendır-
sÈg is fontosnak Èrzi, hogy min-
denki sz·m·ra sikereket Ès jÛ
eredmÈnyeket kÌv·njon az okta-
t·shoz. A gyermekek biztons·-
ga, a fiatalkori b˚nˆzÈs megelı-
zÈse, az iskolaelhagy·s megaka-
d·lyoz·sa elsıbbsÈget jelent a
rendırsÈg sz·m·ra is. T·moga-
t·s·rÛl biztosÌtsa a di·kokat, a
sz¸lıket Ès a pedagÛgusokat.
A rendırsÈg feladat·nak tekinti,
hogy biztosÌtsa a biztons·gos
kˆrnyezetet az oktat·s sz·m·ra.
Egy¸ttm˚kˆdÈst kÈrt a sz¸lıktıl
Ès a pedagÛgusoktÛl. A gyerme-
keket padig arra kÈrte, hogy for-
duljanak bizalommal a rend-
ırˆkhˆz, kÈrjenek segÌtsÈget
b·tran, ha sz¸ksÈgÈt Èrzik.

A tanÈvnyitÛ felemelı pillanata
volt, amikor a helyi egyh·zak
kÈpviseletÈben Ciprian Antal or-
todox lelkÈsz, R·kosi Jenı refor-
m·tus esperes Ès Ozsv·th JÛzsef
rÛmai katolikus plÈb·nos kedves
szavakkal Ès a szentÌr·sbÛl vett
pÈld·kkal kˆszˆntˆttÈk az egy-
begy˚lteket, majd meg·ldott·k
az ˙j tanÈvet Ès a jelenlÈvıket.

‹nnepsÈgz·rÛ mozzanatakÈnt
Cservid Levente bemutatta a tanÌ-
tÛnıket Ès az oszt·lyfınˆkˆket.
A tanÈvnyitÛ ut·n a di·kok a tanÌ-
tÛnÈnikkel, oszt·lyfınˆkˆkkel
visszavonultak az oszt·lytermeik-
be Ès ott folytatt·k az elsı tanÌt·si
napot.

Tiponut Tibor

Gyermeklapba kÈsz¸l a meg·lmodott csodavil·g

A ZajgÛ nÈpt·nccsoport elıad·s·t szemlÈli a tanÈvnyitÛ kˆzˆnsÈge

Ahol a gének nem hazudnak
…desapja, Kerekes GÈza nyomdokain j·r Guba Kerekes Zsuzsa, a sokoldal˙ festım˚vÈsz

Ünnepélyes tanévkezdés a Petofi Sándor Elméleti Líceumban
Modern-Ès nÈpt·nccsoportok fellÈpÈse szÌnesÌtette az iskolai Èv elsı napj·t
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Az idei iskolai tanÈvtıl a szÈkelyhÌdi
Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum ˙j igaz-
gatÛj·nak Ecsedi Ferenc tan·rt ne-
veztÈk ki. Az al·bbi beszÈlgetÈs sor·n
mag·nÈletÈrıl, az ˙j beoszt·s·val j·-
rÛ kihÌv·sokrÛl faggattuk.

ñ Ecsedi Ferencet l·t·sbÛl szinte min-
denki ismeri SzÈkelyhÌdon Ès a kˆr-
nyezı falvakban. Kˆzelebbit viszont
kevesen tudnak rÛla, hisz nem tˆrtetı,
nem Ñkˆnyˆkˆlıî tÌpus. Most mÈgis is-
kolaigazgatÛi szerepet v·llalt. Mielıtt
megkÈrdeznÈnk, hogy miÈrt, beszÈl-
jen kicsit ˆnmag·rÛl.
ñ Annyira azÈrt ismernek a kˆrnyÈken, ha
m·skÈnt nem, akkor di·kjaim rÈvÈn, hogy
tudj·k rÛlam, nagyk·gyai sz¸letÈs˚ va-
gyok. A negyedik X-en m·r t˙l vagyok,
negyvenh·rom Ève Ñdeb¸t·ltamî ezen a
s·rgolyÛn. Az ·ltal·nos iskol·t sz¸lıfalum-
ban vÈgeztem, azt kˆvetıen pedig Nagy-
v·radon a 2-e sz·m˙ ipari szakkˆzÈpisko-
l·ban tanultam, amit sokan vas˙ti lÌceum-
kÈnt ismernek. 1991-ben sikeresen leÈrett-
sÈgiztem Ès mÈg ugyanabban az Èvben
felvÈtelt nyertem a Nagyv·radi ¡llami
Egyetem finommechanika szak·ra. …pp
h˙sz Èvvel ezelıtt ·llamvizsg·ztam. Azt a
mai fiatalok kˆz¸l m·r kevesen tudj·k,
hogy akkor mÈg kˆtelezı volt a sorkatonai
szolg·lat. Õgy, Èn is magamra ˆltˆttem az
angyalbırt, igaz mindˆssze hat hÛnapig.
Elsı munkahelyem sz¸lıfalumba vezetett
vissza, a Nagyk·gyai Mezıgazdas·gi Isko-
lacsoportn·l kaptam ·ll·st. 2000 kˆrnyÈ-
kÈn m·r bevezettÈk a sz·mÌt·stechnikai
Ûr·kat, egyre tˆbb iskol·ban szaklaboratÛ-

riumot hoztak lÈtre. Elsı prÛb·lkoz·sok
voltak ezek, kezdetleges, hi·nyos felszere-
lÈssel. Szaktan·rbÛl ekkoriban nem na-
gyon lehetett v·logatni, ezÈrt beiratkoztam
egy posztgradu·lis kÈpzÈsre, a Nagyv·radi
¡llami Egyetem informatika szak·ra.
ñ SzÈpen felÈpÌtett karrier elıtt ·llt
Nagyk·gy·n, 2007-ben mÈgis SzÈkely-
hÌdra ker¸lt. Mi kÈsztette a v·lt·sra?
ñ Abban az Èvben siker¸lt a cÌmzetes tan·-
ri vizsg·m, olyan jegyet Èrtem el, hogy v·-
laszthattam a nagyk·gyai Ès a szÈkelyhÌdi
tanintÈzet kˆzˆtt. A dˆntÈs meghozatal·-
ban nagy szerepet j·tszott Hegyessy Vik-
tor, a szÈkelyhÌdi lÌceum akkori igazgatÛ-
ja. EmlÈkszem, Èpp egy Republic-kon-
certen voltunk, Ès fel·ldozva a zenei Èl-
mÈnyt, egÈsz idı alatt arrÛl gyızkˆdˆtt,
hogy v·lasszam az ı iskol·j·t. Õgy lettem a
2007ñ2008-as tanÈvtıl a v·ros sz·mÌt·s-
technika tan·ra. Az eltelt Èvek alatt jÛ, kol-
legi·lis viszonyra tˆrekedtem. ⁄gy Èrzem,
hogy siker¸lt beilleszkednem ebbe a kˆ-
zˆssÈgbe. 

