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MÈltÛs·gteljes
nemzeti ¸nnep
…rmellÈken

Lakoss·gi fÛrumok
zajlottak a SzÈkelyhÌd
kˆrnyÈki falvakban

Kıv·ri Gyˆngyi
lett a szÈkelyhÌdi
helyi RMDSZ elnˆke

Az …r tv
minden pÈnteken

este 20 Ûrai
kezdettel a

www.erhangja.ro/tv
honlapon ˙j ad·ssal

jelentkezik,
mely keddenkÈnt

este 20 Ûr·tÛl
megtekinthetı

a Briximp
k·belszolg·ltatÛ

aprÛhirdetÈsi
csatorn·j·n is.

NÈzzenek
benn¸nket!

ÑBizony mondom nÈktek, ha a
b˙zaszem nem esik a fˆldbe Ès

nem hal meg, egymaga marad,
de ha meghal sokszoros termÈst
hoz. Aki szereti az ÈletÈt elvesz-

ti, aki pedig gy˚lˆli az ÈletÈt e
vil·gon, ˆrˆk Èletre ırzi meg

azt.î (Jn 12,24-25)

Tavasz van! B·r nem volt ke-
mÈny a tÈl, mÈgis jÛl esik a me-
lengetı napsug·r, amelynek
ÈrintÈsÈre m·r egyar·nt v·rtak:
f·k, f¸vek, bogarak, ·llatok, em-
berek. Nem vÈletlen az sem,
hogy h˙svÈt jelkÈpei, a tavasz jel-
kÈpei, a vir·gzÛ ·gak, kipattanÛ
r¸gyek, a toj·sbÛl kicsivitelı Èlet.
Tavasszal megmozdul a nyuszi-
paplan, mely mÈg rejti a kÌv·ncsi
szemek elıl a csupasz ˙jsz¸lˆtte-
ket, Ès fehÈr b·r·nyk·k hirdetik
a zˆld f¸vˆn az Èlet diadal·t.
MegÈledt a halottnak hitt n·dtetı
is, dˆngicsÈlı mÈhecskÈk vÈgzik
napi munk·jukat a tÈli pihenı
ut·n, a kapt·rok kˆrnyÈkÈrıl
nem is beszÈlve.

Az Èlet harsogÛ szimfÛni·j·ban
hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni az elkorhadt avarrÛl a pa-
r·nyi hÛvir·gok l·tt·n, melyek
smaragd l·ndzs·csk·ja ·tdˆfi a
korhadt falevelet. A zˆldellı b˙-
zamezık l·tt·n szintÈn m·r nem
gondolunk a sok elkorhadt mag-
ra, amelybıl kikelt az Èlet. Ilye-
nek vagyunk, a csodav·rÛ gyer-
mek sem veszi Èszre kar·csony

este, hogy a kar·csonyfa talpa
kereszt, ı csak a csillog·st, meg a
sok-sok aj·ndÈkot l·tja. Ez Ìgy
termÈszetes is. JÈzus is ezt mond-
ja: ÑAmikor az asszony sz¸l, f·j-
dalma van, mert eljˆtt az ı Ûr·-
ja, de amikor megsz¸lte gyerme-
kÈt nem emlÈkszik tˆbbÈ a gyˆt-
relemre az ˆrˆm miatt, hogy em-
ber sz¸letett a vil·gra. Titeket is
most szomor˙s·g fog el, mert
nem l·ttok engem, de ismÈt meg-
l·tlak majd titeket, Ès ˆr¸lni fog
szÌvetek, Ès ˆrˆmˆtˆket senki sem
veheti el.î (Jn 16,21-22)

Az Èlet Ès az ̂ rˆk Èlet egy olyan
j·tÈkhoz hasonlÛ, ahol kapukon
kell ·thaladni, mint a sÌzıknek. A
sportban, aki kihagy egy kaput,
az b¸ntetıt kap, itt pedig nem is
lehet kihagyni ıket. Ha m·r a
sz¸letÈsrıl szÛltunk, az is egy ka-
pu, az anyamÈh, Ès ut·na mÈg
sok-sok kis Ès nagy kapu sorako-
zik. KeresztyÈn ¸nnepeink is
ilyen kapukat jelˆlnek: kar·-
csony a sz¸letÈs, nagypÈntek a
szenvedÈs, nagyszombat a csend
Ès az al·sz·ll·s, Ès h˙svÈt az Èlet
kapuja. Amikor mindegyiken ·t-
mentÈl, csak akkor dˆbbensz r·,
hogy mennyire igazat mond h˙s-
vÈti Ènek¸nk, hogy Ñnincs hal·l
Ès nincsen enyÈszetî, mert az
Èlet energia, ekkor dˆbbensz r·,
hogy az iskol·ban igazat tanÌtot-
tak az energi·rÛl, hogy nem vÈsz
el csak ·talakul. TudÛsok is ki-
mutatt·k, hogy egy bizonyos

mennyisÈg˚ energia Èlteti Ès m˚-
kˆdteti a legfontosabb Èletfunk-
ciÛkat ir·nyÌtÛ agyunkat.

…let¸nk Ura nagyon tal·lÛan
hozza elÈnk szemlÈltetınek a
b˙zaszem pÈld·j·t. Egyiptom-
ban cserÈpedÈnyekben tal·ltak
tˆbb ezer Èves, csirakÈpes b˙za-
szemeket, ·m ezekbıl sem Èlet
adÛ kenyÈr, sem megsokszoro-
zÛdÛ Èlet nem lett.

JÈzus Krisztus ˙gy lett az Èlet
kenyere, hogy ÈletÈt adta soka-
kÈrt, Ès azt is elmondta, hogy
nincsen senkiben nagyobb sze-
retet ann·l, mint aki ÈletÈt adja az
ı bar·taiÈrt, ti az Èn bar·taim
vagytok.

Sokszor az ismeretlentıl valÛ
fÈlelem jelenti a hal·lfÈlelmet, ’
itt sem akar bizonytalans·gban
hagyni, Ès Ìgy szÛl az ˆvÈihez:
Èn Èlek, Ès ti is Èlni fogtok. JÛ, jÛ,
de hogyan ñ kÈrdezem? P·l
apostol v·laszol: balgatag, amit
te vetsz nem elevenedik meg,
hanem ha megrothad, Ès nem
azt veted, ami majd kikÈl, hanem
puszta magot, b˙z·t vagy m·st.
AzÈrt hogy mÈg kˆzelebb ker¸l-
j¸nk a hogyanhoz ·lljon elıt-
t¸nk a hernyÛ ·tv·ltoz·sa gyˆ-

nyˆr˚ lepkÈvÈ. Sokan mondj·k,
azÈrt nem tudok hinni a felt·ma-
d·sban, mert nem tudom megÈr-
teni. Mi lenne, ha csak az nÈzne
televÌziÛt, aki tudn·, hogyan ala-
kulnak ·t az elektromos hull·-
mok kÈppÈ, vagy hogyan m˚kˆ-
dik a sz·mÌtÛgÈp. TÈrj¸nk vissza
a hernyÛhoz. Az elsı szakasz-
ban, kertÈszkedık nagy bossz˙-
s·g·ra, a f·k leveleit sz¸ntelen¸l
r·gja ñ egyenesen zab·l, azt·n
amikor eljˆn az idı beb·bozÛ-
dik, szÈp kis koporsÛba z·rja ̂ n-
mag·t. Idı m˙lt·val, egyszer
csak megjelenik egy pihekˆny-
ny˚, gyˆnyˆr˚ sz·rny˙ lepke,
amely m·r nincs se rˆghˆz, se
levÈlhez, se f·hoz kˆtve Ès
olyasmit tud, amit az ıse, a her-
nyÛ sohasem tudott, sz·ll a leve-
gıben. Beb·bozÛdott az ÈrzÈki
test, felt·madott a lelki. A lepke
csak szemlÈltetıeszkˆz, mint JÈ-
zusn·l a b˙zaszem, de nem ezek
a mi remÈnysÈg¸nk biztosÌtÈkai,
hanem maga a felt·madott ⁄r,
aki Ìgy szÛl: ÑÌmÈ ne fÈljetek, Èn
Èlek Ès ti is Èlni fogtokî.

Gavrucza Tibor 
nyugalmazott reform·tus

lelkÈsz

Ahogy arrÛl lapunkban olvashattak, ˙jra al·Ìrt·k a
Nagyk·gyai 1. Sz·m˙ TechnolÛgiai LÌceum fel˙jÌt·s·rÛl
szÛlÛ dokumentumokat janu·rban. Az ott Èlık Ès dolgo-
zÛk egyszer m·r megtapasztalt·k azt, hogy mivel j·r egy
ekkora volumen˚ beruh·z·s, sajnos akkor abbamarad-
tak a munk·latok.

M·rcius vÈgÈn l·togattunk ki a kˆzÈpiskol·hoz, Karan-
csi BÈla iskolaigazgatÛ Ès BÈres Csaba v·rosunk polg·r-
mestere kÌsÈretÈben. Mindketten elÈgedettek lehetnek a
l·tottakkal, az eddigi idıj·r·si kˆr¸lmÈnyekhez kÈpest
nagy ¸temben haladnak a munk·latok. Ottj·rtunkkor
Èpp az udvart kˆr¸lvevı ˙j kerÌtÈst ÈpÌtettÈk a munk·sok,
de kis t˙lz·ssal nincs olyan nÈgyzetmÈter a munkater¸le-
ten, ahol ne szorgoskodna valaki. A rÈgi intern·tus Èp¸le-
tÈt teljesen kˆrbe·llv·nyozt·k a szakiskola magasabb
Èp¸letÈvel egy¸tt, a m˚helyek rÈgi tetıszerkezetÈt folya-
matosan bontj·k, de pÈld·ul a konyh·ban Ès az Ètkezı-
ben m·r a belsı munk·latokat is elkezdtÈk.

Folytatás a 3. oldalon

A keresztÈny egyh·zak tanÌt·sa
szerint h˙svÈt JÈzus Krisztus fel-
t·mad·s·nak Ès vele az emberi-
sÈg megv·lt·s·nak ¸nnepe.

JÈzus Krisztus kereszthal·l·ra
Ès felt·mad·s·ra valÛ emlÈkezÈs
a keresztÈny vil·g egyik legna-
gyobb jelentısÈg˚ esemÈnye.
Ilyenkor a csal·d egy¸tt megy is-
tentiszteletre, szentmisÈre, s a lo-
csolkod·s Ès a toj·sfestÈs hagyo-
m·ny·val ırizi meg az ¸nnep-
hez kˆthetı nÈpszok·sokat.

A bˆjt ut·n egy kicsit mindany-
nyian ˙jj·sz¸let¸nk. A tavaszi
nap sugarai ˙j erıvel tˆltenek
fel benn¸nket, hogy erısek le-
gy¸nk az elıtt¸nk ·llÛ feladatok
elvÈgzÈsÈhez.

KÌv·njuk, hogy v·rosunk la-
kosainak sz·m·ra legyen ez az
¸nnep a hittel teli meg˙jul·s
¸nnepe.

Szeretetteljes, bÈkÈs h˙svÈti
¸nnepeket kÌv·nunk!

Béres Csaba
polg·rmester

Ès Csuka József
alpolg·rmeter

Húsvéti
gondolatok
J·nos evangÈliuma nyom·n

¡prilis 7-Èn 10 Ès 16 Ûra
kˆzˆtt a Ier-Med

szakorvosi rendelıben
ingyenes csontritkul·s-
mÈrÈs lesz. …rdeklıdni

Ès feliratkozni
a 0742-653458-a

telefonsz·mon lehet.BÈres Csaba polg·rmester nyilatkozott a munk·latokrÛl

Kovári Krisztián´́

Ünnepi
köszönto
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M˙lt havi lapsz·munkban indÌtottunk
egy ˙j, ·llandÛ rovatot a fenti cÌmmel.
Szil·gyi Dorin agr·rmÈrnˆk (kÈp¸nkˆn)
ny˙jt segÌtsÈget nek¸nk, most a pal·nta-
nevelÈsrıl Ès a szılÈszeti munk·latokrÛl
beszÈl¸nk.

A pal·ntanevelÈs egyik legfontosabb ta-
vaszi feladata a talajfertıtlenÌtÈs, ugyanis
tˆbbfÈle k·rtevı Èl Ès szaporodik a felszÌn
alatt. Csak az ismertebbek kˆz¸l a drÛtfÈ-
reg, a cserebog·r, a pajor vagy a lÛt¸csˆk.
Ezek e kÈsıbbiekben minden zsenge nˆ-
vÈnyrÈszt megragadnak, megesznek. A
drÛtfÈreg Ès a pajor ellen Force 1.5g-vel, a
lÛt¸csˆk ellen Mesurollal vÈdekezhet¸nk.
Ezek a szerek ·ltal·ban granul·tum form·-
ban kaphatÛak, aj·nlatos ıket bem˚velni
a talajba, sz·raz talaj esetÈn pedig aj·nlott
egy alapos ˆntˆzÈs. A magvetÈsre, pal·n-
t·z·sra v·rÛ fˆldben elıfordulhatnak pa-
l·ntadılÈst okozÛ gomb·k is. Ezek kˆz¸l a
leggyakrabban elıfordulÛ a pythium ulti-
mum, ellen¸k k¸lˆnbˆzı gombaˆlı sze-
reket permetez¸nk: Ridomir Gold Mz
15ñ20 g/l, Previcur Energy 1,5ñ2,5 ml/l.
Ezeket a szereket mÈg akkor is haszn·l-
hatjuk, amikor a pal·nt·k elÈrik az egy-
kÈtcentimÈteres magass·got.

