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Szolokultúra az Érmelléken
A termesztÈs kezdetÈn erdıirt·sokkal nyertek telepÌtÈsi ter¸letet

´́ ´́

Tˆbbek kˆzˆtt ˆt pintÈrt Ès h·-
rom pincemestert is rendelt a
szentjobbi monostor XI. sz·za-
di megalapÌt·sakor a rend szol-
g·lat·ba Szent L·szlÛ kir·-
lyunk. ValÛszÌn˚sÌthetı, hogy a
szılım˚velÈs meghonosÌt·sa a
szerzetesek nevÈhez f˚zıdik,
ann·l is ink·bb, mivel az egy-
szer˚ lakoss·g sokkal ink·bb
az ·llattenyÈsztÈssel foglalko-
zott akkort·jt.

A bihardiÛszegi szılıtermesztÈs
kezdeteirıl regÈlı hagyom·ny
szerint a V·radot uralÛ tˆrˆk
basa rÈvÈn ker¸ltek az elsı
szılıvesszık a telep¸lÈsre.
A tÈnyek viszont azt bizo-
nyÌtj·k, hogy a tˆrˆk az …r-
mellÈken valÛ megjelenÈse-
kor m·r jav·ban sz¸rcsˆlget-
tÈk a szılılevet t·jainkon.
Ezt t·masztj·k al· azok az Ìr·-
sos emlÈkek, amelyek 1414-
ben Nagyk·gy·t, 1461-ben
pedig Kiskerekit emlÌtik meg
szılım˚velÈssel bÌrÛ tele-
p¸lÈsekkÈnt. Az ÈrmellÈki
domboldalakat ez idı t·jt
mÈg ˆsszef¸ggı erdısÈgek
borÌtott·k. Azok fokozatos ir-
t·s·val egyre nagyobb szılı-
telepek jˆttek lÈtre. A fellel-
hetı dokumentumok tan˙s·-
ga szerint 1570-ben Asszony-
v·s·ra, …rolaszi Ès Kiskereki
hat·r·ban 45 szılısgazda 24

hold szılıssel rendelkezett. A ne-
mes nˆvÈny gyors elterjedÈsÈt a
fˆldesurak hozz··ll·sa egyre in-
k·bb fokozta. BordÈzsma fejÈ-
ben ˆrˆmmel ·tengedtÈk erdei-
ket szılıtelepÌtÈsre. B·r az erdı-
irt·s Ès az azt kˆvetı telepÌtÈs ne-
hÈz munk·val j·rt, mÈgis egyre
tˆbben foglalkoztak az ˙j kult˙-
r·val. A tˆrvÈnyek szerint job-
b·gynak, zsellÈrnek Èpp ˙gy le-
hetett szılıse, mint a nemes
uraknak vagy a v·rosi polg·rs·g-
nak. A debreceni polg·rok igen

kedveltÈk az …rmellÈket, a r·nk
maradt Ìr·sok szerint 1690-ben
pÈld·ul 118-uknak volt kisebb-
nagyobb birtoka vidÈk¸nkˆn.

Messze fˆldˆn
hÌres ÈrmellÈki borok 
A diÛszegi bortermelÈs a XIX.
sz·zadra a legjelentısebbÈ v·lik
a tÈrsÈgben, fıkÈnt Zichy Ferenc-
nek kˆszˆnhetıen. A grÛf, aki az
1820-as Èvekben Bihar megye fı-
isp·nja volt, felismerve a borpiac
adta lehetısÈgeket, 102 hekt·ros
szılıgazdas·got hozott lÈtre DiÛ-
szegen. Az ÌzlÈses cÌmkÈvel ell·-
tott palackok messze fˆldre vittÈk
az ÈrmellÈki borok hÌrÈt. 1871-
ben pÈld·ul a kÌnai cs·sz·r kÈt-

sz·z ¸veg asz˙bort rendelt a
diÛszegi bor·szattÛl. A tele-
p¸lÈs borhoz valÛ kˆtıdÈsÈt
mi sem bizonyÌtja jobban,
mint hogy az orsz·gban itt in-
dult be elsıkÈnt vincellÈris-
kola 1870-ben. Rˆpke h˙sz
Èv alatt kˆzel nÈgysz·z szak-
embert kÈpeztek ki. A di·ko-
kat ·llami kˆltsÈgen tanÌtot-
t·k, ingyenes ell·t·sban rÈ-
szes¸ltek, sıt iskolai egyen-
ruh·t is kaptak. Az egyre ki-
teljesedıbb, vir·gzÛ szılı-
kult˙r·t a d¸hˆngı filoxÈra
tˆrte derÈkba. A betegsÈget
elıszˆr 1884. augusztus 14-
Èn ÈszleltÈk a k·gyai szılı-
hegyen. Rˆpke tÌz Èv alatt az
…rmellÈk szılıbirodalma tel-
jesen kipusztult. Az elsz·radt
tıkÈket t˚zre vetettÈk, az
Èp¸letek mag·nyosan ·rv·l-

kodtak a csupaszon maradt hegy-
oldalakon.

Vil·ghÌr˚ k·gyai
oltv·nytelep
A nagy vesztesÈget, elkeseredÈst
okozÛ filoxÈraj·rv·ny azonban
nem tudta megtˆrni az itt Èlı em-
bereket. Ifj. Zichy Ferenc grÛf kÌ-
sÈrleti cÈlbÛl egÈsz szılÈszetÈt
a vincellÈriskola rendelkezÈsÈre
bocs·totta. Az iskol·ban megkez-
dıdˆtt az ˙jfajta telepÌtÈsi mÛd-
szer tanÌt·sa, a vad alanyba valÛ
olt·s technik·j·nak elsaj·tÌt·sa.
Megyeszerte tˆbb mint 170 sze-
mÈlyt kÈpeztek ki oltv·nykÈszÌ-
tÈsre, akik a diÛszegi iskol·bÛl
valÛ hazatÈrt¸k ut·n odahaza ok-
tatt·k a gazd·kat az ˙jonnan ta-
nultakra.

A filoxÈravÈszt kˆvetıen egyre
tˆbb v·llalkoz·s kezdett szılı-
oltv·nygy·rt·sba. A legnagyobb
jelentısÈg˚ a nagyk·gyai …rmel-
lÈki Elsı Szılıoltv·nytelep volt.

Tulajdonosa, az 1855-ben Nagy-
k·gy·n sz¸letett Nagy G·bor elı-
szˆr pintÈrkÈnt, majd az ·llami
mÈrtÈkhitelesÌtı hivatal vezetıje-
kÈnt tevÈkenykedett. SzÈles l·tÛ-
kˆr˚, jÛ gazdas·gi ÈrzÈkkel meg-
·ldott lÈvÈn, egyre dinamiku-
sabb fejlıdÈsnek indult az olt-
v·nytelep a keze alatt. A sz·zad-
fordulÛra az orsz·g egyik legje-
lentısebb v·llalkoz·s·v· nıtte ki
mag·t. A munka vil·gos csarno-
kokban folyt, benzinmotorral
¸zemeltetett vÌzm˚teleppel, vÌz-
toronnyal voltak felszerelkezve.
¡tlagosan 250 embert foglalkoz-
tattak, de volt, hogy nÈgysz·z
embernek is munk·t, kenyeret
biztosÌtott a telep. Naponta ket-
tı-nÈgy, de alkalmankÈnt ak·r
hat vagon gondosan csomagolt
oltv·ny indult a diÛszegi vas˙t·l-
lom·srÛl a belfˆldi Ès a k¸lfˆldi
megrendelık felÈ. Volt idıszak,
amikor Èvente tˆbb mint kÈtmil-
liÛ oltv·nyt ÈrtÈkesÌtettek.

Folytatás a 3. oldalon

Kossuth Lajos egyetlen fonogr·fon rˆgzÌ-
tett beszÈdÈben az 1848ñí49-es forradalom
Ès szabads·gharc vÈgÈre pontot tevı, Ara-
don vÈgrehajtott kivÈgzÈseket a magyarok
Golgot·j·nak nevezte. Mint ismert, a Ñti-
zenh·rom aradi vÈrtan˙î valÛj·ban tizen-
hat volt, de a kˆztudatban az oktÛber 6-·n
kivÈgzettek sz·ma maradt meg, akiknek

temetetlen holttesteit napokig hagyt·k el-
rettentÈskÈnt az aradi v·r·rokban.

OktÛber 6-·n SzÈkelyhÌdon is megemlÈ-
keztek a szabads·gharc m·rtÌrjairÛl, a re-
form·tus templomban, majd az emlÈke-
zÈs koszor˙it is elhelyeztÈk a templom
kertjÈben lÈvı kopjaf·n·l ñ b·r az idıj·r·s
nem volt t˙l kegyes az ¸nnepsÈgen meg-

jelent szÈp sz·m˙ rÈsztvevıre. R·kosi Je-
nı esperes, szÈkelyhÌdi lelkÈsz a bibliai
MÛzes tˆrtÈnetÈvel vont p·rhuzamot a re-
mÈnytelen helyzetekbıl tˆrtÈnı kil·bal·s-
bÛl Ès a kil·t·stalans·gbÛl valÛ ujj· sz¸le-
tÈsrıl. KÈsıbb v·rosunk polg·rmestere,
BÈres Csaba mÈltatta hıseink emlÈkÈt, ki-
emelve az ˆsszefog·sra tˆrekvÈst Ès a
nemzeti tudat fontoss·g·t. Az ¸nnepsÈg
h·tralevı rÈszÈben a B˙zavir·g NÈpdal-

kˆr, majd a SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus Ès vÈ-
gezet¸l a Halleluja reform·tus vegyes kar
Ès Kincses Bal·zs egyh·zgondnok szava-
lata z·rta a templomi megemlÈkezÈst.
A koszor˙z·s z·rÛakkordjakÈnt, a zuhogÛ
esıben nemzeti im·nk elÈneklÈsÈvel em-
lÈkezt¸nk a magyars·g egyik legszomo-
r˙bb esemÈnyre, tisztelettel, ·hÌtattal gon-
dolva nemzet¸nk hıseire.

Sz. Cs.

Ok, az aradi tizenhármak

A szılıtermesztÈs Èvezredes hagyom·nnyal bÌrÛ foglalkoz·s
az …rmellÈken. Õr·sos emlÈkek bizonyÌtj·k, hogy Biharban m·r
a XIII. sz·zadban lÈtezett Szılıs nev˚ telep¸lÈs, ami egyÈrtel-
m˚en a szılım˚velÈs lÈtezÈsÈrıl ·rulkodik. De ennÈl rÈgebbi
adatok is a rendelkezÈs¸nkre ·llnak.

1940-es bagamÈri sz¸ret: a jÛ kedv, a nÛt·s hangulat sem hi·nyzott

A marketing nem mai tal·lm·ny

Nyilatkozat

Melynek ÈrtelmÈben mi alÛlirottak, CzompÛ S·n-
dor, gr. Tisza K·lm·n ’ exczellenczi·ja uradalmi
szılıkezelıje Ès Hires Istv·n, a szakiskol·t vÈgzett
szılÈsz, nagy-k·gyai lakosok, sz¸ksÈg esetÈn
birÛs·g elıtt teendı esk¸nk ·ltal is megerısitendı-
leg tanusitjuk, hogy a Nagy G·bor, …rmellÈki Elsı
Szılıoltv·ny-Telep igazgatÛ-tulajdonosa telepÈn
elıtt¸nk, szemÈlyes Ès egy¸ttes jelenlÈt¸nkben lev·-
gott mÈg nem teljesen kifejlett szılıf¸rtˆt a mai na-

pon tˆrvÈnyes hoszmÈrı-eszkˆzzel megmÈrt¸k s
ezen mÈrÈs¸nk eredmÈnye gyan·nt meg·llapÌtot-
tuk, hogy a szılıf¸rt ñ nem a sz·r tˆvÈtıl, hanem
a f¸rt v·ll·tÛl vÈgig mÈrve 56, azaz ˆtvenhat cen-
timÈter hosszus·g˙ volt. Mirıl kiadtuk ezen elıt-
t¸nk felolvasott s ·ltalunk mindenben helybenha-
gyott nyilatkozatunkat s beleegyez¸nk, hogy ezen
nyilatkozatunk egÈsz terjedelmÈben egÈsz terjedel-
mÈvel nyilv·nos nyomtatv·ny utj·n kˆzzÈtÈtessÈk.
Kelt SzÈkelyhÌdon, 1901. augusztus 12-Èn.
CzompÛ S·ndor, HÌres Istv·n
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Rekordsz·m˙, 25 napirendi ponttal ÑbirkÛ-
zott megî a szÈkelyhÌdi helyi tan·cs szep-
tember utolsÛ napj·n. A telep¸lÈs 17 tan·-
csos·bÛl 13 volt jelen. Az elızı tan·cs¸lÈs
jegyzıkˆnyvÈnek egyhang˙ elfogad·sa
ut·n a megv·lasztott ̧ lÈsvezetı, GıdÈr At-
tila ismertette a mostani ¸lÈs napirendi
pontjait, amit a tan·csosok egyhang˙an
megszavaztak.