ñ Az elejÈn t˙l lÈptem a kÈrdÈsen,
most viszont szeretnÈm megkÈrdezni,
miÈrt v·llalta el a tanintÈzet vezetÈsÈt?
ñ Abban, hogy elv·llaltam a felkÈrÈst az
igazgatÛi ·ll·s betˆltÈsÈre, nagyon nagy
szerepe van annak a biztat·snak Ès t·mo-
gat·snak, amit kolleg·im, bar·taim Ès csa-
l·dom rÈszÈrıl kaptam Ès kapok folyama-
tosan. Csapatmunk·t szeretnÈk. Kolleg·-
immal ˆsszefogva siker¸lni fog megtarta-
nunk di·kjainkat, akik kˆz¸l manaps·g
egyre tˆbben m·s iskol·t v·lasztanak. Ki
kell mondanunk, nem vagyunk kˆnny˚
helyzetben: a gyermeklÈtsz·m csˆkkenÈ-
se miatt az idei beiskol·z·si mutatÛ m·s
Èvekhez viszonyÌtva nem a legjobb.
ñ Hogyan mutatkozik meg ez a most
indulÛ lÌceumi oszt·lyok esetÈben?
ñ A kilencedik oszt·lyban indul ugyan egy
termÈszettudom·nyi oszt·ly, viszont a filo-
lÛgia Ès a t·rsadalomtudom·nyok ˆssze-
vonva lesznek oktatva. Ez vonatkozik a
magyar tagozatra. Rom·n tagozaton egy fi-
lolÛgiaoszt·ly fog m˚kˆdni. A helyzet ke-
zelÈse ÈrdekÈben egy sor felelıs dˆntÈst
kell meghoznunk a jˆvıben, amelybe sze-
retnÈm bevonni a tantest¸let mellett a sz¸-
lıket Ès a v·ros vezetÈsÈt is. KikÈrj¸k a vÈ-
lemÈny¸ket ˙j szakok beindÌt·s·rÛl, figye-
lembe vÈve a di·kok Èrdekeit, elhelyezke-
dÈsi lehetısÈg¸ket, a kˆrnyÈk gazdas·gi
lehetısÈgeit, adotts·gait. Azt a potenci·lt
kell optim·lisan kihaszn·lunk, ami rendel-
kezÈs¸nkre ·ll. Amennyiben siker¸l Èlet-
kÈpes konszenzusra jutnunk, akkor elin-
dÌtjuk az akkredit·ciÛs folyamatot. 
ñ Milyen pedagÛgusg·rd·val v·gnak
bele a meg˙jhod·si folyamatba?

ñ Elmondhatom, hogy megfelelı lÈtsz·m˙
Ès kÈpzett kolleg·im vannak. Az idei tan-
Èvtıl siker¸l egy harmadik aligazgatÛi ·l-
l·st is jÛv·hagyatnunk. Õgy Olimpia Gher-
man Ès Kozma S·ndor mellÈ Barta Imre is
be·ll kˆzvetlen segÌtıim sor·ba.
ñ ÷nˆk m˚kˆdtetik a v·roshoz kˆz-
igazgat·silag tartozÛ Csokalyon Ès
…rolasziban is a helyi Ûvod·kat Ès is-
kol·kat. Vel¸k egy¸tt vagy k¸lˆnvÈve,
h·ny gyermekkel foglalkoznak?
ñ Az idei tanÈvben SzÈkelyhÌdon 174 Ûvo-
d·sunk van, 439 az alsÛ tagozatosok sz·-
ma (ide sorolva a 0. oszt·lyt is), VñVIII.
oszt·lyba 355-en j·rnak, mÌg kˆzÈpiskolai
kÈpzÈsre 214-en jelentkeztek. Csokalyon
33 Ûvod·s kor˙ van bejegyezve, itt egy hÌ-
j·n hatvan a di·kok sz·ma. …rolasziban 12
csˆppsÈg alkotja az Ûvodai csoportot, az
alsÛ tagozaton 25 tanulÛnk van. 
ñ A precÌz kimutat·sok, illetve a helyi
oktat·si mÛdszerekrıl valÛ elkÈpzelÈ-
sek ismertetÈse ut·n, beszÈlj¸nk azok-
rÛl a mindennapi gondokrÛl, amit Ìgy
vagy ˙gy, de meg kell oldaniuk.
ñ Napi teendıink is akadnak bıven. KÈt
ingatlanunk nem rendelkezik a m˚kˆdÈs-
hez sz¸ksÈges t˚zoltÛs·gi engedÈllyel,
konkrÈtan a lÌceumrÛl Ès a felsıv·rosi is-
kolaÈp¸letrıl van szÛ. …rolasziban fel˙jÌ-
t·sra szorul a f·skamra, a csokalyi iskola
kaz·nh·z·t fel kell ˙jÌtanunk, a tornaterem
tetıszigetelÈsÈt sem lehet hosszasan el-
od·zni. Ami viszont pozitÌvum, hogy min-
den tantermet siker¸lt kimeszeln¸nk, a
megfelelı fertıtlenÌtÈst elvÈgezt¸k, a tÈli
f˚tÈsi szezonra is kÈszen ·llunk.

D. Mészáros Elek

Sikeresen lezajlott a …r hangja
Egyes¸let m·sodik Erasmus+
projektje augusztus 22ñ28. kˆzˆtt
SzÈkelyhÌdon, melyre nÈgy or-
sz·gbÛl Èrkezett ˆsszesen har-
minc fiatal. A bulg·riai, magyar-
orsz·gi, felvidÈki Ès rom·niai
rÈsztvevık a program ideje alatt
megismerkedtek a kÈpviselt or-
sz·gok egy-egy nemzeti ÈtelÈnek
elkÈszÌtÈsi mÛdj·val, ez·ltal meg-
ismerve egym·s orsz·g·t, kult˙-
r·j·t Ès egym·st is. Az ifj˙s·gi cse-
reprogram elsı napj·n a rÈsztve-
vık mag·val a projekttel, a heti
tennivalÛkkal, az EurÛpai UniÛ
Erasmus Plus programj·val, a v·-
rossal Ès egym·ssal ismerkedtek.
Egym·s nevÈt j·tÈkokon keresz-
t¸l tanult·k meg, illetve felmÈrtÈk
azt is milyen elv·r·sokat, remÈ-
nyeket f˚znek a rendezvÈnyhez
Ès saj·t magukhoz is a rÈszvÈtelt
illetıen. M·sodik nap kˆvetke-
zett a program izgalmasabb rÈ-
sze, a jelenlÈvık bemutatt·k a sa-
j·t ÈtkezÈssel kapcsolatos hagyo-
m·nyaikat Ès az orsz·gukra jel-
lemzı Èteleket, kÈszÌtettek egy
ÈteltÈrkÈpet, majd kevert csopor-
tokban beszÈlgettek, ˆtleteztek
olyan lehetısÈgekrıl, amelyek
·ltal jˆvedelemhez lehet jutni a
gasztronÛmiai ismeretekkel.

