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KÈtsz·zˆtven rÈsztvevıvel zajlott a jÛtÈkony cÈl˙ kult˙ra napi b·l

Gyermekekkel egy¸tt Èrkezik G·l Kinga fıvÈdnˆk Ès Csaba testvÈr

…nekkel kÈsz¸ltek a Gyermek JÈzus-otthon lakÛi
IdÈn nyolcadik alkalommal rendeztek SzÈkelyhÌdon magyar
kult˙ra napi jÛtÈkonys·gi b·lt.
Janu·r 23-·n eleg·ns meghÌvottak Èrkeztek a m˙zeum Èp¸letÈbe, hogy igÈnyes szÛrakoz·s
mellett adom·nyaikkal t·mogass·k a DÈvai Szent Ferenc AlapÌtv·ny SzÈkelyhÌdi Gyermek JÈzus
Otthon·nak kis lakÛit.
A gyermekek kÈzen fogva kÌsÈrtÈk a b·lterembe az est fıvÈdnˆkÈt, G·l Kinga eurÛpai parlamenti kÈpviselıt, az EurÛpai
NÈpp·rt alelnˆkÈt, Bˆjte Csaba
ferences szerzetest Ès az esemÈny kiemelt, meghÌvott vendÈ-

geit. A gyermekek meghatÛ Ènekekkel kedveskedtek a vendÈgeknek. ÑJÛl csak a szÌvÈvel l·t az
emberî ñ hangzott a kor·n, sokat
megÈlt gyermekek ajkairÛl. Majd
Csaba testvÈr kˆzelgı sz¸letÈsnapja alkalm·bÛl kÈt kisle·ny
elıad·s·ban kˆszˆntı Ènek
csend¸lt. ÑTenÈked minden
ˆrˆm, holtig adassÈk, s amellett
semmi b·nat ne bar·tkozzÈkî ñ
Ènekelte angyali gyermekhangon
a kis Karola, melyet kˆvetıen a
gyermekek fehÈr liliomsz·lakat
ny˙jtottak ·t a meghÌvottaknak.
A Himnusz kˆzˆs ÈneklÈse
ut·n a rendezvÈnyt BÈres Csaba,

SzÈkelyhÌd polg·rmestere nyitotta meg, kˆszˆntve a megjelent
vendÈgeket, G·l Kinga fıvÈdnˆkˆt, Bˆjte Csab·t, BirÛ Roz·lia
szen·tort, Cseke Attila kÈpviselıt,
magyarorsz·gi Ès Bihar megyei
polg·rmestereket, a gyermekeket
Ès minden megjelent vendÈget.
NyitÛbeszÈdÈben ˆrˆmÈt fejezte ki afelett, hogy a nyolc Èvvel
ezelıtt megfogalmazÛdott cÈlok
imm·r valÛra v·ltak. Hisz a szÈkelyhÌdi kult˙ra napi b·l t·rsadalmi esemÈny lett, mely jÛtÈkony cÈllal hozza ˆssze az embereket. Egy olyan esemÈny,
amelyet v·rnak az emberek, Ès

ennek Èkes bizonyÌtÈka az, hogy
a b·l meghirdetÈsÈt kˆvetı 48
Ûra m˙lva minden belÈpı gazd·ra tal·lt. A polg·rmester mindenkinek jÛ szÛrakoz·st kÌv·nt
Ès arra kÈrte a vendÈgeket, hogy
vÈssÈk emlÈkezet¸kbe ˆrˆk¸l,
hogy SzÈkelyhÌd v·rosa egy ˆszszekˆtı kapocs az anyaorsz·g Ès
ErdÈly kˆzˆtt.

Fel kell karolni minden
magyar gyermeket
G·l Kinga, az est fıvÈdnˆke elmondta, hogy e z˚rzavaros vil·gban igaz·n a gyermekÈrt van Èrtelme tenni, ki·llni Ès v·llalni.
ÑSoha, semmikor ennyire nem
volt r·szorulva a gyermekekre,
a jˆvıt, a kˆzˆssÈget megtartÛ,

a www.erhangja.ro/tv
honlapon ˙j ad·ssal
jelentkezik,
amely keddenkÈnt
este 20 Ûr·tÛl
megtekinthetı
a Briximp
k·belszolg·ltatÛ
aprÛhirdetÈsi
csatorn·j·n is.
NÈzzenek
benn¸nket!

Az …rmellÈki Ès Bihar Megyei Gazdanapot is
a SzÈkelyhÌdon megrendezett ˆtˆdik kar·csonyi v·s·r keretÈben tartott·k meg. A december 19-Ère hirdetett konferenci·ra tˆbb,
mint kÈtsz·z Bihar Ès Hajd˙-Bihar megyei
gazda regisztr·lt, hogy elsı kÈzbıl juthasson
fontos inform·ciÛkhoz.
BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere h·zigazdakÈnt kˆszˆntˆtte a megjelenteket,
majd az ˆtletgazda SzabÛ ÷dˆn parlamenti
kÈpviselı ismertette a rendezvÈny cÈljait, az
ezzel kapcsolatos jˆvıbeni terveket. A szervezık nevÈben dr. Nagy MiklÛs, a Rom·niai
Magyar Gazd·k Egyes¸letÈnek Bihar megyei elnˆke szÛlt az egybegy˚ltekhez.
SzabÛ ÷dˆn kÈpviselı jÛl kigondolt, tˆbb
pontba szedett programjavaslattal ·llt a megjelent gazd·k elÈ. VÈlemÈnye szerint elsıdleges cÈl az ÈrmellÈki t·jegysÈg brandjÈnek
lÈtrehoz·sa kell legyen a szÈkelyfˆldi termÈk mint·ra. Ennek ÈrdekÈben felmÈrÈseket kell kÈszÌteni azokrÛl a potenci·lis termelıkrıl, akik az …rmellÈk brandhez valÛ

Folytatás a 3. oldalon
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20 Ûrai kezdettel

a minket magyarnak Ès eurÛpainak megtartÛ gyermekekre, a
benn¸k rejlı jˆvıre Ès lehetısÈgre mint most. EzÈrt nek¸nk minden magyar gyermeket fel kel karolnunk Ès lehetısÈghez juttatnunk!î ñ hangoztatta. ÑNek¸nk
kˆtelessÈg¸nk a hagyom·nyos,
bev·lt ÈrtÈkek mellett ki·llni,
azokat kˆzelebb hozni a mindennapok emberÈhez, hogy a fogÛdzÛk ˙jra a csal·d, a hit, egym·s
segÌtÈse, az egym·s ir·nt tisztelet
jegyÈben jelenjenek meg minden
ember ÈletÈben. Minden ki·ll·snak, mindegyik¸nk egyÈni helyt·ll·s·nak kˆzˆs eszmÈink Ès cÈljaink mellett minden egyes gyermek mellett Èrtelme vanî ñ z·rta
mondandÛj·t a kÈpviselı.

csatlakoz·si feltÈtelnek megfelelnek. Nagyon fontos egy jÛl megjelenÌtett piac kialakÌt·sa, felkutat·sa, termÈkbemutatÛk szervezÈse, hogy az Èrdeklıdı kˆzˆnsÈg megismerhesse az …rmellÈk termÈkeit. CÈl az is,
hogy a t·jegysÈg ¸zleteiben ak·r egy k¸lˆn
polcon tal·lhass·k a v·s·rlÛk az elsı kÈzbıl

ÕnycsiklandÛ
h·zi kolb·sz
Ès szalonna
a standon
sz·rmazÛ ÈrmellÈki termÈkeket. Nagyobb
v·rosokban jˆvıbeni megvalÛsÌt·s lehet, kiz·rÛlag ÈrmellÈki termÈkeket forgalmazÛ
kereskedelmi egysÈgek lÈtrehoz·sa. A konferenci·n szÛba ker¸lt az ÈrtÈkesÌtÈs online
rendszerÈnek kiÈpÌtÈse is.