A nˆvÈnyvÈdelemhez szorosan kapcso-
lÛdik a gyomirt·s, hisz a gyomok k¸lˆn-
bˆzı k·rokozÛk, ·llati k·rtevık Ès k¸-
lˆnfÈle betegsÈgek gazd·i lehetnek. Elle-
n¸k a paradicsom Ès paprika fÈlÈk fˆldje-
in Dual Gold 960 EC 1,2 l/ha Ès Stomp
330 EC 5 l/ha szerekkel vÈdekez¸nk. A
permetezÈst 10ñ14 napos idıkˆzˆnkÈnt
megismÈtelhetj¸k.

N·lunk az …rmellÈken egyre ink·bb ter-
jeszkedik a szılıtermesztÈs. RÈgi gazd·k
m·r ismerik, az ˙jak pedig meg fogj·k ta-
pasztalni, hogy az ·prilisi hajt·skor meg-
jelenik a peronoszpÛra, a lisztharmat
vagy a tak·csatka.

A peronoszpÛra (Plasmopara viticola) a
levelek mellett a f¸rtˆket is megt·madja.
T¸neteikÈnt a fiatal leveleken s·rg·s-zˆld
olajfoltokat figyelhet¸nk meg, a fon·kon
pedig fehÈr ˙gynevezett penÈszgyep ala-
kul ki. A megfertızˆtt rÈszek egy idı ut·n
elıbb megbarnulnak vÈg¸l pedig elsz·-
radnak. A peronoszpÛra ellenszerei:
Ridomir Gold 0,25%, Perdagro Acrobat,
Melody, Mikal Flash vagy a Manoxin.

A lisztharmat (Uncinula necator) a nˆ-
vÈny minden rÈszÈt megt·madhatja. Az
·ltala okozott betegsÈg korai lombhull·st
is okozhat. Amennyiben a fiatal bogyÛk
m·r a vir·gz·s ut·n fertızıdnek a kÈsıb-
biekben nagyon hamar elsz·radnak. Ha
a kifejlett bogyÛt t·madja, azok nem fej-
lıdnek tov·bb, nem Èrnek be, sıt fel is
repedeznek, Ìgy utat adnak m·s kÛroko-
zÛknak is Ès a rothad·snak. A lisztharmat
ellenszerei: Cabrio Top, Folicur Solo,
Kumulus S, Thiovit Jet 80 WG, Topaz 100
EC, Topsin 500 SC.

A tak·csatka (Tetranychus urticae)
elszaporod·s·nak kedvez a 22 Celsius-
fok feletti hımÈrsÈklet Ès a 70 %-os p·ra-
tartalom. A tak·csatka a nˆvÈnyek leve-
leinek fon·kj·n t·pl·lkozik. A szÌvogat·s

kˆvetkeztÈben klorofillelhal·s kˆvetke-
zik be, a levelek s·rgulnak, esetleg
bronzszÌn˚re v·lnak, majd hullani kez-
denek. S˙lyos k·rtÈtel esetÈn teljes lomb-
vesztÈs is bekˆvetkezhet. Tov·bbi jelleg-
zetes t¸net, hogy a k·rosÌtott nˆvÈnyen
finom szˆvedÈket is tal·lunk (pl. az sz·r-
el·gaz·sokn·l). Mindemellett a levelek
p·rologtat·sa is felborul ñ az aprÛ sz˙r·s-
nyomok miatt ñ, ami a nˆvÈnyek fokoza-
tos kondicion·lis leroml·s·t idÈzi elı. El-
lenszerei: Milbeknock, Nissorun, Emvi-
dor 240 SC.

A szılıtermesztÈs minısÈgi kˆvetelmÈ-
nyei egyre ink·bb ahhoz vezetnek, hogy a
nˆvÈny a t·pelemeket ne csak a talajbÛl
vegye fel, hanem a leveleken kereszt¸l is
megkapja azokat. A nyomelemek kˆz¸l a
szılınek nagyon fontos az elegendı bÛr-
Ès cinkmennyisÈg. A bÛr szerepe a ter-
mÈskˆtÈsnÈl kiemelten fontos, mÌg a cink-
hi·ny a levÈllemez teljes kifehÈredÈsÈhez
vezethet. A levÈltr·gya rendszeres haszn·-
lata biztosÌtja a nˆvÈnyi kondÌciÛ megır-
zÈsÈt, a gyakori hi·nybetegsÈgek (vas-,
magnÈzium-, bÛr- Ès cinkhi·ny) megelı-
zÈsÈt, fokozza a termÈskˆtıdÈst, a sz·raz-
s·gt˚rÈst Ès a cukorkÈpzıdÈst. A levÈltr·-
gy·z·st Èrdemes vir·gz·s elıtt is elvÈgez-
ni, majd vir·gz·s ut·n megismÈtelni.

Juhász György

Munkálatok a kiskertben és a gyümölcsösben

A tıl¸k m·r jÛl megszokott ¸gyessÈggel
teljesÌtettek a SzÈkelyhÌdi Phoenix Sport-
klub karatÈsai, hiszen a rom·n orsz·gos
SKDUN karatebajnoks·grÛl a jelentke-
zett keret szinte minden tagja Èremmel
t·vozott. A Bukarestben m·rcius elsı
hÈtvÈgÈjÈn megrendezett versenyre az
orsz·g tˆbb mint negyven sportklub-
j·nak ezernyi sportolÛja nevezett be, a
szÈkelyhÌdi csapat junior koroszt·lyig
kÈpviseltette mag·t a megmÈrettetÈsen.

IdÈn a SzÈkelyhÌdrÛl indulÛ csapatot
h·rom l·ny (FlÛra Fruzsina, Tivadar And-
rea, TÛth GardÛ Sarolta) Ès nÈgy fi˙ ver-
senyzı (Bensicz ¡d·m, De·k Gergı,
Kriszte Tam·s Hunor Ès Kokovai Cson-
gor) kÈpviselte. V·rosunk hÈt versenyzı-
je kˆz¸l ̂ ten tÈrtek haza Èremmel, mind-
annyian kumitÈban (k¸zdelem) jeles-
kedtek. A keret mindh·rom szÌn˚ Èrem-
bıl hozott p·rat, Kokovai Csongor pedig
m·r zsinÛrban harmadj·ra lett orsz·gos
bajnok, TÛth GardÛ Sarolta Ès Kriszte
Hunor Tam·s ez¸stÈrmet, FlÛra Fruzsina

Ès Bensicz ¡d·m bronzÈrmet szerzett.
Versenyzıink r·termettsÈgÈt az is bizo-
nyÌtja, hogy a versenyzık, akik orsz·gos
szinten dobogÛs helyen vÈgeznek, azok
az EurÛpa- Ès vil·gbajnoks·gon is szÈp
eredmÈnyeket Èrnek el.

A Phoenix karatÈk·i legkˆzelebb a
szintÈn Bukarestben megrendezendı
Rom·n Kup·n szerepelnek majd m·jus
m·sodik hÈtvÈgÈjÈn. A keret ˆsszetÈtele
mÈg kÈrdÈses, hiszen a sportklub t·mo-
gatÛk Ès anyagi fedezet hi·ny·ban nehe-
zen tud mindenkit szerepeltetni ilyen
rangos esemÈnyeken. A Rom·n Kup·n
valÛ rÈszvÈtel azonban nagyon fontos
lenne a csapatnak, mert a kÈsıbbiekben
megszervezendı vil·gbajnoks·gra valÛ
kijut·s az itt szerzett pontsz·mok alapj·n
dıl el. Mindenesetre mi gratul·lunk eze-
kÈrt a szÈp eredmÈnyekÈrt az egÈsz csa-
patnak Ès a tov·bbiakban is szurkolunk,
hogy v·rosunk hÌrnevÈt ilyen szinten
ˆregbÌtsÈk. 

Mészáros Emõke

SzÈkelyhÌdon ˆsszesen 23 csal·d nevezett
be az Adj, kir·ly, katon·t! vetÈlkedı helyi
szakasz·ra febru·r vÈgÈn. A kvÌzkÈrdÈsek-
bıl, ¸gyessÈgi- Ès csapatj·tÈkokbÛl ˆssze-
·llÌtott feladatokban a Katicabogarak nÈvre
keresztelt csal·d bizonyult a legjobbnak,
Ìgy tagjai, Kaszta Alexandra, SzabÛ DÛra Ès
Balog Ren·tÛ m·rcius 8-·n vehettek rÈszt a
M·ramaros megyei Felsıb·ny·n a vetÈlke-
dı elıdˆntıjÈn.

Az Adj, kir·ly, katon·t! elnevezÈs˚ vetÈlke-
dısorozat cÈlja, hogy a rÈsztvevıkben fel-
erısˆdjˆn a csal·d szerepe. Az elkˆltˆzÈsek,
vegyes h·zass·gok Ès nem utolsÛ sorban a
gyermekv·llal·si kedv csˆkkenÈse miatt a
magyar kˆzˆssÈg rohamosan fogy az egÈsz
K·rp·t-medencÈben. Ennek megelızÈsÈn
dolgozik az ¡ld·s, nÈpessÈg mozgalom,
amelyhez 2005-ben csatlakozott a vetÈlke-

dıt 2007 Ûta szervezı Magyar Ifj˙s·gi Tan·cs
(MIT). A verseny ·ltal a csal·dkˆzpont˙
szemlÈletmÛd kˆzvetÌtÈse a cÈl, illetve a
gyermekek fontoss·g·nak kihangs˙lyoz·sa
a csal·don Ès a t·rsadalmon bel¸l, ezÈrt is
nevezik a vetÈlkedıre benevezett h·rom
tagbÛl ·llÛ csapatokat csal·dnak. A versenyt
VñVIII. oszt·lyos tanulÛknak szervezik Èv-
rıl-Èvre, hiszen ık kÈpviselik azt a rÈteget,
amely a kamaszkor k¸szˆbÈn egy, mÈg ala-
kÌthatÛ vil·gszemlÈletet feltÈtelez.

A vetÈlkedıre valÛ bejelentkezÈs ut·n
minden gyerek kap egy irodalmi m˚vek-
kel teli f¸zetet, mely m˚vek kˆrÈ Èp¸lnek
a feladatok. …rdekessÈg az, hogy a vetÈl-
kedıre egyÈnenkÈnt jelentkezhetnek a
gyerekek, a csapatok pedig csak a helyszÌ-
nen, vÈletlenszer˚en alakulnak ki. 

M. E,

Ismét arattak
a Phoenixesek
Kokovai Csongor ismÈt orsz·gos bajnok

A nemrÈg fel˙jÌtott szÈkelyhÌdi vas˙ti ·llo-
m·s megfelelı kˆrnyezetbe ker¸lt, miut·n
˙jabb lÈpÈst tettek az ˆnkorm·nyzat mun-
kat·rsai Ès a szoci·lis munk·sok egy cso-
portja, hogy v·rosunkban kellemesebb le-
gyen az Èlet. Elıszˆr a szemetet szedtÈk ̂ sz-
sze a szoci·lis munk·sok az ·llom·s kˆr-
nyÈkÈn. Sajnos a lelketlen szemetelıknek
kˆszˆnhetıen volt elÈg dolguk! Az ·llom·s

elıtt pedig erıgÈppel ˆsszegy˚jtˆttÈk a
fˆldkupacokat, fa·gakat, gyˆkereket Ès el-
sz·llÌtott·k. A megtisztÌtott ter¸letet az erı-
gÈp elegyengette, majd kaviccsal borÌtott·k
be. Az ·llom·s kˆrnyÈke l·tv·nynak is sok-
kal kellemesebb, de nagyon fontos, hogy a
felszabadult Ès lekˆvezett ter¸let elısegÌti a
gÈpj·rm˚vek parkol·s·t is.

Tiponut Tibor

Rendcsinálás az állomás környékén

Katicabogarak nyerték az Adj,
király, katonát! helyi szakaszát

Hasznos volt
a kÈz¸gyessÈg

ñ A rÈsztvevık v·gtak,
ragasztottak, rajzoltak

,
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A v·rosban tartott lakoss·gi fÛ-
rumok ut·n falugy˚lÈseket szer-
veztek febru·r 25. Ès m·rcius 3.
kˆzˆtt. Elsı nap Hegykˆzszent-
miklÛson a kult˙rotthonban,
m·snap a nagyk·gyai kult˙rott-
honban, harmadik nap Csoka-
lyon a kˆzsÈgh·z·n volt falu-
gy˚lÈs. A hÈtvÈgi sz¸net ut·n,
hÈtfın …rolasziban a kˆzsÈgh·-
z·n, kedden pedig …rkˆbˆlk˙-
ton a kult˙rotthonban tal·lko-
zott a v·rosvezetÈs a helyi lako-
sokkal. Az ˆt falugy˚lÈsre ˆssze-
sen 129 lakos jˆtt el.