FotÛzott ÈtelkÈszÌtÈs
A kult˙r·k kˆzˆtti ismerkedÈsen
kÌv¸l a szervezık ·ltal kit˚zˆtt fı
cÈl az volt a program megvalÛsÌ-

t·s·ban, hogy a fiatalok vala-
milyen maradandÛ, hossz˙
t·von hasznosÌthatÛ tud·ssal
tÈrjenek vissza haz·jukba. LÈ-
vÈn az …r hangja mÈdiaegye-
s¸let Ès hogy a gasztronÛmi·-
hoz kˆtıdˆtt a kital·lt prog-
ram, a szakmai rÈsz az Ètelfo-
tÛz·sban Ès a fızÈsek folya-
mat·nak videÛz·s·ban telje-
sedett ki. A szervezık a saj·t
egyes¸let¸k szakÈrtıinek se-
gÌtsÈgÈre alapoztak, hogy ve-
zessÈk az ÈtelfotÛzÛ m˚hely-
munk·t Ès a fızıworkshopo-
kon tˆrtÈnı filmezÈst. Elıszˆr
is az elmÈleti inform·ciÛk ·tad·sa
zajlott le, az fotÛs-videÛs alapsza-
b·lyok Ès ismeretek felsorol·sa,
majd a fiataloknak lehetısÈge
nyÌlt, hogy gyakorlatban is kiprÛ-
b·lj·k a tanultakat. Minden cso-
port a k¸lˆnbˆzı orsz·gokbÛl el-
kÈszÌtette a nemzete jellegzetes
hagyom·nyos ÈtelÈt, a tˆbbi cso-
port pedig fÈnykÈpezte, filmezte
a folyamatot, Ès vÈg¸l sz·mÌtÛgÈ-
pen szerkesztette a felvett anya-
got. Az egÈsz folyamat kÈtsÈgte-
len hasznoss·ga abban is meg-
mutatkozik, hogy a tˆrtÈnÈseket
a fiatalok megˆrˆkÌtettÈk, illetve
az egyes¸let a vil·gh·lÛn elÈrhe-
tıvÈ tette mindenki sz·m·ra. 

Finoms·gok t·rh·zai
Mivel a hagyom·nyoss·g Ès az
ÈtkezÈs fontos kulcsszavai voltak
az egyhetes programnak, a fÈny-

kÈpezıgÈphez Ès videÛkhoz
kapcsolÛdÛ programokon kÌv¸l a
rÈsztvevık megl·togattak kÈt
Èlelmiszeri kistermelıt is a szer-
vezık jÛvolt·bÛl. ElsıkÈnt …ro-
lasziban j·rtak Csomakˆzi L·szlÛ
Ès kedves csal·dja fÛliah·zas ker-
tÈszetÈben, ahol a l·togatÛk be-
j·rhatt·k a kertÈszetet szÈltÈben-
hossz·ban, illetve meg-meg·llva
a kialakul·s tˆrtÈnetÈbıl Ès a ker-
tÈszet m˚kˆdÈsÈbıl hallhattak
rÈszleteket. A k¸lfˆldi fiatalok r·-
csod·lkoztak a modern biztons·-
gi rendszerre, a hatalmas nˆvÈ-
nyekre, nÈh·ny sz·madatra is, de
a l·togat·s cs˙cspontja mÈgis az
volt, amikor megkÛstolhatt·k az
egyenesen a tˆvekrıl szakÌtott
zˆldsÈgeket, gy¸mˆlcsˆket. A szÌ-
vÈlyes vendÈgl·t·s ut·n m·r nem
is volt olyan nagy a honv·gy.
A hÈt egy m·sik napj·n Hegy-

kˆzszentmiklÛson j·rt a rÈsztve-
vık csoportja, ez˙ttal a Tolvaj h·-
zasp·r fogadta nagylelk˚en az if-
jakat, akik egy valÛdi buja kis pa-
radicsomba csˆppentek. A gaz-
dag, zˆldellı konyhakert sok ˙j
ismeretet ÌgÈrt, amelyet a ven-
dÈgl·tÛk ·t is adtak tolm·csol·s
segÌtsÈgÈvel. A fıl·tv·nyoss·g
azonban abban ·llt, hogy bete-
kintÈst nyerhessenek a rÈsztve-
vık a hidegen sajtolt olajak Ès a
hagyom·nyos mÛdon ırˆlt lisz-
tek kÈszÌtÈsÈbe. MegismertÈk az
olajprÈst, amellyel tˆk-, kender-,
szez·m- Ès mÈg sz·mos magbÛl
jÛtÈkony hat·s˙, sıt, elixÌr kate-
gÛri·j˙ olajakat ·llÌtanak elı Tol-
vajÈk. Ezut·n kˆvetkezett a kis
f·bÛl kÈsz¸lt malomszerkezet,
amelyben valÛdi malomkıvel ·l-
lÌtanak elı teljes kiırlÈs˚ lisztet,
korp·t, Ès egyebeket. A szakmai

rÈsz ut·n a fiatalokat ˙jabb
kÛstolgat·s v·rta, ugyanis ki-
prÛb·lhatt·k az olajakat a tel-
jes kiırlÈs˚ lisztbıl kÈsz¸lt
l·ngossal, Ès m·s hagyom·-
nyos mÛdon kÈsz¸lt, egÈszsÈ-
ges finoms·gokat is.

Nemzetek egy¸tt
Hogy minÈl jobban megis-
merjÈk a kÈpviselt nemzetek
egym·s kult˙r·j·t, minden es-
te volt egy nemzeti kultur·lis
est, amelynek keretÈben min-

den orsz·g csoportja bemutatha-
tott mesÈket, tanÌthatott Èneke-
ket, t·ncokat a tˆbbieknek, pˆ-
rˆgtek l·tv·nyos orsz·gim·zs vi-
deÛk, de terÌtÈkre ker¸ltek a leg-
nÈpszer˚bb italok, ÈdessÈgek,
nassolnivalÛk. Õgy megtudtuk,
hogy nem csak SkÛci·ban, de
Bulg·ri·ban is jellegzetes hang-
szer a bırduda, ittunk szlov·k
kofol·t, kolb·szos katon·kat cse-
megÈzt¸nk a magyaros Erıs Pista
t·rsas·g·ban, a rom·n esten pe-
dig pingvint·ncot j·rtunk.