Elıszˆr a helyi rendırsÈg munk·j·nak
elısegÌtÈsÈrıl dˆntˆtt a test¸let. A gy˚lÈ-
sen jelen volt a rendırsÈg helyi parancsno-
ka is, Ìgy a tan·csosok szemÈlyesen neki
mondhatt·k el ÈszrevÈteleiket a rendırsÈg
munk·j·val kapcsolatban. A parancsnok
feljegyezte a javaslatokat Ès elmondta,
hogy hamarosan kÈt fıvel bıv¸l a szÈkely-
hÌdi ·llom·ny. A megbeszÈlÈst kˆvetıen
egyhang˙an megszavazt·k, hogy a pol-
g·rmesteri hivatal ·ltal biztosÌtott rendır-
sÈgi mobilsz·mot feltˆltı k·rty·srÛl ·llÌt-
s·k ·t bÈrletesre, rendırsÈgi gÈpkocsik a
jobb kihaszn·l·s ÈrdekÈben kapjanak havi
250 liter benzint, illetve anyagi t·mogat·st
nÈgy rendırsÈgi j·rm˚ javÌt·s·ra Ès kar-
bantart·s·ra.

Kˆvetkezı napirendi pontkÈnt a kˆltsÈg-
vetÈs kiegÈszÌtÈsÈt t·rgyalt·k. Az elıter-
jesztett anyaghoz tˆbben is hozz·szÛltak.
VÈg¸l a kˆltsÈgvetÈs-kiegÈszÌtÈst, melybe
egy mÛdosÌt·s ker¸lt, 12 igen Ès egyetlen
nem szavazattal elfogadt·k a tan·csosok.

Ezt kˆvetıen egy jÛ minısÈg˚ Stihl FS
360-as motoros kasza v·s·rl·s·rÛl dˆntˆt-
tek egyˆntet˚ kÈzfelemelÈssel.

÷tˆdikkÈnt egy elad·sra sz·nt ter¸let fel-
ÈrtÈkelÈsÈrıl szÛlÛ jelentÈst fogadtak el
egyhang˙lag. Egy˙ttal egy h·romtag˙ t·r-
gyalÛbizotts·got is v·lasztottak az ad·s-vÈ-
tel lebonyolÌt·s·ra.

A kˆvetkezı napirendi pont t·rgya egy
400 nÈgyzetmÈteres ter¸let ·rverÈs ˙tj·n

tˆrtÈnı koncessziÛba ad·sa volt, amirıl vi-
ta nÈlk¸l, egyhang˙an dˆntˆttek.

Vita nÈlk¸l, gyorsan dˆntˆtt a tan·cs ar-
rÛl is, hogy a SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ h·rom
iskola igazgatÛtan·cs·ban kik kÈpviseljÈk
az ˆnkorm·nyzatot.

Ezt kˆvetıen a tan·csosok egyhang˙an
elfogadt·k a Nagyk·gya Ès Hegykˆzszent-
miklÛs kˆzˆtti ˆsszekˆtı ˙t moderniz·l·-
s·nak becs¸lt kˆltsÈgvetÈsÈt.

Egyhang˙ dˆntÈs sz¸letett arrÛl is, hogy
a sportterem vegye fel a Hegyessy Viktor
SzÈkelyhÌdi Sportterem elnevezÈst. A ja-
vaslat t·rgyal·sakor BÈres Csaba polg·r-
mester jelezte, hogy a terem renov·l·sra
szorul, a tetı be·zik Ès a kˆvetkezı kˆlt-
sÈgvetÈs-kiegÈszÌtÈsbe bele kell foglalni a
tetı javÌt·s·nak kˆltsÈgeit is.

A helyi tan·cs SzervezÈsi Ès m˚kˆdÈsi
szab·lyzat·nak t·rgyal·s·n·l a tan·csosok
tˆbb mÛdosÌt·si Ès bıvÌtÈsi javaslatot is
szerettek volna elıterjeszteni. EzÈrt a jegy-

zı azt kÈrte, hogy a mÛdosÌt·si javaslatait
mindenki ny˙jtsa be Ìr·sban, megadott ha-
t·ridıre, Ìgy ezt a napirendi pontot elha-
lasztott·k a kˆvetkezı tan·cs¸lÈsig.

Ezt kˆvetıen valamennyien megszavaz-
t·k kÈt ˙j, ÌzlÈses kivitelezÈs˚ f·bÛl kÈsz¸lt
buszv·rÛterem v·s·rl·s·t, amiket a v·ros-
kˆzpontba helyeznek majd el.

Vita nÈlk¸l dˆntˆttek arrÛl is, hogy az
Ecoland Bihor FejlesztÈsi Egyes¸let Kˆz-
gy˚lÈsÈben v·rosunkat a polg·rmester Ès
Csuka JÛzsef alpolg·rmester kÈpviselje.
A Bihar Megyei Hossz˙ T·v˙ FejlesztÈsi
‹gynˆksÈg kˆzgy˚lÈsÈn Ès igazgatÛtan·-
cs·ban pedig Tiponu˛ Tibor fogja kÈpvi-
selni telep¸lÈs¸nket.

Egyhang˙an megszavazt·k, hogy a helyi
kˆltsÈgvetÈsbıl egy nagyobb ˆsszeget el-
k¸lˆnÌtsenek az Èrolaszi reform·tus parÛ-
kia sz·m·ra, valamint azt is, hogy SzÈkely-
hÌd csatlakozzon a klÌmabar·t telep¸lÈsek
szˆvetsÈgÈhez.

Ezt kˆvetıen a tan·csterem hango-
sÌtÛberendezÈssel valÛ felszerelÈsÈrıl t·r-
gyaltak. Tˆbb lehetısÈg is felmer¸lt, kˆz-
t¸k a komplex hangosÌtÛ- Ès szavazÛbe-
rendezÈsek beÈpÌtÈse is, de azok magas
kˆltsÈgei miatt vÈg¸l az egyszer˚ mikrofo-
nok Ès erısÌtı beszerzÈsÈt szavazt·k meg.

Egyhang˙an dˆntˆttek arrÛl is, hogy kˆ-
vetve a nemzeti energiapolitika ir·nyelve-
it, eleget tÈve a tˆrvÈnyi kˆtelezettsÈgek-
nek, el kell kÈszÌteni a hatÈkony energia-
felhaszn·l·s javÌt·s·nak a rˆvid- Ès a hosz-
sz˙ t·v˙ tervdokument·ciÛj·t.

A kˆvetkezı hÈt napirendi pont keretÈ-
ben felvettek a v·ros kˆztulajdon·nak lel-
t·r·ba hÈt olyan ingatlant, melyek az utÛb-
bi idıszak beruh·z·sainak keretÈben kÈ-
sz¸ltek el Ès nemrÈgiben voltak ·tadva.

Az utolsÛ hat·rozattervezet egy szerzı-
dÈses kˆzigazgat·si adminisztr·tori tiszt-
sÈg, rˆviden v·rosmenedzseri ·ll·s lÈtre-
hoz·s·rÛl szÛlt. Mivel indul az ˙j eurÛpai
uniÛs p·ly·zati ciklus, sz¸ksÈg van egy
olyan szemÈlyre, aki a p·ly·zatokkal fog-
lalkozik Ès fel¸gyeli a folyamatban lÈvı
beruh·z·sokat. Tˆbb hozz·szÛlÛ is arrÛl
Èrdeklıdˆtt, hogy mi tˆrtÈnik, ha az illetı
nem v·ltja be a hozz·f˚zˆtt remÈnyeket?
Miut·n tiszt·zÛdott, hogy rendszeres be-
sz·mol·si kˆtelezettsÈge lesz a tan·cs felÈ,
Ès ha nem lesz kellıen eredmÈnyes a
munk·ja, akkor megsz¸ntethetı a munka-
kˆre, Ìgy tan·csosok egy tartÛzkod·ssal
megszavazt·k v·rosmenedzseri tisztsÈg
lÈtrehoz·s·t.

A jelenlÈvık operatÌv munk·j·nak Ès po-
zitÌv hozz··ll·s·nak kˆszˆnhetıen, vala-
mint a bizotts·gokban jÛl elıkÈszÌtett hat·-
rozattervezeteknek eredmÈnyekÈppen a
rekordsz·m˙ napirendi pont ellenÈre a ta-
n·cs¸lÈs ar·nylag gyorsan lezajlott.

Tiponut Tibor

IdÈn az eddigieket messze Ñt˙lsz·r-
nyalÛî rekordok sz¸lettek a ne-
gyedÌzben meghirdetett ny·ri olva-
sÛversenyen. A gyermekek mintha
·tvettÈk volna a ny·ri olimpia szel-
lemisÈgÈt, olyan l·zas versengÈs
volt. A lepkegy˚jtÈs ez˙ttal is a va-
k·ciÛ ideje alatt zajlott Ès egÈszen a
szeptemberi iskolakezdÈsig tartott.
Szok·s szerint, minden elolvasott (!)
kˆnyv ut·n egy-egy lepke sz·llt a
tanulÛk olvasÛlapj·ra.

Ez˙ttal harmincˆten sz·lltak ver-
senybe Ès ˆsszesen 330 kˆnyvet ol-
vastak el. Az olvasÛverseny elsı he-

lyezettje 39, a m·sodik helyezettek
29, mÌg a harmadik helyezett 26 lep-
kÈt gy˚jtˆtt. 

A sz·mokon t˙lmutatva arra szeret-
nÈm felhÌvni a figyelmet, hogy a
rÈsztvevık nemcsak lepkÈkkel, de
hihetetlen ÈlmÈnyekkel lettek gaz-
dagabbak. Az olvas·s csod·latos Èr-
tÈkeket, szÈpsÈget, ÈlmÈnyt, ˆrˆmet
Ès izgalmat rejt mag·ba. Akik ezt
mind megtapasztalt·k, remÈlem
ˆrˆk bar·ts·got kˆtˆttek a nyomta-
tott bet˚k vil·g·val.

Kerekes Terézia
kˆnyvt·rvezetı

Weisz MiklÛs pirograf·lt munk·ibÛl nyÌlt
ki·llÌt·s a nagyv·radi v·rm˙zeumban szep-
tember vÈgÈn. A rendezvÈny ÈrdekessÈge,
hogy a ki·llÌt·st a nagyk·gyai nÈhai Trifa
Carol emlÈkÈre aj·nlotta az alkotÛ.

Trifa Carol 2002-ben, mindˆssze 45 Èvesen t·-
vozott az Èlık sor·bÛl. M·r zsenge gyerekkor·-
ban megmutatkozott rajzkÈssÈge. Tusv·zlato-
kat, ceruz·val grafik·kat, linÛmetszeteket hasz-
n·lt az ˆnkifejezÈs eszkˆzekÈnt, amelyekkel
ki·llÌt·sokon is megmutatkozott. Nagyv·radon
szobr·sztanfolyamot vÈgzett. A fÈnykÈpÈszet is
rabul ejtette, tud·s·t tanfolyamon fejlesztette.

N·n·si Zolt·n helytˆrtÈnÈsz SzÈkelyhÌd mo-
nogr·fi·ja cÌm˚ munk·j·ban teret szentel Trifa
munk·ss·g·nak.

A ki·llÌt·son f·ba Ègetett nÈpi motÌvumokkal
dÌszÌtett b˙torokat, t·rgyakat l·thattak az Èr-
deklıdık. Az erdÈlyi vir·gos mint·k jÛ ÌzlÈsrıl
tan˙skodtak, szemet gyˆnyˆrkˆdtetı ÈlmÈnyt
ny˙jtottak a t·rgyak. A megnyitÛn megjelente-
ket a v·rm˙zeum igazgatÛja, Dumitru Sim kˆ-
szˆntˆtte, majd a Duo Varadiensis, azaz Lucian
Mali˛a Ès ThurzÛ S·ndor JÛzsef heged˚- Ès br·-
csaj·tÈkkal ˆrvendeztette meg a ki·llÌt·sra l·-
togatÛkat.