Az egybegy˚lteket valamennyi
helyszÌnen BÈres Csaba, SzÈ-
kelyhÌd polg·rmestere kˆszˆn-
tˆtte, megemlÌtve, hogy milyen
fontosak az ilyen tal·lkozÛk,
ahol mindenki el mondhatja a
vÈlemÈnyÈt, Ès meg lehet be-
szÈlni a problÈm·kat. Ezek ut·n
ismertette azokat az idei Èvre
tervezett fejlesztÈseket, amelyek
a falvak lakosait elınyˆsen Èrin-
tik. Ezek kˆz¸l a legfontosab-
bak, hogy ·prilis elejÈn megnyÌ-
lik a szÈkelyhÌdi kÛrh·z. Ebben
a biztosÌt·ssal rendelkezık sz·-
m·ra ingyenes bel-, szÌv- Ès
gyermekgyÛgy·szati szakrende-
lÈs lesz.

Mindenki sz·m·ra fontos a jÛ
ivÛvÌz, de a szennyvÌz elvezetÈse
is. EzÈrt idÈn befejezik a m·r
megkezdett h·lÛzatok kiÈpÌtÈ-
sÈt. Ahol eddig nem kezdtÈk el,
ott uniÛs p·ly·zatbÛl igyekez-
nek megoldani ivÛvÌz- Ès
szennyvÌzh·lÛzat kiÈpÌtÈsÈt. Ha-
sonlÛan fontos az utak javÌt·s·-
nak Ès moderniz·l·s·nak folyta-
t·sa, de van, ahol elıtte mÈg el
kell kÈszÌteni a hat·stanulm·nyt
is. TermÈszetesen folytatÛdik a
j·rdakÈszÌtÈsi program is. Ahol
sz¸ksÈges, ott gyalogoshidak
kÈszÌtÈsÈt is tervezik.

JÛ hÌr, hogy ˙j munkahelyeket
biztosÌt a SzÈkelyhÌdon Èp¸lı
biomassza-erım˚, egy most in-
dulÛ cipıgy·r Ès a csokalyi fÛlia-
kert (a falu hat·r·ban Èp¸lı me-
legh·z). A hosszabb t·v˙ tervek
kˆzˆtt szerepel egy ˙j, 45 tanter-
mes iskola, egy hozz· tartozÛ Èt-
kezde Ès uszoda felÈpÌtÈse a
v·rosban, mert jelenleg sok ki-
sebb Ès sokszor kevÈsbÈ komfor-
tos Èp¸letben zajlik az oktat·s. Az
˙j Èp¸let az ˆsszes telep¸lÈs ta-
nulÛi sz·m·ra jobb kˆr¸lmÈnye-
ket fog biztosÌtani.

Tˆbb telep¸lÈsen folyamatban
van Ès idÈn befejezıdik a meglÈ-
vı kult˙rh·zak fel˙jÌt·sa. Ahol
pedig sz¸ksÈges, ott ˙j kult˙rh·-
zat ÈpÌtenek. Szinte minden falu-
ban ˙j szoci·lis kˆzpont kÈsz¸l,
illetve van, ahol m·r el is kÈsz¸lt.
TermÈszetesen szempont a spor-
tol·si lehetısÈgek fejlesztÈse!
HegykˆzszentmiklÛson m·r
haszn·latban van az ˙j futballp·-
lya, K·gy·n pedig ˙j labdar˙gÛ-,
kÈzilabda- Ès teniszp·lya ÈpÌtÈsÈt
tervezi a polg·rmester.

A tervezett beruh·z·sok felso-
rol·sa ut·n BÈres Csaba arra biz-

tatta a jelenlÈvıket, hogy vegyÈk
·t a szÛt Ès mondj·k el problÈm·-
ikat, vÈlemÈny¸ket. Hamar kide-
r¸lt, hogy a k¸lˆnbˆzı telep¸lÈ-
sek lakosainak hasonlÛak a prob-
lÈm·ik, ÈszrevÈteleik. Kˆzˆs Èsz-
revÈtel volt, hogy a kˆzmunk·-
sok helyben dolgozz·k le a mun-
kaÛr·ikat. Ezzel a polg·rmester
egyetÈrtett Ès megÌgÈrte, hogy ˙j-
raszervezik a szoci·lis munk·t, ˙j
szoci·lis munkaterv kÈsz¸l, ami-
be belefoglalj·k a falvakban tal·l-
hatÛ munkalehetısÈgeket is.

A lakosok jeleztÈk, hogy nÈ-
h·ny telep¸lÈsen az utcai vil·gÌ-
t·sbÛl kiÈgett tˆbb kˆrte. A falu-
gy˚lÈsek ut·n volt egy ·ltal·nos
ellenırzÈs, aminek nyom·n m·r
kicserÈtÈk a hib·s Ègıket Ès l·m-
patesteket. A fˆldproblÈm·kkal
kapcsolatban elhangzott, hogy
aki nem kapta vissza a fˆldjÈt, an-
nak tˆrvÈny szerint a legkˆze-
lebbi telep¸lÈs megmaradt fˆldjÈ-
bıl kell kimÈrni.

HegykˆzszentmiklÛson a leg-
tˆbb kÈrdÈs a kˆzbirtokoss·ggal
kapcsolatban mer¸lt fel. A pol-
g·rmester kÈrte, hogy a kˆzbirto-
koss·ggal kapcsolatban szervez-

zenek k¸lˆn gy˚lÈst, aminek
csak ez legyen a tÈm·ja. Azt vi-
szont elmondta, hogy a rÈgi bi-
kaist·llÛ jelenleg az ·llam tulaj-
dona, de a rajta lÈvı Èp¸let nem.
TelekkˆnyvezÈs folytatÛdik, az
Èp¸letbıl lehetne kˆzbirtokoss·-
gi iroda. Felmer¸lt, hogy a pince-
sori ˙t javÌt·sakor legyenek ott a
pincetulajdonosok is. A szent-
miklÛsiak kÈrtÈk, hogy a h·zior-
vos legal·bb heti kÈt alkalommal
j·rjon ki. A v·laszbÛl kider¸lt,
tˆrvÈnyes kˆtelessÈge, hogy ki-
j·rjon, hivatalos levelet fog kapni
ez ¸gyben.

Nagyk·gy·n javasolt·k, hogy
a rÈgi iskolaÈp¸letet jÛ lenne ˙gy
bÈrbe adni, hogy munkahelyeket
hozzon. BÈres Csaba elmondta,
hogy az Èp¸letet rendbe kell ten-
ni, de iskol·nak nem haszn·lha-
tÛ, mert nem megfelelı a beosz-
t·sa. LehetsÈges, hogy egy alapÌt-
v·ny bÈrbe veszi, a Pongr·cz-le-
gelıvel egy¸tt. Egy m·sik kÈrdÈs
arra vonatkozott, hogy megold-
hatÛ-e, hogy a vÌz- Ès szennyvÌz-
csˆvek fektetÈsekor ne tˆrjÈk fel
az aszfaltot? A polg·rmester azt
v·laszolta, hogy igen, a csˆvek a
kimÈlyÌtett ·rokban lesznek le-
fektetve.

Csokalyon hasonlÛ kÈrdÈsek
mer¸ltek fel, mint az elızı falu-
gy˚lÈseken. A tÈma a vÌzh·lÛzat,
k˙tf˙r·s, kult˙rh·z, kˆzbirtokos-
s·g, legelık Ès a szemetelÈs volt.

…rolasziban a helyi lakosok
felaj·nlott·k, hogy szÌvesen
dolgozn·nak ˆnkÈntes mun-
k·ban a kult˙rh·z ÈpÌtÈsÈnÈl.
FelvetettÈk, hogy el kellene
adni a magt·rÈp¸letet. BÈres
Csaba v·lasz·bÛl kider¸lt,
hogy meghirdettÈk, de nem
volt r· jelentkezı.

A lakosok kÈrtÈk az ˙j vÌzveze-
tÈk mielıbbi beindÌt·s·t. A pol-

g·rmester elmondta, hogy nyo-
m·sprÛba ut·n lehet haszn·lni,
de elıtte a kivitelezı cÈgnek pÛ-
tolni kell nÈh·ny kisebb hi·-
nyoss·got. Az ·tv·gott aszfaltot
pedig a kivitelezı cÈgnek kell
kijavÌtania. Komoly problÈma-
kÈnt emlegettÈk, hogy a szılık
lejtıs oldal·n oml·sveszÈly van.
BÈres Csaba ÌgÈretet tett, hogy
s¸rgısen ut·na fog nÈzni a tˆr-
tÈnteknek.

Az utolsÛ az Èrkˆbˆlk˙ti falu-
gy˚lÈs volt, mely h·rom Ès fÈl
Ûr·s rekordhossz˙s·g·val t˚nt ki
a sorbÛl. A lakosok elmondt·k,
hogy a kult˙rh·z fel˙jÌt·s·t, bıvÌ-
tÈsÈt a kˆbˆlk˙tiak szeretnÈk sa-
j·t erıbıl, az ˆnkorm·nyzat
anyagi t·mogat·s·val megoldani.
(KÈsıbb m·rciusban a helyiek a
terveket Ès a kˆltsÈgvetÈst ·tta-
nulm·nyozva mondt·k el saj·t el-
kÈpzelÈseiket egy egyeztetı fÛ-
rumon.)

Az Èrkˆbˆlk˙tiak vÈlemÈnye
szerint az aszfaltoz·s Ès a csator-
n·z·s kÈrdÈse nincs ˆsszefÈs¸l-
ve. A vÌzelvezetı ·rkok ·s·sa
kˆr¸l par·zs vita alakult ki. Meg-
egyezÈs sz¸letett, hogy aki me-
zıgazdas·gi gÈpj·rm˚vÈt az ut-
c·n hagyja, azt figyelmeztetni
fogj·k, hogy a t·rol·st a saj·t ud-
var·n oldja meg.

A kˆzvil·gÌt·st jÛnak ÌtÈltÈk Kˆ-
bˆlk˙ton, de kÈrtÈk a folyamatos
ellenırzÈst. A kˆzbiztons·gra pa-
naszkodtak, az alakulandÛ pol-
g·rırsÈg ˆtletÈt t·mogatt·k, az
ingyenes lomtalanÌt·s ˆtletÈt ¸d-
vˆzˆltÈk.

Valamennyi falugy˚lÈsen a
polg·rmester ˙r Ès munkat·rsai
feladatlist·t kÈszÌtettek. A fel-
adatok megold·sa m·r folya-
matban van, illetve tˆbb problÈ-
m·t m·r megoldottak.

Tiponut Tibor

Fórumok falvakban
A SzÈkelyhÌd kˆrnyÈki telep¸lÈseken inform·lt Ès t·jÈkozÛdott a v·rosvezetÈs

Folytatás az 1. oldalról
Az ott dolgozÛ gÈpek kˆz¸l az egyik tˆr-
melÈket takarÌt, a m·sik talajt egyenget,
ink·bb hasonlÌt a kˆrnyÈk egy h·bor˙s
ˆvezethez, mintsem egy tan¸gyi intÈz-
mÈnyhez. ÑMindent elvisel¸nk azÈrt, hogy
folytatÛdjanak a munk·latok, az a rÈsz,
ahol a cÈgek dolgoznak el van kerÌtve az
iskol·soktÛl Ès remÈlhetıleg a nagyvak·-
ciÛ ut·n m·r semmi nem h·tr·ltatja majd a
tanÌt·stî ñ mondja Karancsi BÈla. Abban
az igazgatÛ Ès a polg·rmester is egyetÈrt,
ha befejezıdnek a munk·latok, az min-
denkÈpp vonzÛbb· teheti majd az intÈz-
mÈnyt a kˆrnyÈken Èlı fiatalok sz·m·ra.
Hisz meg˙jul a bentlak·s, a tan·roknak
szolg·lati lak·sok Èp¸lnek, ˙j tenisz-, kÈ-
zilabda-, focip·lya lÈtes¸l, a sportcsarnok
is moderniz·lÛdik. MindenkÈpp ˙j szakok
is indulnak majd, az elsıdleges tervek kˆ-
zˆtt szerepel kertÈszet, gy¸mˆlcs Ès szılı-
termesztÈs. De ha kicsit messzebb me-
gy¸nk, ezeket a kÈsıbbiekben bor·szattal
is ki lehetne egÈszÌteni. Mivel a nagyk·-
gyai iskol·t sokan a nehÈzgÈpÈszeti
oktat·s miatt keresik fel, ezt a hagyo-

m·nyt lehetne folytatni Ès ˙jra lehetne in-
dÌtani ezt a szakot is.