Folytatás a 6. oldalon
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Kabaré Hegyközszentmiklóson
a szerzo´´ felvételei

IgÈnyesen szÛrakoznak a Nagyv·radi MM PÛdium SzÌnh·z mulattatÛ elıad·s·n
Pillant·snyi kabarÈtˆrtÈnet

Az MM PÛdium m˚vÈszei visszatÈrı vendÈgei a falunak
Vastaps, hahota Ès nevetÈs kÌsÈrte a Nagyv·radi MM PÛdium SzÌnh·z janu·r 16-·n, HegykˆzszentmiklÛson bemutatott elıad·s·t. A
telep¸lÈsre gyakorta visszatÈrı
m˚vÈszek ez˙ttal a kabarÈ hıskor·nak elsı h·rom ÈvtizedÈben
sz¸letett vid·m jelenetekkel, dalbetÈtekkel mulattatt·k a kˆzˆnsÈget. A m˚sor cÌme m·r eleve
utalt a borÌtÈkolÛ sikerre: KabarÈ
30. Az MM PÛdium t·rsulat·t febru·r 13-·n ismÈt l·thatja a helyi
kˆzˆnsÈg, a mostanihoz hasonlÛ-

an szipork·zÛ jeleneteket fognak
elıadni.
Mocs·r L·szlÛ tan·csos kezdemÈnyezÈsÈre jÛ h·rom Èvvel ezelıtt kezdıdˆtt a rendszeres ÑszÌnÈszj·r·sî HegykˆzszentmiklÛson.
Az idık folyam·n a kˆnnyed m˚faj bizonyult legink·bb kˆzˆnsÈgcsalogatÛnak. A felnıttek szÛrakoztat·sa mellett a gyermekeknek
sz·nt ˆrˆmszerzÈs is szÌv¸gye Mocs·rnak, kÈt-h·romhavonta b·belıad·st tartanak. Most folynak az
egyeztetÈsek az Èrmih·lyfalvi MÛ-

ka amatır szÌnj·tszÛ csoport vezetıjÈvel a m·rciusban esetÈkes fellÈpÈs¸krıl.
NÈh·ny Èvvel ezelıtt Kaszoni M·ria tanÌtÛnı vezetÈsÈvel helyi fiatalok csoportja felmerÈszkedett a vil·got jelentı deszk·kra, sajnos,
csak nÈh·ny fellÈpÈs erejÈig. A tan·csos remÈnykedik, hogy a szÌnh·z ir·nti szeretet elıbb-utÛbb jÛ
kedvcsin·lÛnak bizonyul egy ÈletkÈpes, helyi szÌnj·tszÛ csoport
megsz¸letÈsÈhez.

Sz·mosan szÛrakoztak a janu·ri elıad·son

D. M. E.

A kˆzismert kabarÈ szavunk francia eredet˚, ahogyan maga a
m˚faj is, amely egyveleget, szatirikus, humoros szÛrakoztat·st
jelent. A XIX. sz·zad vÈgÈn P·rizsban alakult ki, Ès onnan indult el meghÛdÌtani EurÛpa nagyv·rosait. A magyarorsz·gi a
kabarÈm˚faj egyet jelent a pesti kabarÈval, amelynek megsz¸letÈse Ès Èletben marad·sa akkoriban nem volt mindenki sz·m·ra egyÈrtelm˚. A magyar helyzetet nehezÌtette az orfeumokban egyeduralkodÛ nÈmetnyelv˚sÈg. A magyar m˚sorsz·mok
beemelÈsÈt egy-egy produkciÛba sz·mtalan kritika Èrte, korabeli megfogalmaz·s szerint a magyar nyelv t˙ls·gosan sz¸rke,
nem elÈggÈ rugalmas azoknak a hars·nys·goknak a kˆzvetÌtÈsÈhez, amelyek nÈmet¸l kiv·lÛan hatnak. M·r jav·ban benne
voltunk a szÌnj·tsz·s magyarosÌt·si tˆrekvÈseiben, amikor a sajtÛ, tˆbbek kˆzˆtt 1905-ben a Pesti NaplÛ lefitym·lÛan viszonyult a kÈrdÈshez, azt ·llÌtva, hogy a magyar kˆzˆnsÈg nÈmet
nyelv˚ m˚sort akar. Feld Zsigmond, a V·rosligeti SzÌnh·z igazgatÛja m·r 1889-ben bejelentette magyarosÌt·si sz·ndÈk·t.
Solymosi Elek, a NÈpszÌnh·z komikusa 1885-ben lÈtre hozta a
Magyar Dalcsarnokot. Nem sok sikerrel. A magyar nyelv˚ szÛrakoztat·s ˙ttˆrıjekÈnt sz·mon tartott ifj. Baumann K·roly a
KÈk Macska mulatÛban magyar dalokkal lÈpett a kˆzˆnsÈg elÈ.
A magyar nyelv˚ lakoss·g sz·mar·ny·nak nˆvekedÈse, valamint olyan nagy kaliber˚ szerzık szÌnre lÈpÈse, mint Moln·r Ferenc, Heltai Jenı, Nagy Endre, G·bor Andor, SzÈp Ernı Ès t·rsaik, m·r sikerrel magalapozt·k a saj·ts·gosan pesti ÌzlÈsvil·g˙
szÛrakoztat·st. 1901 novemberÈben Tarka SzÌnpad nÈven lÈpett
kˆzˆnsÈg elÈ az elsı magyar kabarÈ. A Budapesti HÌrlap mint a
magyar varietÈ megsz¸letÈsÈrıl sz·molt be az esemÈnyrıl. Ezzel szemben Hevesi S·ndor a Magyar SzemlÈben unalmas Ès
Èlettelen jelzıkkel illette a l·tottakat. A pesti kabarÈ valÛj·ban
1907-ben sz¸letett meg, amikor Kondor Ernı egy v·ratlan ˆrˆksÈghez jutva, a TerÈz kˆr˙t 28. sz·m alatt megnyitotta a Fıv·rosi
Cabaret Bonbonniere
szÌnpadot. A szerzık zˆme maga olvasta
`
fel Ìr·s·t, meghÌv·st kapott SzÈp Ernı Ès Nagy Endre is. Nagynak kˆszˆnhetı a konferansziÈ megsz¸letÈse, de mag·t a m˚fajt is megreform·lta. Lehajoltak Èrte Ès irodalmi szintre emeltÈk
fel a kabarÈt. ¡tvettÈk a m˚faj erÈnyeit, igÈnyesebbre spÈkelve
nÈmi specifikummal, csiszoltabbra sikeredett, mint a m˚fajteremtı franci·kn·l vagy a kispolg·ri lÈhas·g tolm·csol·s·ra szorÌtkozott bÈcsieknÈl ñ ÈrtÈkelte a korabeli pesti szÛrakoztat·st
Kosztol·nyi Dezsı. A szÌnpadszer˚ darabok helyett szÌnpadi
trÈf·k jelentek meg, ami a m˚faj felfriss¸lÈsÈt eredmÈnyezte.
A m·sodik vil·gh·bor˙ zsidÛtalanÌt·sa sz·mos szerzıtıl Ès
nagyszer˚ elıadÛtÛl megfosztotta a kˆzˆnsÈget. A h·bor˙ ut·n
ismÈt felfokozÛdott a kabarÈ ut·ni ÈhsÈg, elsıkÈnt 1945. m·rcius 27-Èn a PÛdium KabarÈ t·rta ki kapuit a nÈzık elıtt. A kˆzÈleti humor szÈles nÈptˆmegekhez eljutott. A kommunista diktat˙ra sˆtÈt korszak·nak idejÈn Ñmosolytalann·î v·lt a szÌnpad,
polg·ri ˆrˆksÈgnek, ocsm·nys·gnak bÈlyegeztÈk. Õgy a PÛdium KabarÈt nÈh·ny Èv m˙lva elÈrte a vÈgzete, megsz¸ntettÈk.
Manaps·g ismÈt szabadon Ès ˆnfeledten lehet nevetni. Az
˙jabb Ès ˙jabb poÈnok, t·rsadalomkritik·k, ·thall·sok, ˆsszekacsint·sok, helyzetkomikumok vonzz·k a kˆzˆnsÈget. De a
rÈgi pesti kabarÈ ˆrˆk. Nem vÈletlen¸l viszik ˙jra Ès ˙jra szÌnpadra Vadnai, Nagy Endre, Rejtı Jenı, Vaszary G·bor humorba rejtett ˆrˆk ÈrvÈny˚ igazs·gait.
Mai bizonytalans·ggal teli t·rsadalmunkba is kellenÈnek a
ÑnagyendrÈkî, hisz mÈlt·n fennmaradt az egyik atyafi mond·sa, aki kˆzÈleti ¸gyekben nem tudott eligazodni: ÑEste elmegyek a NagyendrÈbe, Ès megtudom, mi az igazs·g.î
÷ssze·llÌtotta: D. Mészáros Elek

Adók, szerzodések,
útfelújítás, lakások a tanácsülés napirendjén
´´
A 2016-os Èvre vonatkozÛ adÛk Ès illetÈkek megvitat·sa kÈpezte a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzat december 29-Èn megtartott legutÛbbi rendes tan·cs¸lÈsÈt. Az
¸lÈsvezetı megv·laszt·s·t kˆvetıen tizenh·rom napirendi pontot t·rgyaltak
meg. ElsıkÈnt Medve Ferenc mand·tum·t ÈrvÈnyesÌtettÈk, az ˙jdons¸lt tan·csos ezut·n letette a hivatali esk¸t.
BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·rmestere
nyomatÈkosÌtotta, hogy az ˙j adÛtˆrvÈnyt
szÈles kˆrben meg kell ismertetni a lakos-

s·ggal. Ennek ÈrdekÈben szÛrÛlapokat kÈszÌtenek, illetve az …r Tv Ès lapunk rÈvÈn is
nÈpszer˚sÌteni fogj·k a rendelkezÈst.
Cservid Levente tan·csos javaslatot tett a
megmunk·latlan fˆldekre Ès az elhanyagolt Èp¸letekre kivetendı b¸ntetÈsekkel
kapcsolatban. Javaslat·t a tan·csosok
tˆbbsÈge elfogadta.
A tov·bbi kilenc napirendi pontot egyhang˙an megszavazt·k a tan·csosok. A
piacon m˚kˆdı kereskedelmi egysÈgek
bÈrleti szerzıdÈsÈt meghosszabbÌtott·k,

esetenkÈnt mÛdosÌt·sokat eszkˆzˆltek.
Vita nÈlk¸l dˆntˆttek a General Edilitar
Construct cÈg alapÌtÛ okirat·nak mÛdosÌt·s·rÛl Ès az autÛbusz-meg·llÛk engedÈlyÈrıl is. Elfogadt·k az …szak-nyugati VÌz
Ès Csatorn·z·si Kereskedelmi T·rsas·g
alapÌtÛ okirat·t.
Rˆvid vita ut·n egyeztettek egyes szÈkelyhÌdi utc·k fel˙jÌt·s·rÛl. Csuka JÛzsef
alpolg·rmester elmondta, hogy beszÈlt a
kivitelezıvel Ès a csatornafedık szintbe
hozva, rendesen lesznek leaszfaltozva.