D. M. E.

Rekordszámú napirendi pont
Sporttermet neveznek el a nemrÈg elhunyt Hegyessy ViktorrÛl

Fantasztikus rekordok
a könyvtár olvasóversenyén

Kiállítás Trifa Carol emlékének

A jÛl elıkÈszÌtett hat·rozattervezetekre szinte mindig egysÈgesen szavazott a tan·cs

A nagyv·radi alkotÛ (jobbra) megkˆszˆnte a mÈltatÛ szavakat Sikerlista a tanulÛk nÈvsor·val
Lorena Bochi∫ (kÈp¸nkˆn kˆ-
zÈpen, 39 elolvasott kˆnyv),
Hasznosi ¡d·m, M·tyus Ber-
nadette (29ñ29), Nagy Vik-
tÛria (26), M·jercsik Szil·rd
(21), Moln·r Emese (19), K·-
d·r Tam·s (13), Turdean Vik-
tÛria (10), Czapp Botond,
Nagy Karola-MercÈdesz,
Szentkir·lyi Barbara (9ñ9),
Szegecs Tam·s, TÛth Krisztina
(8ñ8), De·k Alexandra, De·k
Vivien, SzabÛ Adrienne, T·r-
k·nyi NÛra (7ñ7).

Tiponut Tibor¸

¸
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jegyzet
A politika
dilemmája
(kˆzvÈlemÈny szubjektÌven)

Annak idejÈn, amikor a firk·sz-
szakm·t tanultuk, egy orsz·gos na-
pilap munkat·rsa l·togatott el hoz-
z·nk. BeszÈlt a szakma csÌnj·rÛl-
bÌnj·rÛl, aprÛ fog·sokat ·rult el, de
nem felejtett el szÛlni a buktatÛkrÛl
sem. Majd minden hallgatÛnak
m·s-m·s kÈrdÈst szegezett. Nem az
elsaj·tÌtott tud·sszint Èrdekelte elsı-
sorban, hanem a jellem˚nkbıl, ne-
velÈs¸nkbıl adott racion·lis ÌtÈlıkÈ-
pessÈg¸nk.

Tılem arra v·rta a v·laszt, mit
tennÈk mint ˙js·gÌrÛ, ha tudom·-
somra jutna, hogy egy egyÈbkÈnt a
kˆzˆssÈgÈrt sokat munk·lkodÛ ma-
gyar vezetı illeg·lis mÛdon jelentıs
anyagi haszonra tett szert? Jelente-
ne-e sz·momra valamit az, hogy a
vÈrem ı is, hogy magyar, vagy a tˆr-
vÈnyt tartan·m tiszteletben minde-
nekfˆlˆtt?

A v·lasz nem volt kÈznÈl n·lam,
de legal·bb igyekeztem ıszinte len-
ni. Nem tudom, volt a felelet, prÛ Ès
kontra Èrvek ide-oda lˆkdˆstÈk vÈle-
mÈnyform·l·somat. Mert h·t ki l·-
tott manaps·g szegÈny politikust?
Mindannyin egy¸tt Èreznek, kˆzˆs-
sÈget v·llalnak ugyan a sokas·ggal,
de kˆzben egyre nˆvekvı bank-
sz·ml·k Ès egyÈb anyagi finoms·-
gok jelzik karrierj¸k ˙tj·t. …s ha le-
buktatn·nk is valamelyiket, mi tˆr-
tÈnne? Sorban ·llnak az ˆnjelˆlt
utÛdok, akikben ha mocorog is nÈ-
mi tenniakar·s, a kegyetlen gÈpezet,
no meg ˆnnˆn emberi gyengesÈg¸k
hamar maga al· gy˚rnÈ legtˆbbj¸-
ket. Meg azt·n csak azÈrt, hogy is-
mÈt a magyarra mutogasson a
nemzetfÈltı horda, miÈrt kardos-
kodni a tisztessÈgÈrt?

M·srÈszt viszont az igazs·g min-
dig szÛkimond·sra kÈsztet. Igaz, e
magyar jellemvon·s, ak·rcsak a
h˚sÈg, ezredÈvre pecsÈtelte meg
nemzet¸nk sors·t, a teljes megsem-
mis¸lÈs veszÈlyÈt hordozva mag·-
ban. A balk·ni szennypolitika, a rÛ-
kalelk˚sÈg orsz·gokat teremtett, po-
litikailag, kultur·lisan alult·pl·lt
nÈpcsoportok disznÛk elÈ h·nyt
aranykÈnt b·ntak el a jegenyedere-
k˙ naivokkal.

E hogyan tov·bb, melyik ˙ton valÛ
j·r·s a helyes, a cÈlravezetı kÈrdÈs-
kˆr mindenkor kÌsÈrt. Hol van a po-
litikai egy¸ttm˚kˆdÈs szakad·s-
pontja, meddig lehet elmenni a tole-
ranci·ban csak azÈrt, hogy hatal-
mon maradjunk? E t¸relembıl font
kˆtÈl alapanyag·ban mennyi a
kˆzÈrdeket szolg·lÛ okos taktik·z·s-
bÛl eredı behÛdol·s, Ès mennyi az
ˆnˆs Èrdek, a szennyes ambÌciÛ?

A radik·lis lÈpÈsek gyors ered-
mÈnyre vezetnek, csak fÈlı, hogy ez
nem a gyızelem, hanem a mindent
vesztÈs ·tka. A hajlÈkonys·g gerinc-
b·ntalmakra utalÛ jel ugyan, de le-
het eredmÈnyes anÈlk¸l, hogy kiˆn-
tenÈnk a f¸rdıvÌzzel egy¸tt a gyer-
meket is. Legfeljebb belefullad.

D. Mészáros Elek

ÑMegÈrett, megÈrett a fekete szılı...î
hangzott a m·r jÛl ismert nÛta oktÛber
m·sodik szombatj·n Hegykˆzszent-
miklÛson. A tˆbbnapos esı ut·n kelle-
mes ıszi idı kÌsÈrte a 26 fiatalt, akik az
egÈsz falut bej·rva t·ncukkal hÌvogattak
mindenkit a sz¸reti mulats·gba. A talp-
al·valÛt a helyi Qoolio Band h˙zta. Az
esti b·l k¸lˆnlegessÈge a sz¸lık Ès gye-
rekek megvendÈgelÈse volt, mely Kas-
zoni JÛzsef helyi tan·csos segÌtsÈgÈvel
valÛsult meg. Az idei Èv b·lkir·lynıje a
legtˆbb szÌvk¸ldit kapÛ hˆlgy, azaz
N·n·si Aranka lett. Kˆszˆnet mind-
azoknak, akik hozz·j·rultak segÌtsÈg¸k-
kel, vendÈgszeretet¸kkel Ès rÈszvÈtel-
¸kkel ehhez a mulats·ghoz.

Kaszonyi Mária

Bálkirálynot választottak Hegyközszentmiklóson

Szolokultúra az Érmelléken
A termesztÈs kezdetÈn erdıirt·sokkal nyertek telepÌtÈsi ter¸letet

Folytatás az 1. oldalról
HasonlÛ minısÈg˚ vesszıket ·llÌtottak elı a
szalacsi NoÈ Szılıoltv·nytelep munk·sai is.
A nagy szorgalm˙, ˆtletgazda Nagy Imre re-
form·tus lelkip·sztor alapÌtotta telep sz·z
szemÈlynek biztosÌtott megÈlhetÈst.

A hÌressÈ v·lt ÈrmellÈki oltv·nytelepek az
elsı vil·gh·bor˙ kˆvetkeztÈben megsem-
mis¸ltek. M·ra m·r csak emlÈkkÈ szelÌd¸lt
valÛs·g az utÛdok sz·m·ra Ès erıt adÛ ¸ze-
net, hogy lehet talpra·ll·s, ÈrtÈkteremtÈs a
mostoha kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt is, ha egy kˆ-
zˆssÈg akar Ès mer, hittel Ès ˆsszefogva.

A hegykˆzsÈgek a rendet,
a fejlıdÈst szolg·lt·k 
Az uradalmi szılÈszetek, a v·rosi szılıtulaj-
donosok mellett a helyi gazd·k tettÈk ki a
bortermelık zˆmÈt. Az ·ltaluk birtokolt te-
r¸letek felsı hat·ra ·ltal·ban ˆt hold kˆr¸l
mozgott. A szılısgazd·k k¸lˆn kˆzˆssÈget
alkottak, ter¸let¸ket gyep˚vel, Èlı sˆ-
vÈnnyel kerÌtettÈk kˆrbe. Ez a tˆvises sˆ-
vÈny szinte ·thatolhatatlan vÈdelmet ny˙j-
tott gar·zda emberrel Ès ·llattal szemben.
A hegykapu biztosÌtotta az egyed¸li ki-bej·-
r·st a szılıhegyre.

A tulajdonosok saj·t szab·lyrendszerre ala-
pulÛ hegykˆzsÈgekbe tˆmˆr¸ltek. Ennek
cÈlja a kˆzˆs ÈrdekvÈdelem, a szılıhegy
biztons·g·nak megırzÈse volt. A hegykˆz-
sÈgek m·r a XVI. sz·zadban ismertek vol-
tak, a XIX. sz·zad vÈgÈn a szok·sokbÛl,
rendszab·lyokbÛl jÛ nÈh·nyat alkalmaztak.
A hegykˆzsÈgek elˆlj·rÛja a szÈles feladat-
kˆr˚ bÌrÛ volt. ’ foglalkozott az adÛk be-

szedÈsÈnek fel¸gyeletÈvel, a rendszab·lyok
betart·s·val, a gar·zd·lkodÛk megb¸ntetÈ-
se is r· h·rult. Az elnˆk munk·j·t a vezetı-
sÈg tˆbbi tagj·val gyakorolta, ugyanakkor
tekintÈlyt jelentett a beoszt·sa. A hegy jegy-
zıje az adminisztr·ciÛs ¸gyeket intÈzte, ı
kezelte a kˆzpÈnzeket, alkalmankÈnt aprÛ-
lÈkosan besz·molt a pÈnz¸gyi helyzetrıl.
A hegykˆzsÈgek vezetıit a kˆzgy˚lÈs v·-
lasztotta meg. A bÌrÛt ·ltal·ban Èvente v·-
lasztott·k, mÌg a tˆbbi vezetıt h·romÈvente
cserÈltÈk. A kˆzgy˚lÈs volt a hivatott a rend-
szab·lyok elfogad·s·ra is. …rdekessÈgkÈpp,
de tal·n okul·skÈnt is megemlÌthet¸nk nÈ-
h·ny olyan hat·rozatot, amit a ma emberÈ-
nek erkˆlcse vagy ink·bb erkˆlcstelensÈge
csak mosolyra kÈsztet. Tilos volt vas·rnap a
szılısben dolgozni, sıt a hegyen k·rom-
kodni merÈszelıket is szigor˙an b¸ntettÈk.
Akinek nem volt saj·t birtoka, nem m·szk·l-
hatott a hegyen, tolvajkÈnt kezeltÈk Ès b¸n-
tetÈst rÛttak ki r·. Az ·llatok okozta k·rokat
megfizettettÈk a gazd·kkal. Gy¸mˆlcslop·s-
nak minıs¸lt ak·r egyetlen darab eltulajdo-
nÌt·sa is a m·s termÈsÈbıl. A hegyker¸lık
feladata a javak vÈdelme volt. Ny·ron a ter-
mÈst, tÈlen pedig az ingatlanokat, a szılıka-
rÛkat, pajt·kat fel¸gyeltÈk. A ker¸lık de-
geszre ehettÈk magukat, de ha ak·r egy
szem gy¸mˆlcsˆt is megprÛb·ltak hazavin-
ni, azonnal kir˙gt·k ıket az ·ll·sukbÛl.
A kerÌtÈsnek sz·mÌtÛ gyep˚ rong·l·sa vagy
azon valÛ bem·sz·s a hegyre fıbenj·rÛ vÈ-
teknek minıs¸lt. SzılıÈrÈs idejÈn gyerme-
keket alkalmaztak, hogy riogass·k az Ìzletes
gy¸mˆlcsˆkre ·hÌtozÛ madarakat. A gazd·-
kat is beosztott·k sz¸ret t·jÈk·n a hegyke-

r¸lık mellÈ, a tolvajl·sok megelızÈsÈre.
A sz¸ret megkezdÈse sem tˆrtÈnhetett ˆn-
kÈnyesen. Elıre meghat·rozt·k a sz¸retkez-
dÈs d·tum·t is, ha valaki nem vetette mag·t
al· a dˆntÈsnek, megbÌrs·golt·k. A korai
sz¸retelÈst csak alapos indok alapj·n hagy-
t·k jÛv·, ha betegsÈg, rothad·s t·madta meg
a termÈst. Ezek az ˆrˆklˆtt Ès egyben szigo-
r˙ rendelkezÈsek a rendet, a kibontakoz·st,
bizonyos ˆnform·lÛ mÈrcÈhez valÛ igazo-
d·st szolg·lt·k. A kˆzˆs adÛkbÛl biztosÌtot-
t·k a termÈs vÈdelmÈt, amellett fejlesztÈsek-
re is futotta. Kˆzˆs prÈsh·zakat, eszkˆzˆket
v·s·roltak, kutakat f˙rtak, ami a permete-
zÈst, edÈnyek tisztÌt·s·t kˆnnyÌtette meg.

