
‹nnepi dÌszbe ˆltˆzˆtt SzÈ-
kelyhÌd v·rosa az Èv legszen-
tebb ¸nnepÈre, a Kar·csony-
ra. A Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸-
let, az RMDSZ helyi szerve-
zete Ès annak nıszervezete,
valamint a v·ros ˆnkor-
m·nyzat·nak kˆzˆs szerve-
zÈsÈben december 16ñ23.
kˆzˆtt ˆtˆdik alkalommal
rendeztÈk meg a hagyom·-
nyos Kar·csonyi v·s·rt.

A m˙zeum elıtti tÈren fel·l-
lÌtott nagyszÌnpadon dÈlut·-
nonkÈnt iskol·sok Ès Ûvod·-
sok ¸nnepi elıad·sai, a
nagylÈtai betlehemesek m˚-
sora, a helyi kult˙rcsoportok
ñ a Tini Dance Center T·nc-
st˙diÛ, Control Dance Group
Ès Enemy Dance ñ t·ncosai-
nak produkciÛi, a helyi kÛrusok
bemutatkoz·sa, a Debreceni Per-
gı Hagyom·nyırzı M˚hely elı-
ad·sa, a jankafalvi Ènek- Ès furu-
lyacsoport ¸nnepi ˆssze·llÌt·sa,
Bihar megyei nÈpt·nccsoportok
g·lam˚sora v·rta a v·s·rba kil·-
togatÛkat.

‹nnepÈlyes keretek kˆzˆtt kˆ-
szˆntˆttÈk az ˆtven Ève SzÈkely-

hÌdon h·zasodottakat, s ekkor
dÌjazt·k a 2015-ben kiemelkedı
eredmÈnyt elÈrt sportolÛinkat is.
Tal·lkoztak a kˆrzeti nıszerve-
zetek, a Stihl Timbersports fav·-
gÛ-, a Phoenix Sportegyes¸let
Ìj·sz-, a SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈs
csapata pedig labdaj·tÈk-bemu-
tatÛt tartott. Angyal OlÌvia Kar·-
csonyi titkok cÌm˚ kÈpzım˚vÈ-

szeti ki·llÌt·sa Ès az ez Èvben
meghirdetett v·rosi fotÛp·ly·zat
dÌjkioszt·sa is szÌnesÌtette a ren-
dezvÈnyt.

December 19-Èn SzÈkelyhÌd
kˆzpontj·ban elsı alkalommal
szerveztÈk meg az ÈrmellÈki Ès
Bihar megyei gazdanapi ki·llÌt·st
Ès termÈkv·s·rt. Ez a program-
pont a gazd·k ˆsszefog·sa, t·jÈ-

koztat·sa, tapasztalatcserÈje
mellett jÛtÈkonys·gi cÈlokat
is maga elÈ t˚zˆtt, illetve ter-
mÈkki·llÌt·ssal Ès -v·s·rral
v·rta a kil·togatÛkat.

Az ˆtˆdik Kar·csonyi v·s·r
esti forgatagainak kˆzˆnsÈ-
gÈt koncertek szÛrakoztat-
t·k, a hÈt folyam·n fellÈpett
a Buliszerviz, Tivadar JÛzsef,
a Coolio band, Moln·r J˙lia
szÌnm˚vÈsznı Ès a Sanzon
egy¸ttes, vÈg¸l 23-·n este a
nÈpszer˚ Kerozin zenekar
koncertezett.

Volt indi·n zene, csal·di
baba-mama melegedı, Ès a
gyermekek nagy ˆrˆmÈre a
jÛ ̂ reg Mikul·s is ell·togatott
a rendezvÈnyre.

A fah·zikÛkbÛl v·llalkozÛk
kÌn·lj·k portÈk·ikat, aj·ndÈk- Ès
kÈzm˚ves t·rgyak gazdag v·lasz-
tÈka v·rta a v·s·ri kˆzˆnsÈget.
Volt k¸rtıskal·cs, forralt bor Ès
meleg tea, fahÈj- Ès narancsillat,
szÌvet-lelket melengetı kar·cso-
nyi hangulat.

RÈszletes besz·molÛval janu·ri
lapsz·munkban jelentkez¸nk.

Fekete Katalin
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Húsz éve színpadon a Tini Dance Center

Teljes pompájában
az V. Karácsonyi vásár
K¸rtıskal·cs, forralt bor, fahÈj- Ès narancsillat a v·roskˆzpontban
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V·rakoz·son fel¸li
focieredmÈnyek
a TˆrekvÈstıl

…vÈrtÈkelı
beszÈlgetÈs
Nagy Botonddal

Adventi,
kar·csonyi
gondolatok

Az …r tv minden pÈnteken
este 20 Ûrai kezdettel
a www.erhangja.ro/tv
honlapon ˙j ad·ssal

jelentkezik,
amely keddenkÈnt

este 20 Ûr·tÛl
megtekinthetı a Briximp

k·belszolg·ltatÛ aprÛ-
hirdetÈsi csatorn·j·n is.

NÈzzenek benn¸nket!

Olvasóinknak áldott karácsonyi ünnepet
és boldog, sikeres új évet kívánunk!

Köszönto
A keresztÈny kult˙rkˆrben van
egy szÛ, amit ha kimondunk, ak-
kor mindenkinek szeretet, a bÈ-
ke, a nyugalom, a csal·d jut eszÈ-
be. Gyermeknek Ès felnıttnek
egyar·nt boldog mosoly ¸l az ar-
c·ra, ha ezt hallja: Kar·csony.

A Kar·csony a szeretet Ès az ˙j-
rakezdÈs ¸nnepe, hiszen JÈzus
sz¸letÈsÈvek egy ˙j korszak
kezdıdˆtt az emberisÈg tˆrtÈne-
tÈben.

Legyen h·t a Kar·csony a mi
Èlet¸nkben is a szeretetteljes, bol-
dog ˙jrakezdÈs ¸nnepe, mely
ˆsszehozza a vil·gban szÈtszÛrÛ-
dott csal·dtagokat, ha csak egy
telefon¸zenet erejÈig is.

Ilyenkor lehalkul a v·ros zaja, a
fenyık kar·csonyi fÈnybe ˆltˆz-
nek, lelk¸nket pedig aprÛ gyer-
tyal·ngok melengetik, mert meg-
sz¸letett a Megv·ltÛ, hogy az em-
bereknek szeretetet, hitet, re-
mÈnyt hozzon.

KÌv·nunk mindenkinek szere-
tetteljes, ·ldott kar·csonyt, bÈ-
kÈs, boldog, eredmÈnyekben
gazdag ˙j Èvet, kÌv·njuk, hogy az
elkˆvetkezendı esztendıben is
a szeretet, az ˆsszefog·s az
egy¸ttgondolkod·s jellemezze
mindennapjainkat. Ehhez kÌv·-
nunk jÛ erıt, egÈszsÈget, kitart·st
Ès lelki bÈkÈt.

Béres Csaba
polg·rmester

Ès Csuka József
alpolg·rmester

´́

Huszadik sz¸linapj·t ¸nne-
pelte a Tini Dance Center
t·ncst˙diÛ december 12-Èn
a szÈkelyhÌdi sportcsarnok-
ban. A partira minden egyko-
ri Ès jelenlegi t·ncos meghÌ-
v·st kapott. Energia, vid·m-
s·g, ˆrˆm Ès szeretet uralta a
Ñnagy csal·dî ¸nnepÈt.

A t·ncst˙diÛ meg·lmodÛja,
megalapÌtÛja Ès koreogr·fusa,
Ol·h Katalin Melinda kˆszˆn-
tˆtte a TDC-csal·dot Ès annak
bar·tait, t·mogatÛit. ElmesÈl-
te, hogy h˙sz Èvvel ezelıtt a
szÈkelyhÌdi Stubenberg-kas-
tÈly t·nctermÈnek Ûdon falai
kˆzˆtt kezdıdˆtt minden.

Folytatás
a 6. oldalon

‹nnepi fÈnyek ragyogj·k be a v·s·ri sokadalmat

Ol·h Katalin Melinda koreogr·fus a Ñnagy csal·dî kˆzepÈn

a szerzo felvétele/archív´́
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V·rosunk kÈt csapata tal·n a leg-
nagyobb meglepetÈse a Bihar
megyei ˆtˆdoszt·ly˙ labdar˙gÛ
bajnoks·gnak. Tavaly a szÈkely-
hÌdi fi˙k a kˆzÈpmezıny vÈgÈn, a
szentmiklÛsiak pedig a t·bl·zat
alsÛ felÈn vÈgeztek. Most, a tÈli
nagysz¸netben a Tˆri hatodik, a
Toldy pedig a nyolcadik a pont-
vad·szatban. A szÈkelyhÌdiak
m·r most egy hÌj·n annyi pontot
szereztek, mint tavaly az egÈsz
bajnoks·gban!

L·ssuk, hogy mi tˆrtÈnt az oktÛ-
beri besz·molÛnk Ûta. A Tˆrek-
vÈs sz·m·ra a tizenegyedik for-
dulÛban egy igazi rangadÛ kˆvet-
kezett. Az akkor ˆtˆdik szÈkely-
hÌdiak a mindaddig veretlen
BerettyÛszÈplak csapat·t fogad-
t·k. Tal·n az idÈny legjobb j·tÈ-
k·val rukkoltak elı a fi˙k. VÈgig kÈzben
tartva a mÈrkızÈst, Koncz Roland kÈt
szÈpsÈgdÌjas tal·lat·val, 2-1-re nyert a csa-
pat, a Biharon elÈrt dˆntetlen ut·n eddigi
legnagyobb sikerÈt elÈrve. A mÈrkızÈs
krÛnik·j·hoz hozz· tartozik, hogy a ven-
dÈgek nagyon nehezen viseltÈk a veresÈ-
get, egyik j·tÈkosuk reklam·l·sÈrt, m·si-
kuk szÌnÈszkedÈsÈrt kapott piros lapot, Ès
mehetett idı elıtt zuhanyozni.

NehÈz kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt
j·tszottak labdar˙gÛink

Idegenben mindig nehÈz, b·rki is legyen
az ellenfÈl. Ilyenkor ñ fıleg a megyei foci-

ban ñ nem sz·mÌtanak a pontsz·mok,
mindig a napi forma Ès ñ az esk¸llıi p·ly·t
l·tva ñ a pillanatnyi szerencse dˆnt. Bor-
zasztÛ rossz talajon Ès kis mÈret˚ ÑcsatatÈ-
renî fogadt·k fiainkat a hazaiak. Ha Ìrha-
tunk ilyet, tal·n a mieink sz·mÌtottak esÈ-
lyesebbnek, de semmikÈpp nem lÈphet-
tek nagykÈp˚en p·ly·ra a fi˙k. A hazaiak
hamar tudatosÌtott·k mindenkiben, hogy
t·bl·zat ide vagy oda, ık itt nyerni akar-
nak. Ebben sajnos segÌtsÈg¸kre volt a h·r-
mas j·tÈkvezetıi csapat is, vezetı gÛljukat
mintegy h·rommÈteres lesrıl szereztÈk.
ArrÛl, hogy ne h·tr·nnyal menjen az ˆltˆ-
zıbe a Tˆri, Boros J·nos gondoskodott,
mintegy harmincmÈteres szabadr˙g·sgÛl-

lal egyenlÌtett. A m·sodik fÈlidıben
egy ˙jabb esÈlyt kaptak a hazaiak a
bÌrÛtÛl. Ez˙ttal egy kÈpzeletbeli ke-
zezÈst l·tott a j·tÈkvezetı, a vendÈ-
gek heves tiltakoz·sa sem hatotta
meg, tizenegyest ÌtÈlt Esk¸llınek.
’k kˆszˆntÈk szÈpen, be is r˙gt·k,
Ìgy ˙jra vezettek. De csapatunk
mostan·ban sosem adja fel, elıbb
Ardelean egyenlÌtett, majd az utol-
sÛ percekben Marcel Madar is beta-
l·lt, Ìgy 3-2-es gyızelemmel jˆhet-
tek haza a sr·cok.