A polg·rmester pedig bejelentette, hogy
a mostani fel˙jÌt·s mellett az ˆnkorm·nyzat lead kÈt ˙jabb p·ly·zatot, hogy eurÛpai uniÛs alapokbÛl tov·bbi utc·kat tudjanak leaszfaltozni. SzintÈn rˆvid vita
ut·n fogadt·k el a tˆrvÈnyileg garant·lt
minim·ljˆvedelemÈrt kˆzhaszn˙ munk·t
vÈgzık foglalkoztat·s·nak helyi akciÛtervÈt. Tˆbbek kˆzˆtt az ANL-lak·sok odaÌtÈlÈsÈnek 2016-ra tervezett priorit·si list·j·t is megszavazt·k.
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Baczoni Bianka b·lkir·lynı (kˆzÈpen)
Ès udvarhˆlgyei

A b·lozÛk gyakran egym·sba fonÛdva t·ncoltak

Folytatás az 1. oldalról

Bˆjte Csaba az irgalmass·g ÈvÈnek fontoss·g·rÛl beszÈlt. Az
Èhezınek enni adni, a szomjazÛnak inni adni, a ruh·tlant felruh·zni ñ e tetteket jelenti az irgalmass·g. ÑMerj¸nk jÛnak lenni, merj¸nk szeretni, mert minden erıfeszÌtÈs, minden jÛ szÛ
kacag·ss· Ès vid·ms·gg· v·lik, s a p·rtfogottjaink a t·rsada-

ebbıl az egy¸ttlÈtbıl tudjuk nyerni az erıt a holnapokhoz, a folytat·shozî ñ hangoztatta a szen·tor.
A b·l nyitÛt·nc·t a tavaly megalakul·s·nak huszadik
ÈvfordulÛj·t ¸nneplı szÈkelyhÌdi Tini Dance Center
t·ncst˙diÛ t·ncosai mutatt·k be, akik egy Ol·h Katalin
·ltal kÈszÌtett koreogr·fi·t adtak elı. Bemutatkoz·suk
ut·n teret engedtek a mintegy kÈtsz·zˆtven b·lozÛnak.
Az est folyam·n Tasn·di Ferenc, a Nagyv·radi ¡llami FilharmÛnia elıadÛm˚vÈsze Kod·ly Ès BartÛk gy˚jtÈseibıl nÈpdalokkal,
B·nk b·n-rÈszleteivel Ès nÈpszer˚ operettsl·gerekkel szÛrakoztatta a b·li kˆzˆnsÈget.

Elkeltek a kÈpzım˚vÈszeti alkot·sok
A magyar kult˙ra napi b·lokon hagyom·nny· v·lt az
aukciÛ is, melyen szÈkelyhÌdi kÈpzım˚vÈszek alkot·sai, felaj·nl·sai ker¸ltek kalap·cs al·. Az idei aukciÛ
teljes bevÈtele 15 440 lej, melyet a szervezık a DÈvai
Szent Ferenc AlapÌtv·ny ·ltal m˚kˆdtetett SzÈkelyhÌdi
Gyermek JÈzus Otthonnak aj·nlottak fel.
Megv·lasztott·k a 2016-os kult˙ra napi b·l kir·lynıjÈt, Baczoni Biank·t, aki a tavalyi gyıztestıl, Sz˚cs
Ilon·tÛl vette ·t a koron·t. Udvarhˆlgyei R·cz Anita Ès
Hegyessy T¸nde lettek. Az est folyam·n tombolasorsol·s is volt, mely eredmÈnyekÈppen sokan ÈrtÈkes
aj·ndÈkt·rgyakkal, k¸lˆnleges borokkal Ès a legszerencsÈsebb csal·d egy Hajd˙szoboszlÛn eltˆltendı pihentetı hÈtvÈgÈvel gazdagodott.
A sok-sok t·mogatÛ mellett kˆszˆnet illeti a debreceni ¡sz Party Service-t, mely a b·l 250 rÈsztvevıje sz·BirÛ Roz·lia, BÈres Csaba, Bˆjte Csaba Ès G·l Kinga a b·l megnyitÛj·n m·ra ingyen biztosÌtotta Ès szolg·lta fel a finom Ètkeket, valamint Tusn·df¸rdı polg·rmesterÈt, aki a egy
lom szˆvetÈnek hasznos tagjai lesznekî ñ mondta Csaba teljes ell·t·s˙ pihentetı hÈtvÈgÈt aj·nlott fel a legtˆbb gyerekes
testvÈr, Ès im·ds·gra hÌvta az egybegy¸lteket.
b·lozÛ p·roknak. Õgy Albert Tibor jÛvolt·bÛl kÈt csal·d, azaz tÌz
BirÛ Roz·lia szen·tor beszÈdÈben a magyar kˆzˆssÈg megtar- fı Èlvezheti a szÈkely vendÈgszeretetet.
tÛ ¸nnepeinek fontoss·g·t hangs˙lyozta. ÑKˆr¸l kell ¸lni az ¸nA kult˙ra napi b·l sikerÈhez nagyban hozz·j·rult a Fodor S·nnepi asztalt akkor is, ha a fˆlˆtt¸nk lÈvı felhık sz¸rkÈk. Egym·s dor, Bajnok Csaba Ès ⁄jlaki S·ndor alkotta President zenekar,
szemÈbe nÈzve, odafigyelve egym·sra, el kell mondani im·in- amely hajnalig szolg·ltatta a talpal·valÛt a vid·m b·lozÛ kˆzˆnkat. Ha Ìgy tesz¸nk a gondviselÈs majd megteremti azt a hangu- sÈg sz·m·ra.
latot, ami az ¸nnephez sz¸ksÈges Ès megadja annak ÈrtelmÈt Ès
Fekete Katalin

Kultúrcukrászda a magyar kultúra napján
Ahogy az m·r Èvrıl-Èvre lenni szokott, idÈn is a
szÈkelyhÌdi kult˙ra napi rendezvÈnyek fontos
meg·llÛja a helyi cukr·szda, hiszen a szervezık
zenÈs elıad·sokkal kedveskednek a vendÈgeknek, megteremtve ezzel a rÈgi k·vÈh·zi
hangulatot. A rendezvÈnysorozat meghÌvottjai
Tasn·di Ferencz Zolt·n Ès felesÈge, Tasn·di
Melinda voltak (kÈp¸nkˆn), akik jÛl ismert
operettdalokkal, -nÛt·kkal Ès -duettekkel szÛrakoztatt·k a hallgatÛs·got. Hajm·si PÈter,
Hajm·si P·l, …jjel az omnibusz tetejÈn, SzÈp
v·ros Kolozsv·r ñ csak nÈh·ny a h·zasp·r majd
egyÛr·s elıad·s·bÛl, melyet a kˆzˆnsÈg kˆzˆs
ÈneklÈssel Ès tapssal jutalmazott. …s b·r a technika az este folyam·n nem ·llt a p·r mellÈ,
Ènektud·sukkal Ès elıad·smÛdjukkal siker¸lt
megteremteni¸k azt a hangulatot, amelyet a rÈgi, f¸stˆs, bar·ts·gos kocsm·k adtak.