A program egyÈrtelm˚ cÈlja te-
h·t az volt, hogy a fiatalok mara-
dandÛ ÈlmÈnyekkel, hasznos is-
meretekkel a h·tizs·kjukban tÈr-
jenek vissza haz·jukba. Ennek
ÈrdekÈben a projekt az EurÛpai
UniÛ Erasmus+ programj·nak t·-
mogat·s·val valÛsult meg.

B. O.

Együttgondolkodni a szülokkel
SzemlÈletv·lt·sra kÈsz¸l Ecsedi Ferenc szÈkelyhÌdi iskolaigazgatÛ

Európai gasztronómiai körkép kultúránk megorzése érdekében

Interkultur·lis est: rom·niai finoms·gok bemutat·sa

´́

´́
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Sziasztok
Pajtikák!

Hatalmas boldogs·g tˆltˆtte el a
szÌvemet, amikor megÈrkeztek
hozz·m a SzÈkelyhÌdi ZÛlyomi
D·vid CserkÈszcsapat tagjainak
t·bori ÈlmÈnybesz·molÛi. R·cz
Anita cserkÈszparancsnok veze-
tÈsÈvel a Bihar Megyei CserkÈsz-
szˆvetsÈg nagy mÈzgedi t·bor·-
ban gy˚jthettek ˙j ÈlmÈnyeket
v·rosunk kis cserkÈszei. Kˆszˆ-
nˆm, hogy rajzaitok, Ìr·saitok ·l-
tal Èn is rÈszes lehetek ÈlmÈnyei-
teknek. KÌv·nok minden pajt·-
somnak tov·bbi kellemes nya-
rat. Haszn·lj·tok ki a naps¸tÈst,
fedezzÈtek fel a termÈszet kin-

cseit Ès lassan-lassan kÈsz¸ljetek
az ˙j tanÈvre is, mert bizony vÈ-
szesen kˆzeleg. 

Tov·bbra is v·rom alkot·saito-
kat, besz·molÛitokat, hisz tudj·-
tok: mindenre kÌv·ncsi vagyok,
ami veletek tˆrtÈnik.

Rajzaitokat, Ìr·saitokat a m˙ze-
um Èp¸letÈben tal·lhatÛ …r
hangja-szerkesztısÈgbe naponta
8 Ès 14 Ûra kˆzˆtt vagy a
kopeabaratod@gmail.com e-mail
cÌmre legkÈsıbb oktÛber 15-ig
v·rom. Vigy·zzatok magatokra!
Cuppantalak benneteket!

Kópé

…lmÈnyek a t·borrÛl
Nagyon izgatottan v·rtam az in-
dul·s napj·t. DÈlut·n indultunk.
A buszon Attila mellett ¸ltem, so-
kat nevett¸nk KristÛfon, mert
mindig a fejÈre esett a polifÛm
(polietilÈnhab alap˙ szivacsszer˚
matrac ñ szerk. megj.). MegÈrke-
zÈs¸nk ut·n a felnıttek segÌtsÈ-
gÈvel fel·llÌtottuk a s·trainkat Ès
elhelyezkedt¸nk ki-ki a maga he-
lyÈn. NÈgyen ker¸lt¸nk egy s·-
torba: Attila, Lacika, ¡kos Ès Èn.
Elsı Èjszaka nehezen aludtunk
el, mert Lacika folyton beszÈlt Ès
vil·gÌtott a l·mp·j·val. M·sodik
nap voltak j·tÈkok, amik nagyon
tetszettek. Ezek kˆz¸l a kˆtÈlh˙-
z·s Ès a sÌtalp volt a kedvencem.

A j·tÈkok ut·n elment¸nk a fo-
lyÛhoz f¸rˆdni. Kicsi hideg volt a
vÌz, de egy kis idı ut·n megszok-
tuk. M·sodik Èjszaka m·r hagyott
Lacika minket aludni, mert a sok
j·tÈkban ı is nagyon elf·radt,
ahogy mi is. 

M·sodik reggel nagyon jÛ Èl-
mÈny volt, hogy magunk kÈszÌt-
hett¸k el a reggelit. EvÈs ut·n for-
r·svÌzÈrt indultunk, vÈg¸l a bar-
langot l·togattuk meg. Ott egy ki-
csit sokat kellett v·rni, mert csak
csapatonkÈnt juthattunk be. Na-
gyon sokat gyalogoltunk ezen a
napon, estÈre nagyon el is f·rad-
tam, de ennek ellenÈre, minden
l·tv·ny nagyon tetszett.

KÈsı este z·szlÛrabl·s j·tÈk
kezdıdˆtt, de m·r sajnos nem
vett¸nk rÈszt benne, mert a
hossz˙ gyalogl·s minden energi-
·nkat leszÌvta Ès elaludtunk.

UtolsÛ reggel mÈg j·tszottunk
egy jÛt, majd ˆsszepakoltuk a
dolgainkat Ès elindultunk haza.

Sok ˙j ÈlmÈnyt szereztem, sok
jÛ bar·tot. Nagyon jÛl Èreztem
magam. JÛ volt a szabadban tˆl-
teni ennyi idıt Ès ˙j dolgokat ta-
nulni.

M·r alig v·rom a kˆvetkezı t·-
bort, hogy ˙jabb ÈlmÈnyeket, ba-
r·tokat Ès dolgokat tanuljak Ès
szerezzek. JÛ munk·t!

Mátyus Dominik

T·boroz·s
A t·borba busszal ment¸nk.
OdaÈrt¸nk, ett¸nk Ès felÈpÌtet-
t¸k a s·trat. Ut·na ment¸nk a
nÈgyszˆghˆz. Este volt a z·szlÛ-
rabl·s. M·snap reggel volt a

nÈgyszˆg, Ès elmondtuk a reg-
geli im·t. Ut·na torn·sztunk is.
Reggelizt¸nk a nÈgyszˆg ut·n,
majd j·tszottunk Ès belemen-
t¸nk a patakba. 