Sajnos az elm˙lt Èvtizedek az Èvsz·za-
dokon ·t megırzˆtt szok·srendet, a szılı-
termesztÈs Ès bor·szat szeretetÈt megnyir-
b·lt·k. Pedig az ısi ˆsztˆnˆk pisl·kolnak az
ÈrmellÈki emberekben, itt-ott ˙jra sz¸letnek
a gondozott, ·polt szılısˆk, a gy¸mˆlcsf·k
·rnyÈk·ban. Adott a lehetısÈg a hegykˆzsÈ-
gek megalakÌt·s·ra. Persze ehhez a velejÈig
romlott t·rsadalmi ÈrtÈkrend ·tÈrtÈkelÈsÈre
lenne sz¸ksÈg. Ameddig a mag·ntulajdon
vÈdelme nem kˆzˆssÈgi Èrdek, a tˆrvÈnyek
pedig nem betarthatÛak, mert a tolvaj na-
gyobb sÈrtetlensÈget Èlvez, mint a k·rosult,
addig hi˙ ·br·nd minden kÌsÈrletezÈs. Ad-
dig a vir·gzÛ szılıhegyek, a birkaguly·sos
sz¸retek, ahol vih·ncolÛ l·nyok szedik a
f¸rtˆt a puttonyokba, csak a nagysz¸lık me-
sekellÈkei lesznek. A messze hallatszÛ nÛta-
szÛ, a kˆzˆs ÈneklÈsek a prÈsh·z h˚vˆsÈ-
ben, ez a szeletnyi megmarad·s, a m˙ltba
hajol·s rÈvÈn teremthet csak jˆvıt.

÷ssze·llÌtotta: D. M. E.

Puttonyba tˆltˆgetve legÈnyek hordj·k a szılıt  pincemÈlybe

Az esti b·l elıtt hÌvogatni indultak a fiatalok, nÛt·zva, muzsikaszÛ kÌsÈrettel

Szılıkˆtı munk·s, derek·n k·kakˆtelÈkkel
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Az ısz ak·r baljÛsnak is nevez-
hetı elıhÌrnˆke az iskol·sok
sz·m·ra a veni sancte ¸nnepsÈg,
vagy tanÈvnyitÛ szentmise. A kis-
sÈ fur·n hangzÛ latin szavak a
SzentlÈlek hÌv·s·t jelzik, csak
Èpp a hÌvott szent neve marad el
a vÈgÈrıl. A SzentlÈlek lehÌv·sa
(epiklÈzis) az elsı p¸nkˆsd Ûta ñ
amikor JÈzus k¸ldte el az aposto-
lokra a vigasztalÛt ñ az egyh·z
minden tevÈkenysÈgÈnek rÈszÈt
kÈpezi.

Szeptember utolsÛ vas·rnapj·-
nak dÈlelıttjÈn a szÈp napos
ıszies idıben, kicsi Ès nagy di·-
kok iskolat·sk·val a h·tukon,
szÈpen rendezetten templomba
mentek. Az idei Èvben e vas·rna-
pon kettıs ¸nnepet tartottak, mi-
vel nemcsak tanÈvnyitÛ szentmi-
sÈt Ès egyben ifj˙s·gi misÈt, ha-
nem SzentÌr·s vas·rnapj·t is ¸n-
nepeltÈk a szÈp sz·mban megje-
lent hÌvek.

A szentmise kezdete elıtt min-
den gyermek elhelyezte az olt·r
elıtt az iskolat·sk·j·t, ami egyik
szerves rÈszÈt kÈpezte az ¸nne-
pÈlynek. A szentmisÈn a helyi if-
j˙s·gi Ènekkar szolg·lt, git·r-
Ès zongorakÌsÈrettel, Ènekekkel
gazdagÌtva az ¸nnepet. Az evan-
gÈliumot Szent Luk·cs kˆnyvÈ-
bıl (Lk 16,19ñ31) olvasta fel
Ozsv·th JÛzsef plÈb·nos, majd
ut·na egy nem igaz·n megszo-
kott dolog tˆrtÈnt.

JÛzsef atya mikrofonnal a kezÈ-
ben kissÈ interaktÌvnak nevez-
hetı prÈdik·ciÛj·t nem az olt·r-

rÛl, hanem a hÌvÈk kˆzÈ lemen-
ve kezdte. PrÈdik·ciÛja elejÈn
elıvette az olt·r elÈ elhelyezett

kÈk iskolat·sk·j·t, amit az ifj˙s·-
gi vil·gtal·lkozÛn kapott, kivett
belıle egy-egy ceruz·t, radÌrt,
hegyezıt, rÛzsaf¸zÈrt Ès szent-
Ìr·st, majd p·rhuzamot vont a
t·rgyak Ès az Èlet¸nk kˆzˆtt.
A ceruza, ahogy Ozsv·th JÛzsef
fogalmazott, hasonlÌt r·nk. Le-
gy¸nk mi Isten kezÈben egy esz-
kˆz, amivel nemcsak rajzolni Ès
Ìrni lehet, hanem maradandÛt al-
kotva szebbÈ tenni a vil·got,
kˆrnyezet¸nket, embert·rsaink
ÈletÈt. Mint ahogyan a ceruz·-
ban sem l·tszik teljesen a grafit,
ugyan˙gy vagyunk mi is em-
berek, ami igaz·n lÈnyeges, az
a szemnek l·thatatlan. A JÛisten
is azt nÈzi, hogy mi van ben-
n¸nk, mi van a lelk¸nkben. A ra-
dÌr nem m·s, mint a lelki Èletben
a szentgyÛn·s, amivel a mi hi-
b·inktÛl, emberi gyarlÛs·gaink-
tÛl, b˚neinktıl szabadulhatunk
meg. A szentgyÛn·s Ìgy segÌt ne-
k¸nk megszabadulni b˚neink-
tıl, valamint abban, hogy jobb
emberrÈ v·ljunk.

A hegyezı nem m·s, mint az
Èlet, amely hegyez, form·l ben-
n¸nket, Ès mÈg ha f·j is nÈha, de
mÈgis segÌt abban, hogy mindig
jÛl Ìrjunk, vagyis mindig jÛ ke-
resztÈnyek legy¸nk Ès valÛban
Istennek tetszı Èletet Èlj¸nk.

A Biblia Ès a rÛzsaf¸zÈr azÈrt
fontos, hogy im·dkozzunk Ès
olvassuk Isten igÈjÈt, mert ez·l-

tal szÛl hozz·nk. Ez hasonlÛ
kÈp, mint amikor megszÛlÌtjuk
Èdesany·nkat. Amikor im·d-
kozzuk a rÛzsaf¸zÈrt, elmond-
juk az ‹dvˆzlÈgy M·ria im·n-
kat, megszÛlÌtjuk a mennyei
Èdesany·nkat, akihez b·rmikor
fordulhatunk nem csak azÈrt,
hogy kÈrj¸nk, hanem azÈrt is,
hogy h·l·t adjunk neki. Merj¸nk
im·dkozni, ne tartsuk, ahogyan
szlengesen mondj·k cikinek az
im·t, merj¸k felv·llalni hit¸nket,
vall·sunkat, Ès ne hordjunk ·lar-
cot, hanem legy¸nk egyenes,
becs¸letes emberek, akiknek
mÈg ha kissÈ f·j is a sok Ñhegye-
zÈsî, de tudjuk azt, hogy az Èle-
t¸nk Isten kezÈben van. Merj¸k
magunkat ·tadni neki, Ès en-
gedj¸k, hogy cselekedjen ·lta-
lunk. E gondolatokkal z·rta prÈ-
dik·ciÛj·t a plÈb·nos.

Az egyetemes kˆnyˆrgÈsek, va-
lamint az eucharisztia liturgi·ja
Ès a szent·ldoz·s ut·n, a szent-
mise vÈgÈn JÛzsef atya meg·l-
dotta, majd szentelt vÌzzel meg-
hintette az olt·r elÈ elhelyezet
sok iskol·st·sk·t, Isten ·ld·s·t
kÈrve ·ltala a gyermekekre, tan·-
raikra, sikeres Ès eredmÈnyes
tanÈvet kÌv·nva sz·mukra.

A szentmise vÈgÈn a plÈb·nos
egy-egy kis pl¸ssfigur·val, j·tÈk-
kal aj·ndÈkozta meg a jelen lÈvı
gyermekeket.

Fülöp József

SzÈkelyhÌdon tartotta edzıt·bor·t szep-
temberben, megalakul·sa Ûta elıszˆr a
Nemzeti Kˆzszolg·lati Egyetem RendÈ-
szettudom·nyi Kara (kor·bban budapesti
Rendırtiszti Fıiskola) Szent Gyˆrgy
Sportegyes¸letÈnek Tonfa Csoportja.

A vendÈgl·tÛk vezetıje, Guba JÛzsef,
a Phoenix Sportegyes¸let h·romdanos
mestere (sensei) beszÈlt az esemÈnyrıl, il-
letve az ·ltala ir·nyÌtott karatÈsok minden-
napjairÛl. Guba 1986ñ87-ben ismerkedett
meg a harcm˚vÈszet tudom·ny·val, 1991-
ben kezdett el karatÈzni, s imm·r tizen-
nÈgy Ève edzı, de legink·bb azt szereti,
ha oktatÛkÈnt emlegetik. A hat Èvvel
ezelıtt megalakult Phoenix csapat nÈgy
Ève m˚kˆdik egy¸tt a volt Rendırtiszti 
Fıiskola harcm˚vÈszeti t·bor·val, a Tonfa
Csoport szakoszt·llyal. Vezetıj¸k, Veres
Csaba alezredes, aki meg·lmodÛja, Èletre-
hÌvÛja az 1998-tÛl tˆretlen¸l m˚kˆdı cso-
portnak. A budapestiek az edzÈseken
fel¸l rendszeresen szerveznek edzıt·bo-
rokat, szakmai szemin·riumokat is. SzÈ-
kelyhÌdon a v·rosnapok alkalm·val tˆbb-
szˆr is bemutatt·k tudom·nyukat. L·tva,
hogy milyen szÈpen Ès fegyelmezetten
dolgoznak a helyi karatÈzÛ gyermekek,
meghÌvt·k ıket a Budapesten Èvente
megrendezett edzıt·borukba.

A harcm˚vÈszet tulajdonkÈppen Èlni ta-
nÌt, arra, hogy soha ne adjam fel, b·rmi-
lyen Èlethelyzetbe ker¸lnÈk is, mindig van
tov·bb ñ ·llÌtja Guba JÛzsef. A t·borok el-
sıdleges cÈlja a csapatÈpÌtÈs, minÈl tˆbb
ismeretsÈg, bar·ts·g sz¸lessen, minÈl job-
ban ˆsszekov·csolÛdjanak az emberek.
A szÈkelyhÌdi t·borban a helyi gyermek-
otthonban nevelkedı gyermekekhez na-

gyon kˆzel ker¸ltek a rÈsztvevık. Kov·cs
¡gnes, az otthon vezetıje, mindenki ¡gi
nÈnije mesÈlt arrÛl, hogyan, milyen kˆr¸l-
mÈnyek kˆz¸l ker¸ltek ide a gyermekek,
hogy itt mindig nyitott kapuk v·rj·k a be-
tÈvedıt, mindenkit szeretettel fogadnak.
Szem nem maradt sz·razon, bizony mÈg a
legharcedzettebb mester is elmorzsolt egy
kˆnnycseppet. Eddig is segÌtettÈk az ott-
honban Èlıket, mindig hoztak, vagy k¸ld-
tek aprÛbb-nagyobb aj·ndÈkokat, most
˙gy siker¸lt, hogy a t·bor kˆltsÈgeibıl le-
faragott pÈnzt adom·nyozt·k oda.

Cs¸tˆrtˆkˆn Èrkeztek SzÈkelyhÌdra Ès
vas·rnap ebÈd ut·n indultak vissza a bu-
dapesti vendÈgek. MegÈrkezÈs¸k estÈjÈn

t·bort˚zzel v·rt·k ıket. PÈnteken Ès
szombaton zajlottak az edzÈsek. A gyere-
kek megtanult·k haszn·lni a tonf·t. A ton-
fa tulajdonkÈppen rendırsÈgi felszerelÈs-
nek minıs¸lı harci eszkˆz. Eredete az ısi
Jap·nban keresendı, amikor a pÛrnÈp
nem viselhetett kardot, h·zi eszkˆzˆket ra-
gadtak kÈzbe, hogy megvÈdjÈk magukat a
rablÛt·mad·sokkal szemben.