Mészáros Emoke
´´

A szÌnek k¸lˆnˆsen fontos szerepet j·tszanak Èlet¸nkben. ElÈg, ha mindennapi ˆltˆzkˆdÈs¸nkre gondolunk, aki ad
mag·ra, az mielıtt maga mˆgˆtt hagyn· lak·sa ajtaj·t, kÈnyesen ¸gyelve v·logatja ˆssze az aznapi ruh·zat·nak
darabjait, ¸gyelve a szÌnek harmonikus
egysÈgÈre, aminek mindenkÈpp illik az
alkalomhoz igazodnia, de mÈg az idıj·r·st, az Èvszakot is figyelembe veszi.
Mert ugye ki menne el csirics·rÈ, lenge
bl˙zban egy gy·szszertart·sra, mikÈnt
fekete menyasszonyi ruh·t is ritk·n ˆlt
mag·ra az ember l·nya. A szÌnekkel
amellett, hogy alkalmazkodunk kˆrnyezet¸nk elv·r·saihoz, mi magunk is
¸zenetet adunk ·t, hat·st, reakciÛt v·ltunk ki. A kisiskol·s egyenruh·t
hord(ott), a pap reverend·t, a katona
kÌgyÛbırbe b˙jva rettenti az ellent, fazonok, form·k Ès szÌnek segÈdletÈvel Ñt·rsalgunkî kifelÈ, inform·ciÛkat kˆzl¸nk.
Ha kileng¸nk a szabv·nykeretekbıl, az
illetı kˆzˆssÈg megvetÈsÈt, felh·borod·s·t vagy ak·r ellenszenvÈt vonhatjuk
magunkra. EmlÈkezz¸nk vissza: a magyar Orsz·ggy˚lÈs hat Èvvel ezelıtti alakulÛ ¸lÈsÈn egy mellÈny verte ki a biztosÌtÈkot, amit a jobbikos politikus ˆltˆtt
mag·ra ¸nnepÈlyes esk¸tÈtelekor. Nem
csoda, hisz a Magyar G·rda ·ltal viselt
ruhadarab sz·mtalan asszoci·ciÛra
kÈsztette a jelenlÈvıket, viselıjÈt minısÌtette, besorolta, kategoriz·lta.
A szÌnek fˆlˆtt¸nk lÈvı uralm·t l·ttatja,
hogy ak·r vÈr¸nket is adn·nk egy-egy
szÌnkombin·ciÛÈrt. Ide sorolhatÛ a lobogÛ, amely nemzetet fog ˆssze, kov·csol
eggyÈ, mikˆzben az ellen z·szlaja gy˚lˆletet szÌt, megtapod·sra, elÈgetÈsre sz·nn·nk. A jelentÈskombin·ciÛ, a kiv·ltott
reakciÛ teh·t gyakran eltÈrı vagy ÈppensÈggel egym·ssal szˆges ellentÈtet mutat.
…s mit szÛlunk rasszizmushoz, amit
a tˆbbsÈg deklar·ltan elÌtÈl? AzÈrt gy˚lˆlnek, hajtanak rabszolgasorsba, irtanak ki embereket, embercsoportokat,
mert feketÈk. Ha valamilyen csoda folyt·n egy csettintÈsre bır¸k szÌnt v·ltana,
azonnal kompatibilisek lennÈnek a fehÈr
ember sz·m·ra.
Minden teketÛria nÈlk¸l, nyugodt lelkiismerettel kijelentettem volna eleddig,
sz·momra azt·n egyre megy, hogy valaki fehÈr vagy nÈger, arab vagy cig·ny,
feltÈve, ha mosakszik, mert a szag jobban zavar, mint a bırszÌn. De mostans·g m·r kissÈ ˆsszezavarodtam. Elbizonytalanod·som ok·t a nyulak, illetve
a szÌnek okozt·k. TˆrtÈnt ugyanis, hogy
ny˙lpaprik·sra Èhezett a csal·d, Ès r·m
bÌzatott az ÌtÈlet vÈgrehajt·sa. A ketrecekhez Èrve, gondolkod·s nÈlk¸l a fehÈr
bund·j˙, piros szem˚ nyuszi ut·n ny˙ltam. KipÈcÈztem a sz·mtalan vadsz¸rke
kˆz¸l. A mozdulat fÈl˙ton meg·llt, belÈm hasÌtott a felismerÈs: Èn rasszista vagyok. Sem termete, sem viselkedÈse, h˙s·nak v·rhatÛ Ìze sem befoly·solta, hogy
a piros szem˚t gyilkoljam le, mÈgis ezt
tettem volna. …s cselekednek hasonlÛkÈppen sokan, mikˆzben esz¸kbe sem jut,
hogy nem a jÛzan Èsz, a racionalit·s vezeti tetteiket, hanem a szÌnek dÈmonikus
ereje tartja rabs·gba ıket, form·lva az
aprÛ dolgok tˆrtÈnÈseit vagy ak·r a vil·g
tˆrtÈnelmÈnek menetÈt is.
Aznap csirkepaprik·s volt az ebÈd.

D. Mészáros Elek
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Sikeres volt a karácsonyi vásár

Bemutatkoztak a gyermekek

Az elsı h·rom napon, szerd·tÛl pÈntekig
boldog gyermekek kacag·s·tÛl Ès ÈnekÈtıl volt hangos SzÈkelyhÌd kˆzpontja Ès a
m˙zeum Èp¸lete. A szÌnpadon a helyi iskol·sok Ès Ûvod·sok v·ltott·k egym·st
m˚soraikkal. A kar·csonyi m˚sor elıad·sa ut·n a gyermekeket a kreatÌvan feldÌszÌtett m˙zeumba invit·lt·k, ahol meleg te·t
Ès kekszet kaptak. Az uzsonna ut·n kÈzm˚ves-foglalkoz·son vehettek rÈszt, ahol
maguk kÈszÌthettek kar·csonyi aj·ndÈkot.
A foglalkoz·s ut·n a Mikul·ssal tal·lkoztak, aki h·rom nap alatt ˆsszesen 1100
gyermeket aj·ndÈkozott meg.
A szÌnpadon a gyermekek m˚sora ut·n
vendÈgelıadÛkat l·thattunk. Elsı este a
nagylÈtai iskola dr·maszakkˆrÈtıl igazi
hagyom·nyos betlehemi j·tÈkot l·thattunk. ’k h·rom Èvvel ezelıtt tanult·k ˙jra
a rÈgi betlehemezÈst. NemrÈg rÈszt vettek
a XXV. nemzetkˆzi betlehemes tal·lkozÛn, Debrecenben, ahol h·rom alkalommal is fellÈptek elıad·sukkal. PÈntek este
a Partium egyik legismertebb Ès legaktÌvabb t·ncegy¸ttese, a Control Dance profi
produkciÛja k·pr·ztatta el a kˆzˆnsÈget.
A negyedik napon, szombaton a v·s·r
keretÈben rendeztÈk meg az I. …rmellÈki
Ès Bihar Megyei Gazdanapot, melyrıl
rÈszletes besz·molÛt kˆzl¸nk lapunkban.

DÌjak, elismerÈsek ·tad·sa
A vas·rnapi nap az ¸nneplÈs jegyÈben telt.
DÈlut·n h·rom Ûr·tÛl a kiemelkedı eredmÈnyeket elÈrı szÈkelyhÌdi sportolÛkat
dÌjazt·k. Ezt kˆvetıen azon h·zasp·rok
kˆszˆntÈse kˆvetkezett, akik 50 Ève kˆtˆttek h·zass·got Ès fogadalmukat mind a
mai napig megtartott·k. SzÈkelyhÌdon ez
m·r a hatodik Èv, amikor az aranylakodalmukat ¸nneplı p·rokat a polg·rmesteri
hivatal Ès a Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let is kˆ-

Vas·rnap este a szabadtÈri szÌnpadot a
Buliszerviz zenekar vette birtokba. A h·rom fiatal fergeteges hangulatot teremtett a
kˆzˆnsÈg soraiban.

Mikul·ssapk·s fav·gÛk

A jÛs·gos Mikul·s szak·ll·t
prÛb·ra tettÈk a gyermekek
szˆnti. A kˆszˆntıben elhangzott, hogy
mai zaklatott vil·gban kˆnnyen felbomlanak Ès szÈtesnek a csal·dok. EzÈrt is nagy
dolog, hogy SzÈkelyhÌdon most h˙sz
olyan h·zasp·rt ¸nnepelhett¸nk, akik fÈl
Èvsz·zada Èlnek egy¸tt. Az ¸nnepelt p·rok emlÈklapot, pÈnzjutalmat, a hˆlgyek
vir·gcsokrot Ès az urak egy ¸veg, erre az
alkalomra cÌmkÈzett bort kaptak.
DÌjazt·k a SzÈkelyhÌd te gyˆnyˆr˚ cÌm˚
fotÛp·ly·zat nyerteseit is. 2015 elejÈn a
polg·rmesteri hivatal Ès a Pro SzÈkelyhÌd
Egyes¸let kˆzˆsen hirdette meg a p·ly·zatot amatır fotÛsok sz·m·ra. Sok tehetsÈges fiatal fotÛs k¸ldˆtt be kÈpeket a megmÈrettetÈsre. A zs˚ri szoros versenyben
Szˆkıcs RÛbert kÈpeit tal·lta legjobbnak.
M·sodik helyen lapunk egyik ·llandÛ segÌtıje vÈgzett, harmadik pedig Madar·sz
¡kos lett. Mindh·rman oklevelet Ès pÈnzjutalmat kaptak.
DÈlut·n a m˙zeum mˆgˆtti szÌnpadon
kÈt SzÈkelyhÌdi kÛrus teremtett kar·csonyi
hangulatot. A B˙zavir·g NÈpdalkˆr kar·csonyi nÈpdalokat, a szÈkelyhÌdi rÛmai
katolikus templom kÛrusa pedig kar·csonyi kÛrusm˚veket adott elı.
KÈsı dÈlut·n a zs˙fol·sig megtelt m˙zeumban a Debreceni Pergı Hagyom·nyırzı M˚hely, adta elı A juhait keresı p·sztor cÌm˚, nÈpi ihletÈs˚ adventi m˚sor·t.
A humoros ¸nnepi elıad·sba bevont·k a
nÈzı gyerekeket is. A nagy siker˚ elıad·s
ut·n a pergısˆk t·nch·zat tartottak.
Ezen a dÈlut·non tartott·k a kˆrzeti nıszervezetek tal·lkozÛj·t. Az ˆsszegy˚lt nıszervezetei kÈpviselıket KÈri Hajnal fıtanfel¸gyelı helyettes, a Bihar megyei nıszervezet elnˆke kˆszˆntˆtte. A vendÈgek
megtekintettÈk a Pergı Hagyom·nyırzı
M˚hely elıad·s·t, majd tea Ès s¸temÈny
mellett tartottak megbeszÈlÈst.