Bíró Lacika

CserkÈszt·bor
Mikor megÈrkezt¸nk a cserkÈszt·-
borba, kipakoltunk a buszbÛl Ès
felÈpÌtett¸k a s·trat. Volt sok prog-
ram, pÈld·ul versenyek, nÈgy-
szˆg, t·bort˚znÈl rÈmtˆrtÈnetek
stb. Nagyon jÛl Èrezt¸k magunkat.
Este a s·torban kicsit hideg volt, de
jÛl betakarÛztunk Ès lassan el is
aludtunk. A tov·bbi napokban
versenyezt¸nk, volt zs·kban fut·s,
talicsk·z·s, kˆtÈlh˙z·s, Ìjaz·s, gÛ-
lyal·bon j·r·s stb. Az ennivalÛ na-
gyon finom volt, fıleg a tea volt a
nagyon finom. Szerezt¸nk ˙j bar·-
tokat is. …n nagyon jÛl Èreztem
magam Ès jˆvıre is elmegyek.

Bíró Dóra

M˚vÈszi
cseppkˆvek

A t·bor nagyon tetszett. JÛ Ès
Èrdekes volt a kir·ndul·s,
ami hossz˙ Ès l·tv·nyos volt.
A barlang is Èrdekes volt.
Azok a nagy cseppkˆvek
olyanok voltak, mint egy-e-
gy m˚vÈszi alkot·s. Nagyon
v·rom  tÈli Ès a kˆvetkezı
ny·ri t·bort.

Cservid Ákos

Cservid Ákos Kovács Attila

Tóth Sarah

Nagy NikiBíró Lacika

Bíró Dóra Koczé Erik Kovács Vivien

Bede Anna Mátyus Dominik Halász Zsolt Major Patrícia Bernadette
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A rom·n sporttˆrtÈnetben rend-
hagyÛ helyszÌnnek sz·mÌtÛ p·-
ly·n, a magyarorsz·gi Mezıhe-
gyesen tartott·k a rom·n fogat-
hajtÛk nemzeti bajnoks·g·nak
harmadik fordulÛj·t, amelyet a
kÈsıbb orsz·gos bajnoki cÌmnek
ˆr¸lı Èrkˆbˆlk˙ti R·kÛczi Gergı
(kÈp¸nkˆn) nyert meg. A rom·n
lovasszˆvetsÈg fogathajtÛ szak-
bizotts·ga azÈrt dˆntˆtt Ìgy, mert
az utÛbbi Èvekben annyira meg-
fogyatkozott a rom·niai verseny-
p·ly·k sz·ma, hogy az idei baj-
noks·g megszervezÈse imm·r
kÈtsÈgessÈ v·lt. Csak emlÈkezte-
tı¸l Ìrjuk, hogy a fogathajtÛ ver-
seny szakÈrtık szerint a For-
mañ1-es versenyek ut·n a leg-
kˆltsÈgesebb sport·g. Annak el-
lenÈre, hogy a fogathajt·s a legsi-
keresebb Rom·ni·ban a lovas-
sportok kˆz¸l (egyetlen olyan lo-
vas sport, ahol Rom·nia az elsı
ˆt kˆzˆtt szerepelt a vil·gbajnok-
s·gon), a megyei tan·csok, vala-
mint a bıkez˚ t·mogatÛk nem
·llnak sorban e sport·g t·moga-
t·s·Èrt. Ez rÈszben Èrthetı is, hi-

szen egy verseny megszervezÈse
nem kevÈs logisztikai Ès anyagi
t·mogat·st igÈnyel. ElÈg, ha csak
arra gondolunk, hogy kb. egy
hÈtig sz·ll·st, Èlelmet, ·llatorvosi
ell·t·st, patkolÛkov·csot, szÌj-
gy·rtÛt Ès egyÈb kisegÌtı sze-
mÈlyzetet kell biztosÌtani a lo-
vaknak, Ès a versenyzık elsz·ll·-
sol·s·ra Ès ÈtkeztetÈsÈre is k¸lˆn
infrastrukt˙r·t kell kiÈpÌteni. T·-
mogatÛk hi·ny·ban ezek a ter-
hek egyre ink·bb a sportolÛkra
h·rulnak, akiknek a Ñsportt·rsa-
ikî eltart·sa Ès felkÈszÌtÈse mel-
lett ez mÈg egyre nehezedı k¸-
lˆn teher. Õgy h·t az sem vÈlet-
len, hogy az elt˚nı p·ly·k mel-
lett a bajnoks·gon rÈsztvevık
sz·ma is csˆkkenıben van. A
nemzeti p·ly·k elvesztÈse sor·-
ban elÈg, ha a paptam·si, gyer-
gyÛi, szentkir·lyi, szentgyˆrgyi
Ès karcfalvi p·ly·k megsz˚nÈsÈ-
re gondolunk. A nemzetkˆzi
szint˚ csÈffai (Cefa) p·lya sem
¸zemel m·r h·rom Ève. Õgy h·t
ma m·r csak kÈt helyszÌn maradt
a fogathajtÛk sz·m·ra, Marosv·-

s·rhely, illetve a Beszterce-Na-
szÛd megyei Bethlen (amelyek
a Romsilva tulajdon·ban van-
nak). Ez viszont nem elÈg ahhoz,
hogy a bajnoks·ghoz sz¸ksÈges
nÈgy fordulÛt lebonyolÌts·k.
EzÈrt dˆntˆtt a szakbizotts·g
˙gy, hogy a NÛniusz tenyÈszet
kˆzelÈben lÈvı sportb·zist, Me-
zıhegyest keresik meg, Ès az itt
rendezendı nemzetkˆzi verseny
keretÈben szervezik meg a ro-
m·n nemzeti bajnoks·g harma-
dik fordulÛj·t.

A mezıhegyesi fordulÛn nyolc
rom·niai fogat jelent meg (a
nemzetkˆzi versenynek sz·mÌtÛ
mezıhegyesire sokkal szigor˙bb
elbÌr·l·s szerint engedik ver-
senyp·ly·ra a versenyzıket,
mint a hazai bajnoks·gokon).
A h·romnapos megmÈrettetÈsen
a fogathajtÛk mÈg Ìgy is hozt·k a
v·rt eredmÈnyeket. A nemzeti
bajnoks·g harmadik fordulÛj·-
nak sz·mÌtÛ mezıhegyesi ver-
senyt az Èrkˆbˆlk˙ti R·kÛczi
Gergı nyerte, m·sodik helyen

P·l Attila vÈgzett, mÌg a harmadik
helyezett az Èrkˆbˆlk˙ti Tulip·n
Sportegyes¸let versenyzıje, Ba-
bÛ K·lm·n lett.