Heten jˆttek, de nem
voltak gonoszok

A tizenharmadik fordulÛ a t·bl·zat
szerint egy ˙jabb papÌrforma gyı-

zelmet mutatott. Az a Tataros Èrkezett SzÈ-
kelyhÌdra, aki az utÛbbi idıben pontot
sem nagyon szerzett. A tˆrtÈntek ut·n, azt
kell Ìrjuk, hogy most sem a h·rom pontÈrt
utaztak hozz·nk, hisz mindˆssze heten
Èrkeztek ÑvendÈgsÈgbeî. Nem okoztak
meglepetÈst azzal, hogy m·r a nyolcadik
percben levonultak a p·ly·rÛl, rˆgtˆn a
hazaiak vezetı gÛlja ut·n. A zˆld asztaln·l
meg·llapÌtott eredmÈny 3-0 lett, Ès k¸lˆn
pozitÌvum, hogy nem kellett kimosni a
szerelÈst a kˆvetkezı mÈrkızÈsre. Ezek
ut·n egy igen komoly veretlensÈgi soro-
zattal Èrkeztek a fi˙k az utolsÛ kÈt fordu-
lÛra. Elıbb a m·sodik helyezetthez uta-
zott a Tˆri, majd a harmadikat fogadt·k a
z·rÛmeccsen. Azzal mindenki tiszt·ban
volt, hogy b·rmelyik mÈrkızÈsen a pont-
szerzÈs is brav˙r lenne, az esÈlytelenek
nyugalm·val lÈphetett p·ly·ra SzÈkely-
hÌd. Fugyiv·s·rhelyen teljes kerettel sem
lett volna egy sÈtagalopp a meccs, de az,
hogy csak kÈt mezınyj·tÈkos ¸lt a vendÈ-
gek kispadj·n, kicsit elkeserÌtı. Ezt tetız-
te mÈg a teljesen fel·zott p·lya, egy ki·llÌ-
t·s a fÈlidıben, Ìgy a 8-0-·s hazai siker is
csak a szÈkelyhÌdiakra volt hÌzelgı. Ekko-
ra pofont m·r nagyon rÈg kapott a csapa-
tunk, Èrthetıen rosszkor jˆtt a hazai
z·rÛmeccs, a szintÈn feljut·si ·lmokat dÈ-
delgetı Hegykˆzp·lyi ellen. Ha V·s·rhe-
lyen azt Ìrtuk, hogy rˆvid volt a kispad, itt
sajnos mÈg kurt·bb lett, egy vÈdı mellett
a cserekapus is mezınyj·tÈkosnak ˆltˆ-
zˆtt. A sok negatÌv elıjel ellenÈre is kelle-

mes meglepetÈst okoztak fiaink
azzal, hogy vÈgig partiban voltak
a meccsen, Ñcsakî egy potyasza-
g˙ szabadr˙g·sgÛllal nyertek a
vendÈgek. Ha a pontszerzÈs nem
is siker¸lt, a Ñcserecsapatî bebizo-
nyÌtotta, hogy szÈp tavasz v·rhat
a TˆrekvÈs szurkolÛira.

RemÈnykeltı meccsek,
botr·nyos Èvz·r·s

Pillantsuk ·t a szomszÈdba is. A ti-
zenegyedik fordulÛban vÈgre a
HegykˆzszentmiklÛsi Toldy is ka-
pott egy remek lehetısÈget gÛl-
ar·ny·nak javÌt·s·hoz. Bar·tka ti-
zenegy j·tÈkossal utazott a meccs-
re, Ès mint a meccsen kider¸lt,
Ñkapusukî tal·n mÈg labd·t sem
l·tott eddig. Kis t˙lz·ssal, ami

mellÈ ment volna is gÛl lett, de a lÈnyeg,
hogy tÌzszer tal·ltak be a hazaiak, amire a
vendÈgek csak egy gÛllal tudtak v·laszol-
ni. A kˆvetkezı meccsre Hegykˆzp·lyiba
utazott a Toldy, az elızetesek alapj·n a
pontszerzÈs is meglepetÈs lett volna. Nem
Ìgy gondolt·k ezt a vendÈgek, akik rendkÌ-
v¸l fegyelmezett j·tÈkkal Ès kit˚nı taktik·-
val nyertÈk meg 1-0-ra a meccset. Ez az az
eredmÈny, amelyikre tal·n az egÈsz me-
gye felkapta a fejÈt Ès nagy erıt adhat a
csapatnak a tov·bbiakra nÈzve. …s ˙gy l·t-
szik, ezzel az opciÛval Èltek is a fi˙k, hisz
a Sportiskola ellen ˙gy nyertek 4-1-re,
hogy a fÈlidıben mÈg dˆntetlent mutatott
az eredmÈnyjelzı t·bla. Jˆhetett az ˙jabb
remÈnykedÈs, mint l·ttuk idegenben b·r-
hol kÈpes meglepetÈst okozni a Toldy.
Szentm·rtonban sem lÈptek ijedten p·ly·-
ra a fi˙k, sajnos 1-0-·s vezetÈs ut·n, sim·n
4-1-re kaptak ki. A z·rÛfordulÛban a rend-
kÌv¸l kellemetlen stÌlusban j·tszÛ Telegd
Èrkezett SzentmiklÛsra. A vÈgig par·zs
hangulat˙ mÈrkızÈsen a j·tÈkvezetı tele
hib·val f˙jta a sÌpot (fıleg a hazaiak k·-
r·ra), aminek meg is lett az eredmÈnye. 
2-1-es vendÈg vezetÈsnÈl kÈt hazai j·tÈkos
is b·ntalmazta a bÌrÛt, aki a 81. percben le-
f˙jta a meccset. Ezzel a Toldy nemcsak a
h·rom pontot vesztette el, hanem mindkÈt
j·tÈkos·t tizenhat (!) fordulÛra Ès 1100 lej
b¸ntetÈst is ki kell fizetnie majd. Nem errıl
az Èvz·rÛrÛl ·lmodtak a helyiek, de az ıszi
tabell·ra pillantva mÈgis ˆr¸lhetnek.

Juhász György

Minden szombaton 11 Ûr·tÛl
mesÈt olvasnak a legkisebbek-
nek. A SzÈkelyhÌdi Baba-Mama
Kˆr ·ltal elindÌtott program no-
vember vÈgÈn indult Ès febru·r
vÈgÈig tart. AlkalmankÈnt m·s-
m·s olvasÛvendÈg segÌtsÈgÈvel
ismerhetik meg a mai mesÈket,
mesekˆnyveket a gyerekek.

Felejthetetlen ÈlmÈnnyel lett
gazdagabb mindenki, aki ott volt
Vranyecz Art˙r kolozsv·ri sz·r-
maz·s˙ debreceni szÌnm˚vÈsz,
b·brendezı felolvas·s·n. (’ ren-
dezte a KÈt mese a h·rsfa alatt
cÌm˚ b·bj·tÈkot. Most j·tssz·k a
v·radi Lilliputban. Nagyon jÛ!)
Egy kedves mai mesÈskˆnyvbıl,

a Barni kˆnyvÈbıl olvasott fel
(Z·goni Bal·zs, szintÈn kolozs-
v·ri mesÈlı toll·bÛl).

Az esemÈny fÈnyÈt emelte az
Ûvod·sok munk·ibÛl ÌzelÌtıt
ny˙jtÛ szÌnes t·rlat, valamint a
mesekˆnyvek ez alkalomra ren-
dezett ki·llÌt·sa. A kˆnyvki·llÌt·-
son kicsik Ès nagyok megcsod·l-
hatt·k a v·rosi kˆnyvt·r leg˙jabb
gyerekkˆnyveit.

A baba-mama kˆr Ès v·rosi
kˆnyvt·r egy¸ttm˚kˆdÈse nem
˙j kelet˚, m·r az elm˙lt Èvekben
is tˆbb kˆzˆs program volt. A
mostani program meg·lmodÛja
Palczert Judit, a baba-mama kˆr
vezetıje. A felolvas·shoz a kˆny-

veket a kˆnyvt·r gyerekkˆnyv-
kÌn·lat·bÛl fogjuk kiv·lasztani.
SzerencsÈre ez nem jelent gon-
dot, hisz a magyarorsz·gi Nemze-
ti Kultur·lis Alap kˆnyvt·r-t·mo-

gat·si programj·nak kˆszˆnhetı-
en nagyon sok ÈrtÈkes kiadv·ny-
nyal bıv¸lt a kˆnyvkÌn·latunk,
ezen bel¸l is sok-sok kort·rs me-
sekˆnyvvel. A meseklubbal sze-

retnÈnk megismertetni, kicsit kˆ-
zelebb vinni ezen kort·rs ÌrÛk
mesÈit az olvasÛkhoz.

Kerekes Terézia
kˆnyvt·ros

Várakozáson felüli szereplés
JÛl teljesÌtettek a TˆrekvÈs Ès a Toldy labdar˙gÛi az ˆtˆdoszt·lyban

A bajnoks·g ·ll·sa az ıszi fordulÛk ut·n
1. Bihar 15 13 1 1 69-12 40
2. Hegykˆzp·lyi 15 12 1 2 59-11 37
3. Fugyiv·s·rhely 15 12 1 2 47-13 37
4. AlsÛlugas 15 9 2 4 32-30 29
5. Szentm·rton 15 9 1 5 42-28 28
6. SzÈkelyhÌd 15 8 3 4 29-25 27
7. BerettyÛszÈplak 15 7 4 4 41-24 25
8. SzentmiklÛs 15 7 1 7 34-31 22
9. Mezıtelegd 15 6 2 7 44-34 20

10. Frontiera 15 6 1 8 39-39 19
11. KˆrˆsrÈv 15 4 4 7 21-35 16
12. Sportiskola 15 4 3 8 30-50 15
13. Tataros 15 3 1 11 19-53 10
14. Bar·tka 15 3 1 11 26-64 10
15. Esk¸llı 15 2 1 12 23-60 7
16. V·rsonkolyos 15 1 1 13 20-66 4

Sok szÈp helyzetet ÈrtÈkesÌtettek a TˆrekvÈs labdar˙gÛi

Kovári Krisztián´́
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Meseklub a legkisebbeknek
Vranyecz Art˙r b·brendezı, a debreceni
szÌnh·z m˚vÈsze volt az elsı felolvasÛ
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ñ Hogyan alakult a 2015-ˆs
Èvetek?
ñ ElÈg Èrdekesen indult. Laz·bbra
vette mindenki kicsit a dolgokat,
v·rtuk a jÛ idıt, azt·n egyszer
csak felÈbredt¸nk, hogy nyakun-
kon a rom·n bajnoks·g. Kicsit
nehÈz volt a Ñkiolvad·sî a tÈli
·lombÛl, szinte csak ·prilis vÈgÈn
kezdt¸k el az edzÈseket. …n
mondjuk valamivel hamarabb
kezdtem, mert nekem ott volt az
EurÛpa-bajnoks·g is. J˙niusban
azut·n jˆtt az orsz·gos bajnok-
s·g, amit SzÈkelyhÌdon szervez-
t¸nk meg. Nem gyızˆm elÈggÈ
hangs˙lyozni, mennyire jelentıs
dolog ez, de l·tom, hogy sokan
nem tartj·k ezt olyan nagyra. Pe-
dig a szervezÈs jog·Èrt olyan tele-
p¸lÈsekkel voltunk versenyben,
mint BrassÛ-Poj·na vagy Beszter-
ce, akik m·r harmadik Ève szeret-
nÈk, hogy n·luk legyen az orsz·-
gos dˆntı. …s azt se felejts¸k el,
hogy nagyobb v·rosban azÈrt na-
gyon fel¸letnek van kitÈve egy ilyen ver-
seny. Ha BesztercÈre vittÈk volna a dˆn-
tıt, akkor az ottani Fokhagymafesztiv·llal
lett volna ˆsszecsapva, ami egy 25 ezres
nÈzısereget megmozgatÛ rendezvÈny.
SzÛval szerintem jelentıs lÈpÈs volt, hogy
mÈgis mi kaptuk meg a rendezÈs jog·t.
Igazs·g szerint egy kicsit tˆbb nÈzıre sz·-
mÌtottam, de az is igaz, hogy az idıj·r·s is
kˆzbeszÛlt, vÈgig lÛgott az esı l·ba, sıt, a
vÈge felÈ rendesen el is eredt. Ha pedig fi-
gyelembe vessz¸k, hogy kor·bban olyan
megyeszÈkhelyek, mint V·rad vagy Ko-
lozsv·r sem tudott tˆbb nÈzıt becsalogat-
ni, akkor azt kell hogy mondjam, hogy ez-
zel a kb. 370 nÈzıvel mi sem vallottunk
szÈgyent. A brit bÌrÛ is meg volt elÈgedve
a szervezÈs¸nkkel, egyetlen baki sem
volt, amit kiemelt volna. Mindenki vÈgez-
te a dolg·t, le voltak osztva szÈpen a fel-
adatok. …vek Ûta most tudtam a legnyu-
godtabban versenyezni, mert nem kellett
kˆzben folyton odafigyelnem a szervezÈs-
re is. EgyÈbkÈnt ahhoz a dˆntÈshez, hogy
SzÈkelyhÌd rendezhette meg az idei baj-
noks·got az is hozz·j·rult, hogy 2011-ben
mi m·r rendezt¸nk egy nemzetkˆzi Seli-
na-kup·t, Ès akkor kb. ezer ember jˆtt ki.

Az orsz·gos bajnoks·g ut·n jˆtt egy jÛ
hÛnap sz¸net, majd a ny·r m·sodik felÈ-
ben sorra egym·st ÈrtÈk a bemutatÛk,
szinte minden hÈtvÈgÈn odavoltunk fesz-
tiv·lokon, falunapokon. Peches volt ez az
Èv olyan szempontbÛl, hogy tˆbb rendez-
vÈnyt le kellett mondanunk, mert Èpp
egybeesett egy m·sikkal, amit m·r kor·b-
ban elv·llaltunk. Viszont pozitÌvum az,
hogy egy nagy rendezvÈnyszervezı cÈg-
gel t·rsulva idÈn eljutottunk tˆbb sˆrfesz-

tiv·lra, Ès ezeken annyira szerettek ben-
n¸nket, hogy m·r tˆbb meghÌv·st is kap-
tunk jˆvı Èvi rendezvÈnyekre. Ez nagyon
fontos, mert igaz·bÛl ezekbıl a bemuta-
tÛkbÛl tartjuk fenn magunkat.