Elhangzott a kulcsszÛ: ÑmegvÈdjÈkî.
A harcm˚vÈszet ˆnvÈdelmi cÈlra lett ki-
fejlesztve. Valakinek kezdemÈnyeznie
kell, a harcm˚vÈsz pedig h·rÌt. AlapkÈr-
dÈse: hogyan tudok megvÈdeni m·sokat?
Tud·somat nem haszn·lhatom csak a sa-
j·t, a csal·dom, a bar·taim ÈletÈnek a vÈ-

delmÈre. A karate kifejezetten ÈletvÈde-
lemrıl szÛl. Ha fenyegetettnek l·tom a
helyzetet, akkor beavatkozhatok.

Az edzÈsek a helyi term·lstrandon zajlot-
tak. Volt olyan edzÈs, ahol megtanÌtott·k,
hogy hogyan kell haszn·lni a vÌz felhajtÛ
erejÈt, hogyan ne veszÌts¸k el a lÈlekjelen-
lÈt¸nket v·ratlan helyzetekben, pÈld·ul ha
szembeˆntenek egy poh·r vÌzzel, ne a
szemem kezdjem el dˆrzsˆlgetni, hanem
arra figyeljek, hogy vÈdjem meg magam.

Fegyelemre, ˆsszpontosÌt·sra tanÌt ez a
sport ñ hangs˙lyozta beszÈlgetıpartne-
rem. A legtˆbb sz¸lı azÈrt k¸ldi edzeni a
gyermekÈt, mert az ˆnvÈdelmet tartja el-
sıdlegesnek. Ahhoz, hogy versenyeken

vÈgre tudjanak hajtani egy kˆtˆtt
formagyakorlatot fegyelmezett-
nek, koncentr·ltnak kell lenni.

K¸lˆnbˆzı versenysz·maik a
kata (z·rt formagyakorlat) Ès a
kumite (k¸zdelem). Rendeznek
EurÛpa-bajnoks·got, vil·gbaj-
noks·got, remÈnyeik szerint m·r
a kˆvetkezı, 2020-as tokiÛi olim-
pi·n versenysz·m lesz a karate.
Pontoz·sosak ezek a versenyek,
ahol pontozz·k a gyakorlat dina-
mik·j·t, erıteljessÈgÈt azt, hogy
mennyire vagy stabil, mennyire
tudsz ˆsszpontosÌtani.

Hasznos volt a szeptemberi
edzıt·bor, mindenki tanult vala-
mi ˙jat. Olyan is akadt a budapes-
ti vendÈgek kˆzˆtt, aki azt mond-
ta, hogy szÌvesen Èlne SzÈkelyhÌ-
don, olyan kedvesek, aranyosak
itt az emberek.
Rupárcsics Csilla Judit

Védelmi erok edzotáboroztak városunkban
SzÈkelyhÌdon edzettek a Tonfa Csoport karatÈsai, akik a Gyerek JÈzus otthon lakÛihoz is nagyon kˆzel ker¸ltek

Áldást véve kezdték a tanévet

A di·kok mellett sok-sok hÌvı volt jelen a tanÈvnyitÛ szentmisÈn

Az edzıt·bor magyarorsz·gi rÈsztvevıi a gyermekotthon lakÛival a Stubenberg-kastÈly udvar·n

´́´́
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Fenn·ll·s·nak 120. ÈvfordulÛj·t
¸nnepelte oktÛber 2-·n v·ro-
sunk baptista gy¸lekezete. A je-
les esemÈnyt meg¸nnepelvÈn
zs˙fol·sig telt az utÛbbi Èvekben
teljesen fel˙jÌtott imah·z. Nem-
csak hat·ron innen, de hat·ron
t˙lrÛl is szÈp sz·mmal Èrkeztek
vendÈgek. Kˆzˆs im·dkoz·sok
Ès egy¸ttÈneklÈsek mellett Balla
Frigyes szÈkelyhÌdi baptista lel-
kÈsz vezetÈsÈvel a vendÈglelkÈ-
szek bemutatt·k kˆzˆssÈg¸k tˆr-
tÈnetÈt.

A baptist·k hiszik Ès vallj·k,
hogy mindazok, akik megv·lt·s-
ban rÈszes¸ltek, tartozzanak b·r-
milyen koroszt·lyhoz, nÈphez
vagy nemzetisÈghez, Krisztus
egyetemes testÈt kÈpezik a
mennyben Ès a fˆldˆn, az egye-

temes egyh·zat, amely a keresz-
tÈny hiten, remÈnysÈgen Ès sze-
reteten alapulÛ helyi kˆzˆssÈ-
gekben nyilv·nul meg. A gy¸le-
kezetek az ˙jj·sz¸letett hÌvek kˆ-
zˆssÈgei, amelyek ·ltal Krisztus
megnyilv·nul minden gener·ci-
Ûban, minden helyen, Ès ame-
lyek ·ltal Isten kiterjeszti kegyel-
mÈt a vil·gra. A baptist·k hiszik,
hogy a gy¸lekezet csak szeretet-
ben Ès a hiteles lelki Èlet ·ltal
Èp¸l. Szellemi nˆvekedÈse csak
a KrisztustÛl valÛ teljes f¸ggÈs-
ben lehetsÈges, olyan mÈrtÈk-
ben, amilyen mÈrtÈkben a tagok
ÈpÌtik a kapcsolataikat, Ès kive-
szik rÈsz¸ket a szolg·latbÛl.

A baptist·k a helyi gy¸lekeze-
tek hivat·s·t abban l·tj·k, hogy
olyan kˆzˆssÈgek legyenek a vi-

l·gban, amelyek megosztj·k hi-
t¸ket, remÈny¸ket Ès szeretet¸-
ket a kˆr¸lˆtt¸k Èlıkkel. Hiszik,

hogy a helyi gy¸lekezet ˙gy di-
csıÌti Istent, amennyiben a kˆ-
zˆssÈg minden tagja, Ès a kˆzˆs-

sÈg egÈsze is Isten szuverÈn,
szent Ès jÛs·gos szeretetÈnek bi-
zonys·ga a vil·gban. Sz·mukra a
helyi gy¸lekezet egy lelki csal·d,
amelynek lÈte bizonyÌtÈk arra,
hogy szeretet, remÈny Ès biza-
lom lÈtezhet egy anyagias Ès in-
dividualista t·rsadalomban is.

Sz·zh˙sz Èv nem kevÈs idı!
Ennyi idı Ès megannyi h·nyatta-
t·s ellenÈre is tiszta hittel Ès Is-
tenbe vetett bizalommal marad-
hatott fenn a szÈkelyhÌdi baptista
kˆzˆssÈg.

A jˆvıre valÛ tekintettel, min-
denki ezzel az ¸zenettel t·vozha-
tott: ÑIsten h·lÛja nem v·logat!
Nincs olyan mÈlyre s¸llyedt em-
ber, akit az evangÈlium h·lÛja ne
fogadna be.î

Kalló-Nagy Kamilla

⁄jabb hat Èvre R·kosi Jenıt (portrÈn-
kon) v·lasztott·k az …rmellÈki Refor-
m·tus Egyh·zmegye harminchÈt gy¸-
lekezetÈnek esperesÈvÈ. Az ˆt Ève v·-
rosunkban szolg·lÛ lelkÈsszel az egy-
h·zkˆzsÈg helyzetÈrıl, megvalÛsÌt·sa-
irÛl Ès terveirıl beszÈlgett¸nk.

Naps¸tÈses szeptemberi dÈlelıtt, csilinge-
lı gyermekhangok hallatszanak, amint
kˆzeledek a reform·tus templomhoz.
A megbeszÈlt idıpontn·l kicsit kor·bban
Èrkezek. ÑBÈkessÈg Istentıl! Rˆgtˆn jˆ-
vˆk, ¸ljˆn csak be az irod·ban, nyitva
vanî ñ kˆszˆnt R·kosi Jenı, az …rmellÈki
Reform·tus Egyh·zmegye esperese, a szÈ-
kelyhÌdi egyh·zkˆzsÈg lelkip·sztora. VÈ-
gigsÈt·lok a templomkerten, a diÛf·k alatt
minden eleven zˆld, balra a templom Ès
a m·r zsindelytetıt kapott v·rmakett,
jobbra az ifj˙s·gi h·z, mellette nagyon
szÈpen, kÌv¸l-bel¸l fel˙jÌtott gy¸lekezeti
terem, gondosan ·polt udvar, vir·gok Ès
csend. VÈge lett a j·tÈknak, a napkˆzisek
visszamentek az Èp¸letbe.

Kˆzben megÈrkezik a lelkip·sztor, mÌg
az irod·ba Èr¸nk, v·ltunk p·r szÛt. Megen-
gedi, hogy diktafonra rˆgzÌtsem a beszÈl-
getÈst, ami Ñzˆldf¸l˚î lÈvÈn, termÈszete-
sen nem siker¸l. A technika ˆrdˆge kifog
rajtam, odaveszett 30 percnyi ÈrtÈkes
hanganyag, dupl·n kellett volna r·kattin-
tanom egy gombra. A tÈvÈ st˙diÛba v·rj·k
egy Ûra m˙lva, ennek ellenÈre hajlandÛ ̇ j-
ra ·tbeszÈlni az elhangzottakat.

Egyˆntet˚ bizalom
R·kosi Jenı nemrÈg ˙jrav·lasztott espere-
se lett az …rmellÈki Reform·tus Egyh·zme-
gyÈnek. Az elsı mand·tum lej·rt ez esz-

tendı nyar·n, j˙liusban volt a jelˆlÈs. Har-
minchÈt egyh·zkˆzsÈg tett javaslatot az ˙j
esperes szemÈlyÈre, aminek eredmÈnye-
kÈnt az egyed¸li jelˆlt az addigi elˆlj·rÛ
lett. Õgy a tÈnyleges v·laszt·s m·r csak for-
mas·gg· v·lt. Az esperes lapunkon ke-
reszt¸l is kˆszˆni azt a bizalmat, ami sze-
mÈlye ir·nt megnyilv·nul, egy˙ttal biztosÌ-
tani szeretnÈ a hÌveket, hogy az elkˆvetke-
zendıkben is szorgalommal Ès h˚sÈggel
fogja vÈgezni a feladat·t, a gy¸lekezetek
gyarapod·s·ra Ès Isten dicsısÈgÈre.

HatÈvente van esperesv·laszt·s, illetve
k¸lˆnbˆzı tisztsÈg˙jÌt·s az egyh·zmegyÈ-
ben. 2010-ben a lelkÈszkollÈg·k, a gy¸le-
kezetek tˆbbsÈgÈnek a bizalm·t megnyer-
te, Ìgy v·lasztott·k meg az egyh·zmegye
esperesÈnek.

÷tÈves maratoni munka
a gy¸lekezetben
2011 nyar·n, amikor SzÈkelyhÌdon meg-
¸resedett a lelkip·sztori ·ll·s, a helyi pres-
bitÈrium lelkÈsznek hÌvta a v·rosba.
A meghÌv·st elfogadva ker¸ltek v·ro-
sunkba, ahol jelenleg 1650 bejegyzett egy-
h·ztag van. FelesÈgÈvel, Hajnalk·val, aki
mindenben segÌtıt·rsa, elızıleg tÌz Èvig
szolg·ltak a szentjobbi kÈtsz·z lelkes gy¸-
lekezetben. Ott sz¸letett elsı gyerme-
k¸nk, R·kosi Jenı Ferenc. Itt m·r jÛval
tˆbb a munka, mint elızı szolg·lati he-
lyÈn volt, elÈg csak egyetlen adatot mon-
dani: Szentjobbon tÌz Èv alatt kereken ˆt-
ven, SzÈkelyhÌdon az eddigi legrosszabb
Èvben (2012-ben) 55 temetÈs volt. A sz¸-
letÈsek sz·m·val is Èrdemes ˆsszevetni
ezt az adatot, tavaly 38 temetÈs Ès 27 ke-
resztelÈs volt, idÈn 30 hÌvet temettek, de
m·r 26 gyermeket kereszteltek. Az ar·ny
nem t˙l rossz, a termÈszetes fogy·st pÛtol-
j·k a kˆrnyÈkrıl ide kˆltˆzık. Lelkileg,
anyagilag stabil a gy¸lekezet.