A polg·rmesteri hivatal is ·llandÛ figye-
lemmel kˆveti a munk·latok menetÈt, er-
re alkalmaztak is egy ÈpÌtkezÈsi fel¸gye-
lıt, ugyanakkor abban a szerencsÈs hely-

zetben vannak, hogy az iskola igazgatÛja
Ès adminisztr·tora is egyar·nt ˆnkor-
m·nyzati kÈpviselı. Sokak fejÈben meg-
fordulhatnak a kˆzelm˙lt esemÈnyei, de
azt tudnunk kell, hogy egy esetleges mos-
tani le·ll·s az egyenesen az iskola hal·l·-

hoz vezetne. De v·rosunk polg·rmestere
megnyugtatott mindenkit: ÑAz iskola de-
cemberre ·t lesz adva, minden hitetlen-
nek azt ¸zenj¸k, hogy kezdjenek el hinni
benne, mert meglesz!î

Juhász György

Nagy erokkel folynak a munkálatok a nagykágyai iskolánál

Csuka JÛzsef alpolg·rmester Ès BÈres Csaba polg·rmester
v·laszolt a fÛrumokon felmer¸lı problÈm·kra
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Az ·llv·nyzat m·r elkÈsz¸lt. Jˆhet a kˆvetkezı lÈpÈs Az Èp¸let belsejÈben is dolgoznak

fot
ók

: K
ov

ár
i K

ri
szt

iá
n

´́

,



4 2015.
március

M·rcius 15-e a magyar nemzet
szabads·gszeretetÈt, szabads·g
ut·ni v·gy·t fejezi ki, ezen a na-
pon a vil·g magyars·ga ki-ki a
maga mÛdj·n emlÈkezik.

Csokalyon istentiszteletre hÌ-
vogatva kondult a reform·tus
templom harangja. A meghÌvott
vendÈgek, a t·volba szakadt
csokalyiak Ès a falubeliek zs˙fo-
l·sig tˆltˆttÈk a templom padso-
rait. Az ¸nnepi istentisztelet al-
kalm·val ForrÛ Csaba tiszteletes
EzÈkiel prÛfÈta kˆnyvÈbıl ol-
vasta fel Isten igÈjÈt: ÑMert nem
gyˆnyˆrkˆdˆm a meghalÛ hal·-
l·ban, ezt mondja az ⁄r Isten.
TÈrjetek meg azÈrt Ès Èljetek!î

A istentiszteleten kˆzrem˚kˆ-
dˆtt a helyi reform·tus ifj˙s·g,
akik verses-zenÈs ˆssze·llÌt·ssal
emlÈkeztek az 1848ñ49-es forra-
dalom Ès szabads·gharc kitˆrÈ-
sÈre. Az istentiszteletet kˆvetıen
a gy¸lekezet kivonult a temp-
lomkertbe, ahol felavatt·k a Szil-
·gyi L·szlÛ szÈkelyhÌdi kÈpzı-
m˚vÈsz ·ltal pietrasantai m·r-
v·nybÛl kÈszÌtett Trianon-emlÈk-
t·bl·t, amelyet Csuka JÛzsef Ès
csal·dja adom·nyozott. 

Az egybegy˚ltek elsıkÈnt BÈ-
res Csaba polg·rmester ¸nne-
pi beszÈdÈt hallgathatt·k meg.

ÑA polg·ri forradalom lehetısÈ-
gÈt az emberek ˆsszefog·sa vÌvta
ki. ’k bebizonyÌtott·k, hogy b·r
egynek minden nehÈz, soknak
semmi sem lehetetlen. A nemzet
ˆsszetartoz·s·nak tudta 1848 Ûta
a leggazdagabb erkˆlcsi, szelle-
mi Ès Èrzelmi erıforr·sunk...
1848 m·rcius·nak fiataljai csele-
kedtek, nehÈz, kemÈny, hat·ro-

zott, de jˆvıt ÈpÌtı dˆntÈseket
hoztak. Radik·lis, fiatalos, de
izzÛ akarattal mertÈk szeretni ha-
z·jukat, szeretni egym·st rangtÛl,
sz·rmaz·stÛl f¸ggetlen¸l. Tud-
t·k, hogy a magyars·g jˆvıje,
b·rhogy is alakul a forradalom Ès
a szabads·gharc ¸gye rˆvid- Ès
hossz˙ t·von egyvalamitıl f¸gg:
Tudj·k-e szeretni a haz·t Ès ben-

ne egym·st. Ha mi hagyom·nya-
inkat, kˆzˆs programjainkat, ¸n-
nepeinket, m·rcius 15-Èt arra
haszn·ljuk, hogy telep¸lÈs¸nket
Ès egym·st jobban elfogadjuk Ès
szeress¸k rˆvid- Ès hossz˙ t·von
is ÈpÌteni tudjuk ezt a telep¸lÈst...
Tudjuk Ès l·tjuk a feladatainkat,
amelyek megold·s·n dolgo-
zunk. Tudjuk Ès l·tjuk lehetısÈ-
geinket, amelyeket igyeksz¸nk
minnÈl jobban kihaszn·lni. Tu-
dunk hib·inkrÛl amelyeket sze-
retnÈnk minÈl jobban kik¸sz-
ˆbˆlni Ès vÈg¸l tudjuk azt, hogy
csak egy¸tt minden v·rosunkban
Èlı lakossal karˆltve tehetj¸k
szebbÈ, ÈlhetıbbÈ kˆrnyezet¸n-
ket telep¸lÈseinketî ñ mondta a
polg·rmester.

Az ¸nnepsÈgen jelen volt Sza-
bÛ ÷dˆn Bihar megyei RMDSZ-
es parlamenti kÈpviselı, aki be-
szÈdÈben felelevenÌtette a 167
Èvvel ezelıtti esemÈnyeket, ki-
hangs˙lyozva azoknak m·ra is
kivetÌthetı vonatkoz·sait. ÑA
kˆzˆs Èrdek, a nemzeti Èrdek
elırÈbb van az egyÈni ÈrdeknÈl.
Akkor tud nemzeterıs lenni Ès
akkor fog tudni a nemzet tov·bb

Èlni, amikor a kˆzˆssÈgben ha-
sonlÛ mÛdon, hasonlÛ hang-
nemben egy z·szlÛ al· tud felse-
regleni mindenki. Azt kÌv·nom
itt Csokalyon is mindenkinek,
hogy ˆsszetartozÛ nemzetkÈnt
harcoljunk azÈrt, hogy legyen
bÈke, szabads·g Ès egyetÈrtÈsî ñ
mondta a kÈpviselı.

Az ¸nnepi beszÈdeket kˆvetı-
en Csuka JÛzsef, SzÈkelyhÌd
alpolg·rmestere leplezte le a
Trianon-emlÈkt·bl·t. ForrÛ Csa-
ba lelkÈsz meg·ldotta a felava-
tott emlÈkhelyet, majd az ¸n-
neplı gy¸lekezet a csokalyi fÈr-
fikÛrus dalait, valamint Egri
Anett elıad·s·ban Kˆlcsey
Himnusz·t hallgathatta.

A megemlÈkezÈs a vil·gÈgÈsek
·ldozatai tiszteletÈre ·llÌtott
emlÈkm˚nÈl folytatÛdott, ahol
Erdıdi Endre gˆrˆg katolikus
plÈb·nos szÛlt az egybegy˚l-
tekhez, majd a v·rosvezetÈs, a
helyi RMDSZ, a reform·tus Ès
gˆrˆg katolikus egyh·z, a tˆrtÈ-
nelmi vitÈzi rend Ès a helyi re-
form·tus ifj˙s·g nevÈben koszo-
r˙kat helyeztek el. 

Fekete Katalin

M·rcius 15-Èn, HegykˆzszentmiklÛson a reform·-
tus templomban istentisztelet keretÈben iskol·saink
megemlÈkeztek az 1848ñ49-es forradalom Ès sza-
bads·gharc kezde-
tÈnek 167. Èvfordu-
lÛj·rÛl. ¡rus L·szlÛ
lelkip·sztor prÈdi-
k·ciÛj·t kˆvetıen a
helyi iskol·sok, V.,
VII. Ès VIII. oszt·-
lyosok versekkel Ès
Ènekekkel emlÈ-
keztek a forrada-
lom vezetıire, fele-
levenÌtettÈk a 12
pontot, mely ma is
idıszer˚ a mai kor
szellemÈben.

A dÈlut·ni isten-
tisztelet alkalm·val
a diakÛniai alapÌt-
v·ny keretÈben ta-
nulÛ di·kok szaval-

tak el nÈh·ny verset emlÈkezve a 48-as forradalom-
ra KÈri Nikolett szoci·lis munk·s vezetÈsÈvel.

Béres Angéla

Méltóságteljes ünnep Csokalyon

A gyerekek a vas·rnap dÈlut·ni istentiszteleten KÈri Lettivel

A kˆbˆlk˙ti gyerekek verseket Ès Kossuth-nÛt·kat adtak elı

A csokalyi fiatalok szÌnvonalas m˚sort adtak elı

SzÈp sz·mban voltak jelen az emlÈkezık a templomkerti ¸nnepsÈgen

Csuka JÛzsef leleplezi a Trianon-emlÈkt·bl·t 
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Megemlékezés az 1848-as forradalom
kitörésérõl Hegyközszentmiklóson

Március 15. Érköbölkúton

A forradalom kitˆrÈsÈre emlÈ-
keztek …rkˆbˆlk˙ton. A refor-
m·tus templomban vas·rnap
dÈlelıtt Czondi Istv·n igehirde-
tÈsÈt kˆvetıen, a IIIñIV. oszt·-
lyos tanulÛk Kov·cs Laura Ès

Moln·r …va tanÌtÛnı kisdi·kjai
verseket Ès Kossuth-nÛt·kat ad-
tak elı, illetve a konfirm·lÛ ta-
nulÛk szavalatait hallgatt·k meg
a gy¸lekezet tagjai.

B. A.
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A nagy nemzeti ¸nnepeken min-
den Èvben ˙jra visszakˆszˆnnek
r·nk ezek a fogalmak a felszÛla-
lÛk beszÈdeiben, a megemlÈke-
zÈsek ideje alatt. Abban a nÈh·ny
percben, amÌg a hallgatÛs·ghoz
szÛlnak, mindig megvalÛsÌtj·k a
szÛnokok sz·ndÈkait, Èdes-b˙s
ÈrzÈsekkel vegyes b¸szke hon-
szeretetet fakasztva fel a kok·r-
d·t viselı szÌvekben.

Az elıdˆket, a b·tor neveket Ès
a mˆgˆtt¸k megb˙vÛ embereket
¸nnepelj¸k, akik rÈszesei voltak
az EurÛp·n vÈgigsˆprı forradal-
mi hull·mnak, amely a kontinen-
sen nemzeteket, Magyarorsz·-
gon a modern Èrtelemben vett
fejlıdÈshez sz¸ksÈges feltÈtele-
ket teremtett. A forradalom a ki-
t˚zˆtt cÈlok megvalÛsÌt·s·val na-
gyobb horderej˚nek bizonyult,
mint a szabads·g eszmÈje jegyÈ-
ben lezajlott vesztes harc, hiszen
felsz·molt·k a jobb·gys·got Ès a
rendi t·rsadalmat, egy ˙j kor vet-
te kezdetÈt.

SorsalakÌtÛ
m·rciusi ifjak

SzÈkelyhÌdon tˆbb helyszÌnen
zajlott a megemlÈkezÈs. Sokan
tartottak a reform·tus templom
felÈ a dÈlelıtti istentiszteletre, Ès
a kÈsıbb Èrkezıket a minden va-

s·rnap megtˆltˆtt padsorok meg-
szokott l·tv·nya fogadta. R·kosi
Jenı esperes Isten ·ld·s·t kÈrte
az Ñısˆkre, a b·tor elıdˆkre,
akikre ilyenkor emlÈkez¸nkî Ès
az emlÈkezıkre egyar·nt. Ki-
emelte az emberi sors v·laszt·si

lehetısÈgekben gazdag fonal·t,
amelyen dˆntÈseink megv·ltoz-
tathatatlan nyomokat hagynak.
Ezek a dˆntÈsek Ûri·si felelıssÈ-
get rÛnak r·nk, nem csup·n a sa-
j·t Èlet¸nket Èrintik, hanem azo-
kÈt is, akik kˆr¸lvesznek minket,
hiszen mi alakÌtjuk csal·dunk, Ès
m·s, hozz·nk kˆzel ·llÛ kˆzˆssÈ-
gek ÈletÈt is. A m·rciusi forrada-
lom ifjai, majd a szabads·gharc
hadai egy nÈp, egy nemzet sors·t
akart·k alakÌtani, a szabads·g ˙t-
j·ra terelni azt. Mindaz, amit ·ldo-
zatok ·r·n megvalÛsÌtottak, meg-
fizettetett a haza olt·r·n. A prÈdi-
k·ciÛt kˆvetıen tˆbb kˆltemÈny
is elhangzott, Ès a Hallelujah Re-
form·tus Egyh·zi …nekkar dalai
z·rt·k a dÈlelıtti ¸nneplÈst.