Szeptember vÈgÈn azt·n elkezdt¸k a vi-
l·gbajnoks·gra valÛ felkÈsz¸lÈst. Ez na-
gyon intenzÌv m·sfÈl hÛnap volt. K¸lˆn
kiemelnÈm Petrescu Danit, aki ekkor vet-
te ki az Èves szabads·g·t Ès azt teljes egÈ-
szÈben a felkÈsz¸lÈsnek sz·nta, reggeltıl
estig ·llandÛan edzett. De a tˆbbiek is na-
gyon odatettÈk magukat, tˆbb mint har-
minc kˆbmÈter f·t v·gtunk fel a bı egy
hÛnap alatt, tˆbbet m·r nem is lett volna
honnan. Ez a kemÈny edzÈs azt·n vissza
is igazolÛdott a vb-n, kor·bbi Èvekben
ugyeb·r 1:32-es idıket csin·ltunk, most
1:19-et, eddig 50 m·sodpercre voltunk a
vil·gbajnoktÛl, most 25-re. IdÈn m·r csak
23 ezredm·sodpercre maradtunk le az
erıs kˆzÈpmezınytıl. Nagyon szoros volt
a verseny, egy m·sodpercen bel¸l volt
nÈgy csapat, nÈgy m·sodpercen bel¸l hÈt
csapat. Nagyon jÛ ÈrzÈs volt, hogy alig jˆt-
t¸nk le a szÌnpadrÛl, m·r hÌvtak is Buka-
restbıl gratul·lni, mint kider¸lt, vÈgig Èlı-
ben nÈztek minket a Eurosporton. Sv·jc
vÈg¸l is 23 ezredm·sodperccel megelı-
zˆtt minket, Ès ık jutottak tov·bb, de sze-
rintem Ìgy is nagyon jÛ eredmÈnyt Èrt¸nk
el. Ha nincs az egyik versenysz·mban egy
hib·m, ami h·romñnÈgy m·sodpercbe is
ker¸lt, mÈg elırÈbb vÈgezt¸nk volna. Jˆ-
vıre mÈg tˆbb odafigyelÈs, mÈg tˆbb fel-
kÈsz¸lÈs Ès remÈlem meglesz az a hi·ny-
zÛ nÈh·ny m·sodperc.
ñ Mi a helyzet az ut·npÛtl·scsapattal,
van-e tartalÈk?

ñ Nagyon nagy dolognak tartom, hogy si-
ker¸lt a csapatba olyan fiatal tehetsÈget is
behozni, mint Cser Szil·rd, aki m·r most,
h˙szÈvesen 14ñ15 m·sodperceket nyom
f˚rÈszben, mint Èn, aki Èvek Ûta ˚zˆm ezt
a sportot. De hadd emlÌtsem meg Nagy
Csongit is, akinek a munk·ja miatt keve-
sebb ideje volt a felkÈsz¸lÈsre, de kÈt hÈt
felkÈsz¸lÈs alatt a l·ncf˚rÈszes sz·mban
olyan idıket hozott, mint Costel Ple∫, aki
ugyeb·r a vil·g egyik legjobb l·ncf˚rÈsze-
se. Ez az egÈsz vil·gbajnoks·g nagyon fel-
spanolta a fi˙kat. Petrescu Dani ÈletÈben
nem v·gott 26 m·sodperces underhandet,
most megcsin·lta. Mindezt ˙gy, hogy ˆt
Ève nem kapott ˙j felszerelÈst. H·tha most
siker¸lt a Stihl Rom·ni·n·l kij·rnom azt,

hogy fel˙jÌtsuk a felszerelÈsein-
ket, akkor remÈlhetıleg meglesz
az az 1 perc 10ñ11 m·sodperc kˆ-
r¸li idı, amit Èn szeretnÈk. S jˆvı-
re a most mÈg ifi kor˙ Bal·zsi
D·vid is indulhat az orsz·gos baj-
noks·gon, aki nagyon tehetsÈ-
ges, Èn szerintem ott lesz, ahol
Szili. SzÛval van tartalÈk ebben a
csapatban. IdÈn az is sokat jelen-
tett, hogy a vb-keretnek csak a
tartalÈkosa nem volt szÈkelyhÌdi,
s Ìgy maga a nÈgyfıs keret vÈgig
egy¸tt tudott edzeni. H·tha jˆvı-
re az is ˆsszejˆn, hogy ˆtbıl ˆt
szÈkelyhÌdi lesz.
ñ Hogy Èrzed, SzÈkelyhÌdon Ès
a kˆrnyÈken nÈpszer˚ lett ez a
sport?
ñ Szerintem igen, ˆr¸lˆk, hogy
most m·r nem sima fav·gÛkÈnt,
hanem csapatkÈnt, sportolÛkkÈnt
tekintenek r·nk. IdÈn egy egÈsz
kis szurkolÛt·bor kÌsÈrt el ben-
n¸nket Poznanba, a lengyelorsz·-
gi vb-re, Ûri·si hangulatot terem-

tettek. Olyan hatalmas show egy ilyen vi-
l·gverseny, amit csak az Èrt meg, aki ·tÈli.
Nagyon ˆr¸lt¸nk annak, hogy szÈkelyhÌ-
diak is ott szurkoltak nek¸nk, pedig 16
Ûr·s ˙t, pÈnz, f·rads·g, de jˆttek vel¸nk.
ñ Lesz ˙jÈvi fogadalmad?
ñ Nem is tudom... Kor·bban szilveszterkor
mindig tettem k¸lˆnbˆzı fogadalmakat,
amelyeket azÈrt nem tudtam bev·ltani,
mert t˙l sokat akartam. Most ink·bb azt
mondom, mindent megteszek azÈrt, hogy
jˆvıre a teljes vb-keret szÈkelyhÌdi legyen,
hogy ott legy¸nk, ahol lenn¸nk kell. Hogy
ne elıtt¸nk, hanem mˆgˆtt¸nk legyen az
a 23 ezredm·sodperc. Akkor meg leszek
majd elÈgedve a 2016-os Èvvel.

Hevesi Zoltán

RendkÌv¸li tan·cs¸lÈst tartottak
december 10-Èn SzÈkelyhÌd kÈp-
viselıi a v·rosi m˙zeumban. Min-
den tÈma a kˆltsÈgvetÈst Èrintet-
te. Bocor Andrea, a polg·rmesteri
hivatal fıkˆnyvelıje mutatta be
az elsı napirendi pontot, a kˆlt-

sÈgvetÈs elfogad·s·t. Mivel a
pÈnzˆsszegek cÈlir·nyosak, ezÈrt
nem volt min vitatkozni a kÈpvi-
selıknek. Nagy tˆbbsÈgben elfo-
gadt·k a besz·molÛt, aminek Èr-
telmÈben 279 700 lej jutott a
nagyk·gyai, a szÈkelyhÌdi Ès a
szentmiklÛsi iskol·k fizetÈski-
egÈszÌtÈsÈre. A Bihar Megyei Ta-
n·cstÛl sz·zezer lej Èrkezett a pi-
ac fel˙jÌt·s·ra Ès majd minden
parÛkia is anyagi t·mogat·sban

rÈszes¸l. Âgy tÌzezer lejt kap az or-
todox, h˙szezret a katolikus egy-
h·z. A kˆbˆlk˙ti parÛkia szintÈn
h˙szezret kap, a csokalyi tÌzezer-
rel lesz gazdagabb, mÌg a szÈke-
lyhÌdi reform·tus parÛkia ˆtezer
lejjel gazd·lkdhat. 65 ezer lej ju-
tott a dÌszkivil·gÌt·sra Ès a kˆzvi-
l·gÌt·s karbantart·s·ra, mÌg tÌzez-
er lej maradt ˙tjavÌt·sokra.

A m·sodik napirendi pontot
szintÈn a fıkˆnyvelı ismertette.

Nagy sikernek nevezi, hogy si-
ker¸lt a nagyk·gyai iskola finan-
szÌroz·si szerzıdÈsÈt meghosz-
szabbÌtani 2016. j˙nius 30-·ig.
Ez m·r csak azÈrt is pozitÌvum,
mert Ìgy azokat a munk·latokat,
melyeket a tÈli idıj·r·s nem iga-
z·n enged elvÈgezni, nem erıl-
tetik Ès Ìgy nem is vÈgzik el
fel¸letesen.

VÈg¸l Cristina Du˛„ szoci·lde-
mokrata (PSD) v·rosi tan·csos

hÌvta fel a tan·cs figyelmÈt arra,
hogy mihamarabb kezdjenek el
foglalkozni urbanisztikai kÈrdÈ-
sekkel, hisz elırel·thatÛlag v·ro-
sunk hat ˙j gyalog·tkelıhellyel
fog gazdagodni. Ezeknek termÈ-
szetesen anyagi kˆltsÈge is lesz,
hisz van, amelyikhez lÈpcsıt
vagy j·rd·t kell ÈpÌteni majd, Ès a
rÈgieknek is mihamarabb meg
kell oldani a kivil·gÌt·s·t.

Juhász György

Célirányos
pénzek

„Mögöttünk legyen a 23 ezred”
…vÈrtÈkelı beszÈlgetÈs Nagy Botonddal, a GV Team Sportegyes¸let vezetıjÈvel,
a Stihl Timbersports rom·n sportfav·gÛ-v·logatott edzıjÈvel

Sportfav·gÛink a kitartÛ munk·nak, a sok edzÈsnek kˆszˆnhetıen eredmÈnyes Èvet z·rtak

Nagy Botond Ès a bemutatÛkon elhÌres¸lt rÛzsaszÌn l·ncf˚rÈsz

a szerzo felvételei´́
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A 2015-ˆs esztendı vÈgÈhez kˆzeled-
ve visszagondolunk az elm˙lt hÛna-
pokra, sz·mba vessz¸k, mire jutot-
tunk az idÈn, Ès lelt·rt kÈszÌt¸nk
megvalÛsÌt·sainkrÛl. Ezt kÈrt¸k BÈ-
res Csab·tÛl, SzÈkelyhÌd v·ros pol-
g·rmesterÈtıl is.

ÑElker¸ltî benn¸nket
az elker¸lı ˙t befejezÈse

ÑNagy remÈnyekkel indultunk ennek az
Èvnek, azt·n valahogy ˙gy gondoltuk, ha
csak a felÈt meg tudjuk valÛsÌtani, akkor is
ˆr¸lni fogunk ñ kezdi ÈrtÈkelÈsÈt v·ro-
sunk vezetıje. ñ …pp ott tartunk, hogy az
ˆsszes ÌgÈrt projekt kˆr¸lbel¸l fele lesz
meg. Ez sajnos a gazdas·gi helyzetnek
tudhatÛ, de igaz·bÛl vÈve olyan projek-
t¸nk, ami elkezdıdˆtt Ès valamikor nincs
r· esÈly befejezni, nincsen. RemÈnyeink
szerint be kellett volna fejezıdjˆn decem-
berben pÈld·ul az elker¸lı˙t is. Ott egy
cÈgek kˆzˆtti vita miatt ment meg a szer-
zıdÈs, Ès ezÈrt cs˙sztunk el. ElmÈletileg
most december 15-Èn ·t kellett volna adni,
de valamikor kÈsı tavasszal kider¸lt, hogy
a cÈg, aki megnyerte a kˆzbeszerzÈsi elj·-
r·st, aki eddig dolgozott, az k¸lˆnbˆzı
gazdas·gi okok miatt nem tudja befejezni,
˙gyhogy visszamondt·k a munk·latot. De
ugye mint tudjuk, az elker¸lı˙t 60 sz·za-
lÈkban be van fejezve. Ezt a munk·latot
˙jra fogj·k licit·ltatni kˆzbeszerzÈsi elj·r·-
son kereszt¸l, Ès remÈnyeink szerint mÈg
jˆvıre ˙j kivitelezı lesz. Teh·t ez az idÈn
sajnos nem fejezıdˆtt be.

Teljesen meg˙jul a k·gyai
1-es sz·m˙ szakkˆzÈpiskola

Viszont ˆr¸lhet¸nk annak, hogy a nagyk·-
gyai iskola Ûri·si erıfeszÌtÈseket igÈnybe
vÈve ˙gy nÈz ki, hogy mÈgiscsak 90 sz·za-
lÈkig befejezıdik. A maradÈk 10 sz·zalÈ-
kot elırel·thatÛan jˆvı Èv elejÈn fejezik
majd be. Teh·t az iskol·t ·t fogjuk tudni
adni. Ez egy nagyon nagy horderej˚ tˆrtÈ-
net, hiszen az elkˆvetkezendı h˙szñhar-
minc Èvben ehhez az iskol·hoz nem kell
hozz·ny˙lni. FelszerelÈst kell mÈg v·s·rol-
ni, de szerkezetileg nagyon jÛ lesz. Amel-
lett, hogy minden Èp¸let fel˙jÌt·son ment
·t, a tornatermet is beleÈrtve, ˙j Èp¸letek,
terek is lÈtes¸lnek, mint a tan·ri szolg·lati
lak·s, kÈzilabda- Ès gumÌrozott foci- vagy
teniszp·lya ñ mondja a fel˙jÌt·srÛl a pol-
g·rmester.