A TDC t·ncosai l·tv·nyos koreogr·fi·t adtak elı

A hÈtfı dÈlut·n a Stihl Timbersports l·tv·nyos bemutatÛj·val kezdıdˆtt. A mikul·ssapk·s szÈkelyhÌdi sportfav·gÛ bajnokcsapat kitett mag·Èrt. BemelegÌtÈskÈppen
Nagy Botond kiz·rÛlag l·ncf˚rÈszÈt haszn·lva egy kisszÈket faragott ki egy rˆnkbıl, majd remek¸l megkompon·lt koreogr·fi·val, jÛl ˆssze·llÌtott zenei al·festÈssel
valamennyi versenysz·mban bemutatt·k
tud·sukat. D¸bˆrˆgtek a l·ncf˚rÈszek,
csattogtak a balt·k, rep¸lt a forg·cs, dılt a
fa. A rˆnkˆket m·sodpercek alatt szÈtaprÌtott·k. A kevÈsbÈ veszÈlyes versenysz·mokban a nÈzık is kiprÛb·lhatt·k kÈpessÈgeiket, Ès ñ mi tagad·s ñ bizony gyˆngyˆztek a homlokok rendesen. A b·tor ˆnkÈntesek jutalmat is kaptak, Stihl Timbersportsos aj·ndÈkt·rgyakat.
Mikˆzben a bemutatÛ ut·n a szÌnpadot
takarÌtott·k, tov·bb d¸bˆrgˆtt a zene Ès a
jÛ zenÈre hÌrtelen vill·mcsıd¸let (flash
mob) t·madt a tÈren. Az Enemy Dance
t·ncosai a kˆzˆnsÈg soraibÛl kiv·lva lend¸letes t·ncot mutattak be.

Juh·sz Gyˆrgy titk·r kˆszˆntˆtte a nÈzıket Erdei Imre elnˆk nevÈben is, aki betegsÈg miatt nem tudott jelen lenni. Megkˆszˆnte az elm˙lt Èvben kapott t·mogat·st
a polg·rmesteri hivatalnak Ès Blid·r J·nos
v·llalkozÛnak. Ut·na Ol·h RÛbert csapatkapit·ny a szurkolÛknak mondott kˆszˆntet a b·torÌt·sÈrt, majd labdakezelı-versenyt rendeztek a fiataloknak. A versenyt
megnyerı Barta Dominik jutalma egy Adidas-focilabda volt.
E napon a zenÈs produkciÛk sor·t a SzÈkelyhÌdi Enemy hiphopt·ncosai nyitott·k
meg, akik ismÈt lend¸letes t·ncokat csempÈsztek a v·s·r hangulat·ba, majd a Jankafalvi Furulyacsoport hangulatos Ès kar·csonyhoz illı elıad·sa kˆvetkezett. VÈg¸l
a HegykˆzszentmiklÛsi Qoolio Band Èrkezett. ZenÈj¸kkel a tavalyihoz hasonlÛan
most is frenetikus hangulatot teremtettek.

FellÈpett a h˙szÈves TDC is

A kar·csonyi v·s·r utolsÛ dÈlut·nja a Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌceum rom·n nÈpt·nccsoportj·nak elıad·s·val kezdıdˆtt a
v·rosi m˙zeumban. Ezt kˆvetıen a szabadtÈri szÌnpadot Ol·h Katalin Ès a nemrÈg huszadik sz¸letÈsnapj·t ¸nneplı t·nccsoportja, a Tini Dance Center, akik ismÈt
a tıl¸k megszokott profizmussal Ès jÛfotók: Fekete Katalin

A m˙zeum melletti tÈren fel·llÌtott takaros
fah·zikÛkban gazdag kÌn·lattal v·rt·k a
v·s·rosok a l·togatÛkat a december 16-·n
kezdıdˆtt Ès december 23-·n Èrt vÈget az
V. SzÈkelyhÌdi Kar·csonyi V·s·ron. A kÌn·lat nagyon v·ltozatos volt. Megtal·lhatÛak voltak a helyi termelık termÈkei, mÈz-,
tormakÈszÌtmÈnyek, hidegen prÈselt olajak, tˆnkˆlyb˙zaliszt Ès sokfÈle biotermÈk.
A v·s·rban bı v·lasztÈk volt aj·ndÈkt·rgyakbÛl, sok volt a kÈzm˚vestermÈk is.
TermÈszetesen falatozni valÛ is akadt bıven k¸rtıskal·cs, tˆbbfÈle l·ngos, kolb·sz, gyorsÈtelek. Az igazi v·s·ri hangulathoz hozz·j·rult a forralt bor Ès az eredeti
indi·n zene is.
A v·s·r idejÈn nyolc napon kereszt¸l
minden dÈlut·n v·ltozatos programok v·rt·k az kˆzˆnsÈget a m˙zeumban Ès m˙zeum mˆgˆtti tÈren fel·llÌtott szÌnpadon.

Csuka JÛzsef alpolg·rmester dÌjazza az 50 Ève h·zasodottakat
A letakarÌtott szÌnpadon a Jankafalvi
…nekkar m˚sora K·llai Anita karvezetı ir·nyÌt·s·val kar·csonyi Ènekekkel Ès szavalatokkal hangoltak benn¸nket legszentebb ¸nnep¸nkre.
A hÈtfı este utolsÛ fellÈpıi is kar·csonyi hangulatban indÌtott·k koncertj¸ket.
A mindenki sz·m·ra jÛl ismert zenÈszÈnekes, Tivadar JÛzsef ez alkalommal
fiatal tehetsÈgeket is mag·val hozott, ezzel
szÌnesÌtve a fellÈpık palett·j·t. Tivadar
Laura angyali gyermekhangon Ènekelt,
b·tyja, Kriszti·n pedig az Ènek mellett
szintetiz·toron kÌsÈrte t·rsait. Mint ahogy
az elm˙lt esztendıben Tivadar JÛzsef koncertjÈt ez alkalommal is segÌtette Csomakˆzi Daiana, aki Ènekeivel Ès git·rkÌsÈretÈvel emelte a koncert hangulat·t.
A kedd dÈlut·n a Phoenix Sportklub Ìj·szainak bemutatÛja kezdıdˆtt. Az Ìj·szok
Guba JÛzsef vezetÈsÈvel honfoglal·s kori
ruh·zatban vonultak fel, majd bemutatt·k
a korabeli Ìj·szatot Ès p·rviadalt korabeli
fegyverekkel. Ruh·zatukat, Ìjaikat, fegyvereiket idısebb Bokor Zolt·n mutatta be.
A bemutatÛ vÈgÈn a kˆzˆnsÈg is kiprÛb·lhatta az Ìjakat.
Ezt kˆvetıen az egy Ève ˙jra a megyei bajnoks·gban szereplı helyi TˆrekvÈs futballcsapat labdar˙gÛit kˆszˆnthett¸k a szÌnpadon. A csapat felvonul·sa ut·n

kedvvel lÈptek szÌnpadra, kisebbekbıl Ès
nagyobbakbÛl ·llÛ csoportjaikkal.
Az este Ès az V. SzÈkelyhÌdi Kar·csonyi
V·s·r utolsÛ fellÈpıje a Kerozin egy¸ttes
volt, akik rockos kar·csonyi albumokrÛl
zenÈltek nek¸nk. Az 1996-ban alakult
debreceni fi˙banda pillanatok alatt fantasztikus hangulatot teremtett. A szÌnpad
elıtt ˆsszegy˚lt tˆmeg vel¸k egy¸tt Ènekelte legismertebb dalaikat. Egy-egy sz·m
vÈgÈn pedig hatalmas ¸dvrivalg·ssal ¸nnepeltÈk az egy¸ttest Ès a koncert vÈgÈn
hosszan visszatapsolt·k ıket.
A v·rosi m˙zeumban Angyal OlÌvia Kar·csonyi titkok cÌm˚ ki·llÌt·sa volt l·thatÛ
a v·s·r ideje alatt.
RendkÌv¸li nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendett
a m˙zeum egyik k¸lˆntermÈben berendezett csal·di baba-mama melegedı, j·tszÛh·z is. Folyamatosan teljes kapacit·ssal fogadta a kisgyermekes csal·dokat.
Õgy telt az ˆtˆdik kar·csonyi v·s·r 2015ben SzÈkelyhÌdon, amelynek felhozatal·ban kicsi-Ès nagy, ˆreg Ès fiatal egyar·nt
megtal·lhatta a neki legmegfelelıbb programot. A nyolcnapos v·s·r idejÈn naponta
tˆbb sz·zan fordultak meg. SzÌnvonalas
kultur·lis m˚sorok Ès nagy v·lasztÈk fogadta a l·togatÛkat. A v·s·r jÛ eredmÈnyekkel z·rta kapuit.
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Háború szülte barátság (1.)