A templomban jelenlÈvık nagy
rÈsze sz·m·ra a megemlÈkezÈs a
napi igehirdetÈsben foglaltakkal
vÈget is Èrt, alig nÈh·nyan sÈt·l-
tak el a sok·ig m˚velıdÈsi h·z-
kÈnt m˚kˆdı Èp¸let elÈ, ahol az
¸nnepi program fı esemÈnye, a
Petıfi S·ndor emlÈkÈre ·llÌtott
t·bla koszor˙z·sa tˆrtÈnt. Azon
kevesek, akik tisztelet¸ket tettÈk
a helyszÌnen (alig sz·zˆtven em-
ber, az elˆlj·rÛkkal Ès meghÌvot-
takkal, illetve azok hozz·tartozÛ-
ival Ès a kÛrusokkal egy¸tt), a
B˙zavir·g asszonykÛrus Ès a
SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus dalait,

tˆbb alkalomhoz illı verset, vala-
mint BÈres Csaba polg·rmester
Ès SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈp-
viselı beszÈdeit hallhatt·k, akik
kiemeltÈk a kˆzˆssÈgben rejlı
erı fontoss·g·t, amely csak egy-
sÈgben tud fennmaradni.

BÈres Csaba a legnagyobb ma-
gyar ¸nnepnek nevezte m·rcius
15-Èt, amely a Ñkˆzˆs cÈlokÈrt
tenni akarÛ egyÈnekî legnagy-
szer˚bb pÈld·ja a magyar tˆrtÈ-
nelemben. ElgondolkodtatÛak
voltak azon szavai, amelyekkel a
haza Ès a nek¸nk tetszı orsz·-
gok kˆzˆtti lÈnyeges k¸lˆnbsÈ-
gekre fÛkusz·lt, hiszen a haz·t a
szÌv¸nkben hordjuk, pontosan
tudjuk, mi az, illetve mit jelent
nek¸nk, mÈg ha nem is fogal-
mazzuk meg egyform·n. A haza-
szeretet tudatosul·sa Ès tudatosÌ-
t·sa napjainkban, amikor olyan
sokan hagyj·k el otthonukat a
Ñjobb megÈlhetÈs remÈnyÈbenî,
k¸lˆnˆsen fontos cselekedetek.

SzabÛ ÷dˆn kÈpviselı szÛnok-
lata bevezetıjÈben kijelentette,
hogy ÑÈrdemes Ès kˆtelezı
megemlÈkezniî, mert Ña szabad-
s·gv·gyat nem lehet legyızniî,
Ès az ˆrˆkkÈ visszakˆszˆnt r·nk
a tˆrtÈnelem lapjairÛl, amelyeket
m·r megÌrtak Ès amelyek majd
ezut·n ÌrÛdnak. FelszÛlÌtotta az
egybegy˚lteket, hogy Ñ¸gyelni
kell az ˆrˆksÈg¸nkre, Ès nem el-
kÛtyavetyÈlni aztî.

A megemlÈkezÈs vÈgÈn Petıfi
S·ndor emlÈkt·bl·j·n·l koszor˙t
helyeztek el: BÈres Csaba pol-
g·rmester, SzabÛ ÷dˆn parla-
menti kÈpviselı, BirÛ Roz·lia
szen·tor nevÈben Kıv·ri Gyˆn-
gyi tan·csos, a szÈkelyhÌdi
RMDSZ nıszervezetÈnek elnˆ-
ke; Erdei Imre, a Pro SzÈkelyhÌd
Egyes¸let elnˆke; Szil·gyi Gi-
zella Ès BÈres Attila tan·csosok
(szÈkelyhÌdi RMDSZ); Vad M·rta
igazgatÛ Ès Kozma S·ndor igaz-

gatÛhelyettes (Petıfi S·ndor
ElmÈleti LÌceum), Karancsi BÈla
igazgatÛ Ès Barta Imre tan·r
(nagyk·gyai 1-es sz·m˙ kˆzÈp-
iskola), R·kosi Jenı esperes Ès
Magyar Attila (szÈkelyhÌdi refor-
m·tus egyh·zkˆzsÈg), RhÈdey

EmÌlia elnˆk Ès Fele L·szlÛ (szÈ-
kelyhÌdi EMNP), Kincses Bal·zs
Ès Baranyi K·roly (TˆrtÈnelmi
VitÈzi Rend), valamint Tiponu˛
Tibor, az ErdÈlyi K·rp·t Egye-
s¸let elnˆke.

Tatab·nyai vendÈgek
a Petıfi ¸nnepsÈgÈn
A szabads·gharc ¸nnepe saj·ts·-
gos keretek kˆzˆtt, Ès hangosko-
d·stÛl zs˙folt termekben zajlott a
Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum-
ban, amely nÈvadÛja, a Nemzeti
dal szerzıjÈnek emlÈkÈre, min-
den m·rcius 15-Èn k¸lˆn rendez-
vÈnysorozattal csatlakozott az
¸nnepi programokhoz, melyekre
idÈn meghÌvott vendÈgek is Èr-
keztek a Tatab·nyai ¡rp·d Gim-
n·ziumbÛl. A di·ks·g megemlÈ-
kezı m˚sora a hÈt elsı napj·ra
esett, Ìgy siker¸lt a ny¸zsgı Ès
vendÈgszeretı hÈtkˆznapokbÛl
ÌzelÌtıt adni a testvÈriskol·bÛl ide
l·togatÛknak. Az intÈzmÈny fala-
in bel¸l egy rˆvidfilm vetÌtÈsÈvel
vont·k magukra a hallgatÛs·g fi-
gyelmÈt a di·kok, majd Vad M·r-
ta igazgatÛnı Ès BÈres Csaba pol-
g·rmester lelepleztÈk az erre az
alkalomra elkÈsz¸lt emlÈkt·bl·t,
amely a kastÈlyban m˚kˆdˆtt lÌ-
ceumnak ·llÌt emlÈket. A rÈz-
domborm˚ elkÈszÌtÈse a 2011-
ben elhunyt Kerekes GÈza tan·r
˙r ˆtlete volt, akinek felkÈrÈsÈre
Szil·gyi L·szlÛ kÈszÌtette el a kas-

tÈly Èp¸letÈnek oszlopait Ès az
udvar·n magasodÛ magnÛliafa
vir·gait megjelenÌtı alkot·st. Az
iskola bej·rata elıtt a X. D oszt·ly
egy rˆvid, ¸gyesen ˆssze·llÌtott
jelenetet adott elı, amely az 1848
szeptemberÈben SzÈkelyhÌdra Èr-
kezı husz·rok hadba hÌv·s·t de-
monstr·lta. A di·kok m˚sor·t az
iskola udvar·n ·llÛ Petıfi-szobor
megkoszor˙z·sa kˆvette: az igaz-
gatÛ Ès a polg·rmester; PolyÛka
Tam·s, Fazekas JÛzsef Ès K·ntor
PÈter, az ¡rp·d-gimn·zium tan·-
rai, MÈsz·ros Ingrid Ès P¸sˆk Er-
vin, a di·ktan·cs kÈpviselıi, vala-
mint Papp JÛzsef, a Scola Nostra
Egyes¸let elnˆke helyeztek el ko-
szor˙kat a kˆltı l·b·n·l.

A vendÈgdi·kok csapata Ès ta-
n·raik tov·bb erısÌtettÈk az Èvrıl
Èvre szorosabb· v·lÛ testvÈri
kapcsolatokat, de nem csup·n a
szÈkelyhÌdi tanulÛk elıad·s·t
nÈztÈk meg, hanem csapatÈpÌtı

j·tÈkokon Ès egy, a forradalom
Ès szabads·gharc tematik·j·t fel-
dolgozÛ tˆrtÈnelmi vetÈlkedın is
rÈszt vettek.

Az iskola sporttermÈben meg-
rendezett csapatÈpÌtı j·tÈkokon
h·rom csoport vett rÈszt, akik-
nek h·rom, a t˙lÈlÈsi ˆsztˆn¸ket,
lelemÈnyessÈg¸ket Ès ˆsszetart·-
sukat prÛb·ra tevı feladattal kel-
lett szembenÈzni¸k. Ezt kˆvetı-
en egy bar·ti focimeccset j·tszot-
tak le egym·ssal a di·kok. A tˆr-
tÈnelmi vetÈlkedı zs˚rijÈt Holcz-
man Ilona Ès Jagos HelÈn ma-
gyar szakos tan·rnık, Vadas RÛ-
bert tˆrtÈnelemtan·r Ès a tatab·-
nyai Fazekas JÛzsef tˆrtÈnelem-,
fˆldrajz- Ès filozÛfiatan·r alkot-
t·k ñ utÛbbi a zs˚ri elnˆke. A tÌz,
egyenkÈnt hatfıs csapatnak
(elemi Ès lÌceumi oszt·lyosok ve-
gyes csapatai) nyolc feladatban
kellett remekelni, amelyek vil-
l·mkÈrdÈsekbıl, vaktÈrkÈpek-
bıl, elıadott jelenetekbıl, kira-
kÛsbÛl ·lltak. A rÈsztvevık em-
lÈklapokkal gazdagodtak, az el-
sı h·rom helyezett pedig ÈrtÈkes
kˆnyvadom·nyokban rÈszes¸lt.
A nyolcas sz·m˙ csapat di·kjai,
Ambrus ¡kos, Balla Fruzsina
Hasznosi ¡d·m, Kuzm·nyi Csa-
ba, SzabÛ Csongor Ès Szecsansz-
ki R˙ben ·llhattak fel a dobogÛ-
ra. A kitartÛ k¸zdelmet egy fi-
nom csokol·dÈtort·val is megju-
talmazt·k a szervezık.

Szamos Mariann

Nemzettudat és közösségi célok

⁄jabb elismerÈs
dr. Wilhelm S·ndornak
Dr. Wilhelm S·ndor szÈkelyhÌdi
nyugalmazott biolÛgia szakos ta-
n·r, halbiolÛgus (kÈp¸nkˆn jobb-
ra) az …letfa emlÈkplakett ez¸st fo-
kozat·t vehette ·t m·rcius 13-·n, az
¸nnepi rendezvÈnyek alkalm·val a
Magyarorsz·g fˆldm˚velÈs¸gyi mi-
niszterÈtıl, Fazekas S·ndortÛl.

A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum
egykori tan·r·t oktatÛ, kutatÛ
munk·ja, magyar Ès rom·n nyelv˚
hal·szati, ismeretterjesztı tevÈ-
kenysÈge, a Partium kultur·lis Ès
nÈprajzi hagyom·nyainak megırzÈse ter¸letÈn
vÈgzett kiemelkedı munk·ja, a szÈkelyhÌdi m˙-

zeum lÈtrehoz·sa elismerÈsekÈnt t¸ntettÈk ki.
Gratul·lunk!

A di·ktan·cs kÈpviselıi koszor˙zz·k az iskola nÈvadÛj·nak szobr·t 

A di·kok korh˚ tˆrtÈnelmi jelenetet adtak elı az iskola elıtt

‹nneplı szÈkelyhÌdiak a kˆzponti rendezvÈnyen

fotók: Kovári Krisztián´́
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ÑErre Csipike olyant mondott,
hogy megremegtek belÈ a vir·gok

s f¸vek ñ a f·k nem, mert azok
edzettebbek voltak. Ezt mondta:

ñ NÈzze meg az ember!
Alighogy kiejtette a rettentı

gorombas·got, m·ris megb·nta,
de nem volt mit tenni.î

Itt a tavasz, kuruttyolunk! ñ tal·n ez is le-
hetne a szlogenje annak a kisiskol·soknak
szÛlÛ vetÈlkedınek, melyet az idÈn tizen-
hetedik alkalommal szerveztek meg az er-
dÈlyi magyar elemist·knak, a szÈkelyhÌdi
kˆrzeti szakaszt m·rcius 7-Èn. Hagyom·ny
szerint minden Èvben m·s-m·s gyermek-
irodalmi m˚ kˆrÈ Èp¸lnek a verseny felad-
v·nyai, idÈn Fodor S·ndor Csipike cÌm˚
meseregÈnye kalauzolta a nebulÛkat a ter-
mÈszet, a kÈpzelet, a mese vil·g·ba. Az is
hagyom·ny, hogy nÈgyfıs csapatok verse-
nyeznek, minden csapatban elıkÈszÌtıstıl
negyedikesig. A 2015-ˆs Kurutty SzÈkely-
hÌd-kˆrzeti szakasz·n kilenc csapat mÈrte
ˆssze tud·s·t: a Kincskeresık (…rolaszi), a
Nosza Brekik, Sz¸rke GÈmek Ès Gyurgya-
lagok (…rszalacs), valamint a h·zigazda
szÈkelyhÌdi Petıfi S·ndor KˆzÈpiskola ˆt
csapata, a Csipet-csapat, a Bet˚vetık, a
GÈzeng˙zok, a S¸rgı-forgÛk Ès Vag·ny
TˆrpÈk nÈgy-nÈgy kisdi·kja.

A v·rosi m˙zeumban nÈpes szurkolÛse-
reg v·rta a megmÈrettetÈst. P¸sˆk Juli·n-
na tanÌtÛnı, kˆrzeti szervezı, valamint
Kozma S·ndor igazgatÛhelyettes kˆszˆn-
tı- Ès bÌztatÛ szavai ut·n kezdetÈt vette a
vetÈlkedı.