Biomassza-erım˚
Ès hulladÈk·trakÛ

SzintÈn b¸szkÈnek kell lenn¸nk arra, hogy
a Bihar Megyei Tan·cs, v·rosunk Ès Bihar-
diÛszeg ˆnkorm·nyzata egy¸ttm˚kˆdÈsi
meg·llapod·st hozott lÈtre egyes¸leten
kereszt¸l Ès megnyert egy kˆzel hatmilliÛ
eurÛs fejlesztÈst, amit SzÈkelyhÌdra siker¸lt
lobbizni. Õgy most biomassza-erım˚ Èp¸l
n·lunk. Ez az erım˚ fogja SzÈkelyhÌd ˆsz-

szes ·llami intÈzmÈnyÈnek a villanyell·t·-
s·t, illetve a kˆzvil·gÌt·st biztosÌtani. Ez·l-
tal tehermentesÌti az ˆnkorm·nyzatot k¸-
lˆnbˆzı sz·ml·k kifizetÈsÈtıl, a megtaka-
rÌt·s Èvente kb. 90ñ100 ezres ˆsszegre fog
r˙gni. NÈh·ny munkahelyet is teremtet-
t¸nk, illetve a kˆrnyÈkbeli gazd·ktÛl fog-
juk bet·pl·lni azokat az anyagokat, ame-
lyek sz¸ksÈgesek a biog·z elı·llÌt·s·hoz.

Folyamatban van a hulladÈk·trakodÛ-
·llom·s megÈpÌtÈse. Itt szeretnÈm felhÌvni
a figyelmet mÈg egyszer Ès utolj·ra, ez
nem szemÈtt·rozÛ lesz, nem Bihar megye
hulladÈklerakodÛ-·llom·sa, itt csak egy ·t-
rakodÛ·llom·s lesz, behozz·k a szemetet
a kˆrnyÈkrıl, ˆt Ûr·n·l hosszabb ideig
nem lehet SzÈkelyhÌdon Ès viszik is tov·bb
ñ hangs˙lyozta BÈres Csaba. ñ Itt is 10ñ12
munkahelyet fogunk tudni teremteni, illet-
ve ugyanebbıl a projektbıl fedj¸k majd le

a rÈgi szemÈtt·rozÛt. ValÛszÌn˚ ez sem
lesz befejezve december vÈgÈig, de jˆvı
Èv elejÈn folytatÛdik a projekt kivitelezÈse.

ÕgÈretet tett¸nk a falugy˚lÈsek sor·n a
SzÌkon valÛ aszfaltoz·st illetıen. Ez min-
den erıfeszÌtÈs ellenÈre eddig mÈg nem si-
ker¸lt. ¡m mÈg l·tok r· re·lis esÈlyt, hogy
december hÛnapban meglegyen. De az az
igazs·g, hogy a nagyk·gyai iskola fel˙jÌt·-
sa minden ˆnkorm·nyzati erıforr·st fel-
emÈsztett. Emiatt nem tudtunk elÈg kˆlt-
sÈgvetÈst r·tenni, de mÈg van egy kis esÈ-
ly¸nk, hogy az idÈn meg tudjuk valÛsÌtani.

Ami mÈg pozitÌv az idÈn Ès ami fontos
sz·munkra, az, hogy ·tadtunk nÈgy ˙gy-
nevezett szoci·lis kˆzpontot, ahol a gyere-
keknek programokat biztosÌt a DiakÛnia
KeresztyÈn AlapÌtv·ny. Nagyk·gy·n,
HegykˆzszentmiklÛson, Csokalyon Ès …r-
kˆbˆlk˙ton, ahol iskola ut·ni programban

tanulhatnak magyar, rom·n Ès roma gye-
rekek is szoci·lis helyzettıl f¸ggıen. Ez
nÈgy olyan program, amit tˆbb Èven ke-
reszt¸l koordin·lt az ˆnkorm·nyzat, idÈn
siker¸lt pecsÈtet tenni r·.

Voltak kisebb, aprÛbb beruh·z·sok,
mint a kÛrh·z, melyet befejezt¸k az idÈn
Ès h·la Istennek SzÈkelyhÌdon elindult az
ingyenes kÛrh·zi ell·t·s, hisz a biztosÌtot-
tak sz·m·ra szÌv-, bel- Ès gyerekgyÛgy·-
szat m˚kˆdik v·rosunkban.

Megcsin·ltuk a kˆzpont egyik oldal·n a
j·rd·t, ˙gy gondolom, ez sikeres projekt
volt, mÈg akkor is, ha nem tudunk egy-
szerre annyit, hogy a kˆzpontot l·tv·nyo-
san fel˙jÌtsuk, de aprÛ lÈpÈsekkel hala-
dunk. Most a piacra fogunk r·kˆlteni kˆ-
zel 100 000 lejt, a piaci szolg·ltat·sokat
fogjuk picit bıvÌteni, hisz ez is nagyon fon-
tos az ̂ nkorm·nyzat sz·m·ra. ⁄j piaci sza-
b·lyzatot kellett lÈtrehozni, amelytıl pozi-
tÌv v·ltoz·st v·runk. Az elejÈn bizony·ra
lesznek elÈgedetlenek, de be fog ·llni a
rend, Ès ˙gy gondolom, sokkal jobb, ha
tiszta szab·lyokkal j·tszik mindenki ñ vÈ-
lekedik a polg·rmester.

…rkˆbˆlk˙ton siker¸lt befejezni a lako-
dalmas h·zat. Ez egy nagyon fontos prob-
lÈma volt ebben a faluban, hisz Èveken ke-
reszt¸l nem volt hol tarts·k az effÈle csal·-
di esemÈnyeket, ̧ nnepsÈgeket. …rolasziba
most rendelt¸k meg a kˆzˆssÈgi h·z ter-
vÈt. Csokalyon az idÈn vÈgre siker¸lt meg-
f˙rni az ivÛvÌzkutat, amibıl a lakosok
hordj·k m·r a tiszta, jÛ minısÈg˚ vizet. Ha
minden jÛl megy, mÈg most decemberben
a rendszer nyom·sprÛb·j·n is t˙l lesz¸nk.
Jelen pillanatban Nagyk·gy·n f˙rj·k a he-
lyi lakosok sz·m·ra a kutat. Ne felejts¸k el,
hogy tˆrtÈntek aszfaltoz·sok Hegykˆz-
szentmiklÛson Ès Nagyk·gy·n is. Ezek
mind-mind olyan projektek, amelyek pici
aprÛ lÈpÈssel, de szerintem gazdagabb· Ès
szebbÈ teszik a szÈkelyhÌdiak megÈlhetÈsi
kˆr¸lmÈnyeit Ès mindennapjait. Tudjuk,
vannak mÈg problÈm·k, tudom azt, hogy
az iskola felÈ problÈm·k vannak az ˙t mi-
nısÈgÈvel, ki kell javÌtani. Sajnos erre is a
kevÈs kˆltsÈgvetÈs miatt nem ker¸lt mÈg
sor, de megprÛb·ljuk ezt is megoldani.

ElırelÈpÈs, hogy ·tadtuk a szÈkelyhÌdi ˙j
labdar˙gÛp·ly·t, jˆvı idÈnytıl kezdıdıen
m·r a focist·ink ˙j, korszer˚ lÈtesÌtmÈny-

ben fogadhatj·k a szurkolÛkat, a nÈzıket.
Ez is egy nagyon fontos projekt, hisz tˆbb
Èven kereszt¸l vaj˙dtunk, mire be tudtuk
fejezni. Siker¸lt ·tadtuk a v·rosi parkot is.
Teh·t vannak ilyen szÈp aprÛ fejlesztÈsek,
melyeknek m·r pontot tett¸nk a vÈgÈre.

Rangos kultur·lis
esemÈnyek a v·rosban
Ez volt decemberig, de az ¸nnepek elıtt
v·rnak mÈg r·nk kellemes meglepetÈsek ñ
hÌvta fel a figyelmet a v·rosvezetı. ñ ÷tˆ-
dik alkalommal rendezi meg a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzat a kar·csonyi v·s·rt. Ami,
˙gy gondolom, mindenkÈpp egy szÌnfolt a
v·ros ÈletÈben. Nagyon nehÈz megszer-
vezni, mert rohanÛ vil·gunkban utolsÛ
percig dolgozunk decemberben is, na-
gyon sokan mÈg Szenteste is. Az elm˙lt
idıszakban bejˆtt visszajelzÈsek alapj·n
Èrdemes ezt a v·s·rt csin·lni. PrÛb·ltuk az
idÈn szebbÈ, szÌnesebbÈ tenni, mintegy
felkÈsz¸lvÈn az ¸nnepre. A kar·csonyi v·-

s·ron bel¸l megszervezt¸k SzÈkelyhÌdon
az ÈrmellÈki magyar gazd·k v·s·r·t is,
ahol az ÈrmellÈki termÈkeket mutathatnak
be. Tervbe van a Bihar megyei RMDSZ
stratÈgi·j·ban, hogy kialakÌtsunk egy Èr-
mellÈki brandet, mint ahogy SzÈkelyfˆl-
dˆn a szÈkely termÈkeknek van. Annyira
tudatosak kell legy¸nk, hogyha van …rke-
ser˚ben egy vÌztˆltı·llom·s, akkor annak
a vizÈt fogyasszuk, ha pÈld·ul Szentjob-
bon vagy BihardiÛszegen palackozz·k a
bort, akkor igyuk ezeket a borokat, ha SzÈ-
kelyhÌdon s¸tnek kenyeret, akkor egy¸k a
ezt a kenyeret, Ès mÈg folytathatn·nk.

A 2015-ˆs Èv kultur·lis esemÈnyekben is
gazdag volt. Megszervezt¸k a kult˙ra napi
jÛtÈkonys·gi b·lt, a v·ros napokat, az …r-
mellÈki ısz rendezvÈnyeit, a borversenyt,
a kÛrustal·lkozÛt. EmlÈkezt¸nk nagy kˆl-
tıinkre, meg¸lt¸k nemzeti ¸nnep¸nket.
A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceummal, a Pro
SzÈkelyhÌd Egyes¸lettel, az RMDSZ-szel, a
tˆrtÈnelmi egyh·zainkkal kˆzˆsen tˆbb
szÌnvonalas kˆzˆssÈgÈpÌtı rendezvÈnyt
szervezt¸nk. ⁄gy gondolom, fejlesztÈsek-
ben, megvalÛsÌt·sokban Ès kultur·lis ren-
dezvÈnyekben gazdag Èvet z·rhatunk. ¡m
tele vagyunk tervekkel, l·tjuk a hi·nyoss·-
gokat Ès termÈszetesen 2016-ban is teljes
erıbedob·ssal folytatjuk a munk·tî ñ biza-
kodik ÈvÈrtÈkelıje vÈgÈn BÈres Csaba.

Ér hangja

Polgármesteri évértékelo
Befejezett Ès folytat·sra v·rÛ fejlesztÈsek v·rosunkban
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nagyk·gyai iskola

csokalyi nappali kˆzpont

biomassza-erım˚hulladÈk·trakÛ-·llom·s

orvosi kˆzpont
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‹nnepi
istentiszteletek,

szentmisÈk
SzÈkelyhÌdon

Reform·tus templom:
ï december 24.: 17 Ûra
ï december 25.:
11 Ès 17 Ûra
ï december 26.:
11 Ès 17 Ûra

RÛmai katolikus templom:
ï december 24.:
24 Ûra (ÈjfÈli szentmise)
ï december 25.: 11 Ûra
ï december 26.:
11 Ûra (ifj˙s·gi szentmise)
ï december 27.:
11 Ûra; a szent csal·d vas·r-
napj·n kˆszˆntik a 10., 25.,
50. Ès 60. h·zass·gi ÈvfordulÛt
¸nneplıket

(Bˆcskei L·szlÛ nagyv·radi
rÛmai katolikus megyÈs p¸spˆk
kÈszÌtett interj˙nk nyom·n.)