Az elm˙lt ˆt Èv tevÈkenysÈgÈnek l·thatÛ
Ès l·thatatlan jelei, eredmÈnyei vannak.
SzÈkelyhÌdon a parÛki·t kÌv¸l-bel¸l fel˙jÌ-
tott·k, amelynek keretÈben tetıcsere is
tˆrtÈnt. Fel˙jÌtott·k a gy¸lekezeti termet,
emlÈkt·bl·t avattak v·rosunk sz¸lˆttje,
Tofeus Dobos Mih·ly p¸spˆk (1624ñ1684)
emlÈkÈre, parkosÌtott·k a templomkertet.
Antal JÛzsef nÈhai magyar miniszterelnˆk-
nek mellszobrot ·llÌtottak, a m˚emlÈk or-
gon·t fel˙jÌtott·k, a szÈkelyhÌdi v·r ma-
kettjÈnek ˙j verziÛja elkÈsz¸lt Ès egy szoci-

·lis cÈlt szolg·lÛ Èp¸letet is rendbe tettek,
ahol roma gyerekek dÈlut·ni foglalkoz·sa
tˆrtÈnik. Ezen esemÈnyek tˆbbsÈgÈrıl la-
punk is besz·molt. Reform·tus napkˆzi
m˚kˆdik az egyh·z keretÈben, ahol rend-
szeresen tartanak vall·sÛr·t is. A fiatalok is
lelkes munkat·rsai az egyh·znak, az idÈn
36-an konfirm·ltak, az Ifj˙s·gi KeresztyÈn
Egylet (IKE) Ûr·in ·tlagosan negyvenen
vesznek rÈszt. KÈt kÛrusa van a gy¸leke-
zetnek, egy nÈgyszÛlam˙, negyventag˙
felnıtt Ès egy tizenkÈt tagbÛl ·llÛ ifj˙s·gi
Ènekkar. Az ifjak git·rral, furuly·val ̇ j Ène-
kekkel zengik az ⁄r dicsÈretÈt, 2012 janu-
·rj·tÛl havonta jelenik meg MÈcses cÌmmel
a gy¸lekezeti lap. Tavaly h˙sz csal·dnak
biztosÌtottak meleg Ètelt Ès egy kilÛ kenye-
ret h·rom hÛnapon ·t. Rendszeresen l·to-
gatj·k az idıseket. Kar·csonykor 180 sze-
retetcsomagot osztottak ki.

Esperesi hivatalt avatnak
az 500. ÈvfordulÛn
Emellett vannak, m·r elkezdett, de mÈg be
nem fejezett munk·latok is. Ilyen pÈld·ul
az esperesi hivatal Èp¸lete. 2013 tavasz·n
dˆntˆtte el az egyh·zmegyei kˆzgy˚lÈs,
hogy sz¸ksÈg van egy hivatali Èp¸letre.
A szÈkelyhÌdi templomhoz kˆzel v·s·rol-
tak egy telket, ahol h·rom Ève megtˆrtÈnt
a leendı esperesi hivatal alapkıletÈtele.
2014-ben felh˙zt·k a falakat, 2015-ben pe-
dig tetıszerkezet ker¸lt az Èp¸letre. Ebben
az Èvben a nyÌl·sz·rÛkat, ajtÛkat, ablako-

kat ÈpÌtettek be, kˆvetkezik a belsı mun-
k·latok elvÈgzÈse.

Azt tervezik, hogy a reform·ciÛ 500. Èv-
fordulÛj·n, ami a jˆvı esztendıben lesz,
felavatj·k az esperesi hivatal ˙j Èp¸letÈt.
Ez lenne az egyh·zmegye legkiemelke-
dıbb esemÈnye, ¸nnepÈlye a kerek Èvfor-
dulÛn. Az Èp¸letben gy˚lÈsek, konferenci-
·k, lelkÈsztal·lkozÛk tarthatÛk majd, ak·r
tˆbb naposak is, hisz sz·ll·st tudnak bizto-
sÌtani az ifj˙s·gi h·zban, de helyet kap
benne az …rmellÈki Reform·tus DiakÛniai
AlapÌtv·ny is, amely az egyh·zmegyÈben
a fogyatÈkosokat Ès a szegÈny csal·dokat
karolja fel. …pp a ny·ron kaptak egy gÈp-
j·rm˚vet, amely tolÛkocsis emberek sz·llÌ-
t·s·ra alkalmas.

Kˆr¸lbel¸l sz·zˆtven ingatlannal rendel-
keznek az egyh·zmegyÈt alkotÛ egyh·z-
kˆzsÈgek. Az elm˙lt hat Èv sor·n sz·mta-
lan templom, lelkÈszlak, gy¸lekezeti te-
rem vagy ÈppensÈggel ravatalozÛ ˙jult
meg, vagy Èp¸lt. A gy¸lekezeteket dicsÈ-
ret illeti, mert igyekeznek az ingatlanokat
rendbe tenni Ès karban tartani. A sz˚kˆ-
sebb anyagi lehetısÈgekkel rendelkezı
kisebb gy¸lekezeteknek igyekeznek ˆsz-
szefogva segÌteni, hogy ık is ÈrezzÈk nin-
csenek magukra hagyva, az esperesi hiva-
tal odafigyel r·juk. Egy prÈdik·ciÛs kˆtet
megjelentetÈsÈt tervezik, amit az ÈrmellÈki
lelkip·sztorok fognak megÌrni, valamint
egy albumot is szeretnÈnk publik·lni a 37
egyh·zkˆzsÈg templomairÛl.

Rupárcsics Csilla Judit

Százhúsz éves a székelyhídi baptista közösség

Újraválasztották az esperest
Tov·bbra is R·kosi Jenı az …rmellÈki Reform·tus Egyh·zmegye gy¸lekezeteinek vezetıje

Balla Frigyes gy¸lekezetvezetı a zenÈs dicsıÌtÈsbe is besegÌt

Nemsok·ra elkÈsz¸l az ÈrmellÈki egyh·zmegye esperesi hivatal·nak szÈkhelye

D. Mészáros Elek
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Sziasztok
Pajtikák!

Tudom, hogy mindannyian v·r-
t·tok m·r a tanÈvkezdÈst. Persze
nÈh·nyan kˆz¸letek nem csak az
olvas·s Ès a matek miatt. JÛ isko-
l·ba j·rni, a bar·tok, az oszt·ly-
t·rsak Ès a tanÌtÛ nÈnik, tanÌtÛ
b·csik miatt is.

A tanÈvvel egy¸tt megÈrkezett
az ısz is. Elıker¸ltek a sapk·k,
dzsekik, hossz˙ nadr·gok, me-
leg ruh·k. L·ttam, hogy gy˚jtˆt-

tetek szÌnes leveleket, termÈse-
ket, ·gakat Ès bogyÛkat.

÷r¸lˆk, hogy elk¸ldtÈtek ne-
kem az ezekbıl kÈsz¸lt gyˆnyˆ-
r˚ munk·itokat. Annak is ˆr¸lˆk,
hogy sokan lefestettÈtek, leraj-
zolt·tok az ıszi termÈszetet.
Nagy ˆrˆm volt sz·momra elol-
vasni az ıszrıl szÛlÛ verseiteket.
MilliÛ puszi nektek!

Kópé

Deák Csenge,
II. B oszt·ly

Csod·latos ısz
Az ısz oly csod·s,
var·zslatos szÌnpomp·s.
Oly finom Ès jÛ,
a sok alma Ès diÛ.

Szılı, kˆrte, jaj de jÛ,
a sok gy¸mˆlcs nagyon jÛ!
Kezdıdik az iskola,
mindenki vid·m ma.

Szabó Dóra, III. oszt·ly

’szapÛ
”, Èdes ’szapÛ gyere, gyere
Ès ha jˆssz hossz˙ botoddal
a f·krÛl verd le a zˆld leveleket.
helyette tegyÈl s·rg·t 

vagy barn·t,
vagy t·n mÈg tehetsz pirosat is.
Ha kÈsz vagy akkor pedig
tegyÈl egy kicsit a fˆldre is,
mert Ìgy szÈp az ıszi kÈp.

Rákosi Jenõ, III. oszt·ly

A csod·latos ısz
’sszel f˙j a szÈl, f˙j a szÈl,
Lepˆrˆg a falevÈl.
SzÌnpomp·s szÌnbe borul a t·j,
Mindenki, mindent csin·l.

F·zik a fa, vir·g, mad·r.
Cinege marad, gÛlya sz·ll.
Afrik·ba indulnak a kˆltˆzı-
madarak,
De csak azÈrt, hogy 

ne f·zzanak.
Kovács Mátyás, III. oszt·ly

Az ısz
S¸t a nap de nincs ereje
MegÈrkezett az iskola eleje
sajnos vÈge a vak·ciÛnak
a levelek mind a fˆldre hullnak.

SzÌnesbe borult a f·knak koron·ja.
Az iskol·ban megkezdıdˆtt
a di·kok munk·ja.
Esik az esı csˆpˆg az eresz
Hurr· egyszer ennek is vÈge lesz.

Puscas László-Mátyás,
III. B oszt·ly

A szÈkelyhÌdi I. C oszt·lyosok felhıcskÈkkel integetnek KÛpÈnak

Itt az ısz
Hullanak a levelek,
Esik az esı.
¡znak az emberek,
Hallgatnak a mezık.

Az iskola sem ¸res m·r,
Teljes¸lt az ·lma.
PadlÛj·t Ès lÈpcsıit,
Koptatja a tanulÛk l·ba.

Rˆvid¸lnek a nappalok,
Az Èjszaka ny˙lik.
A vid·m s f·radt kis di·k,
Hamar ·gyba b˙jik.

Sokat dolgozott a termÈszet,
…s ez meg is l·tszik.
A sok erdı , mezı s kert
SzÌnpomp·ban j·tszik.

EzÈrt ı most pihenni fog,
¡lomba szender¸l,
…s hogy nyugodtan aludjon,
Nemsok· r· hÛtakarÛ ker¸l.

Maior Patrícia-
Bernadette, III. B oszt·ly

***
Itt az ısz, itt az ısz,
Megjˆtt m·r a hideg ısz.
A f·k levelei szÌnesek,
Olyan, mint egy szınyeg,

amikor leesnek.

’sszel szedik a barackot ,
Ebbıl fız a nagyim kompÛtot.
Elteszi tÈlire a kamr·ba,
Hogy legyen, mit egy¸nk

janu·rban.
Fodor Roland, III. B oszt·ly

***
Esik esı, f˙j a szÈl
Jˆn a hideg deres tÈl .
De azelıtt ’sz anyÛ
Leveri a sok diÛt.

Hull a levÈl, h˚, de jÛ
seperd ˆssze ’sz anyÛ.
Ugrik m·r a is JankÛ,
levÈlben j·tszani, jaj, de jÛ!

HÌvja a sok bar·tot,
levÈlv·rat bark·csol.
De a mÛka vÈget Èr,
besˆtÈt¸l a nagy Èg.

Rácz Dávid-Ottó,
III. B oszt·ly

Az ıszi leveleket,
˙gy f˙jja a szÈl,
Mintha kergetnÈk egym·st,
Mert jˆn a hideg tÈl.

’szi levelek
Egyik s·rga, m·sik barna
szÌnekben pomp·zik,
kavarognak a szÈlben
Ès mind ·zik-f·zik.

SzÈp az ısz , csod·sak a levelek
De Èn mÈgis v·rom m·r a telet.

Borsi Boglárka,
III. B oszt·ly

Molnár Mirinda, II. B oszt·ly

Erdei Lili, III. C oszt·ly

Bara Boglárka, III. C oszt·ly Rabatin Heléna, III. C oszt·ly Syél Máté, II. B oszt·ly

Tatai Denisa, II. B oszt·lyHasznosi Kata, II. B oszt·ly
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SzÈkelyhÌdrÛl elsz·rmazott hÌressÈ-
gek jÛcsk·n sz¸lettek az eltelt Èvsz·-
zadok alatt. De olyan, aki aktÌv p·lya-
fut·s·nak vÈgeztÈvel visszatelep¸lt
volna, m·r kevÈsbÈ akad. Rup·rcsics
Csilla Judit egykori egyetemi vil·gbaj-
nok p·rbajtırvÌvÛ ezen kevesek sz·-
m·t gyarapÌtja.

MÈg elevenen Èlnek benne a szÈkelyhÌdi
nagymam·j·n·l gyermekkor·ban eltˆltˆtt
nyarak emlÈkei. B·r az Èvtizedek tovasu-
hantak azÛta, az egykori j·tszÛt·rsak
tˆbbsÈgÈt is messze hintette az Èlet. ÑSzÛ-
d·sî b·csi a poros utc·kat j·rva kÌn·lgatta
portÈk·j·t, a fiatal le·nyka, amint Èszre
vette kˆzeledtÈt m·r futott is, hogy azt·n a
bakra szˆkkenve ÑbesegÌtsenî a munk·-
ba: kemÈnyen fogta a hajtÛsz·rat amÌg az
ˆreg a v·s·rlÛit kiszolg·lta.