A versenyÈvad azonban itt mÈg
nem dılt el, a h·rom fordulÛ ut·n
a bajnoks·gban az Èrkˆbˆlk˙ti
fogathajtÛ vezetett. A dˆntı for-
dulÛt Marosv·s·rhelyen tartott·k
szeptember 9ñ11-e kˆzˆtt. A ver-
senyszervezık nem alaptalanul
sz·mÌtottak nagy ÈrdeklıdÈsre,
hiszen az idÈn harmincÈves a ro-
m·niai fogathajt·s. 1986-ban a
Maros megyei TÛfalv·n szervez-
tek elıszˆr fogathajtÛ versenyt,
Ès azÛta a sport·g felfele ÌvelÈse
tˆretlen. Az utolsÛ fordulÛban is
R·kÛczi Gergı gyızedelmeske-
dett, megszerezve Ìgy a rom·n
bajnoki cÌmet. A hazai fogathajt·s
tˆrtÈnetÈben ı az egyed¸li hat-
szoros orsz·gos bajnok. Nemzet-
kˆzi kitekintÈsben is elıkelı he-
lyet foglal el, a vil·g legjobb tÌz
fogathajtÛja kˆzˆtt jegyzik. 

Rákóczi Lajos,
a Rom·n FogathajtÛ
Szakbizotts·g tagja

Az elm˙lt szezonban remek Èvadot
produk·lt a SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈs
megyei labdar˙gÛcsapata. A tava-
lyi pontvad·szatban az ˆtˆdik he-
lyen z·rt az egy¸ttes, messze t˙l-
sz·rnyalva az elızetes v·rakoz·so-
kat. Ezzel a Tˆri magasra tette a lÈ-
cet a 2016ñ2017-es kiÌr·sra, az idÈn
a szurkolÛk mellett a vezetık is el-
v·rj·k, a tavalyihoz hasonlÛ, eset-
leg jobb szereplÈst.

A kˆr¸lmÈnyek nem v·ltoztak, a
polg·rmesteri hivatal tov·bbra is
ki·ll a csapat mellett. A keretben
tˆrtÈnt egy kis ·talakul·s, szemÈ-
lyes problÈm·k miatt t·vozott Adri-
an Chira, GajgÛ Norbert, Koncz
Roland, Matyi Kriszti·n Ès Szil·gyi
Zolt·n is. PÛtl·sukra h·rman Èr-
keztek a HegykˆzszentmiklÛsi Toldy csa-
pat·tÛl Cristian Mehes, George Filip Ès
Kiss Benj·min, valamint szabadon igazol-
hatÛ volt a bihardiÛszegi FecsÛ Albert. 

Ami az idei kiÌr·st illeti, tizenh·rom csa-
pat v·gott neki a pontvad·szatnak, a me-
gye nÈgybe jutottak ugye m·r automatiku-
san nincsenek, Bihar pedig a m·sik szÈri·-
ba iratkozott be. ⁄j csapatnak a Bihar FC
nyomdokaiba lÈpı Legenda jelent meg,

valamint ˙jra alakult Papfalva Ès abszol˙t
˙jonckÈnt indult a BerettyÛszÈplak mellet-
ti Cserpatak. Ezt a mezınyt l·tva Ès az ed-
dig lej·tszott h·rom meccs tapasztalatait
levonva, joggal bizakodhatunk a tavalyin·l
jobb eredmÈnyek elÈrÈsÈben.

Az elsı fordulÛban az a Nagyv·radi
Sportiskola Èrkezett SzÈkelyhÌdra, amelyik
a tavalyi kiÌr·sban a hetedik helyen vÈg-
zett. ’k ·ltal·ban otthon veszÈlyesebbek,
de fiatals·guk adta gyorsas·guk Ès techni-
kai tud·suk b·rhol veszÈlyes lehet b·rkire.
A hazaiaknak szinte kˆtelezı megnyerni
az itthoni meccseket, Gergely mester el-
lenfÈltıl f¸ggetlen¸l minden szÈkelyhÌdi
tal·lkozÛn csak a gyızelmet fogadja el a
csapattÛl. Ez szerencsÈre most is l·tszott, a
mezınyt vÈgig uralta a Tˆri Ès most a hely-
zetkihaszn·l·sokra sem lehetett panasz.
Az elsı fÈlidıben Boros lıtt b¸ntetıbıl
az ellen kapuj·ba, a m·sodikban George
Ès Godja tal·lt be, kialakÌtva a magabiztos
3-0-s vÈgeredmÈnyt.

A m·sodik fordulÛban a m·r Ñmumus-
nakî sz·mÌtÛ KırˆsrÈvre utazott a Tˆrek-
vÈs, ahol a szÈkelyhÌdi foci ˙jj·sz¸letÈse
Ûta kÈt dˆntetlent siker¸lt elÈrnie. Sajnos
mindkÈt X-ben benne volt a j·tÈkvezetık

keze is, hisz RÈven nem csak a hazaiak el-
len kell fel¸l kerekedni, a j·tÈkvezetık is a
vendÈgek ellen f˙jnak. Mint utÛlag be bi-
zonyosodott, ez idÈn is Ìgy volt. Egy hazai
lesgÛllal (!) indult a tal·lkozÛ, persze a
spori Ñnem l·ttaî azt, 1-0 oda. SzerencsÈre
De·k hamar egyenlÌtett, Ìgy dˆntetlennel
vonultak az ˆltˆzıbe a csapatok. A m·so-
dik fÈlidıben egy hib·t haszn·ltak ki a
vendÈgek, ˙jra megszerezve a vezetÈst.
Erre Boros tizenegyesgÛllal v·laszolt, ˙jra
X. A vÈgÈn a szÈkelyhÌdiak mindent meg
tettek a gyızelemÈrt, gyakran veszÈlyez-
tettek a hazaiak kapuja elıtt, ̇ jabb gÛlt saj-
nos nem siker¸lt szerezni¸k. Hogy miÈrt
nem? Kiss Benj·mint tÌz perccel a meccs
vÈge elıtt ˙gy r˙gt·k fel a hazai vÈdık,
hogy mÈg a rÈvi szurkolÛk is piros lapot Ès
˙jabb b¸ntetıt ki·ltottak. Persze a j·tÈkve-
zetı ezt ˙jra Ñnem l·ttaî, maradt a 2-2.