Elsısorban misztÈriumkÈnt, ti-
tokkÈnt kell megÈln¸nk az ad-
venti idıszakot. A gondviselÈs
is ˙gy rendelte, hogy decem-
ber 8-tÛl a szent Èv ·ltal egy k¸-
lˆnleges keret is adÛdik erre.
A Szentatya meghirdette az Is-
teni irgalmass·g ÈvÈt, mely ar-
rÛl szÛl, hogy egyÈni Èlet¸nk-
ben fedezz¸k fel Istennek a jÛ-
s·g·t. Nem ·llÌthatjuk, hogy ki-
Èrdemelt¸k valamiÈrt ñ ez Istennek az aj·ndÈ-
ka, a titka, hogy ı az jÛs·g·val, szeretetÈvel
elhalmoz. Hogyha ezt tÈnyleg fel tudjuk fe-
dezni Ès ·t tudjuk Èlni, akkor egÈszen m·s
lenne Ès lesz a mi viszonyunk a tˆbbiekhez is,
egÈszen m·skÈpp tudunk a vil·g elÈ ·llni.

Felvetıdik a kÈrdÈs, hogy vajon a Szentatya
miÈrt Èppen most rendelt el egy ilyen rendkÌ-

v¸li idıt? …n azt hiszem, hogy nem vÈletlen¸l.
L·tjuk, hogy mi minden tˆrtÈnik a vil·gban.
Sajnos nem is tudjuk m·r kˆvetni, de azt l·t-
juk, hogy EurÛpa Ès az egÈsz vil·g fÈlelem-
ben Èl. Tal·n Èppen ezÈrt gondolta Szent-
aty·nk, hogy ideje volna kicsit meg·llni Ès
mÈrlegelni ezt a titkot, hogy igenis Isten jÛs·-
gos hozz·nk, szeret minket ñ ezt meg kell Èr-

ten¸nk, ·t kell Èln¸nk Ès akkor tudunk vala-
mit javÌtani ezen a vil·gon.

Azt hiszem, hogy a v·ltoz·s, a javÌt·s mindig
magunkn·l kezdıdik. MagunkbÛl kiindulva
tudunk valamit tenni, hogy a vil·g jobb le-
gyen. Tal·n nem sok az, amit mi tehet¸nk, de
nagyon fontos, hogy megtegy¸k azt, amit ten-
n¸nk kell. Az advent nagy kihÌv·s ilyen szem-
pontbÛl is, hogy igenis prÛb·ljunk visszatÈrni
Istenhez, l·ssuk ıt meg az Èlet¸nk tˆrtÈnÈse-
iben a legegyszer˚bben is ñ ugye a kar·csony
ezt jelzi, hisz JÈzus kicsi gyermekkÈnt van itt
egÈszen igÈnytelen¸l ñ, Ès akkor sok minden
a mi Èlet¸nkben is ·tÈrtÈkelıdik, ·tminıs¸l.

Azt kÌv·nom, hogy haszn·ljuk ki ezt az
idıt, legyen sok-sok kegyelemnek a forr·sa
a szent Èv. Nagyon remÈnykedek abban,
hogy megvalÛsul mindaz, amit egyh·zme-
gyei szinten tervez¸nk a kˆvetkezı Èvre, Ès
hogy a sok-sok tal·lkoz·s ·ltal meg tudunk
erısˆdni, meg tudjuk erısÌteni hÌveinket a
hitben, a kitart·sban, az egyh·z Ès Isten
ir·nti ragaszkod·sban.

Ñ…s mikor megl·tt·k a csillagot, igen nagy ˆrˆmmel
ˆrvendezÈnek. …s bemenvÈn a h·zba, ott tal·l·k

a gyermeket anyj·val, M·ri·val; Ès leborulv·n
tisztessÈget tınek nÈki; Ès kincseiket kit·rv·n,

aj·ndÈkokat ad·nak nÈki: aranyat,
tˆmjÈnt Ès mirh·tî.

Kedves OlvasÛ, szeretett TestvÈrem! Ez a bibliai Ige
gazdag Ès tartalmas ¸zenetÈvel t·rja elÈnk a megmoz-
dulÛ, ˆrvendezı, cÈlhoz Èrı Ès aj·ndÈkozÛ embe-
rek vil·g·t. 

I. MegmozdulÛ emberek
A napkeleti bˆlcsek elıszˆr is megmozdulÛ emberek. 

M·tÈ evangÈlium·ban a kar·csonyi tˆrtÈnet Ìgy kezdı-
dik: Ñamikor pedig megsz¸letik vala JÈzusî. Ezt az Ñami-
kortî, ezt az idıt Isten jÛl elıkÈszÌtette. Krisztus Urunk
sz¸letÈse elıtt tˆbb sz·z Èvvel hirdettÈk m·r a prÛfÈt·k,
hogy milyen csal·dbÛl, hol Ès mikor fog megsz¸letni,
mikÈnt fogj·k majd el·rulni harminc ez¸stpÈnzÈrt, hogy
mikÈnt fogj·k keresztre feszÌteni Ès a ruh·j·ra hogyan
fognak sorsot vetni. Ezt az Ñamikortî elıre meg¸zente
Isten. ElkˆzelÌtÈsÈvel minden megmozdult Ègen Ès fˆl-
dˆn. A fˆldˆn megmozdultak az emberek, mert nÈp-
sz·ml·l·s volt a rÛmai birodalomban, de megmozdult
a menny vil·ga is az angyalj·r·s ·ltal, sıt mÈg az Ègites-
tek is megmozdultak, mert megjelent az Ègen egy t¸n-
dˆklı, ragyogÛ csillag.

Kar·csonykor mi is Èrezz¸k, hogy Isten mindent meg-
mozgat. Megindulnak a levelek, kÈpeslapok ezrei, de
megindulnak az emberi szÌvek is. A csal·dtagok megin-
dulnak egym·s felÈ, mert a szeretet nagy ¸nnepÈn egy¸tt
akarnak ˆrvendezni. Lehet, hogy sok csal·d nem tud
egy¸tt lenni a t·vols·g miatt vagy a betegsÈg miatt, de hi-
szem azt, hogy lÈlekben mindenki elindul szerettei felÈ.
LÈlekben megindul a sz¸lı gyermeke felÈ, testvÈr a test-
vÈr felÈ, bar·t a bar·t felÈ, sıt, mÈg a haragosok is elindul-
nak egym·s felÈ. Mert kar·csony nemcsak a szeretetnek,
hanem a megbocs·t·snak is a napja van. 

A felolvasott Ige szerint a napkeleti bˆlcsek is elindul-
tak. De nem a csal·djuk felÈ, hanem Krisztus felÈ! …s ez
a legszebb Ès legboldogabb elindul·s, amikor megindul
az ember Krisztus felÈ, amikor kÈpes h·trahagyni min-
den fˆldi munk·t vagy Èppen fÈlreteszi a kÈnyelmet Ès
a pihenÈst. 

II. ÷rvendezı emberek
Ez az Ige nemcsak megmozdulÛ, hanem ˆrvendezı em-
berekrıl is szÛl. Nem is egyszer˚ ˆrvendezıkrıl, hanem
olyanokrÛl, akik Ñigen nagy ˆrˆmmel ˆrvendezÈnekî. ÷r-
vendezı arccal jelennek meg lelki szemeink elıtt a kar·-
csonyi tˆrtÈnet keleti bˆlcsei. Messzi fˆldekrıl jˆnnek Ès
tevÈik h·t·rÛl boldogan tekintenek re·nk. ÷r¸lnek, mert
felismertÈk a jelt. Megl·tt·k a fÈnyes csillagot az Ègen, Ès
tudt·k, hittÈk, hogy megsz¸letett a vil·g Megv·ltÛja. 

Kedves TestvÈreim, nek¸nk is vannak ˆrvendetes pilla-
nataink az Èletben. ÷rvend¸nk, ha nem gyˆtri test¸nket
a betegsÈg, ˆrvend¸nk, ha hossz˙ idı ut·n tal·lkozunk
szeretteinkkel, ˆrvend¸nk, ha ˆrˆmˆt tudunk szerezni
m·soknak, ha este kebl¸nkre tudjuk ˆlelni szeretteinket,
Ès mÈg lehet sorolni mi mindennek lehet ˆr¸lni az Èlet-
ben. ¡m ezek csak kis ˆrˆmˆk rˆvid ideig tartÛ ˆrˆmˆk.
A valÛdi, nagy ˆrˆm, melyrıl az Ige is beszÈl, csak azok-
nak adatik meg, akik megl·tj·k az Ègi jelet, ama fÈnyes
csillagot. Ezt a csillagot l·tta meg egykor B·l·m prÛfÈta,
ki ekkÈpp szÛlt: Ñl·tom ’t, de nem most; nÈzem ıt, de
nem kˆzel. Csillag sz·rmazik J·kÛbbÛl, Ès kir·lyi p·lca
t·mad Izraelbılî (4 MÛzes 24,17). Ez a csillag megÈr-
kezett hozz·nk is, JÈzus Krisztus szemÈlyÈben, hiszen
a JelenÈsek kˆnyve vÈgÈn Ìgy szÛl: Ñ …n vagyok D·vidnak
ama gyˆkere Ès ·ga: ama fÈnyes Ès hajnali csillagî
(Jel 22,16). MegÈrkezett a csillag, JÈzus, Ès be akarja ra-
gyogni a te Èletedet. De a csillagragyog·s csak akkor Èr-
kezik el hajlÈkodba Ès Èletedbe, ha kit·rod szÌved ajtaj·t.
Hi·ba fÈnylik kinn a hajnali csillag, ha bez·rod az ajtÛdat,
beh˙zod a sˆtÈtÌtıt, semmit sem l·tsz annak ragyog·s·-
bÛl. A bˆrtˆnˆkben tal·n az a legborzasztÛbb, hogy az
emberek el vannak z·rva a vil·goss·gtÛl, a fÈnytıl. B˚-
neink, mint valami szil·rd vasr·csok z·rtak el az isteni fÈ-
nyessÈgtıl, de Kar·csonykor, Krisztus megsz¸letÈse ·ltal
a hajnalcsillag fÈnye, a betlehemi csillag fÈnye ·thatol a
szÌvek r·csain. Akihez elÈrkezik ez a fÈny, aki megenge-
di, hogy Krisztus fÈnye beragyogja ÈletÈt, az valÛj·ban
ˆrvendezı ember lesz. Nagy ˆrˆmmel ˆrvendezik majd,
mint a napkeleti bˆlcsek.

III. CÈlhoz Èrı emberek
A megmozdulÛ Ès ˆrvendezı bˆlcsek ut·n a cÈlhoz Èrke-
zı bˆlcsekkel tal·lkozunk. Ñ…s bemenvÈn a h·zba ott
tal·l·k a gyermeket anyj·val, M·ri·valî. CÈlhoz Èrkezett
emberekkÈnt ˆrvendezve mondt·k el: nem csalÛdtunk.
Megtal·lt·k, akit v·rtak, akit kerestek, akit l·tni kÌv·ntak.

CÈlhoz Èrni! Erre tanÌt a kar·csonyi tˆrtÈnet keleti bˆl-
cseinek kitart·sa, Ès erre kell figyeln¸nk nek¸nk is. Mi-
kÈnt lehetsÈges ez? Hisz oly sokszor f·j nek¸nk, hogy
nem Èr¸nk cÈlhoz. Ide-oda bolyongunk, gyˆtrıd¸nk,
nÈha napokig, m·skor hossz˙ hÛnapokig, sıt eszten-
dıkig is. 

Ilyenkor der¸l ki, hogy nincs igazi ÈletcÈlunk. …let¸nk
kˆzelebbi cÈljai tÈvesek. MÈgpedig a cÈltalan, cÈlhoz nem
Èrt ember Èlete ˆrˆmtelen, bizonytalan, ¸res. A keleti bˆl-
cseknek akkor egyetlen cÈljuk volt: megtal·lni a zsidÛk
kir·ly·t, a vil·g ‹dvˆzÌtıjÈt. Kedves testvÈreim, a keresz-
tyÈn ember sz·m·ra sincs ennÈl igazibb ÈletcÈl. 

Keresı lelkek, cÈlt keresı emberek, hallj·tok meg ezt
a jÛ hÌrt! Van cÈl, amely b·r a legnagyobb, mÈgis elÈrhe-
tı. Akik v·gyunk igazi vezetıre, segÌtıre, megÈrtı h˚
bar·tra, a b˚ntıl szabadÌtÛra, lelk¸nkbe hitet, szeretetet
Ès bÈkessÈget hozÛra, megtal·lhatjuk a betlehemi gyer-
mekben. 

Hogyan? A bˆlcsek kˆvettÈk a jelt, figyeltÈk Isten ˙t-
mutat·s·t. Nek¸nk is ad jelt, ˙tmutat·st az ⁄r. Lehet,
hogy nem olyan csillagot, mint akkor, de szÛl a harang
Ès hÌv oda, ahol megtal·lhatÛ a betlehemi Gyermek.
SzÛl a prÈdik·ciÛ, a Krisztusra vezÈrlı beszÈd. Van hÌvı
gy¸lekezet¸nk Ès szeretetkˆzˆssÈg¸nk, amilyen a h·-
rom napkeleti bˆlcs kˆzt volt. Becs¸lj¸k meg ezeket,
hogy mi is cÈlba tudjunk Èrni, hogy mi is megtal·ljuk
a megsz¸letett Krisztust.