…hsÈg Ès fÈlelem

a gy¸mˆlcs, a dÈr is megcsÌpte
kissÈ. Egy lejt kÈrnek kilÛj·Èrt,
jelentkezett is egy v·s·rlÛ a napokban, de vÈg¸l kider¸lt, hogy
csak hitegette ıket.
A h·z ura is elÈm siet, kezet r·zunk, majd beljebb invit·lnak.
SzÈp, rendezett porta, amolyan
gazdaemberhez mÈltÛ, mindent
·tgondoltan ÈpÌtettek, ahogyan
kell, nem a cicoma, hanem a
cÈlszer˚sÈg volt a mÈrvadÛ.
Ilonka nÈni gy¸mˆlccsel teli t·nyÈrt tesz elÈm, majd s¸temÈnynyel kÌn·l. Azt·n csapra verj¸k
az emlÈkezÈs butykos·t, ÈdesÈmelygıs szÛned˚ frissÌti a kˆdlepte tˆrtÈnetet.

Ñ... aki csak teheti,
menti az irh·j·tî
Vasadi S·ndornak SzÈkelyhÌdon
kellett jelentkeznie leventÈnek
1944-ben, Èpp hogy csak betˆltˆtte a tizennyolcadik ÈletÈvÈt. A
n·la fiatalabbak meg˙szt·k a besoroz·st. UtolsÛ rugdalÛz·sa volt
ez m·r a n·ci NÈmetorsz·gnak Ès
csatlÛsainak, Èrtelmetlen hal·lt
Ès szenvedÈst okoztak tˆbb sz·zezer embernek. A szÈkelyhÌdi
gy¸lekezı ut·n gyalog indultak
Magyarorsz·g belseje felÈ, NÈmetorsz·g ir·ny·ba. Cudar l·tv·nyt ny˙jthattak az ˙joncok, se
fegyvert, se bakaruh·t nem kaptak, civil ruh·san, otthonrÛl hozott kofferrel bandukoltak megvÈdeni a vil·gpusztÌtÛ Hitler agoniz·lÛ birodalm·t. MenetelÈs¸ket m·r nem kÌsÈrte lelkes csata-

´´ felvétele/archív
a szerzo

Az elsı vil·gh·bor˙ kitˆrÈsÈnek centen·riumi esztendejÈben beszÈlgett¸nk az akkor 90. esztendejÈben j·rÛ csokalyi
Vasadi S·ndorral (kÈp¸nkˆn), aki m·r elt·vozott kˆz¸l¸nk.
Az egykori II. vil·gh·bor˙s katona leventekÈnt sodrÛdott bele a h·bor˙ utolsÛ szakasz·ba.
Vasadi S·ndornak nem volt mindig kˆnny˚ dolga, hisz a kommunista idıkben nehÈz volt
megfelelni annak a halk belsı
hangnak, amit lelkiismeretnek
szok·s nevezni, a kommunista
p·rt m·smilyen tˆrvÈnyt rakott
az ember v·ll·ra. Brig·dosnak
lenni a termelıszˆvetkezetben
m·r komoly st·tuszt jelentett, de
a r·termettsÈg, a hozz·ÈrtÈs nem
volt elÈg ekkora beoszt·shoz, a
p·rttags·g kiz·rÛ jelleg˚ kritÈrium volt. Vasadi is megkapta a
fejmos·st az illetÈkes elvt·rstÛl,
amiÈrt jÛ reform·tuskÈnt a templomba merÈszkedett unok·ja keresztelÈsekor. A szemÈbe is v·gt·k a somm·s bÌr·latot: ÑkÈtszÌn˚
ember maga, S·ndorî.
⁄gy l·tszik, a kommunizmus
ejtette sebek mÈg ma is ott sajognak, csokalyi vendÈgl·tÛm a
fenti tˆrtÈnettel hozakodik elı,
b·r jÛl tudja jˆvetelem ok·t: a
katonasors, a katonaÈlet ir·nti
ÈrdeklıdÈsem miatt jˆttem megs¸vegelni az egykori leventÈt.
Vasadi S·ndor felesÈge, Ilonka
nÈni Èpp kikÌsÈri vej¸ket, Erdei
Viktort, amikor egy kÈsı ıszi napon megÈrkezem. A h·zt·ji majors·got oltatt·k be, nehogy valami nyavalya belÈj¸k ·lljon. Erdei tudniillik ·llat-egÈszsÈg¸gyi
asszisztens.
Ilonka nÈni betessÈkel. Szılıf¸rtˆk inognak a levelektıl megkopasztott tıkÈn. A h·ziasszony
magyar·zkodik, bı volt a termÈs, amit nem sz¸reteltek le,
szeretnÈk eladni. JÛ Èdes imm·r
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indulÛ, szÈp l·nyok sem szÛrtak
elÈj¸k vir·gcsokrokat. Menni¸k
kellett, h·t mentek.
Hol itt, hol ott sz·lltak meg alkalomszer˚en, Tiszaf¸reden pÈld·ul a tÈglagy·rban h˙zÛdtak meg
Èjszak·zni, m·skor ist·llÛkban,
cs˚rˆkben vackoltak maguknak.
H·rom nap alatt Èrtek el gyalogszerrel Galgam·cs·ig (Pest megyei helysÈg ñ szerk. megj.), onnan m·r kˆvetkezett volna a nÈmet hat·r. A fi˙knak sehogyan
sem akarÛdzott a m·rtÌroms·g,
nem akartak hısi halott· v·lni,
paraszti bˆlcsessÈg¸k ·tl·tott az
esztelen¸l gyilkos fanatizmuson.
EzÈrt nÈmi tÈpelıdÈs ut·n Vasadi
S·ndor h·rom falubelijÈvel, Szil·gyi S·ndorral, SzabÛ JÛzseffel Ès
SzabÛ K·rollyal ˙gy dˆntˆtt,
hogy megszˆknek. Egy Èrmih·lyfalvi ismerıse is, akivel elızıleg
mÈg Hatvanban ˆsszefutott, ˙gy
vÈlte: jobban j·rnak, ha meglÈpnek. Azt mondta neki: ÑTe, Sanyi,

ez m·r nem hadsereg, aki csak teheti, menti az irh·j·t, mÈg a tisztek becs¸letesebb fele sem tesz
egyebet, mint szidja a h·bor˙t.
Csak abba bÌznak, hogy egyszer
vÈge lesz, Ès Èlve hazajutnak.î
Azt is mesÈlte, hogy egyik este lefekvÈskor mÈg sz·zan voltak, de
reggelre m·r csak negyvenen
maradtak. Pedig azok tÈnyleges
honvÈdek voltak, fegyver alatt lÈvık, nem pedig leventÈk.
A tanoncok sz·m·ra a szˆkÈs
sokkal egyszer˚bbnek t˚nt, az
ıket kÌsÈrı leventeoktatÛk nemcsak hogy nem voltak beˆltˆzve,
de fegyvert sem hordtak magukn·l. Ahogy eljˆtt az Èjszaka,
csendben kilopÛztak. ’rsÈg
nem volt ·llÌtva, az egÈsz napos
gyalogl·stÛl megf·radtan ·lomba mer¸lt mindenki. ⁄gy terveztÈk, ha az ˙ton hazafelÈ igazoltatn·k ıket, akkor azt mondj·k,
hogy leszakadtak csapatuktÛl,
bajt·rsaikat keresik Èppen.

Gyalogszerrel indultak neki az
˙tnak, amikor katonai j·rm˚ kˆzeledett, akkor az ˙t menti bozÛtban rejtıztek el. M·r sz¸rk¸lt,
amikor egy faluszÈli kereszthez
Èrtek, ahol tˆbben is gy¸lekeztek. Az ˆsszesereglÈs ok·t nem
tudt·k, csak feltÈteleztÈk, hogy
valamilyen egyh·zi ¸nnepsÈg lehet. Reform·tuskÈnt hi·ba pˆrgettÈk le emlÈkezet¸kben az
egyh·zi ¸nnepeket, n·luk ekkort·jt, halottak napja ut·n, m·r
csak kar·csonyra kÈsz¸lıdtek.
Ahogy a leghamisabb kutya is
megszelÌd¸l, amikor ÈhsÈg gyˆtri, akkÈnt m·r a szˆkˆtt nÈgyes
sem volt annyira elıvigy·zatos,
kˆzelebb merÈszkedtek a sokas·ghoz. ÑHova-hova, legÈnyek?î
ñ szÛlt ut·nuk az egyik fehÈrnÈp.
Elsıre az elıre betanult verziÛval
prÛb·lkoztak, de l·tva az aszszony hitetlensÈget t¸krˆzı mosoly·t, szÌnt vallottak. Mariska
nÈni, mert Ìgy hÌvt·k az asszonyok szÛszÛlÛj·t, Èjszakai sz·ll·st aj·nlott a fi˙knak, igaz, nem
a tisztaszob·ban, hanem az ist·llÛban kÈszÌtett nekik fekhelyet.
Az elcsig·zott, megf·radt kis csapatnak jÛl jˆtt az embersÈg. M·r
remegtek a l·bak a folyamatos
gyalogl·stÛl, az inak nehezen
engedelmeskedtek az akaratnak.
H·rom szÈp lÛ mellÈ kv·rtÈlyozt·k be ıket. Fel is csillant Vasadi S·ndor szeme, odahaza ık is
lovas gazd·k voltak. Meglapogatta a termetes ·llatokat, mustr·t
tartott. A gazdaasszony, l·tva,
hogy hozz·Èrtı legÈnnyel van
dolga, felaj·nlotta, maradjon n·luk cselÈdnek, koszt, kv·rtÈly kij·r a munk·j·Èrt.
(folytatjuk)