VÈg¸l elÈrt¸nk a lapz·rt·nkig utolsÛ, a
bajnoks·g szerinti harmadik fordulÛhoz,
melyet ˙jra itthon j·tszott a csapat. A mÈr-
kızÈs elıtt a TˆrekvÈs vezetıi lÈtre hoztak
egy Facebook-oldalt, melyet b·rki megta-
l·lhat SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈs ñ Sportklub nÈv
alatt. Ezen az oldalon hirdeti, rekl·mozza
ˆnmag·t a csapat, v·llalkozÛknak kˆszˆn-

hetıen tombolasorsol·sokat szerveznek a
hazai meccseken, tippversenyt Ìrtak ki a
teljes ıszi szezonra. Tal·n ennek is kˆ-
szˆnhetıen rÈg nem l·tott nÈzı Èrkezett a
mÈrkızÈsre, mintegy 160ñ180 ember volt
kÌv·ncsi a tal·lkozÛra. Ide·lisabb ellenfe-
let nem is kÌv·nhatott volna a Tˆri mag·-
nak a nÈzıcs˙csra, hisz a t·bl·zat m·sodik
helyÈrıl Èrkezı Esk¸llıi Inter Èrkezett az
…rmellÈkre. Egy nagyon rutinos, teljesen
szimpatikus csapatot ismerhett¸nk meg,
ık is j·tssz·k,  nem pedig tˆrdelik a focit.
A mÈrkızÈs krÛnik·j·hoz az is hozz· tarto-
zik, hogy a j·tÈkvezetıknek alig volt dolga
a meccsen, kÈt teljesen sportszer˚ egy¸t-
tes lÈpett p·ly·ra, mindketten mindent
megtÈve a gyızelemÈrt.

Nagyon l·tv·nyos, Èlvezetes Ès fordula-
tos meccset j·tszottak a csapatok, a vendÈ-
gek, 1-0-ra, majd 2-1-re is vezettek, szeren-
csÈre a szÈkelyhÌdiak mindkÈtszer egyen-
lÌteni tudtak, sıt a vÈgÈn a fordÌt·s is sike-
r¸lt, 3-2-es hazai gyızelemmel z·rult a ta-
l·lkozÛ. Ez a mÈrkızÈs igazi rekl·m volt a
labdar˙g·snak, joggal bizakodhatunk ab-
ban, hogy egyre tˆbb nÈzı l·togat majd ki
a v·rosi stadionba. 

Juhász György

Rákóczi Gergo országos bajnok lett
Rom·n nemzeti fogathajtÛ-bajnoks·g itthon Ès... Magyarorsz·gon 

A bajnoks·g ·ll·sa
1. Papfalva 3 3 0 0 9-2 9

2. Sonkolyos 3 2 1 0 10-4 7

3. SzÈkelyhÌd 3 2 1 0 8-4 7

4. Esk¸llo 3 2 0 1 9-7 6

5. RÈv 3 1 2 0 6-4 5

6. Bihar FC 2 1 1 0 7-1 4

7. Fugyiv·s·rhely 2 1 0 1 7-5 3

8. Sportiskola 3 1 0 2 8-7 3

9. SzentmiklÛs 3 1 0 2 6-11 3

10. SzÈplak 2 0 2 0 1-1 2

11. Telegd 3 0 1 2 3-8 1

12. Cserpatak 3 0 0 3 6-16 0

13. Bar·tka 3 0 0 3 4-14 0

Ott folytatják, ahol a tavaly abbahagyták
Egyre tˆbb a szurkolÛ a szÈkelyhÌdi lel·tÛkon a TˆrekvÈs mÈrkızÈsein

⁄jra nÈpszer˚ a labdar˙g·s v·rosunkban. Sz·mos szurkolÛ l·tta Èlıben Boros bombagÛlj·t az Esk¸llı elleni hazai mÈrkızÈsen

fotók: Kovári Krisztián´́

´́
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a Briximp k·belszolg·ltatÛ aprÛhirdetÈsi
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8 2016.
szeptember

IdÈn szeptember 10-Èn, Sepsiszent-
gyˆrgyˆn az unit·rius templomban
tartott·k a magyar iskol·k orsz·gos
tanÈvnyitÛ ¸nnepsÈgÈt ñ mottÛkÈnt
RÛth M·ria kˆltını gondolatait v·-
lasztott·k: ÑIndulj h·t, s hÌvd magad-
dal a gyerekeket, / hogy kez¸kbe te-
hesd a szeretetetÖî

Az orsz·g egÈsz ter¸letÈrıl szÈp sz·mban
Èrkeztek a magyar tannyelv˚ oktat·si in-
tÈzmÈnyek pedagÛgusai, megyÈnket nyol-
can kÈpviseltÈk, KÈry Hajnal fıtanfel¸gye-
lı-helyettes Ès SoÛs S·ndor a Rom·niai
Magyar PedagÛgus SzˆvetsÈg (RMPSZ) Bi-
har megyei elnˆkÈnek vezetÈsÈvel. A k¸l-
dˆttek kˆzˆtt jelen voltam jÛmagam is.

ÑNÈp¸nk Ès kˆzˆssÈg¸nk Èlete attÛl
f¸gg, hogy milyen iskol·kat m˚kˆdtet¸nk.
Az iskola alkotÛm˚hely, ÈpÌtı telep, a tÈg-
l·k a tanÌtÛk, a tan·rok Ès a tanulÛk.
A templom Ès az iskola nem kÈt egym·s-
nak h·ttal ·llÛ intÈzmÈny, hanem szoros
kapcsolatban ·llnak egym·ssalî ñ hangs˙-
lyozta B·lint-BenczÈdi Ferenc, a Magyar
Unit·rius Egyh·z p¸spˆke az ¸nnepsÈget
megnyitÛ istentiszteleten elhangzott prÈdi-
k·ciÛj·ban. A kˆszˆntı beszÈdeket SzabÛ
Margit, az alsÛ-h·romszÈki RMPSZ elnˆke
kezdte Ès a kÈsıbbiekben moder·lta ñ ki-
emelte, hogy ahol Ñketten vagy h·rman
ˆsszegy˚lnek, ott csod·k tˆrtÈnhetnek!î

Az ¸nnepi m˚sor elsı rÈszÈben a Plugor
S·ndor M˚vÈszeti LÌceum tan·rainak ma-
gas szint˚ elıad·s·ban, Kod·ly Zolt·n A csi-
t·ri hegyek alatt Ès a Tisz·n innen... (H·-
ry J·nos), valamint Erkel Ferenc Haz·m,
haz·m (B·nk b·n) cÌm˚ ·ri·it adt·k elı.

Sepsiszentgyˆrgy polg·rmestere, Antal
¡rp·d kezdte a kˆszˆntı beszÈdek sor·t
egy ismert mond·ssal, mely szerint a kÈz,
amely a bˆlcsıt ringatja, ugyanaz a kÈz,

amely a vil·got igazgatja! A tov·bbiakban
Burus-SiklÛdi Botond, az RMPSZ elnˆke
kiemelte, hogy rÈszesei Ès fontos elemei a
pedagÛgusok valami nagynak, lÈnyeges-
nek, nem lehet m·s cÈlt kit˚zni, mint a ma-
gyar oktat·s jobb· tÈtelÈt.