Az ˆsszesen elÈrhetı 100 pontÈrt hat te-
r¸leten mÈrtÈk ˆssze t·jÈkozotts·gukat,
r·termettsÈg¸ket a gyerekek:

ElsıkÈnt, reggel lÈvÈn, Csipike zenÈs
reggeli torn·j·t kellett bemutatniuk,
¸gyessÈgi prÛbakÈnt, a csapatoknak,
majd a meseregÈnyben megjelenı ·lla-
tokkal ñ a nagy fakop·nccsal, s¸nnel, vˆ-
rˆs mÛkussal, sebes pisztr·nggal, vakond-
dal, erdei vˆrˆshangy·val ñ kapcsolatos
ismereteikrıl kellett sz·mot adjanak a ver-
senyzık vill·mkÈrdÈsek, szÛbeli bemuta-
t·s Ès rajz form·j·ban. A kˆvetkezı meg-
mÈrettetÈs a gyerekek idegen nyelvi is-
mereteit, ÑelıadÛ-m˚vÈsziî tehetsÈgÈt tet-
te prÛb·ra: angol nyelven adt·k elı, h·-

rom percben a mese
egy-egy jelenetÈt. Ter-
mÈszetesen nem marad-
hatott ki a matematika
sem, egy egy·ltal·n nem
kˆnny˚, a mese cselek-
mÈnyÈhez kapcsolÛdÛ
feladatsor megold·s·-
nak form·j·ban, amit a
szintÈn nem egyszer˚,
m˚vÈszetek kategÛri·-
ba besorolt prÛba kˆve-
tett. A mindent eldˆntı
anyanyelvi feladv·-
nyok a Ñkisebbekî, illet-
ve Ñnagyokî sz·m·ra
m·r differenci·ltan je-
lentek meg. …rdekessÈ-
ge volt a verseny ezen
szakasz·nak a versÌr·sra
vonatkozÛ feladat
(IIIñIV. oszt·ly):
Miut·n visszatÈrtem a
gonosz tˆrpÈk vil·g·-
bÛl, bar·taim versekkel
aj·ndÈkoztak meg. KÈr-
lek, lepjetek meg ti is egy
nyolcsorossal, melynek cÌme: Csipike
nÈlk¸l mit Èr az erdı?
ÑCsipike gyere, gyere m·r,
Hi·ba vagy gonosz, az egÈsz erdı v·r.
Ezzel a verssel kˆszˆntelek tÈged,
RemÈlem, ezzel megl·gyult a szÌved!î
(Kincskeresık csapat, …rolaszi)

A kora dÈlut·nba ny˙lÛ vetÈlkedı vÈgÈn,
a szok·s szerint nehÈz helyzetben lÈvı,
GellÈn Be·ta Gizella (…rszalacs), Nagy
Mel·nia (…rolaszi), Bokor ErzsÈbet M·r-
ta, Moln·r Aranka Ès az alulÌrott (SzÈ-
kelyhÌd) alkotta zs˚ri ·ltal megÌtÈlt pon-
tok alapj·n a legjobb eredmÈnyt elÈrı

szÈkelyhÌdi GÈzeng˙zok (SzÈl ¡bel Le-
vente ñ elıkÈszÌtıs, Bokor NimrÛd ñ el-
sıs, Cservid ¡kos ñ harmadikos, VÌgh
Dominik D·niel ñ negyedikes; felkÈszÌ-
tık: Bokor ErzsÈbet M·rta, P¸sˆk Juli·n-
na Magdolna, PÈter-PakÛ Andrea tanÌtÛ-
nık) Ès az Èrszalacsi Nosza Brekik (Pin-
tÈr Tibor ñ elsıs, F¸zesi Beatrix ñ m·so-
dikos, Lakatos Rebeka ñ harmadikos,
SzabÛ RÛzsa ñ negyedikes; felkÈszÌtık:
Polenszki …va, GellÈn Be·ta Gizella, Vida
Erika …va, Tatai Magda, Sz·ntÛ Judit, MÛ-
ricz AnikÛ, Kiss Judith, SzabÛ ¡gnes Lil-
iana tanÌtÛnık) csapata jutott tov·bb a
verseny nagyv·radi megyei szakasz·ra.

B¸szkÈk vagyunk minden rÈsztvevı
csapat minden tagj·ra, kˆszˆnj¸k a felkÈ-
szÌtı pedagÛgusok munk·j·t. Meggyızı-
dÈs¸nk, hogy a gyerekek kedvet kaptak
az olvas·shoz, a magyar gyermekiroda-
lom gyˆngyszemei ut·n is elkˆtelezett
olvasÛi maradnak a magyar Ès vil·giro-
dalom remekeinek. Ezzel m·r mindenki
nyert!

Erdei Ferenc

⁄jabb kˆnyvek bemutat·s·nak
lehetett szem- Ès f¸ltan˙ja SzÈ-
kelyhÌd olvasni szeretı lakoss·-
ga. Kerekes TerÈzia, a v·rosi
kˆnyvt·r kˆnyvt·rosa ez alka-
lommal a negyedik olyan ki·llÌ-
t·st szervezte meg, amelynek
cÈlja az elm˙lt Èvekben beszer-
zett kˆtetek nÈpszer˚sÌtÈse volt.
A kikˆlcsˆnˆzhetı kˆnyvek szÌ-
nes kÌn·latot ny˙jtanak, Ès a
polcok kÈszen ·llnak az olvasni
v·gyÛk ostrom·ra.

A ki·llÌt·s h·rom napig volt
megtekinthetı m·rcius elejÈn a
m˙zeum Èp¸letÈben, a v·rosi
kˆnyvt·r nyitvatart·si Ûrarend-
jÈt kˆvetve (8ñ16 Ûra), Ès tˆbb,
mint hatsz·z l·togatÛ (tˆbbsÈ-
g¸kben di·k) lapozta ·t a leg-
˙jabb kˆteteket, amelyek nem
csup·n tÈm·ikban jelentettek
kÈzzelfoghatÛ gazdags·got, de
minısÈg¸knek kˆszˆnhetıen is
az intÈzmÈny ÈrtÈkes lakÛiv·
v·ltak.

A Nemzeti Kultur·lis Alap
(NKA) programjaiban rÈsztvevı
Bihar megyei kˆnyvt·rak h·rom
telep¸lÈs nevÈhez kˆthetık:
Nagyv·rad (Gheorghe ™incai
Megyei Kˆnyvt·r), Nagyszalon-
ta (Teodor Ne∫ V·rosi Kˆnyvt·r)

Ès SzÈkelyhÌd (v·rosi kˆnyvt·r).
Az NKA jÛvolt·bÛl tavaly de-
cemberben a negyedik M·rai-
kˆnyvcsomagot vehette ·t a szÈ-
kelyhÌdi kˆnyvt·r, amely 115 ˙j
kˆtetet tartalmazott, illetve a
Nemzeti Kultur·lis Alap elsı

csomagj·t 62 kˆtettel, Ès mind-
ezek mellett az intÈzmÈnyek
egy csodaszÈp kar·csonyi aj·n-
dÈkkal is gazdagodtak: Az Oszt-
r·kñMagyar Monarchia Ìr·s-
ban Ès kÈpben 21 kˆtetÈvel,
amelyek bemutatj·k a Monar-
chia t·jegysÈgeit, Ìgy Bihar me-
gyÈt Ès azon bel¸l SzÈkelyhidat
is. A ki·llÌt·s rÈszekÈnt az emlÌ-
tett aj·ndÈkcsomagokban Èrke-
zetteken kÌv¸l helyet kapott nÈ-
h·ny v·s·rolt kˆnyv is. 

A 2011 Ès 2014 kˆzˆtt e prog-
ramok jÛvolt·bÛl beszerzett kˆ-
tetek nÈlk¸l nem lennÈnek ˙j,
szÈp kiad·sokban megjelente-
tett, Èrdekes Ès hasznos tÈm·j˙
kˆnyvei a bibliotÈk·nak. A v·-
s·rolt kˆnyvek sz·ma minim·-
lis, ha csup·n ezekre a kiutalt fi-
nanszÌroz·si ˆsszegekre t·masz-
kodva kellene megoldani a fo-
lyamatos ·llom·nyfrissÌtÈst, ak-
kor igencsak hi·nyosak lennÈ-
nek a most roskad·sig zs˙folt

polcok, amelyeken hossz˙ Ève-
kig csak szÈthullÛ, poros kiad·-
sokat lehetett l·tni.

Tˆbb, mint ezer kˆnyv ker¸lt a
kˆnyvt·r tulajdon·ba az elm˙lt
h·rom Èvben, Ès idÈn tov·bb
folytatÛdik a program, az NKA
·ltal finanszÌrozott m·sodik for-
dulÛval. Az igÈnyelt kˆnyvek
list·j·nak ˆssze·llÌt·s·ban min-
den koroszt·ly tal·lhat az Èrdek-
lıdÈsÈnek megfelelı olvasniva-
lÛt, de Kerekes TerÈzia kiemel-
ten fontosnak tartja olyan cÌmek
szerepeltetÈsÈt, amelyekre elsı-
sorban di·koknak lehet Ès van
is igÈnye, hiszen ık a jˆvı ol-
vasÛkˆzˆnsÈge. RemÈlhetıen
ezeknek a kˆteteknek kˆszˆn-
hetıen v·lik majd el nÈh·ny Èv
m˙lva, hogy kibıl lesz kˆnyv-
forgatÛ felnıtt, ki fog majd Ñ·hÌ-
tattal, szenvedÈllyel, figyelem-
mel Ès kÈrlelhetetlen¸l olvasniî
(M·rai S·ndor).

Szamos Mariann

Itt a tavasz, kuruttyolunk!

Remek kötetek a könyvtárban

A nÈgyfıs csapatok sok izgalmas feladatot oldottak meg

A di·kok Èrdeklıdve forgatt·k a kˆnyvt·r leg˙jabb kˆteteit

Fodor S·ndor
Csipike cÌm˚
meseregÈnye

kalauzolta
a nebulÛkat
a termÈszet,

a kÈpzelet,
a mese vil·g·ba

fotók: Kovári Krisztián´́
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RMDSZ-berkekben megyeszerte
zajlottak a tiszt˙jÌtÛ gy˚lÈsek. SzÈ-
kelyhÌdon m·rcius 20-·n, pÈnte-
ken a m˙zeum Èp¸letÈben gy˚ltek
ˆssze a szervezet tagjai, szimpati-
z·nsai, hogy megtarts·k a helyi Ès
kˆrzeti szervezet tiszt˙jÌt·s·t.

A szÈkelyhÌdi RMDSZ helyi tiszt˙jÌt·-
s·n jelen volt Borsi LÛr·nd megyei k¸l-
dˆtt, kinek vezetÈsÈvel a jelenlÈvık
megszavazt·k a gy˚lÈsvezetı bizotts·-
got Ès a jegyzıkˆnyvvezetı szemÈlyÈt.

OrmÛs Gyˆrgy lekˆszˆnı elnˆk meg-
tartotta tevÈkenysÈgi besz·molÛj·t,
melyben kiemelte a szervezet hathatÛs
segÌtsÈgÈvel megvalÛsÌtott rendezvÈ-
nyeket, de ugyanakkor r·vil·gÌtott arra,
hogy a munka folyamatos, elvÈgzendı
feladat mindig van, volt Ès lesz, s hogy
Èrdemes lenne nagyobb publicit·st ad-
ni a kifejtett tevÈkenysÈgnek, hogy a
v·ros lakÛi mindig legyenek tiszt·ban a
szervezet megvalÛsÌt·saival. A lekˆszˆ-
nı elnˆk besz·molÛj·t az Èrintett tar-
tÛzkod·s·val a szervezet tagjai egyhan-
g˙lag elfogadt·k. Ezt kˆvette a tiszt˙jÌ-
t·si ceremÛnia, melynek keretÈben BÈ-
res Csaba a helyi szervezet elnˆki tiszt-
sÈgÈre javasolta Kıv·ri Gyˆngyi tan·-
csost, mondv·n ÑmÈltÛ a szavazÛk bi-
zalm·hoz, kreatÌv, s szemÈlyÈre mindig
mindenben lehet sz·mÌtaniî. Kıv·ri
Gyˆngyi, az RMDSZ szÈkelyhÌdi nı-
szervezetÈnek elnˆke elfogadta a jelˆ-
lÈst, Ìgy a jelenlÈvık az Èrintett tartÛz-
kod·s·val megv·lasztott·k a helyi szer-
vezet elnˆkÈnek. Kˆvetkezett a helyi
v·lasztm·ny kialakÌt·sa, mely ez alka-
lommal is 21 fıt sz·ml·l, valamint az
etikai Ès fegyelmi Ès az ellenırzı bi-

zotts·gok megv·laszt·sa. A helyi szer-
vezet gy˚lÈsÈnek utolsÛ napirendi
pontja a kˆrzeti k¸ldˆttgy˚lÈsre valÛ
k¸ldˆttek megv·laszt·sa volt.

A SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ falvak helyi
RMDSZ-szervezeteiben is megejtettÈk
a tiszt˙jÌt·sokat. Csokalyon SzabÛ Szil-
via lett az ˙jonnan v·lasztott elnˆk,
mÌg …rkˆbˆlk˙ton GıdÈr Attila, Hegy-
kˆzszentmiklÛson Kaszoni S·ndor,
Nagyk·gy·n Nagy Istv·n, …rolasziban
pedig Komsa CecÌlia maradt az elnˆk. 