IV. Aj·ndÈkozÛ emberek
VÈgezet¸l az aj·ndÈkozÛ bˆlcsek tekintenek r·nk.
Elıveszik kincseiket Ès a gyermek elÈ teszik. Aj·ndÈkuk:
arany, tˆmjÈn Ès mirha.

Keleti szok·s volt, hogy a hÛdolathoz aj·ndÈkoz·s kap-
csolÛdott. JÈzus bˆlcsıjÈnÈl megkezdıdik az aj·ndÈko-
z·s, amely ma is szok·s. A bˆlcsek aj·ndÈka dr·ga kincs
volt. AranybÛl kir·lyi koron·t kÈszÌtettek. A tˆmjÈn az ·l-
dozathoz volt sz¸ksÈges. A mirh·val a prÛfÈt·kat kentÈk
fel. Kincseik jelkÈpeivel egy¸tt a keleti bˆlcsek szÌv¸ket is
·tadt·k JÈzusnak. 

Kar·csonyra kÈsz¸lı TestvÈreim! HiggyÈtek el, az ⁄r
JÈzus ma is szÌvesen fogadja rÈsz¸nkrıl az aj·ndÈkot.
Vigy¸nk fˆldi javakat azoknak, kik az ̂ vÈi, akik nÈlk¸lˆz-
nek, akik szegÈnyek. De az ⁄r JÈzusnak a mi szÌv¸nket
vigy¸k. Ezt a b˚nˆs, de hozz· tÈrt, benne megnyugodott
szÌv¸nket: Ñitt van szÌvem, neked adom, Uramî.

A keleti bˆlcsek tov·bb mentek, de megmutatt·k sz·-
munkra, hogy milyen az igazi, hÌvı, keresztyÈn Èlet: meg-
mozdulÛ, ˆrvendezı, cÈlhoz Èrı Ès aj·ndÈkozÛ!
A keleti bˆlcsek tov·bb mentek, de nek¸nk megmutatt·k
az igen nagy ˆrˆmmel ˆrvendezı kar·csonyi ¸nnep lehe-
tısÈgÈt, Ès ma is j·rhatÛ ˙tj·t. Kˆvess¸k ıket!

Ezekkel a gondolatokkal kÌv·nok ÷nˆknek Ès szerette-
iknek Istentıl meg·ldott adventi idıt Ès szeretetteljes
kar·csonyi ¸nnepet!

Rákosi Jenõ
reform·tus lelkÈsz-esperes

Adventi gondolatok

Örömteli Karácsony

Kovári Krisztián´́
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Fizikatan·rosan szÛlva, hat·s,
ellenhat·s s˙rlÛd·smentesen,
avagy hogyan tal·l egym·sra egy
multinacion·lis bev·s·rlÛkˆz-
pont Ès a szÈkelyhÌdi iskola? En-
nek j·rtunk ut·na SzabÛ Csill·-
n·l, a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌce-
um fizika szakos igazgatÛj·n·l.
ÑA Kaufland ¸zletl·nc Ès a rom·n
tan¸gyminisztÈrium ˆsszefogott
egy ˙gynevezett Kaufland-olim-
pi·sz verseny elindÌt·s·ban, ami
lehetısÈget ad az iskol·knak,
hogy k¸lˆnbˆzı tevÈkenysÈ-
geket lefolytatva befektethetı
pÈnzt kapjanak, nyerjenek. A fı-
dÌj 40 000 eurÛ, m·sodik dÌj
30 000 eurÛ Ès van 101 darab
harmadik dÌj, mely csapatonkÈn-
ti 20 000 eurÛt jelent. A tevÈkeny-
sÈgek kˆrnyezetvÈdelem, egÈsz-
sÈges ÈletmÛd, hagyom·nyok,
k¸lˆnbˆzı szakm·k megismerÈ-
se, kult˙ra kˆrÈ tˆmˆrÌthetıek,
Ìgy egÈsz t·g sk·l·n mozog ez
az egÈsz versenyî ñ tudtuk meg
a program rÈszleteit az iskola-
igazgatÛtÛl

A versenysorozat szeptember-
ben indult Ès jˆvı m·rciusban Èr
majd vÈget. November 30-·n
z·rult le az elsı szakasz, ahol
a legszorgalmasabb csapatok
nyertek. Az elsı 100 csapat fe-
jenkÈnt 2000 eurÛt kap a k¸lˆn-

bˆzı tevÈkenysÈgek tov·bbi
folytat·s·ra.

Az igazgatÛ szerint a szÈkelyhÌ-
di pedagÛgusok Ès di·kok na-
gyon ˆsszefogtak, ˙gy az elemi
oszt·lyok, mint a felsı tagozatos
iskola tanulÛi.

A Petıfiben folytatÛdik a tevÈ-
kenysÈgsorozat, ugyanis a cÈl,
hogy dobogÛsak legyenek. ¡m,
mint megtudtuk, mindenki a
tˆkÈletessÈgre tˆrekszik, Ìgy az
elsı dÌjra hajtanak.

SzabÛ Csilla remÈli, hogy az
eddig elÈrt szintet mindenkÈp-
pen siker¸l megtartani: ÑSzerin-
tem minden tevÈkenysÈg maxi-
m·lisan volt megszervezve, na-
gyon ̧ gyesek voltak a tan·rok, a
gyerekek nagyon lelkesen kap-
csolÛdtak beî ñ mondta.

Az egÈsz orsz·got ·tszˆvı,
1045 iskol·t Èrintı versengÈsben
a Petıfi 59. lett. A szÈkelyhÌdi
iskola 89 kisebb-nagyobb prog-
ramot szervezett kˆzel h·rom
hÛnap alatt.

Van egy jÛ programˆtleted?
Van legal·bb 31 rÈsztvevıd? Ak-
kor hajr·! Nem a gyızelem a
fontos, hanem, hogy minÈl tˆbb
tevÈkenysÈg zajlÛdjon az iskol·-
ban, melyek kˆzˆtt ki-ki kedvÈ-
re v·logathat.

Ér hangja

A Nedeczky-h·z fal·n elhelyezett
emlÈkt·bl·n·l gy˚ltek ˆssze em-
lÈkezni SzÈkelyhÌdon, november
22-Èn, Ady Endre sz¸letÈsÈnek
138. ÈvfordulÛj·n az …rmellÈk
legnagyobb kˆltıjÈnek tisztelıi.

Ady Endre a XX. sz·zad egyik
legjelentısebb magyar kˆltıje,
Ès egyben a magyar politikai
˙js·gÌr·s egyik legnagyobb alak-
ja. Hazafi, forradalm·r, pÈldamu-
tatÛ magyar Ès eurÛpai ember.

Cikkei, melyekben a fejlıdÈst Ès
a halad·st s¸rgeti, ma is aktu·li-
sak. Ady Endre nagys·g·t nem
lehet p·r szÛban ecsetelni, meg-
ismerni csak a munk·ss·g·n ke-
eszt¸l lehet.

Az esemÈnyen felszÛlalÛ BÈres
Csaba polg·rmester p·rhuzamot
vont a kˆltıÛri·s Èlete Ès a ma
emberÈnek Èlete kˆzˆtt. ÑMin-
den magyarnak ismernie kell
a kˆltıÛri·s munk·ss·g·t, ÈletÈt,

szenvedÈsÈt. Nem volt kˆnny˚
Èlete, ahogy ·ltal·ban nincs
kˆnny˚ Èlete az ÈrmellÈki em-
bernek. De aki dolgozik, elvÈgzi
a r· szabott feladatot, az boldog
lehet a nehÈzsÈgek kˆzepette isî
ñ hangs˙lyozta.

A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌce-
um di·kjai, Kaszta Alexandra
Ès Munk·csi Istv·n Ady-kˆlte-
mÈnyeket szavaltak, mÌg a B˙-
zavir·g nÈpdalkˆr tagjai Ène-

k¸kkel szÌnesÌtettÈk a
rendezvÈnyt.

Az …rmellÈk nagy sz¸-
lˆttÈnek, Ady EndrÈnek
emlÈkt·bl·j·t a polg·r-
mester Ès Csuka JÛzsef
alpolg·rmester, a refor-
m·tus egyh·z kÈpvise-
letÈben R·kosi Jenı
esperes Ès MÈsz·ros
J·nos gondnok, a Petıfi
S·ndor ElmÈleti LÌceum
rÈszÈrıl Kozma S·ndor
aligazgatÛ Ès Nemes
Irma tan·r, a szÈkelyhÌ-
di RMDSZ nevÈben Kı-
v·ri Gyˆngyi elnˆk, vÈ-
g¸l a Pro SzÈkelyhÌd
Egyes¸let nevÈben Csor-
ba Kinga Ès R·cz Anita
koszor˙zt·k meg.

A megemlÈkezÈs a
Himnusz elÈneklÈsÈ-
vel z·rult.

F. K. 

Folytatás az 1. oldalról
Ekkor ·lmodtak nagyot, Ès az elsı gene-
r·ciÛs t·ncosokkal ñ akikkel akkor m·r
kÈt Ève koptatt·k a t·nccipıt ñ elhat·-
rozt·k, hogy csoportt· alakulnak, Ès ko-
reogr·fi·ik ·ltal vid·ms·got, profizmust
·rasztanak kˆzˆnsÈg¸k felÈ.

M·rkanÈv lett a TDC
A megalakul·s elsı pillanat·tÛl akadtak
lelkes t·mogatÛk, odaadÛ bar·tok, akik a
maguk mÛdj·n egyengettÈk a sz·rnyait
bontogatÛ csoportot. Ilyen volt Ès ilyen
ma is SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈpviselı,
aki kˆszˆntı beszÈdÈben elmondta, hogy
az eltelt h˙sz Èv alatt a TDC SzÈkelyhÌd
v·ros m·rk·j·v· v·lt, mely minısÈget,
profizmust, energi·t Ès vid·ms·got jelent.
ÑA TDC az elm˙lt kÈt Èvtizedben kˆzˆssÈ-
get form·lt. Az egÈsz tÈrsÈg b¸szke lehet
r·juk. A jÛ kezdemÈnyezÈsek, ˆtletek Ès
a minısÈg elıtt nincs hat·r, Ìgy a koreog-
r·fi·k export cikkÈ v·ltak ·tÌvelve orsz·g-
hat·rokat is. Kˆszˆnˆm, hogy a bar·totok
lehetekî ñ z·rta mondandÛj·t a kÈpviselı,
aki egy borÌtÈknyi t·mogat·st ny˙jtott ·t
a TDC vezetıjÈnek.

Kˆszˆnet illette Boda Frenky Ès Kıv·ri
Kriszti·n egykori t·ncosokat, valamint
Fekete Katalin kultur·lis elıadÛt Ès ¡d·m
¡gnes tanÌtÛ nÈnit, akik az eltelt Èvtize-
dek, Èvek alatt mindig a t·ncst˙diÛ mellett
voltak, igyekezve segÌteni e nagy Ès min-
dig meg˙julÛ csal·dot.

A TDC megalakul·s·t kˆvetıen egyre
tˆbb meghÌv·snak tett eleget Ès egyre na-
gyobb sikereket Èrt el. A koreogr·fus elıtt
megnyÌltak a kapuk Ès hat·ron innen Ès
t˙l egyre tˆbb telep¸lÈsen indult be a Ñti-
nil·zî. Ol·h Katalin Melinda kifogyhatat-

lan energi·val, hat·rtalan lelkesedÈssel Ès
pedagÛgus lÈvÈn Ûri·si odaad·ssal Ès t¸-
relemmel vezette be a t·ncos gener·ciÛ-
kat a zene, a ritmus vil·g·ba.

Egyed¸l·llÛ, vid·m, j·tÈkos, szÛrakozta-
tÛ stÌlusa meghozta a kellı eredmÈnyt ñ
egyre tˆbb szÈkelyhÌdi Ès kˆrnyÈkbeli
gyermek akart t·nciskol·ba j·rni, hogy a
TDC tagjakÈnt t¸ndˆkˆlhessen a szÌnpa-
don. E nagyszer˚ oktatÛtÛl az elm˙lt h˙sz
Èv alatt tˆbb mint h·romezer (!) t·ncos
tanulhatta meg a standard, latin Ès show-
t·nc alapjait, s t·ncolhatta az Èvente mint-
egy ˆtven vadonat˙j koreogr·fi·t.

A Tini Dance Center egyed¸l·llÛs·ga Ès
k¸lˆnlegessÈge abban rejlik, hogy koreo-
gr·fi·ik nem csup·n t·nclÈpÈsek soroza-
tai, hanem tartalmat, mondanivalÛt kˆzlı,
jÛl ·tgondolt Ès kidolgozott teljes ÈrtÈk˚

produkciÛk. Elıad·saikban megeleve-
nedtek leghÌresebb musicaljeink, mint
a Padl·s, a Macsk·k, A dzsungel kˆnyve,
a LÈgy jÛ mindhal·lig, a RÛmeÛ Ès J˙lia, a
V·mpÌrok b·lja, a SzÈp ny·ri nap vagy
a Valahol EurÛp·ban.