A Rom·niai Magyar KˆzÈpiskol·sok
SzˆvetsÈgÈt (Makosz) Bukur Tam·s Ès
M·ty·s Katalin kÈpviselte, hangs˙lyoz-
t·k, hogy a sz¸lık ut·n a tan·rok a leg-
meghat·rozÛbbak a di·kok ÈletÈben.
Gondolataikat egy ismert Ès ideillı Wass
Albert-idÈzettel z·rt·k: ÑCsak a vÈr s a
nyelv tudja ˆsszetartani az embereket s a
kˆzˆs m˙lt emlÈke. Ha ez megsz˚nik, fˆl-
bomlik a vil·gÖî

A tov·bbiakban a PedagÛgus Szolg·lati
EmlÈkÈrmeket Sipos Imre, az Emberi Erı-
forr·sok MinisztÈrium·nak kˆznevelÈsÈrt
felelıs ·llamtitk·r-helyettese adta ·t ÷lle-
rer ¡gnesnek, az RMPSZ bukaresti elnˆ-
kÈnek, illetve DimÈny J·nosnak, a szak-
mai szervezet erdıvidÈki elnˆkÈnek tisz-
telegve elıbbi 37, utÛbbi 45 Èves pedagÛ-
gusi p·lyafut·sa elıtt.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szˆvetsÈgi
elnˆkÈnek kˆszˆntı beszÈdÈt megelızı-
en …bredÈs cÌmmel verses, Ènekes ˆssze·l-
lÌt·st l·thattak a jelenlÈvık, Incze Melinda
tan·rnı Ès di·kjai, valamint cs·ngÛ kisis-
kol·sok elıad·s·ban. A beszÈd esszenci·-
ja, felhÌv·sa Ìgy hangzott: Ña tan·rok tˆb-
bek, mint oktatÛk, a sz¸lık pedig, bÌzza-
nak a pedagÛgusokbanî!

A tan¸gyminisztÈrium ·llamtitk·ra, Ki-
r·ly Andr·s beszÈdÈben kiemelte, hogy
napjainkban 1200 intÈzmÈnyben folyik,
magyar nyelv˚ oktat·s, az Ûvod·tÛl a lÌce-
umig, megjegyezte, hogy Ñaki akar, az ma-
gyar nyelven tanulhat haz·nkbanî.

P·lfi JÛzsef, a nagyv·radi Partium Ke-
resztÈny Egyetem rektora hangs˙lyozta

az egym·sra Èp¸lı magyar nyelv˚ ok-
tat·s fontoss·g·t, majd Tam·s S·ndor,
a Kov·szna Megyei Tan·cs elnˆke egy
rˆvidfilmmel szemlÈltette azt, hogy
a sz¸lınek mekkora hatalma van gyere-
ke fˆlˆtt.

Az ¸nnepi m˚sor harmadik rÈszÈben a
Moln·r JÛzsef ¡ltal·nos Iskola rÈgizene-
egy¸ttese aratott osztatlan sikert, ¡bri BÈla
vezetÈsÈvel, majd a p·lyakezdı pedagÛ-
gusokat kˆszˆntˆtte Kiss Imre RMPSZ-al-
elnˆk, fıtanfel¸gyelı. L·szlÛfy P·l Istv·n,
az RMPSZ tiszteletbeli elnˆke, a k¸lhoni
magyar oktat·s ¸zenetÈt tolm·csolta, mi-

szerint: keresn¸nk kell az eszkˆzeinket,
hogy egym·ssal Ès egym·sÈrt is munk·t
v·llalhassunk. Csatlakozott az elıtte fel-
szÛlalÛhoz, a pedagÛgusok egym·srautalt-
s·g·nak, egym·st segÌtÈsÈnek kihangs˙-
lyoz·s·ban dr. PÈter S·ndor, az RMPSZ
Kov·szna megyei elnˆke.

Az ¸nnepÈlyes tanÈvnyitÛ z·rÛ akkordja-
kÈnt a jelenlÈvık Sipos Zolt·n karnagy ·l-
tal vezetett Pro Musica kamarakÛrus fellÈ-
pÈsÈt ÈlvezhettÈk, majd kˆzˆsen elÈnekel-
tÈk a himnuszokat.

Püsök Julianna Magdolna,
szÈkelyhÌdi tanÌtÛnı 

Szentgyörgyi üzenet tanév elejére

R·diÛ …r
ñ a f¸ledig

Èr!

Nemek harca
ñ igenek bÈkÈje
Ès csajos parti,

pizsama nÈlk¸l,
ZsÌrbansportol·s,

Digit·lis arat·s, no
meg …l¸nk-halunk 

a filmekÈrt!

R·diÛ …r
ñ a szÌvedig Èr!

erhangja.ro/radio
A Facebookon

a R·diÛ …r oldalon!
Hallgass, ha jÛt akarsz!

FelhÌv·s
50 Èves

h·zasoknak
SzÈkelyhÌdon a december-
ben megrendezendı VI.
Kar·csonyi V·s·r rendez-
vÈnysorozat keretÈn bel¸l
¸nneplik Ès dÌjazz·k az
aranylakodalmas  h·zasp·-
rokat.

Ez˙ton kÈr¸nk minden
olyan h·zasp·rt, akik idÈn
decemberig betˆltik 50. h·-
zass·gi ÈvfordulÛjukat Ès
mÈg nem voltak dÌjazva,
hogy a sz¸ksÈges iratokkal
(fÈrj Ès felesÈg szemÈlyazo-
noss·gi igazolv·nya Ès h·-
zass·gi levÈl) tegyÈk le kÈ-
relm¸ket a szÈkelyhÌdi pol-
g·rmesteri hivatal titk·rs·-
g·n december elsejÈig. 

Zar·ndoklat
Szentjobbra
Hossz˙ idı ut·n idÈn is-
mÈt gyalogos zar·ndok-
lat indult el SzÈkelyhÌd-
rÛl a Sz˚zany·hoz szep-
tember 11-Èn a helyi
rÛmai katolikus egyh·z-
kˆzsÈg szervezÈsÈben.
A szentjobbi Kisboldog-
asszony napi ¸nnepi za-
r·ndoklaton 38-an vet-
tek rÈszt.

Ozsváth József

A Bihar megyeiek kis fotÛzkod·sa grÛf MikÛ Imre szobr·n·l
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