SzintÈn m·rcius 20-·n kicsit kÈsıbb
meg is Èrkeztek a falvak k¸ldˆttei is a
szÈkelyhÌdi m˙zeum Èp¸letÈbe, ahol
szintÈn Borsi LÛr·nd vezette az
RMDSZ kˆrzeti tiszt˙jÌtÛ gy˚lÈsÈt.

BÈres Csaba, a szÈkelyhÌdi RMDSZ
kˆrzeti elnˆke megtartotta besz·molÛ-
j·t kiemelve az RMDSZ lobbitevÈkeny-
sÈgÈnek, munk·j·nak kˆszˆnhetı
megvalÛsÌt·sokat. (elker¸lı ˙t, ivÛ- Ès
szennyvÌzh·lÛzat, nagyk·gyai iskola
fejlesztÈse, szoci·lis kˆzpontok, a kˆ-
zÈpiskola fejlesztÈse, utak javÌt·sa stb.)
Az elnˆki besz·molÛt a k¸ldˆttgy˚lÈs
egyˆntet˚en elfogadta Ès megszavazta.

Kˆvetkeztek a kˆrzeti etikai Ès fe-
gyelmi, valamint az ellenırzı bizotts·-
gok tagjainak megv·laszt·sai, majd a
tÈnyleges tiszt˙jÌt·s, amikor is OrmÛs
Gyˆrgy javaslat·ra ˙jra BÈres Csaba je-
lˆltetett az elnˆki tisztsÈgre, melyet az
Èrintett tartÛzkod·s·val meg is szava-
zott a k¸ldˆttgy˚lÈs. A kˆrzeti v·laszt-
m·ny 37 tagot sz·ml·l, melynek jÛl be-
v·lt algoritmusa most is megmaradt
(SzÈkelyhÌd 17 fı, Csokaly, …rolaszi,
…rkˆbˆlk˙t, HegykˆzszentmiklÛs,
Nagyk·gya 4-4 fı).

Fekete Katalin

A 2002/55-ˆs s¸rgıssÈgi rende-
let ÈrtelmÈben ÷nˆkre a kˆvet-
kezı kˆtelessÈgek h·rulnak:
1) Az (1) cikkelyben jelzett ku-
ty·k tulajdonosaira, illetve idıle-
ges tulajdonosaira a kˆvetkezı
kˆtelessÈgek h·rulnak:
a) legkevesebb 18 Èves legyen;
b) tˆkÈletes cselekvÈsi kÈpessÈ-
gekkel rendelkezzen;
c) ne legyen szemÈly elleni b˚n-
cselekmÈny miatt elÌtÈlve.
2) Az (1), illetve a (2)-es cikkely
1. bekezdÈsÈben jelzett kuty·k

tulajdonosai, idıleges tulajdono-
sai kˆtelesek ·llataikat a Nem-
zetkˆzi EbtenyÈsztı Egyes¸let
rÈszÈt kÈpezı Rom·niai Ebte-
nyÈsztı Egyes¸let nyilv·ntart·-
s·ba vÈtetni, Ès l·thatÛ mÛdon
felt¸ntetni a lakrÈsz, az ingatlan
vagy az ingatlant ˆvezı kerÌtÈs
vonal·n, legkevesebb 15◊25 cm-
es t·bl·n a ÑHarapÛs kutyaî, il-
letve ÑVeszÈlyes kutyaî figyel-
meztetÈst.

Az (1) cikkely ·ltal meghat·-
rozott kuty·k tulajdonosai kˆ-

telesek a lakhely¸k, illetve a
kuty·k tart·shelyÈnek megfele-
lı rendırırsˆn a letenni a
Nemzetkˆzi EbtenyÈsztı Egye-
s¸let rÈszÈt kÈpezı Rom·niai
EbtenyÈsztı Egyes¸let ·ltal ki-
·llÌtott igazol·s fÈnym·solat·t,
mely tan˙sÌtja a kutya (1)-es
cikkely szerinti besorol·s·t, va-
lamint a kˆvetkezı tartalm˙,
saj·t felelıssÈgre tett nyilatko-
zatot:
a) a kutya tetov·lt vagy mikro-
csipes azonosÌtÛ sz·ma,

b) a kuty·nak a tˆrvÈny ·ltal elı-
Ìrt olt·sainak igazol·s·t;
c) az emlÌtett tˆrvÈny (1)-es
cikkelyÈnek a) bekezdÈse ·ltal
elıÌrt, a kutya steriliz·l·s·t iga-
zolÛ iratot;
d) a tˆrvÈny (1)-es cikkelyÈnek
a) bekezdÈse ·ltal emlÌtett kutya
·ltal okozott k·rok ir·nti polg·ri
felelıssÈgv·llal·si biztosÌt·s
meglÈtÈt igazolÛ irat;
3) Lakhelyv·ltoztat·s esetÈn az
(1)-es cikkely hat·skˆrÈbe tarto-
zÛ kutyatulajdonosok kˆtelesek
48 Ûr·n bel¸l t·jÈkoztatni az ille-
tÈkes rendırırsˆt;
4) Az (1)-es cikkelybe besorolt
kuty·k elhull·s·t, illetve az (1)-

es cikkely b) bekezdÈsÈbe beso-
rolt kuty·k elidegenÌtÈsÈt a tulaj-
donosok 48 Ûr·n bel¸l kˆtelesek
kˆzˆlni az illetÈkes rendırırs
kÈpviselıivel.

KÈrj¸k a veszÈlyes, illetve
agresszÌv kuty·k tartÛit, hogy
tov·bbi felvil·gosÌt·s vÈgett
keressÈk fel a lakhely¸k sze-
rint illetÈkes rendıri kÈpvi-
seletet.

A veszÈlyes, illetve agresszÌv
kuty·k tart·s·ra vonatkozÛ
tˆrvÈnyes elıÌr·sok be nem
tart·sa polg·ri, esetenkÈnt a
tulajdonosokra nÈzve b¸nte-
tıelj·r·si kˆvetkezmÈnyek-
kel j·rhat.

Rendorségi tájékoztató
A veszélyes, illetve agresszív kutyák tartóinak figyelmébe

A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum orvosi rende-
lıjÈben aktÌvan folyik a di·kok egÈszsÈg¸gyi
ell·t·sa, illetve felmÈrÈse. Mi sem bizonyÌtja
ezt jobban, mint hogy a gyÛgyÌt·s mellett dr.
Csord·s Csaba JÛzsef h·ziorvos a szenvedÈly-
betegsÈgekrıl tartott elıad·s-sorozatot az is-
kola tizedikes di·kjai sz·m·ra Zl„gnean Edina
pszicholÛgus kˆzrem˚kˆdÈsÈvel. 

Elıszˆr m·rcius 10-Èn szembes¸lhettek a
di·kok az alkohol Ès az alkoholf¸ggısÈg k·-
ros hat·saival. Az elıad·s alatt diabemutatÛt
Ès kisfilmeket tekinthettek meg a tanulÛk,
melyeket t·tott sz·jjal kÌsÈrtek figyelemmel.
Egy kisebb kÌsÈrletnek is rÈszesei lehettek,
melynek elvÈgzÈsÈre a doktor ˙r egy ¸gyes
kez˚ l·nyt kÈrt fel segÌtınek. A kÌsÈrlethez
sz¸ksÈg volt egy toj·s fehÈrjÈjÈre, melyet egy
fÈl deci p·link·val kevertek ˆssze. Az alko-
hol hat·s·ra a toj·s fehÈrje szinte teljesen ki-
csapÛdott, a hat·s pedig valÛban elrettentı
pÈld·nak bizonyult. A bemutatÛ cÈlja az volt,
hogy a di·kok szembes¸ljenek azzal a tÈny-
nyel, hogy milyen k·ros hat·ssal van az alko-
hol a szervezet¸kre.

Az egy hÈttel kÈsıbbi, m·sodik elıad·s tÈ-
m·ja a nikotinf¸ggısÈg volt. IsmÈtelten dia-
bemutatÛ segÌtsÈgÈvel prÛb·lt·k felhÌvni a
di·kok figyelmÈt arra, hogy a cigaretta fo-
gyaszt·sa nem j·tÈk, mivel komoly f¸ggı-
sÈghez vezet, k·rosÌtja az egÈszsÈget, a bır
korai ˆregedÈsÈhez vezet, rossz leheletet,
t¸dır·kot okoz, Ès ez csak nÈh·ny k·ros ha-
t·s azok kˆz¸l, amelyeket felsorolhatunk.
M·rcius 24-Èn, a prevenciÛs elıad·sok har-
madik Ès egyben utolsÛ fordulÛj·ra ˆssze-
gy˚lt di·kok a k·bÌtÛszerek k·ros hat·sairÛl
hallhattak. Az iskola dÌsztermÈben figyelı
tanulÛk a felvezetı kÈrdÈsek ut·n rˆviden
megismerkedhettek a k·bÌtÛszer-fogyaszt·s
tˆrtÈnetÈvel, Ès azokkal a drogfajt·kkal
(gyorsÌtÛk, pl. kokain, speed; hallucinogÈ-
nek, pl. kannabisz, marihu·na, hasis, LSD;

szintetikus drogok, pl. ecstasy), amelyek a
fizikai Ès pszichikai f¸ggısÈget okozz·k. Az
elıad·s utolsÛ mozzanatakÈnt a drogos kar-
rierrıl szÛlÛ, Szabadra z·rva cÌm˚ rˆvidfil-
met nÈzett meg a kˆzˆnsÈg, amely a drog-
f¸ggısÈg kialakul·s·nak f·zisait v·zolta fel
egy gimnazista szerelmesp·r kapcsolat·n
kereszt¸l.

A szervezık az elıad·sokat ˙jra meg fog-
j·k tartani, a felsıbb oszt·lyokat is bevonva
a programba, Ès tov·bbi kutat·sokat szeret-
nÈnek vÈgezni, melyek cÈlja annak a feltÈr-
kÈpezÈse lenne, hogy mennyire elÈrhetıek
n·lunk, SzÈkelyhÌdon Ès a kˆrnyezı szÛra-
kozÛhelyeken ezek az anyagok (alkohol, ci-
garetta termÈszetesen korl·tlanul, viszont a
drogokkal kapcsolatos ismereteink jÛval
korl·tozottabbak ñ tal·n rendıri kˆzrem˚-
kˆdÈssel biztosabb inform·ciÛkat lehetne
szerezni). 

RemÈlj¸k, hogy az elıad·sok elÈrik cÈljai-
kat. Fontos tudatosÌtani a di·kokban, hogy
mennyire fontos az egÈszsÈg¸k, Ès a jÛzan
Èlet. TermÈszetesen nem lehet ıket megg·tol-
ni a kiprÛb·l·sban, hiszen ki ne gurÌtana le
egy-kÈt sˆrt Ès szÌvna el egy-kÈt cigarett·t a
buli Ès a t·rsas·g kedvÈÈrt, mÈg az anyagi
ÑbefektetÈsî is kibÌrhatÛ egy-egy alkalommal.
Ezzel mÈg nincs is nagy baj, mindaddig, amÌg
nem v·lik kÈnyszer˚sÈggÈ az ·llandÛ fo-
gyaszt·si v·gy. A drogokkal kicsit m·sabb a
helyzet, mint az elıbb felsorolt f¸ggısÈget
okozÛ cikkekkel, mivel veszÈlyesebbek, vala-
mint illeg·lis forgalmaz·suk Ès haszn·latuk
elrejti ıket a hÈtkˆznapok embere elıl, Ès ha-
t·saik is fokozottabban k·rosÌtj·k az Èletet.
A kiprÛb·l·s lehet vag·ny dolog, de a fizikai
Ès szellemi leÈp¸lÈsben nincs semmi kir·ly-
s·g. ÑNe sz˙rd el a karri-ered! î ñ Ìgy szÛl az
elıad·sok mottÛja. 

Elekes Anita
Ès Szamos Mariann

Szenvedélyekbetegségekrol
középiskolásoknak

Noi „kézben”
a városi RMDSZ

Kisfilmekkel szemlÈltettÈk az elrettentı pÈld·kat

BÈres Csaba, Borsi LÛr·nd, Kıv·ri Gyˆngyi, Csorba Kinga

Kovári Krisztián´́

K
ov

ár
i K

ri
szt

iá
n

´́

´́ ´́

´́



A rejtvÈnyben Wass Albert NagypÈnteki
siratÛ cÌm˚ versÈnek kÈt sor·t idÈzz¸k.