Elismert Ènekesekkel
a szÌnpadon

Az Èvek sor·n rangos szt·rvendÈgek t·n-
cosaikÈnt lÈptek a vil·got jelentı desz-
k·kra, Ìgy Dancs Annamarival Bukarest-
tıl Budapestig, Sepsiszentgyˆrgyˆn Ès
Marosv·s·rhelyen s mÈg a BrassÛban
megrendezett Aranyszarvas dˆntıjÈn is
egy¸tt lÈptek fel.

Delhusa Gjonnal egy¸tt t¸ndˆkˆltek a
budapesti Th·lia SzÌnh·zban Ès a Kong-

resszusi Kˆzpontban is. De t·ncoltak Lagzi
Lajcsi D·ridÛj·ban, a SzÈkely V·gta z·rÛ-
esemÈnyÈn PÈter SzabÛ Szilvi·val, s egy¸tt
lÈptek szÌnpadra a Kerozin egy¸ttessel is.
A fesztiv·lokon, falu Ès v·rosnapokon t˙l
·llandÛ fellÈpıi a Bihar megyei RMDSZ ·l-
tal szervezett rendezvÈnyeknek, Ès az or-
sz·gos RMDSZ kamp·nyz·rÛ esemÈnyei-
nek is. Tˆbb alkalommal vendÈgszerepel-
tek SzÈkelyhÌd belgiumi Ès franciaorsz·gi
testvÈrv·rosaiban is. A Tini Dance Center
T·nccsoport tagjai kˆz¸l nevelkedett ki
Papp J·nos, aki jelenleg a Budapesti Ope-
rettszÌnh·z t·ncosa, s sokan itt kˆtˆttek
Èletre szÛlÛ bar·ts·gokat, itt szˆvˆgettÈk
elsı szerelmeik t¸ndÈrszınyegÈt.

A 20. sz¸linapi partin fellÈptek a TDC
T·ncst˙diÛ jelenlegi csoportjai: a B-Like,
a TDC, a Gumimacik, a Mini Monster
Dance, a TurbÛ Dance, a Kˆlyˆk Dance,
de volt t·ncruhabemutatÛ, fotÛs-mozgÛ-
kÈpes idıutaz·s is.

BÈres Csaba polg·rmester ÑtˆrtÈnelmi
pillanatnakî nevezte az esemÈnyt, melyen
hossz˙ Èvek gy¸mˆlcse Èrett be. Ol·h Ka-
talin Melinda k¸lˆnleges egyÈnisÈgÈnek,
kitart·s·nak, tehetsÈgÈnek gy¸mˆlcsÈt
egy hatalmas csokor vir·ggal kˆszˆnte
meg, a TDC t·ncosai pedig egy-egy nÈvre
szÛlÛ pÛlÛt vehettek ·t a v·rosvezetıtıl.

A meghatÛ fin·lÈ kˆzepette a t·ncst˙diÛ
vezetıje megkˆszˆnte a sz¸lık bizalm·t
Ès a t·ncosok lelkesedÈsÈt, valamint azt az
energi·t, melyet minden prÛb·n, fellÈpÈ-
sen, kˆzˆs kir·ndul·son Ès utaz·son kap e
nagy csal·dtÛl.

…rzÈsek, emlÈkek, rÈgi Ès vadonat˙j ko-
reogr·fi·k, kirobbanÛ energia, ˆrˆm, bol-
dogs·g, mosoly Ès hatalmas ˆlelÈsek jelle-
meztÈk a TDC 20. sz¸linapi partij·t.

Fekete Katalin

Húsz éve színpadon a TDC

89 program három hónap
alatt a Petofi-líceumban

Ady Endre emléke elott tisztelegtünk
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Kovári Krisztián´́

A legfrissebb koreogr·fia kezdete

SzÈp sz·mban emlÈkeztek a kˆltı 138. sz¸letÈsnapj·ra



Tam·s G·bor Èszak-erdÈlyi koncertturnÈja
alkalm·val november 22-Èn a szÈkelyhÌdi
m˙zeumba Èrkezett. A nem t˙l nagy lÈtsz·-
m˙, ·m ann·l lelkesebb kˆzˆnsÈg a jelen-
leg SvÈdorsz·gban Èlı, kolozsv·ri sz·rma-
z·s˙ nÈpszer˚ zeneszerzı Ès Ènekes J·tsz-
szuk el ˙jra cÌm˚ lemezÈnek bemutat·s·n
vehetett rÈszt, amely v·logat·s az utÛbbi
Èvtized legsikeresebb dalaibÛl, Ès rejteget
nÈh·ny ˙j szerzemÈnyt is.

A nÈpszer˚ Ènekes tehetsÈge m·r nagyon
fiatal korban megmutatkozott, hisz alig volt
tÌzÈves, amikor felvÈtelt nyert a kolozsv·ri
opera magyar Ès rom·n gyermekkÛrus·ba.
Itt kezdıdˆtt Ènekesi p·ly·ja tˆbbnyire
klasszikus zenei vonulaton. Kˆvetkezett a
zeneakadÈmia Ès az 1970-ben Temesv·ron
szervezett orsz·gos t·ncdalfesztiv·l, melynek meg-
nyerÈse igazi ·ttˆrÈst jelentett a m˚vÈsz karrierjÈ-
ben. A kˆnny˚zene lett az ı p·ly·ja, mely az elm˙lt
Èvtizedekben EurÛp·tÛl Ausztr·li·ig Ès az Egyes¸lt
¡llamokig Ìvelt, nem feledve az otthont, ErdÈlyt,
a felvidÈki Ès vajdas·gi magyars·got sem.

Tam·s G·bor mostani koncertkˆr˙tja jubileumi,
hiszen a nÈpszer˚ Ènekes Èppen h˙sz Ève tÈrt 
vissza az erdÈlyi szÌnpadokra. CÈlja olyan helyszÌ-
nekre is eljutni, ahova m·s Ènekesek nem. Felada-
t·nak Èrzi, hogy dalai ·ltal nemcsak Èneket, szÌvet
melengetı dallamokat szÛrjon szerteszÈt, hanem a
magyar kult˙r·t is. ErdÈly, a sz¸lıfˆld kˆzˆnsÈge
mindig a legkedvesebb sz·m·ra legyen az nagyv·-
ros vagy kicsiny falu lakÛja.

ÑVisszatÈrni Ès erdÈlyi kˆzˆnsÈgnek Ènekelni min-
dig megtiszteltetÈs. A sz¸lıfˆld nemcsak egy ·llan-

dÛ jelleg˚ honv·gyat jelent, hanem egy pÛtolhatat-
lan erıforr·stî ñ vallja az Ènekes.

A szÈkelyhÌdi koncerten m˚vÈsz Ès kˆzˆnsÈg
egy¸tt Ènekelte az ˆrˆkÈrvÈny˚ dalokat, nÈhol
megkˆnnyezve azok Èrzelmi telÌtettsÈggel bÌrÛ szˆ-
veg- Ès dallamvil·g·t.

KÈtsÈgtelen, hogy Tam·s G·bor a kˆnny˚zenei
Èlet kiemelkedı egyÈnisÈge, m˚vÈszi teljesÌtmÈ-
nyÈvel, Èlettapasztalat·val dalain kereszt¸l az ˆssz-
magyars·g szÌvÈig hatol, nem sz·mÌt, hogy nemze-
t¸nk egyÈnje tˆmbben, szÛrv·nyban vagy Èppen
emigr·ltan Èli mindennapjait.

A szÈkelyhÌdi koncertet kˆvetıen mindenki sze-
mÈlyesen tal·lkozhatott Tam·s G·borral, aki szÌve-
sen dedik·lta hanghordozÛit, napt·rait, Ès egy-egy
kˆzˆs fotÛ erejÈig mindenkire szakÌtott idıt.

F. K.
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Alig csengtek le a XI. …rmellÈki kÛrustal·l-
kozÛ utÛmunk·latai, a dallamot, zenÈt,
kÛrusÈneket kedvelık november 21-Èn a
szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus templomban
tal·lhatt·k magukat a IV. egyh·zmegyei
kÛrustal·lkozÛn. A Szeplıtelen fogantat·s
plÈb·ni·ra tizennÈgy kÛrus Èrkezett az
egyh·zmegye minden szegletÈbıl, hogy
Ènekeikkel az JÛistent dicsıÌtse.

Ozsv·th JÛzsef helyi plÈb·nos kˆszˆntÈ-
sÈt kˆvetıen BÈres Csilla kÛrusvezetı is-
mertette a helyi plÈb·nia zenei ÈletÈt, majd
az egybegy˚ltek Bihari S·ndor zeneszer-
zı, orgonista sz¸letÈsÈnek 115. ÈvfordulÛ-
j·n emlÈkeztek a halk szav˙ bensısÈges
harmÛni·k mesterÈre.

A nem mindennapi esemÈnyen jelen volt
Bˆcskei L·szlÛ nagyv·radi megyÈs p¸s-
pˆk, aki h·latelt szÌvvel hallgatta az egy-
h·zmegye kÛrusainak ÈnekÈt. Elmondta,
hogy a tal·lkozÛ ˆtlete azon alapult, hogy

megszÛlÌts·k Ès ˆsszehÌvj·k azokat a lelki-
p·sztori munkat·rsakat, akik rÈszt v·llal-
nak a kˆzˆssÈg ÈletÈben. A templomi kÛ-
rus egy nagyon fontos rÈsze a kˆzˆssÈg-
nek, hiszen a liturgia ¸nneplÈsÈben jelen-
tıs rÈszt v·llal. ElismerÈs szerzÈse, b·torÌ-
t·s, tal·lkoz·s, ismerkedÈs Ès a tapasztalat-
csere a cÈl.

A bemutatkoz·sok sor·t a dr. KristÛfi J·-
nos karnagy vezette szÈkesegyh·zi Szent
L·szlÛ …nekkar Ès gyermekkÛrus indÌtotta,
majd kˆvetkezett a SzabÛ PÈter k·ntor ve-
zetÈsÈvel Èneklı margittai Nagyboldo-
gasszony plÈb·nia kÛrusa, a V·radolaszi-
bÛl Èrkezett Kiss GÈza vezette Bihari S·n-
dor-kÛrus, a v·rad˙jv·rosi Halmos L·szlÛ-
kÛrus, a monospetri Krisztus kir·ly kÛrus,
a v·radi szÈkesegyh·z Ol·h Gabriella
vezette kis- Ès gyermekkÛrusa, a zilahi
Rorate kÛrus, a v·radszılısi Szenth·rom-
s·g-plÈb·nia JÛzsa Domokos ·ltal vezetett

felnıtt Ès gyermekkÛrusa, a belÈnyesi
Szenth·roms·g-plÈb·nia kÛrusa, a TÛth
Betty ·ltal vezetett v·radvelencei szeplıte-
len fogantat·s plÈb·nia kÛrusa, a szil·gy-
somlyÛi B·thory Istv·n-kÛrus, a baromla-
ki/f¸vesi P·duai Szent Antal-plÈb·nia kÛ-
rusa, a Bokor J·nos karnagy ·ltal vezÈnyelt
Èrmih·lyfalvi Jubilate Deo kÛrus, s vÈg¸l a
h·zigazda szÈkelyhÌdi szeplıtelen fogan-
tat·s plÈb·nia BÈres Csilla vezette kÛrusa.

Az Isten dicsısÈgÈre szolg·lÛ bemutat-
koz·sokat a jelenlÈvı tizennÈgy kÛrus-
bÛl form·lÛdott egyesÌtett kÛrus kˆzˆs
Èneke z·rta.

Az egyh·zi zene egy mÈly gyˆkerekkel
rendelkezı zeneforma, melyet kutatnunk,
keresn¸nk Èrdemes, hogy hozz· mÈltÛ tu-
d·ssal Ès megfelelı ÈrzÈkenysÈggel kezel-
hess¸k. ¡ltala m˚velj¸k saj·t magunkat Ès
kˆzˆssÈg¸nket melyben szolg·latunkat
vÈgezz¸k. ÑAki Ènekel, kÈtszeresen im·d-

kozikî ñ mondjuk Szent ¡goston nyom·n.
Van, hogy lelk¸nk, hit¸nk akarat·t oly szÈ-
pen szeretnÈnk Isten elÈ t·rni, hogy az sza-
vakkal m·r ki nem fejezhetı, Ès ekkor ze-
nÈben nyilv·nulunk meg. …nek¸nk fontos
eleme az egyh·zi liturgi·nak, mely ·ltal mi
is tevÈkenyen rÈszesei lehet¸nk a szentmi-
sÈnek. A liturgia dr·ga kincs¸nk, s ehhez
hozz·tartozik a liturgikus Ènek, mely nem-
csak zenei al·festÈs, hanem az im·ds·g
kˆzvetÌtÈsÈnek k¸lˆnˆsen szÈp lehetısÈ-
ge. Ha ÈnekszÛval dicsıÌtj¸k Istent, ·pol-
juk az egyh·zzenei hagyom·nyokat, mely
hagyatÈkot kˆtelessÈg¸nk megtanÌtani
gyermekeink sz·m·ra, hogy egykoron azt
majd ık is tov·bbˆrˆkÌthessÈk.