…desapja szerb sz·rmaz·s˙ felmenıkkel
bÌrt, …lesdrıl ker¸lt SzÈkelyhÌdra labdar˙-
gÛkÈnt, itt ismerkedett meg kÈsıbbi fele-
sÈgÈvel. Csilla Judit kÈt-h·romÈves forma
lehetett, amikor Nagyb·ny·ra kˆltˆztek.
Az ottani vÌvÛsport megterem-
tıje, TÛth Istv·n toborzÛba in-
dult, Ìgy jutott el a negyedikes
Rup·rcsics le·nyka iskol·j·ba
is. Egyed¸li le·nyka volt a szak-
oszt·lyn·l, de valami okn·l fog-
va mÈgsem h·tr·lt meg, kemÈ-
nyen k¸zdˆtt a p·ston. Tehet-
sÈge szorgalommal p·rosult,
aminek igen hamar meglett az
eredmÈnye. Tizenh·rom Èves
kor·ban, ˙gy a gyermek, mint
az ifj˙s·gi Ès a felnıtt orsz·gos
bajnoks·gon dˆntıs volt. A fel-
nıtt egyÈniben ˆtˆdik helyet
Èrt el. KÈpessÈgeire felfigyeltek,
tizenˆt Èves kor·ban ·tvette a
szatm·ri egyes¸let. Tudni kell,
hogy a 1970-es Èvektıl Szatm·r
az orsz·gos nıi tırvÌv·s felleg-
v·r·nak sz·mÌtott. Az ott kiter-
melt tehetsÈgeket igyekeztek
helyben tartani, de ez csak a l·-
nyok esetÈben siker¸lt. A fi˙-
kat, amint sorkatonai szolg·lat-

ra ker¸ltek, elhappolt·k a bukaresti
Dinamo Ès a Steaua sportklubok. A nıi v·-
logatott javarÈszÈt Szatm·r adta, a l·nyok
tˆbbsÈge pedig magyar volt.

Sikeres sportp·lyafut·s
Alig tizennyolc Èvesen, 1981-ben az egye-
temi vil·gbajnoks·got megnyert rom·n
csapat tagja volt Rup·rcsics Csilla Judit is.
Nicolae Ceau∫escu t·mogatta az Èlsportot,
az elÈrt nemzetkˆzi sikereket a kommu-
nista propaganda saj·t cÈljaira haszn·lta.
A Ñkonduk·tortÛlî h·l·bÛl meg is kapta a
sportÈrdemrend legmagasabb fokozat·t.
Ez erkˆlcsi elismerÈs volt, pÈnzjutalom
nem t·rsult hozz·. Ahogyan az akkoriban
ÈlsportolÛkn·l szok·s volt, fiktÌv ·ll·st biz-
tosÌtottak a sz·mukra, ahonnan a fizetÈs¸-
ket kapt·k. De emellett nem volt semmi
extrajuttat·s ñ emlÈkezik vissza a tırˆzı.
Az edzÈsek mellett am˙gy sem jutott vol-
na idej¸k munk·ba j·rni. Egyetlen nap ki-
hagy·st sem engedÈlyeztek, a h·ttÈrben
kemÈny, ·llÛkÈpessÈget erısÌtı gyakorla-
tokat vÈgeztek.

EgyÈniben az orsz·gos bajnoks·gokon
soha nem siker¸lt a dobogÛ legmagasabb
fok·ra ·llnia, de m·sodik Ès harmadik he-
lyezettkÈnt tˆbbszˆr is ˆr¸lhetett. Kˆzben
Bukarestben edzıi kÈpesÌtÈst szerzett,
majd l·zasan kÈsz¸lt az 1984-es Los Ange-
lesben megrendezett olimpi·ra. ÷rˆmÈre
be is ker¸lt a rom·n keretbe. De ennÈl
mÈg nagyobb Ès v·ratlan ˆrˆm Èrte: kide-
r¸lt, hogy gyermeket v·r. Egy percig sem
dilemm·zott, a mostanra felnıttÈ csepere-
dett fi·t v·lasztotta az esetleges vil·ghÌr-
nÈv helyett. Pedig kirobbanÛ form·ban
volt, gyızni ment volna az olimpi·ra.
Gyermeke megsz¸letÈsÈt kˆvetın edzıi
feladatokat l·tott el Szatm·rnÈmetiben
egÈszen 1991-ig, amikor ·ttelep¸lt Ma-
gyarorsz·gra. Egy ideig ismÈt Ñbeˆltˆzˆttî,
majd a budapesti DÛzsa Ès a Vasas tırˆzı
szakoszt·ly·nak edzıje lett.

Megszerettetni a p·rbajtırt
Az elm˙lt Èv decemberÈtıl Rup·rcsics
Csilla Judit ismÈt SzÈkelyhÌdon Èl. Beteg
Èdesanyj·t jˆtt haza gondozni, aki nemrÈg
elhunyt. Megtal·lni vÈli a helyÈt a kisv·-
rosban, de tov·bbra sem akar a tÈtlensÈg
embere lenni. Megkereste a v·ros polg·r-
mesterÈt, elmondta terveit, miszerint szÌ-
vesen meghonosÌtan· itt is a p·rbajtırt. Az
elˆlj·rÛ ˆrˆmmel fogadta a kezdemÈnye-
zÈst, t·mogat·s·rÛl biztosÌtotta a bajnokot,
elvÈgre ebbe a Ñfrigybeî egyelıre ı hozza
a nagyobb hozom·nyt. Tˆbbek segÌtsÈgÈ-
vel sikeresen p·ly·ztak felszerelÈsekre,
majd a fiatalok kˆzˆtt igyekeztek nÈpsze-
r˚sÌteni a sport·gat. A helyi iskola rendel-
kezÈs¸kre bocs·totta a sporttermet, ahol

ez Èv oktÛberÈben elkezdhettÈk az edzÈ-
seket. Egy edzı ·ltal·ban h˙sz emberrel
kÈpes hatÈkonyan foglalkozni az edzÈse-
ken. Rup·rcsics ˙gy gondolta, hogy heti
egy alkalom elegendı lesz a sport·g meg-
honosÌt·s·ra. TÈvedett: m·r elsıre mint-
egy ˆtven fiatal jelentkezett p·rbajtırˆzni.
EzÈrt korcsoportokra osztva a fiatalokat,
imm·r heti h·rom alkalommal csapnak
ˆssze a pengÈk. Minden sz¸lıt szeretne
megnyugtatni, hogy a vÌv·s egy·ltal·n
nem veszÈlyes, ma m·r tˆkÈletes biztons·-
got ny˙jtanak a vÈdıruh·k. Ez a sport·g
nem koroszt·lyf¸ggı, kedvtelÈsbıl b·rki
˚zheti, mÈg negyvenÈvesnÈl idısebbeket
is tal·lni az Èlvonalban. AzÈrt minden-
kÈpp aj·nlott kilencÈves kor t·jÈk·n el-
kezdeni, a fokozatos felkÈsz¸lÈs hozhatja
meg a komoly eredmÈnyt. KÈrdÈsemre,
hogy mennyire fontos e sport·gban a test-
magass·g, a hossz˙ kÈz, Rup·rcsics elha-
nyagolhatÛ szempontnak nevezte. A gyor-
sas·got, a jÛ technik·t tartja elsıdleges-
nek. A gyızelem rÈszben fejben dıl el, a
higgadt, ·tgondolt taktika fÈl siker. Az
edzını nem titkolt terve, hogy a Rom·n
VÌvÛszˆvetsÈghez csatlakozzanak, illetve
az, hogy Èlvonalbeli sportolÛkat neveljen
SzÈkelyhÌdon. Addig is pÛtcselekvÈskÈnt
a helyi R·diÛ …rben prÛb·lgatja m·smi-
lyen kvalit·sait. A fizikai ·llapot karbantar-
t·sa mellett a szellemi frissessÈg megırzÈ-
sÈre is oda figyel. Ha m·s nem akad erre a
cÈlra, akkor Èppen Shakespeare-szonette-
ket tanul meg kÌv¸lrıl. Az idei tanÈvtıl pe-
dig a nagyv·radi Partiumi KeresztÈny
Egyetem elsıÈves hallgatÛja.

D. Mészáros Elek

Kard és szonett
Fiatal p·rbajtırvÌvÛkat oktat v·rosunkban
Rup·rcsics Csilla Judit volt p·rbajtırbajnok

Az AVE Bihar cÈg 2009 szeptemberÈtıl gondos-
kodik v·rosunk Ès a hozz· tartozÛ telep¸lÈsek
hulladÈk·nak elsz·llÌt·s·rÛl. BÈres Attila technikai
igazgatÛval beszÈlgett¸nk az elm˙lt Èvekben ta-
pasztalt v·ltoz·sokrÛl Ès a lakoss·g szelektÌvhul-
ladÈk-gy˚jtÈshez valÛ hozz··ll·s·rÛl. Elmond·sa
szerint a cÈgek rÈszÈrıl pozitÌv javul·s Èszlelhetı,
egyre tˆbb cÈg rendszeresen jelzi, hogy sz·llÌts·k
el a szelektÌven ˆsszegy˚jtˆtt ˙jrahasznosÌthatÛ
hulladÈkot. A lakoss·got tekintve sajnos ez nem
mondhatÛ el. A szÈkelyhÌdi lakoss·g nagyon ke-
vÈs rÈsze gy˚jti szelektÌven a szemetet. V·rosunk-
ban ingyen, heti rendszeressÈggel j·rnak h·zrÛl
h·zra az AVE Bihor szemÈtgy˚jtı autÛi, de a la-
koss·g mÈg sem hajlik a szelektÌvhulladÈk-gy˚jtÈs
felÈ. Ez abban mutatkozik meg, hogy a kuk·kban
rengeteg ˙jrahasznosÌthatÛ szemÈt tal·lhatÛ, pa-
pÌr, pillepalack, m˚anyag hulladÈkok, m˚anyag
palackok, mosogatÛszeres Ès ˆblÌtıs flakonok.

SzÈkelyhÌd kˆrnyezı telep¸lÈseire havonta
egyszer j·rnak, de az ott Èlı lakoss·g szelektÌv
hulladÈkgy˚jtÈse intenzÌvebb. Van olyan tele-
p¸lÈs, ahol a ÑszelektÌvî napon az autÛ nÈgyszer
is megfordul, de sajnos a v·rosban alig telik meg
egy sz·llÌtÛkocsi.

Fontos, hogy a zˆld kuk·kba csak a kommun·-
lis, h·ztart·sbÛl beker¸lı Èlelmiszer-maradv·-
nyok ker¸ljenek. A szelektÌv hulladÈkot a cÈg ·l-
tal biztosÌtott kÈk, sz·zh˙sz literes kuk·szacskÛ-
ba rakj·k. Ha ez nem elegendı, elızetes meg-
egyezÈs alapj·n tˆbb zacskÛ is igÈnyelhetı, ezt a
szelektÌv hulladÈkot korl·tlan mennyisÈgben el-
viszik. SzelektÌv hulladÈkok kˆzÈ tartozik: papÌr,
karton, palack, m˚anyag hulladÈkok, m˚anyag
Ès fÈm palackok, illetve az ¸veg.

Az AVE Bihor vezetıi tˆbbszˆr is ÈrtesÌtettÈk Ès
felhÌvt·k a lakosok figyelmÈt a szelektÌvhulladÈk-
gy˚jtÈsre Ès ennek elsz·llÌt·s·ra, de Èrthetetlen
okok miatt nem v·ltozik a hozz··ll·s. Ha az elkˆ-
vetkezendı idıszakban sem tapasztalnak semmi-
fÈle v·ltoz·st, akkor a heti rendszeressÈgrıl havi
rendszeressÈgre ·llnak ·t.

Az AVE Bihor szemÈtgy˚jtı cÈg egy tˆmˆrÌtıs
autÛval gy˚jti a h·ztart·si szemetet, a szelektÌvet
pedig egy kisebb, m·sfÈl tonn·s autÛval.

BÈres Attila ˙jra felkÈri a lakoss·g figyelmÈt,
hogy figyeljenek oda jobban a szelektÌvhulla-
dÈk-gy˚jtÈsre, hogy ez·ltal is Ûvjuk kˆrnyeze-
t¸nket.

A. T., P. O.

DÌjmentes lomtalanÌt·s
Ès szelektÌvhulladÈk-gy˚jtÈs

lesz SzÈkelyhÌdon november 29-Èn, kedden, 
mÌg Csokalyon, …rolasziban, …rkˆbˆlk˙ton, Hegykˆzszentmik-

lÛson Ès Nagyk·gy·n november 24-Èn, cs¸tˆrtˆkˆn
A szÈkelyhÌdi v·rosi ˆnkorm·nyzat Ès a AVE Bihor cÈg ıszi lomtalanÌ-
t·si akciÛt szervez. A lomtalanÌt·s keretÈben lehetısÈg van megv·lni a
h·ztart·sokban keletkezett nagydarabos hulladÈkoktÛl, lomoktÛl: ÈpÌ-
tÈsi tˆrmelÈk, autÛgumi, zˆldhulladÈk (nyesedÈk, lomb, f˚).
Ne kÈszÌtsen ki: a h·ztart·sokban naponta kÈpzıdı h·ztart·si hulla-
dÈkot (ezt kÈthetente elsz·llÌtj·k); mezıgazdas·gi tevÈkenysÈg kˆvet-
keztÈben keletkezett hulladÈkot (tr·gya).