VÕZSZINTES: 1. Az elsı verssor kezdete 10. Ke-
nyÈrs¸tı kisiparos 13. A szÈlein z˙dul! 14. VÈg
nÈlk¸li ajtÛ! 15. ... a f¸stˆt a t¸dejÈre (mÈrtÈktele-
n¸l doh·nyzik) 17. Nagy jemeni kikˆtıv·ros 19.
Szeretne a vÈgÈn! 21. Ide, de ˆsszevissza! 22. Kˆ-
tıszÛ 23. Az elsı verssor vÈge 27. ¡tlı a kˆze-
pÈn! 28. RÈszben megcifr·z! 29. A krÛm vegyjele
30. Egyiptom egyik Ûkori fıv·rosa 32. Kertben a
fˆldet forgatom 34. Fokozottan vÈdett kis menyÈtfÈle
·llat 37. Tollat haszn·lÛ 38. A m·sodik verssor
F‹GG’LEGES: 1. ..., vetÈs, arat·s 2. SzÈlsı (nem kˆ-
zÈpsı) 3. BecÈzett S·ndor 4. P·ros sz·j! 5. M·s vall·si
felekezethez csatlakozna 6. Hivat·s 7. -va, ... 8. Magas-
rÛl al·hull 9. Erkˆlcsileg kifog·stalan szemÈly 10. NÈ-

ma p·va! 11. Az egyik napszakkal kapcsolatos 12.
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8 2015.
március

A kiadv·ny megjelenÈsÈt
t·mogatta:

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az …r Hangja Egyes¸let.
Nyom·s: Europrint Kft., Nagyv·rad. ï Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba ï Fıszerkesztı: Fekete Katalin
Munkat·rsak: BÈres AngÈla, BÌrÛ Orsolya, Hevesi Zolt·n, Juh·sz Gyˆrgy,
Kıv·ri Kriszti·n, MÈsz·ros Emıke, PÈter Emese, Szamos Mariann, Tiponu˛ Tibor
Arculat Ès tˆrdelÈs: Ferencz Csaba-Levente
SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 417435 S„cueni pia˛a Libert„˛ii nr. 1
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

SzÈkelyhÌd
V·ros

Polg·rmesteri
Hivatala

A 61. sz·munk keresztrejvÈnyÈnek megfejtıi kˆz¸l kˆnyvet nyert:
Orosz Tam·s (SzÈkelyhÌd)

Nyerjen könyvet!
REJTV…NY MEGFEJT…SE:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ ____________

NÈv: __________________________________________________________

Telefonsz·m: ________________________ PostacÌm: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

KÈrj¸k a kiv·gott szelvÈnyt dobja be ·prilis 20-ig az …r hangja

dobozok valamelyikÈbe: SZ…KELYHÕD ñ v·rosi kˆnyvt·r,

Magyari papÌrbolt, Kˆltı Attila b·r (a kˆrforgalom mellett),

…RK÷B÷LK⁄T ñ ABC, HEGYK÷ZSZENTMIKL”S ñ ABC.

A t·borokat m·r ˆtˆdik Ève
azzal a kifejezett cÈllal szerve-
zik, hogy krÛnikusan beteg
gyerekeknek kihÌv·sokkal,
szÛrakoz·ssal teli, mÈgis biz-
tons·gos kˆrnyezetet ny˙jt-
sanak. Ezekben a t·borokban
nem a betegsÈgÈ a fıszerep,
hanem biztons·gos kˆrnye-
zetet teremtenek ahhoz,
hogy t·borozÛik felfedezzÈk
saj·t lehetısÈgeiket, Ès ne a
korl·taikra koncentr·ljanak,
ˆnbizalmuk, ˆnÈrtÈkelÈs¸k
nˆvekedjen, kˆnnyebben te-
remtsenek kapcsolatokat.

A programok csupa kihÌ-
v·st ÌgÈrnek: kÈzm˚ves-fog-
lalkoz·sok, zene, szÌnj·tsz·s, fotÛ, lovagl·s, Ìj·-
szat, evezÈs/horg·szat, m·sz·s/magaskˆtÈlp·-
lya. A fiatalok tÌzfıs kiscsoportokban forgÛszÌn-
padszer˚en l·togatnak meg nÈgy k¸lˆnbˆzı
programot egy nap alatt. A foglalkoz·sok alatt
nincs verseny. Fontos az, hogy minden t·boro-
zÛ a saj·t ritmus·t felvÈve tudjon elmÈly¸lni
egy-egy j·tÈkos-kalandos programban. Esti le-
vezetıkÈnt pedig kˆzˆsen mennek a t·bori ka-
szinÛba, mesebeli lÈnyeket mentenek meg, t·n-
colnak vagy Èppen nagyokat beszÈlgetnek. 

A t·bor elsı turnus·t a 7ñ13 Èves diabÈtesz
betegsÈggel Èlı gyerekek sz·m·ra szervez-
z¸k, j˙nius 27ñj˙lius 4. kˆzˆtt. A m·sodik
alkalom j˙lius 25ñaugusztus 1. kˆzˆtt zajlik,
ide a 13ñ17 Èves diabÈtesz betegsÈggel Èlı
fiatalokat v·rj·k. Az utolsÛ t·bort 13ñ17 Èves
onkolÛgiai beteg fiatalok sz·m·ra, augusz-
tus 22ñ29. kˆzˆtt szervezz¸k.

A rendezvÈnynek helyszÌne a Maros megyei
Mezıs·lyiban tal·lhatÛ Andrei Ifj˙s·gi Kˆzpont.
Fontos, hogy t·boraink alatt kÈtnyelv˚ ñ rom·n
Ès magyar ñ kommunik·ciÛ folyik.

A programokon a t·borozÛk lÈtsz·m·val azo-
nos sz·m˙, alaposan felkÈsz¸lt ˆnkÈntes vesz
rÈszt Ès szervezi a t·bor mindennapjait. Az ˆn-
kÈnteseket a t·borban ManÛknak hÌvj·k: a
H·ziManÛk lesznek legtˆbbet a gyerekekkel,
ık lelkesÌtik ıket a programokon, segÌtik a t·-
bori mindennapokban; a MenıManÛk feladata

a programok kital·l·sa, levezetÈse, mÌg a l·tha-
tatlan biztons·got a DokiManÛk ñ orvosok,
egÈszsÈg¸gyi asszisztensek Ès szakorvosok ñ 24
Ûr·s orvosi fel¸gyelete biztosÌtja.A egÈszsÈg-
¸gyi ˆnkÈntesek csapata a betegsÈgtÌpus f¸gg-
vÈnyÈben v·ltozik: diabÈtesz t·borainkban dia-
betolÛgi·ban, mÌg onkolÛgiai t·borunkban on-
kolÛgi·ban j·rtas szakorvos is a t·bor teljes ide-
je alatt jelen van. A kellı ell·t·s ÈrdekÈben egy
szintÈn betegsÈgcsoportnak megfelelı orvosi
szoba ·ll a t·borozÛk rendelkezÈsÈre.

A t·bori men¸t orvos ellenırzÈsÈvel
dietetikus ·llÌtja ˆssze. Az egÈszsÈg¸gyi csapat
tagjai minden gyereknek a saj·t diÈt·j·t tisztelet-
ben tartva adagolj·k az Ètelt. Olyan gyerekeket
is fogadnak Ès ell·tnak, akik ÈtelÈrzÈkenysÈg-
ben szenvednek (glutÈn- vagy laktÛzÈrzÈkeny)
vagy speci·lis orvosi elıÌr·st kˆvetnek.

A kÈt diabÈteszes turnusra ·prilis 2-ig, az on-
kolÛgiai turnusra pedig ·prilis 23-ig lehet je-
lentkezni a gyerek kezelıorvosa ·ltal kitˆltˆtt,
Ès a szervezıkhˆz eljuttatott egÈszsÈg¸gyi
jelentkezÈsi lap ·ltal. (Ha az orvosnak erre nincs
lehetısÈge, akkor a sz¸lık is elk¸ldhetik post·n
a jelentkezÈsi lapot.) 

A szakorvosok list·ja, a jelentkezÈshez sz¸k-
sÈges inform·ciÛk, sz¸lıi visszajelzÈsek Ès a t·-
borral kapcsolatos tov·bbi tudnivalÛk a
http://yuppicamp.ro/hu oldalon tal·lhatÛk.

Barbura Aliz

Imahetet rendeztek a nagyk·gyai
reform·tus egyh·zkˆzsÈgben m·r-
cius elejÈn. A 2015-ˆs imahÈt
tÈm·j·t a brazÌliai keresztÈnyek dol-
gozt·k ki, ÑAdj innom!î (Jn 4,7) el-
nevezÈssel. Ez a felszÛlÌt·s JÈzus Ès
a sam·riai asszony tal·lkoz·sakor
hangzik el, amikor JÈzus inni kÈr az
asszonytÛl. Az egyetemes imahÈt
teljes egÈszÈben erre a tˆrtÈnetre
Èp¸lt, lÈpÈsrıl lÈpÈsre, minden este
a tal·lkoz·s egy-egy mozzanat·t
hallhatta ˙jra a gy¸lekezet.

HÈtfı este GilyÈn Katalin Kırispa-
takrÛl (udvarhelyi egyh·zmegye)
nyitotta meg az imahetet, aki a kije-
lˆlt igeszakasz alapj·n kihangs˙-
lyozta: Krisztus r·nk is ugyan˙gy
v·r, ahogy annak idejÈn arra az asz-
szonyra, a J·kob k˙tj·n·l, hiszen azt
olvashatjuk, hogy ÑSam·ri·n kellett
pedig ·tmennieî Ès Ñle¸lt a forr·s-
n·lî (Jn 4,4.6). 

Kedden GilyÈn Levente etÈdi (ud-
varhelyi egyh·zmegye) lelkip·sztor
hirdette az igÈt, Ès a szolg·latot kˆ-
vetıen a fiatalok ÈnekÈt kÌsÈrte gi-
t·rral. Hat·rozott Ès b·torÌtÛ prÈdi-
k·ciÛval szolg·lt kˆzˆtt¸nk, felhÌvta
a figyelmet arra, hogy ebben a tˆrtÈ-
netben ñ a mi tˆrtÈnet¸nkhˆz ha-
sonlÛan ñ JÈzus az, aki kezdemÈ-
nyezi a beszÈlgetÈst.

Az imahÈt harmadik napj·n a gy¸le-
kezet egykori lelkÈsze, Bara L·szlÛ
bihardiÛszegi lelkip·sztor telt pad-
sorok elıtt hirdette kˆzˆtt¸nk az IgÈt.

Szeretettel szÛlt elızı gy¸lekezetÈ-
hez, a sam·riai asszony Ès JÈzus tal·l-
koz·sa tˆrtÈnetÈnek abbÛl a rÈszÈ-
bıl, amikor az asszony felismerte,
hogy az, akivel beszÈl, nem m·s,
mint a megÌgÈrt Messi·s.

Cs¸tˆrtˆkˆn Balla Frigyes szÈkely-
hÌdi baptista lelkip·sztor szolg·lt. B·-
torÌtotta a gy¸lekezetet, Ès mint val-
l·stan·r a fiatalok ÈnekÈt kÌsÈrte gi-
t·rral. PÈnteken IllyÈs Tam·s Èrszıl-
lısi lelkip·sztor szolg·lt. ’szinte Ès
mÈly szavakkal tett bizonys·got ige-
hirdetÈsÈben KrisztusrÛl. FelhÌvta a
figyelmet arra, hogy Isten valÛs·gos
kapcsolatot keres vel¸nk. Ne csak
akkor hÌvjuk, amikor valami baj van,
hanem hagyjuk, hogy rÈsze legyen az
Èlet¸nknek.

Szombaton Ès vas·rnap Acacia Ès
Szilvia Mpofo-Kitata Lukibadiku volt
kˆzˆtt¸nk. H·l·sak vagyunk, hogy
erıvel Ès szeretettel hirdettÈk Isten
IgÈjÈt, illetve Ènekkel szolg·ltak a
gy¸lekezetben. Acacia fiataljainknak
afrikai dob foglalkoz·st tartott, ami-
nek k¸lˆnˆsen nagy sikere volt az is-
tentisztelet keretÈben is! 

H·l·sak vagyunk az imaheti alkal-
makÈrt, minden este ˆrˆmmel Ès re-
mÈnysÈggel telhetett meg szÌv¸nk
korsÛja az igehirdetÈseknek kˆ-
szˆnhetıen. Kˆszˆnj¸k azoknak a
csal·doknak, akik vendÈg¸l l·tt·k a
szolg·lÛ lelkip·sztorokat!

Bán Alpár 
nagyk·gyai reform·tus tiszteletes

Imahét
Nagykágyán

Egy gyerek életében soha nem lehet
a betegségé a foszerep
OnkolÛgiai beteg fiatalokat is fogad 2015-tıl a Yuppi T·bor!
⁄jra lehet jelentkezni a Yuppi T·borba, az egyetlen olyan rom·niai programra, amely
az ÈlmÈnyter·pia/ter·pi·s rekre·ciÛ innovatÌv mÛdszerÈt alkalmazza. IdÈntıl a kÈt cu-
korbetegeknek sz·nt t·bor mellett egy daganatos betegeknek sz·nt t·bort is meghirdet,
ahova olyan gyerekek jelentkezÈsÈt v·rja, akik nem tˆbb mint ˆt Ève fejeztÈk be onko-
lÛgiai kezelÈs¸ket. A t·borokban valÛ rÈszvÈtel ingyenes a gyerekek sz·m·ra.

Mindenki
Èlvezte a
dobol·st
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