Az egyh·zmegyei kÛrustal·lkozÛn rÈszt
vevı Ènekkarok vezetıi emlÈklapokat
vehettek ·t, majd a felemelı ¸nnep szere-
tetvendÈgsÈggel z·rult.

Fekete Katalin

Istent dicsoíteni gyultek össze
TizennÈgy egyh·zzenei kÛrus Ènekelt a szÈkelyhÌdi rÛmai katolikus templomban

Tamás Gábor hazatalált hozzánkÚton volt a Mikulás

A Mikul·s Ès segÌtıi sok gyermeknek szereztek ˆrˆmet

A h·zigazda szeplıtelen fogantat·s plÈb·nia kÛrusa A jelen lÈvı mintegy kÈtsz·z fıbıl form·lÛdott egyesÌtett kÛrus

December 5-Èn este, amikor a Nap nyugovÛra tÈrt Ès ·tadta SzÈ-
kelyhÌd v·ros·t a sˆtÈtsÈgnek, a nagyszak·ll˙ Mikul·s elindult,
hogy felkeresse a jÛ gyermekeket. Mivel egy Èjszaka alatt nagyon
sok gyermekhez kellett eljutnia, segÌtsÈg¸l hÌvta a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzat munkat·rsait Ès az RMDSZ helyi nıszervezetÈnek
tagjait, hogy egy¸tt keressÈk fel otthonaikban a kÌv·ncsian v·rako-
zÛ gyermekeket. Volt, akihez a Mikul·s b·csi bemerÈszkedett, de
olyan is, akinek az ablakba kihelyezett cipıcskÈjÈt tˆmte meg aj·n-
dÈkkal. Szorgos segÌtıinek kˆszˆnhetıen siker¸lt megˆrvendeztet-
ni a gyermekeket.

Ér hangja
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A kiadv·ny megjelenÈsÈt
t·mogatta:
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Helyezze el a 9×9 nÈgyzetbıl ·llÛ nagy
nÈgyzetbe a sz·mokat 1-tıl 9-ig ˙gy,
hogy egy tetszıleges sorban, oszlopban
Ès a kilenc 3×3-as nÈgyzetben minde-
gyik sz·m csup·n egyszer forduljon elı. 
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K e r t - é s z
Mikˆzben a mezıgazd·szok, kertÈszek
Ès gy¸mˆlcsˆs gazd·k m·r lassan el-
kezdtÈk tÈli pihenıj¸ket, addig Szil·gyi
Dorin ñ lapunk mezıgazdas·gi szakÈrtı-
je ñ a tÈli szobanˆvÈnyek gondoz·s·ban
segÈdkezik, nÈh·ny hasznos tan·ccsal.

Sajnos a hossz˙ tÈli hÛnapok megviselik a
szobanˆvÈnyeket, ezÈrt Èrdemes nagy
hangs˙lyt fektetni tÈli gondoz·sukra Ès
·pol·sukra is. Van nÈh·ny fontos tÈnyezı,
ami rosszabb esetekben teljesen tˆnkre is
teheti lak·sunk ÑÈlı dÌszeitî. Mivel szob·-
inkba a tÈli idıszakban nagyon kevÈs fÈny
jut be, ezÈrt nˆvÈnyeinket prÛb·ljuk minÈl
dÈlibb fekvÈs˚ lakrÈszbe elhelyezni.
UgyanÌgy figyelj¸nk a levegı p·ratartalm·-
ra is, hisz a f˚tÈs kˆvetkeztÈben a levegı
sz·razz· v·lik, ez rossz esetben a szobanˆ-
vÈnyek teljes pusztul·s·hoz is vezethet.
MindenkÈpp vÈgezz¸nk p·r·sÌt·st, a f˚tı-
testekre helyezz¸nk p·rologtatÛt vagy he-

tente ak·r kÈtszer-h·romszor szobaperme-
tezıvel, vÌzzel szÛrjuk meg a leveleket. Na-
gyon figyelj¸nk a lak·s szellıztetÈsekor ar-
ra, hogy a be·ramlÛ tÈli hideg levegı le ne
forr·zza a nˆvÈnyeket, ha lehet, ilyenkor
helyezz¸k a szoba kˆzepe felÈ ıket. A sz¸r-
ke, poros leveleket aj·nlott havonta egy-
szer-kÈtszer tiszta, vizes ruh·val ·ttˆrˆlni.
A kisebb level˚ nˆvÈnyeket vÌzsug·rral is
tisztÌthatjuk. A sˆr Ès a levÈlfÈny haszn·lata
tÈlen nem aj·nlott, mivel ezek eltˆmÌthetik
a levelek lÈgzınyÌl·sait. Mivel a nˆvÈnyek
tÈlen pihennek, nincs sz¸ksÈg¸k t·poldat-
ra, csak a vir·gzÛ nˆvÈnyeknek: cikl·men-
nek, mikul·svir·gnak, kar·csonyi kaktusz-
nak vagy az orchide·knak.

A citromfa, mivel mediterr·n nˆvÈny, nem
viseli el a tÈli idıj·r·st, ezÈrt aj·nlatos bevin-
ni, ha lehetsÈges, egy z·rt teraszra, vil·gos
elıszob·ba vagy Èppen be¸vegezett bal-
konra. Mielıtt bevissz¸k, gyızıdj¸nk meg
arrÛl, hogy nem fertızˆtt-e a nˆvÈny vagy

nincsenek-e rajta k·rtevık. Ha b·rmit tal·-
lunk rajta, kˆltˆzÈs elıtt mindenkÈpp sz¸n-
tess¸k meg. Az Ñ˙jî helye legyen kellıen
vil·gos, magas p·ratartalm˙ Ès kˆr¸lbel¸l
10ñ12 Celsius-fok hımÈrsÈklet˚. A t˙lzott
meleg, a sz·raz levegı, a kevÈs fÈny vagy
Èpp egy huzatos hely levÈlhull·shoz vezet-
het. Ugyanakkor a kismÈrtÈk˚ levÈlhull·stÛl
ne ijedj¸nk meg, hiszen az egy termÈszetes
folyamat. VÈg¸l, de nem utolsÛ sorban, ami
az ˆntˆzÈst illeti, semmikÈpp ne vigy¸k
t˙lz·sba, Èpp csak annyi vizet haszn·ljunk,
hogy ne sz·radjon ki a nˆvÈny kˆr¸li fˆld.

Kedves olvasÛinknak nagyon szÈpen kˆ-
szˆnj¸k, hogy tan·csainkat figyelemmel kÌ-
sÈrtÈk, remÈlj¸k sok mindenkinek tudtunk
segÌteni. RemÈnyeink szerint jˆvıre is ve-
l¸nk tartanak, addig is kÌv·nunk mindenki-
nek bÈkÈs, ·ldott kar·csonyi ¸nnepeket Ès
boldog ˙j Èvet!

Szilágyi Dorin
Ès Juhász György

K¸lˆnleges sz¸letÈsnapra kaptunk meghÌv·st a
SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ Csokaly faluba. Selmeczi
Emma nÈni nÈpes csal·dja kˆrÈben kerek sz·zadik
sz¸letÈsnapj·t ¸nnepelte. 

Emma nÈni …rkˆbˆlk˙ton sz¸letett 1915. decem-
ber 14-Èn a B·don csal·d le·nygyermekekÈnt.
1947. m·jus harmadik·n h·zasodott, fÈrje nÈhai
Selmeczi Dezsı Viktor, akivel 46
Èvig boldog h·zass·gban Èltek.
H·rom gyermek¸k sz¸letett, An-
na, Olga Ès Dezsı, kiknek kˆ-
szˆnhetıen nÈgy unok·val Ès ki-
lenc dÈdunok·val bıv¸lt a csal·d.

E kerek sz¸letÈsnapon Emma
nÈnit vir·gcsokorral, tort·val Ès
sok-sok jÛkÌv·ns·ggal kˆszˆntˆt-
te SzÈkelyhÌd v·ros vezetısÈge,
BÈres Csaba polg·rmester Ès Csu-
ka JÛzsef alpolg·rmester is. 

Az ¸nnepelttıl megtudtuk, hogy
a hossz˙ Èlet titka a folyamatos
mozg·s, a testi Ès szellemi erınlÈt

karbantart·sa. Emma nÈni legkedvesebb elfoglalt-
s·ga mindig a kap·l·s volt. MÈg nÈh·ny Èvvel ez-
elıtt is kÈpes volt egÈsz nap a csal·di kert vetemÈ-
nyesÈben munk·lkodni. 

Kedves Emma nÈni! Isten Èltesse erıben, egÈsz-
sÈgben csal·dja kˆrÈben!

Fekete Katalin

Az idei Bihar megyei sajtÛdÌjak
kˆz¸l az Iv·nyi ÷dˆnrıl elneve-
zett p·lyakezdı dÌjban rÈszes¸l-
tek az …r hangja havilap Ès az …r
Tv munkat·rsai. A 2012-ben ala-
pÌtott sajtÛdÌjakat minden Èvben
a magyar politikai ˙js·gÌr·s
egyik legnagyobb alakj·nak,
Ady EndrÈnek sz¸letÈsnapj·n,
november 22-Èn adj·k ·t.

A nagyv·radi Ady Endre-em-
lÈkm˙zeumban tartott dÌj·tadÛn
Imre Zolt·n, az Ady-emlÈkm˙-
zeum igazgatÛja kˆszˆntˆtte a
megjelenteket. Ezut·n R·cz …va,
a Magyar ⁄js·gÌrÛk Rom·niai
Egyes¸letÈnek (M⁄RE) elnˆke
vette ·t a szÛt, beszÈdÈben mÈl-
tatva a dÌjazottak munk·ss·g·t
Ès kiemelve az Ady publiciszti-
k·ja ·ltal teremtett nagyv·radi
˙js·gÌr·s Èlı hagyom·nyait, fon-
toss·g·t.

A FehÈr Dezsı-Èletm˚dÌjat
a szakm·ban sokat bizonyÌtott Si-
mon Judit ˙js·gÌrÛ vehette ·t, aki-
nek munk·ss·g·t Sz˚cs L·szlÛ, a
V·rad folyÛirat fıszerkesztıje
foglalta egy csokorba. Nem volt
kˆnny˚ dolga, hisz a dÌjazott ala-
pÌtÛja Ès munkat·rsa volt Bihari
NaplÛnak, a KrÛnik·nak, az Er-
dÈlyi Riportnak, a BrassÛi Lapok-
nak, melyeknek has·bjain inter-
j˙i, portrÈi, szÌnh·zi kritik·i Ès
politikai anyagai bizonyÌtj·k a
szakma ir·nti al·zat·t, tehetsÈgÈt.

Bokor Andr·s szakmai dÌjat ka-
pott a Bihar NaplÛ munkat·rsa,
Ciucur Losonczi Antonius, ıt sa-
j·t fıszerkesztıje, Rais W. Istv·n
laud·lta. MegbÌzhatÛs·g, tÈ-
nyekre valÛ alapoz·s, munkabÌ-
r·s, precizit·s, szakmai al·zat fo-
galmai dicsÈrtÈk a kit¸ntetettet.

VÈg¸l, nÈh·ny Èves ˙js·gÌrÛi Ès
digit·lis mÈdi·ban valÛ tevÈ-

kenysÈg¸nk rÈvÈn mi ñ az …r
hangja Ès az …r Tv csapata ñ rÈ-
szes¸lt¸nk az Iv·nyi ÷dˆn p·-
lyakezdı dÌjban. Munk·nkat a la-
punk has·bjain Ès ad·saink in-
terj˙iban tˆbbszˆr felt˚nı SzabÛ
÷dˆn parlamenti kÈpviselı, a Bi-
har megyei RMDSZ ¸gyvezetı
elnˆke mÈltatta. BeszÈdÈben ki-
emelte, hogy a digit·lis mÈdia Èr-
mellÈki ˙ttˆrıinek sz·mÌtunk,
hisz az …r Tv ad·sai ·ltal az inter-
netes hozz·fÈrÈs rÈvÈn nemcsak
sz˚kebb haz·nkban az …rmellÈ-
ken tudÛsÌtunk, hanem hÌrt kˆz-
l¸nk az e t·jrÛl elsz·rmazottak
felÈ is, akik ez ·ltal inform·lÛd-
nak a sz¸lıfˆld tˆrtÈnÈseirıl.

SzerkesztısÈg¸nk sz·m·ra
megtisztelı, hogy sz·mon tart
minket a szakma, hogy e dÌj ·ltal
is munk·nk visszaigazol·sra ta-
l·lt. Sz·munkra a legfontosabb
az olvasÛ, a nÈzı hiteles t·jÈkoz-
tat·sa Ñaz …rtıl az ”ce·nigî, Ès
mÈg azon is t˙l.

Ér hangja

A szobanövények téli gondozása

Számon tart minket
a sajtóvilág
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A kapálás
volt a mindene
100. sz¸letÈsnapj·t ¸nnepelte a csokalyi Emma nÈni
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