KÈrj¸k, hogy a megadott napon 8ñ10 Ûra kˆzˆtt
tegyÈk ki az elsz·llÌtandÛ lomokat.

A lomok kikÈszÌtÈsÈnek mÛdja:
ï KÈrj¸k, hogy a lomot olyan helyre helyezzÈk ki, amely j·rm˚v¸nk-
kel kˆnnyen megkˆzelÌthetı.
ï Fontos, hogy a lomokat ne tegyÈk az ˙ttestre, mert akad·lyozhatj·k
a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak.
ï KÈrj¸k, hogy a kˆzter¸leti rend megÛv·sa ÈrdekÈben a felt¸ntetett
kikÈszÌtÈsi idıpontban helyezzÈk csak ki a lomot.
SzelektÌvhulladÈk-gy˚jtÈs: fehÈr ̧ veg, szÌnes ̧ veg, papÌr, m˚anyag,
fÈm doboz, italos kartondoboz ñ kÈrj¸k, ne a lomokkal egy¸tt helyez-
ze ki, hanem k¸lˆn-k¸lˆn.
Ha valaki nem tudja az udvar·rÛl kihozni a lomokat, jelezze a 0762-
830344-es telefonsz·mon Ès segÌt¸nk.

Szelektívhulladék-gyujtés Székelyhídon

Az alaplÈpÈsek elsaj·tÌt·s·t gyakorolj·k Rup·rcsics Csilla Judit (jobbra) tanÌtv·nyai

A sz¸lıv·ros·ba visszajˆtt egykori ÈlsportolÛ
Shakespeare-szonettekkel ÈlesÌti az elmÈjÈt 
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oldalon! Hallgass, ha jÛt akarsz!

8 2016.
október

FelhÌv·s 50 Èves
h·zasoknak

SzÈkelyhÌdon a decemberben megren-
dezendı VI. Kar·csonyi V·s·r rendez-
vÈnysorozat keretÈn bel¸l ¸nneplik Ès
dÌjazz·k az aranylakodalmas  h·zasp·ro-
kat. Ez˙ton kÈr¸nk minden olyan h·zas-
p·rt, akik idÈn decemberig betˆltik 50.
h·zass·gi ÈvfordulÛjukat Ès mÈg nem
voltak dÌjazva, hogy a sz¸ksÈges iratok-
kal (fÈrj Ès felesÈg szemÈlyazonoss·gi
igazolv·nya Ès h·zass·gi levÈl) tegyÈk le
kÈrelm¸ket a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri
hivatal titk·rs·g·n december elsejÈig. 

Megtelt a Nagyk·gyai 1. Sz·m˙ TechnolÛ-
giai LÌceum gy˚lÈsterme az iskolafel˙jÌt·s
befejezÈsekÈnt tartott z·rÛkonferenci·n.
Akik valamilyen form·ban Èrintettek vol-
tak az Èp¸letegy¸ttes fel˙jÌt·s·ban, jelen
voltak az oktÛber 21-i esemÈnyen.

Az ¸nnepsÈget BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd
polg·rmestere nyitotta meg. Kˆszˆntˆtte
a jelenlÈvıket Ès kifejezte afeletti ˆrˆmÈt,
hogy vÈgre eljˆtt a v·rva v·rt pillanat! Mint
mondta, ezzel a konferenci·val egy hosz-
sz˙ fejezet z·rult le. EmlÈkeztetett, hogy
egy ideig pÈnzhi·ny miatt le·lltak ugyan a
munk·latokkal, de nem adt·k fel, ˙jabb
pÈnzforr·st kerestek a folytat·shoz.

Komoly elıkÈszÌtı munk·val sikeresen
megnyertÈk a sz¸ksÈges eurÛpai uniÛs
p·ly·zatot az iskola fel˙jÌt·s·ra. 2014. de-
cember 31-Èn a Region·lis OperatÌv
Program keretÈben al·Ìrt·k a szerzıdÈst.
A munk·latokat a Region·lis FejlesztÈsi
Ès Kˆzigazgat·si MinisztÈrium finanszÌ-
rozta az …szaknyugati FejlesztÈsi ‹gy-
nˆksÈgen kereszt¸l az eurÛpai uniÛs re-
gion·lis fejlesztÈsi alapbÛl. A projekt
ˆsszÈrtÈke 21 471 788,75 lej volt. A kivite-
lezÈs 2015 janu·rj·ban kezdıdˆtt el, Ès az
idei tanÈvet m·r a fel˙jÌtott iskol·ban
kezdhettÈk el a di·kok. 

‹nnepi beszÈde vÈgÈn a v·rosvezetı
megkˆszˆnte a segÌtsÈget Ès a t·moga-
t·st mindenkinek, SzabÛ ÷dˆn parla-
menti kÈpviselınek, a szÈkelyhÌdi tan·-

csosoknak, az iskola vezetısÈgÈnek, az
OTP Consulting cÈgnek, a kolozsv·ri
Consard tervezı cÈgnek, Ès nem utolsÛ
sorban a kivitelezı Selina v·llalatnak,
majd ·tadta a szÛt az iskola igazgatÛj·-
nak, Karancsi BÈl·nak.

A tanintÈzet vezetıje hangs˙lyozta,
hogy az iskola mindig jÛ befektetÈs, a jˆ-
vınek Èp¸l, nem szabad gazdas·gi v·llal-
koz·snak tekinteni. A XXI. sz·zadban
megfelelı kˆr¸lmÈnyeket kell biztosÌtani
a tanulÛk sz·m·ra. Ez most Nagyk·gy·n
megvalÛsult. Ostroveanu ¡gota aligazga-
tÛ ˆrˆmÈnek Ès b¸szkesÈgÈnek adott

hangot, hogy elkÈsz¸lt a szÈp Ès modern
iskola. Mindenkinek megkˆszˆnte a
munk·t Ès az odaad·st. Borsi LÛr·nt, a Bi-
har megyei RMDSZ ¸gyvezetı alelnˆke is
gratul·lt a sikeres p·ly·zathoz Ès annak
eredmÈnyes kivitelezÈsÈhez. Z·rszÛkÈnt
BÈres Csaba mÈg elmondta, hogy p·ly·-
zati forr·sok felhaszn·l·s·val tov·bb foly-
tatj·k a munk·t, hamarosan ˙j Ès modern
eszkˆzˆkkel szerelik fel az iskol·t.

A konferencia vÈgÈn a jelenlÈvık kˆrbe-
j·rt·k Ès megszemlÈltÈk a frissen fel˙jÌtott,
modern campust.

Tiponut Tibor

A pedagÛgusok hagyom·nyos tanÈv eleji
tan·cskoz·s·t, az eddigi gyakorlattÛl
eltÈrıen nem a tanÈvkezdÈs elıtt, hanem
szeptember 30-·n szerveztÈk meg. SzÈ-
kelyhÌd a kˆrzet elemi oszt·lyaiban tanÌ-
tÛit Ès ÛvÛnıit l·tta vendÈg¸l. Mivel kelle-
mes, verıfÈnyes idı ÌgÈrkezett, igazi vÈn-
asszonyok nyara, a tanÌtÛk a Gyermek JÈ-
zus Sport- Ès Szabadidıkˆzpont terasz·n
gy¸lekeztek.

P¸sˆk Juli·nna Magdolna tanÌtÛnı, SzÈ-
kelyhÌd kˆrzet mÛdszertani felelıse, kˆr-
vezetıje ˆrˆmmel nyugt·zta, hogy a szo-
katlan idıpont ellenÈre is szinte kivÈtel
nÈlk¸l minden pedagÛgus megÈrkezett.
‹dvˆzˆlte az ˙j tanÈv alkalm·bÛl SzÈkely-
hÌd, Csokaly, …rkˆbˆlk˙t, …rolaszi, Hegy-
kˆzszentmiklÛs Ès Nagyk·gya, valamint a
szomszÈd kˆzsÈg, Kiskereki Ès a hozz·
tartozÛ …rkeser˚ Ès Asszonyv·s·ra tanÌtÛit.

A viszontl·t·s ˆrˆme ut·n, a megbeszÈ-
lÈs elsı rÈszÈben a kˆrvezetı ¸dvˆzˆlte
kollÈg·it az ˙j tanÈv kezdetÈnek alkalm·-
bÛl, kˆszˆntˆtte az elm˙lt tanÈv sor·n
magasabb didaktikai fokozatot szerzıket,
valamint az ˙j tagokat. Ezut·n ismertette a
2016ñ2017-es tanÈvben Èletbe lÈpı mi-
nisztÈriumi rendeleteket, utasÌt·sokat: a
tanÈv szerkezetÈt, a tanÈvben ÈrvÈnyes
kerettantervet, tanmeneteket, tankˆnyve-

ket, az orsz·gos felmÈrÈsek v·rhatÛ idı-
pontjait, a magyar nyelven tanulÛ kisdi·k-
ok sz·m·ra szervezett megyei, illetve or-
sz·gos versenyek, vetÈlkedık kiÌr·sait. JÛ
hÌr volt, hogy minden iskol·ba megÈrkez-
tek a tankˆnyvek, de a legjobb hÌr mÈgis
az volt, hogy nem csˆkkent a magyar
nyelven tanulÛ gyerekek sz·ma. Minden
telep¸lÈsen megmaradtak az eddigi oszt·-
lyok, sehol nem volt ˆsszevon·s, sıt

egyes helyeken tˆbb elıkÈszÌtı oszt·ly is
indult. A kˆrzet tanÌtÛi az idei tanÈvben
810 kisdi·kot oktatnak magyar nyelven.

Az ebÈd idıpontra valÛ tekintettel a szer-
vezık bogr·csguly·ssal vendÈgeltÈk meg
kollÈg·ikat, mely SzabÛ Tibor nyugalma-
zott mÈrnˆk szakÈrtelmÈt dicsÈrte.

A megbeszÈlÈs m·sodik rÈszÈt a Rom·-
niai Magyar PedagÛgusok SzˆvetsÈgÈnek
szenteltÈk az egybegy˚ltek. SÛs S·ndor

tan·r, a Bihar megyei szervezet elnˆke
m·r nem elıszˆr l·togatott SzÈkelyhÌdra,
a partiumi magyars·g egyik tan¸gyi kˆz-
pontj·ba. Sok minden szÛba ker¸lt. Sza-
bad beszÈlgetÈst folytattak, melynek tÈ-
m·ja a szˆvetsÈg m˚kˆdÈsÈnek cÈlja volt.
TermÈszetesen a legnagyobb ÈrdeklıdÈst
a Bolyai Ny·ri AkadÈmia 2016ñ2017-es
tanfolyamainak v·rhatÛ idıpontjai, hely-
szÌnei v·ltott·k ki. Ezeken a tanfolya-
mokon nagyon sok erdÈlyi, felvidÈki, ˙j-
vidÈki Ès k·rp·taljai pedagÛgus vesz
rÈszt, neves anyaorsz·gi pedagÛgusok
ir·nyÌt·sa mellett, mely alkalmak nem-
csak a szakmai tov·bbkÈpzÈst, hanem az
ismerkedÈst, a bar·ts·gok kˆtıdÈsÈt is
szolg·lj·k. A tan·cskoz·son dˆntÈs sz¸le-
tett arrÛl, hogy a tanÌtÛk rÈszÈrıl kollÈga-
nınket, P¸sˆk Juli·nna Magdoln·t bÌzzuk
meg azzal, hogy gondoskodjon a peda-
gÛgusszˆvetsÈg Ès az oktatÛk kˆzˆtti in-
form·ciÛcsere, minÈl kˆzvetlenebb kap-
csolat tart·s·rÛl.

A tanÌtÛk megbeszÈlÈsÈt, tan·cskoz·s·t
megtisztelte jelenlÈtÈvel a Petıfi S·ndor
ElmÈleti LÌceum ˙j igazgatÛja, Ecsedi Fe-
renc, valamint Kozma S·ndor rÈgi-˙j igaz-
gatÛhelyettes¸nk is, aki az Ûvodai Ès elemi
oktat·s elhivatott t·mogatÛja.

Erdei Ferenc tanÌtÛ

Körzeti pedagógustalálkozó
A leg˙jabb tan¸gyminisztÈriumi rendeleteket ismertettÈk

Konferenciával zárult az iskolafelújítási projekt 

¸

A pedagÛgusok sz·m·ra biztatÛ tÈny, hogy 2016ñ2017-es tanÈvben
az …rmellÈken nem csˆkkent a magyarul tanulÛ alsÛ tagozatosok sz·ma

ProjektÈrtÈkelÈs a tÈrsÈgi szakoktat·s meg˙jult fellegv·r·ban, Nagyk·gy·n

D. Mészáros Elek
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