D. Mészáros Elek

Építkeznek Csokalyon a reformátusok
Mesteremberek kop·csolnak a padl·stÈrben. M·r kicserÈltÈk a tetıszerkezet elavult rÈszeit, a lÈcelÈst is ˙j mÈret szerint szabt·k. CsomÛkba rakva az ˙j cserÈp. Elızı
nap m·r a gy¸lekezet ˆnkÈntesei magasba segÌtettÈk a

fˆdÈmre valÛt, imm·r csak kÈt szakember vÈgzi a precÌzebb tud·st igÈnylı ˆsszepattint·st.
A nagyszab·s˙ munk·lat csalogatott egyh·znÈzıbe, b·r
sz·mtalan m·s alkalommal is felkereshett¸k volna az ota szerzo´´ felvétele

Elod·zhatatlan volt a templomtetı ˙jracserepezÈse

tani gy¸lekezetet, hisz egyik megvalÛsÌt·s a m·sikat Èri,
amiÛta ForrÛ Csaba tiszteletes ker¸lt a ny·j ÈlÈre. Annak
pedig m·r h·rom esztendeje, 2012 novemberÈben Èrkezett a faluba a presbitÈrium meghÌv·s·ra. Azon az emlÈkezetes novemberi napon, amikor elıszˆr szolg·lt csokalyi lelkÈszkÈnt, nagyon hideg volt. ÷sszehÌvta a presbitereket, Ès felvetette a templomf˚tÈs bevezetÈsÈnek sz¸ksÈgessÈgÈt. MellÈ ·lltak, megmozdult a kˆzˆssÈg. Adakoz·sbÛl Ès a polg·rmesteri hivatal t·mogat·s·val a sz¸ksÈges pÈnzˆsszeget csakhamar elıteremtettÈk. H·rom hÈt
m˙lva m·r kellemes meleg fogadta az ige ut·n ·hÌtozÛkat
ñ emlÈkezik a kezdetekre a lelkip·sztor. A kˆvetkezı
Èvekben tˆrtÈntekrıl lapunk is rendszeresen besz·molt.
MÈg sokan emlÈkeznek arra a viharos Èjszak·ra, amikor 1994-ben a torony ledılt, majd a kˆzˆs ˆsszefog·ssal ezen a prÛb·n is t˙ljutottak. Most pedig a sz·z esztendıvel ezelıtt horgonyzott lemezzel borÌtott tetıszerkezet cserÈjÈn van a sor. A fel˙jÌt·s elod·zhatatlann·
v·lt. ⁄gy dˆntˆttek, hogy ismÈt cserÈptetıre v·ltanak.
A felmer¸lı kˆltsÈgeket, magyarorsz·gi korm·nypÈnzbıl Ès a helyiek adom·ny·bÛl finanszÌrozz·k.
Amint kilÈp¸nk a lelkÈszlakbÛl, tekintet¸nk Ûhatatlanul is a templom felÈ ir·nyul. Szapor·zz·k a munk·t a
szakemberek, fÈl szemmel az eget kÈmlelve prÛb·lj·k a
tempÛt tartani az egyre mordabb idıj·r·ssal. SzÈl nyaldossa a toronymagast, szit·lÛ esı nyirokkal tˆlti meg a
levegıt. E sorok nyomtat·sba ker¸lÈsÈnek idejÈre vÈlhetıen befejezıdnek a munk·latok, a hÌvek h·laad·ssal
Ènekelnek.

D. M. E.
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2016.
január

Kalandok Kópéval
KÛpÈ vagyok. Kaptam egy sarkot itt az …r
hangja havilapban, mely teret a ti Ìr·saitoknak, rajzaitoknak szeretnÈm aj·nlani.
Mindenre kÌv·ncsi vagyok, ami benneteket foglalkoztat Ès rajzba vagy Ìr·sba ˆntitek.Alkot·saitokat, fogalmaz·saitokat a
szÈkelyhÌdi m˙zeumba tal·lhatÛ szerkesztısÈgbe v·rom, a bepˆtyˆgˆtteket
pedig ak·r drÛtpost·n a kopeabaratod@
gmail.com e-mail cÌmre is k¸ldhetitek. Az

A tÈl

Bekˆszˆntˆtt a tÈl. …jjel leesett au elsı hÛ. Reggel
szikr·zott a friss hÛ a ragyogÛ nap fÈnyÈben.
A hegyvidÈket beborÌtotta
a hÛ, a legtˆbb helyen Èrintetlen. A sÌp·ly·t megtˆltˆttÈk a szÌnes ruh·s emberek. A gyerekek sikoltozva

alkot·sokra, Ìr·sokra mindenkÈpp t¸ntessÈtek fel neveteket, Èletkorotokat Ès elÈrhetısÈgeteket.
Elsı feladatkÈnt segÌtsetek nekem alakot
ˆlteni! Ezennel rajzp·ly·zatot hirdetek
saj·t kÈpem megform·l·s·ra. A fent
emlÌtett elÈrhetısÈgekre febru·r 25-ig v·rom KÛpÈt ·br·zolÛ rajzaitokat! A leg¸gyesebbeket ÈrtÈkes kˆnyvjutalommal
gazdagÌtom! Legy¸nk bar·tok! :)

siklottak le a sz·nkÛval. Mikˆzben szebbnÈl-szebb
hÛpelyhek hullottak, a sÌp·lya melletti erdıben
mindent beborÌtott a szikr·zÛ, hÛfehÈr hÛ. Az ·gakon jÈgcsapok cs¸ngtek, a
bokrok kˆzˆtt Èhes madarak csiripeltek. Az este
hamar lesz·llt a tÈli t·jra,

Bekˆszˆntˆtt a tÈl

Ma reggel, mikor megÈbredtem egy fura
hangot hallottam. Azonnal kinÈztem az
ablakon, amin m·r p·r jÈgvir·g volt.
÷rˆmmel l·ttam, hogy a dombot, amit
mÈg tegnap szÌnes levelek borÌtottak ma
m·r fehÈr hÛ lepte be. Csod·latosan szÈp
volt minden, Ès csendes, mint maga a fehÈrsÈg.
A hÛ nem olvadt el, s kÈsıbb, mikor
m·r felˆltˆztem, gyerekkacajt hallottam.
Gyerekek jˆttek a dombra sz·nkÛzni.
Csod·latosan szÈp volt nÈzni ıket, ahogy
sz·nkÛztak Ès bukfenceztek a hÛban.
Gyorsan megittam a meleg te·t, ami nagyon jÛl esett ebben a hideg idıben. Felvettem a kab·tom, sapk·t, s·lat s keszty˚t h˙ztam, kaptam a sz·nkÛt Ès Èn is
elmentem sz·nkÛzni. Nagyon jÛl szÛrakoztunk a hÛban.
Mikor besˆtÈtedett, minden gyerek hazament, vel¸k egy¸tt Èn is. Mikor hazaÈrtem,
˙jra az ablakhoz siettem. Nagyon szÈp
volt, ahogy a hÛ csillogott, mikor a Hold
megvil·gÌtotta. RemÈlem, ezen a tÈlen sok
hÛ hullik majd!

Dienes Fruzsina,

egÈszen elcsendesedett.
A Hold fÈnye megvil·gÌtotta a sÌp·ly·t, a frissen hullott hÛpelyhek puh·n beborÌtott·k a letaposott havat. V·rt·k az elsı napsug·rral Èrkezı sÌelıket.

IV. B oszt·ly
(SzÈkelyhÌd)

TÈl a szÈkelyhÌdi v·rn·l

⁄jra tÈl van. Kint hÛ fedi m·r a t·jat, gyˆnyˆr˚ pelyhekben hull a hÛ, Ès m·r arra
gondolok, hogy hol is van a sz·nkÛ.
Kedvet kaptam a j·tsz·shoz, gyorsan felˆltˆztem Ès kihÌvtam p·r bar·tomat j·tszani. ⁄tkˆzben sokat hÛgolyÛztunk, Ès amikor kiÈrt¸nk a v·rhoz, versenyezt¸nk, ki
h˙zza fel legelıszˆr a v·rdombon a sz·nkÛj·t. Mivel Èn v·rtam legjobban a havat,
Èn lettem az elsı. Mindenki v·lasztott egy
helyet mag·nak, Ès az ˙j verseny, amit kihirdettem, hogy ki ÈpÌt szebb hÛembert.
A versenyt Denisz, az oszt·lyt·rsam nyerte
meg. Ezut·n p·rszor sz·nkÛval lecs˙sztunk a v·rdomb oldal·n. Mikor a sz·nkÛz·st meguntuk, l·ttuk, hogy a nap kezd
nyugovÛra tÈrni, elindultunk hazafelÈ. M·r
majdnem otthon voltunk, amikor megl·ttam egy tˆkÈletesen befagyott tÛcs·t a
cs˙szk·l·shoz. Sokat szÛrakoztunk Ès est¸nk el a jÈgen, ami nagyon feldobta a napot. Ez az idı p·r percnek t˚nt, de besˆtÈtedett. Mikor hazaÈrtem, elmesÈltem a sz¸leimnek, milyen jÛl szÛrakoztam ma. RemÈlem mÈg sok dÈlut·n telik Ìgy el.

IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Sz·nkÛzÛ gyerekek, hÛlap·tolÛ emberek,
Ès cs˙szk·lÛ autÛk, nagy kÈsz¸lıdÈs Kar·csony elıtt, fadÌszÌtÈs, aj·ndÈkoz·s. Igen,
ez jellemzi a telet.
Szerintem mindenki kedvenc hÛnapja a
december. Mivel ebben van az az ¸nnep,
amikor megsz¸letett a kis JÈzus. Gondolom m·r mindenki r·jˆtt, hogy ez a Kar·csony. Hogy nekem miÈrt ez a kedvenc
¸nnepem? Mert ekkor egy¸tt van az egÈsz
csal·d Ès persze ilyenkor kapunk sok-sok
aj·ndÈkot. De most elmesÈlek nektek egy
tˆrtÈnetet, ami egy kisfi˙rÛl szÛl, aki nem
szerette a telet.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy kisfi˙, aki nem szerette a telet. Nem
szeretett sz·nkÛzni, hÛgolyÛzni. Ink·bb
kimaradt a sok-sok jÛbÛl. Bent ¸lt Ès sz·mÌtÛgÈpezett meg tÈvÈt nÈzett. Most mindenkiben felmer¸lhet a kÈrdÈs, hogy miÈrt
nem szerette ezt a gyˆnyˆr˚ Èvszakot.
AzÈrt, mert tÈlen, december 6-·n sz¸letett
Ès mindenki azzal cs˙folta hogy: ÑMikul·s,
Mikul·s, mikor jˆsz m·r?î Az iskol·ban is
mindig megdob·lt·k, megf¸rdettÈk tÈlen a
hÛban. H·rom Èven kereszt¸l nem mert
szÛlni a tanÌtÛ nÈniÈnek, mert fÈlt, hogy
akkor oszt·lyt·rsai bossz˙t ·llnak rajta.
Egy idı ut·n m·r betelt neki a poh·r, s
szÛlt a sz¸leinek. A sz¸lei meg a tanÌtÛ nÈninek, aki megb¸ntette Ès egy fekete pontot adott azoknak akik megvertÈk Ès megf¸rdettÈk Petit.
Jaj, bocs·nat, nem mondtam meg, mi a
neve a kisfi˙nak! Az ı neve PÈter, vagyis
Peti. Harmadik oszt·lyos tanulÛ, a tanÌtÛ
nÈniÈt Bori nÈninek szÛlÌtj·k. Na, de
visszatÈrve a tˆrtÈnethez, Bori nÈni szÛlt
ezeknek a rossz gyerekek sz¸leinek is,
hogy mit csin·ltak szegÈny PetikÈvel. Petit
azÛta nem b·ntj·k, de mÈg mindig cs˙folj·k. Eddig ezt se mondta el senkinek. Kitervelt valamit. EszÈbe jutott, hogy mi lenne, ha Mikul·skor hozna az oszt·lyt·rsainak valami ÈdessÈget, ha m·r ˙gy is Mikul·snak cs˙folj·k. Õgy is tett.
Na, Ès szerintetek mi tˆrtÈnt? Mielıtt mÈg
nagysz¸netben szÈt tudta volna osztani,
elhagyta a cukork·t, vagyis ink·bb elvettÈk tıle. Egy negyedikes oszt·ly tanulÛi
ÈszrevettÈk, hogy Peti a kezÈben visz egy
zacskÛ Ìzletes szÌnes cukork·t. Ahogy ezt
megl·ttak gyorsan odafutottak, kikapt·k a
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Martin Ingrid,
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Peti Ès a tÈl

Béres Attila,

IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

kezÈbıl majd visszamentek az oszt·lyukba. SzegÈny Peti pedig meg·llt a folyosÛn,
lekuporodott a sarokba, Ès sÌrni kezdett.
Nem elÈg, hogy cs˙folj·k, mÈg az oszt·lynak sz·nt aj·ndÈk·t is elvettÈk. A tanÌtÛ
nÈnije mikor Èszrevette, meg·llt mellette,
felsegÌtette, Ès megkÈrdezte tıle hogy mi a
baj. Peti pedig mindent elmesÈlt, hogy
nem szereti a telet, nem szereti a sz·nkÛz·st, a havat, valamint a december 6-a a
legrosszabb nap a vil·gon, mivel akkor
van pont a sz¸linapja Ès hogy cs˙folj·k azzal, hogy mikor jˆn m·r a Mikul·s. A tanÌtÛ nÈnije megmagyar·zta neki, hogy viccbıl csin·lj·k, mert fÈltÈkenyek, hogy ı
pont Mikul·s napj·n sz¸letett Ès ekkor
sz¸linapi aj·ndÈkot is kap. Peti erre elgondolkodott... MÈg sose sz·nkÛzott. …s most
december 5-e van, holnap a sz¸linapja.
R·jˆtt, hogy mit kÈr sz¸linapj·ra! Egy sz·nkÛt! R·nÈzett Bori nÈnire, aki r·mosolygott
Ès megpuszilta az orc·j·t. A tanÌtÛ nÈni termÈszetesen visszaszerezte a maradÈk cukork·t. Peti oda ment a tˆbbi fi˙hoz Ès
szÛlt nekik, hogy holnap jˆjjenek el vele
sz·nkÛzni, mivel vel¸k szeretnÈ tˆlteni a
sz¸linapj·t. A fi˙k elıszˆr ellenkeztek, de
a vÈgÈre m·r csak meggondolt·k magukat, Ès m·snap elmentek vele sz·nkÛzni.
Hogy hogyan telt ez a csod·s nap? A fi˙k
akik mindig piszk·lt·k Petit, megbar·tkoztak vele, Ès ı pedig megszerette a telet, mivel olyan jÛl Èrezte mag·t ezen a napon,
mint mÈg soha. JÛkat nevettek, j·tszottak,
hÛgolyÛztak, beszÈlgettek a sz·nkÛz·s
mellett. Bori nÈni r·Èbresztette, hogy emiatt nem szabad szomorkodni, ink·bb Èlvezze azt a mÛk·t, amibıl eddig kimaradt.
Innentıl kezdve Petike minden hÈtvÈgÈn
kij·rt a fi˙kkal sz·nkÛzni.
L·tj·tok, Èlvezni kell a dolgokat! Aki eddig nem szerette a telet, az most gondolkozzon el, hogy milyen jÛ mÛk·bÛl maradt ki! Peti megszerette ezt az Èvszakot.
R·jˆtt, hogy a sz¸linapja egy szerencsÈs
napon van. Ugye milyen szÈp, mikor l·tod, hogy hull a hÛ? Mikor a gyerekek, boldogan sz·nkÛznak? Mikor nevetnek azon,
hogy vÈletlen¸l elestek? Ez a legszebb l·tv·ny a vil·gon Ès az egyik legjobb ÈrzÈs
pedig az, amikor a bar·taiddal mÛk·zhatsz
Ès ır¸lt dolgokat csin·lhatsz a hÛban.

Péter-Pakó Henrietta,
VI. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Folytatás az 1. oldalról

Ahhoz, hogy mindez minÈl hamarabb megvalÛsulhasson,
sz¸ksÈges a minısÈgi ÈrmellÈki termÈk, egy osztatlan
gazdat·rsadalom, megbÌzhatÛ kereskedelmi cÈgek, ˆnkorm·nyzatok Ès a kˆzˆssÈget kÈpviselı politikum nagymÈrtÈk˚ ˆsszehangol·sa ñ mondta a kÈpviselı.
A gazdakonferenci·n tizenkÈt neves elıadÛ szÛlalt fel,
mindenki saj·t munkater¸letÈnek szakavatott kÈpviselıjekÈnt. SzÛ esett tˆbbek kˆzˆtt a vidÈki v·llalkoz·sok infrastruktur·lis fejlesztÈsekrıl, a ter¸letalap˙ t·mogat·sokrÛl, az ÈrmellÈki vÈdjegy kialakÌt·s·nak fontoss·g·rÛl, a
t·jegysÈgi termÈk lÈtrehoz·s·rÛl, a magyar nemzeti kereskedıh·z szerepÈrıl, a biogazdas·grÛl, a szˆvetkezetekrıl, a gabon·k Ès takarm·nyok korszer˚ t·rol·si mÛdszereirıl Ès az ÈrmellÈki ÈrtÈkt·r lÈtrehoz·s·rÛl.

dicsom-lekv·rj·val, s falubelije Erdei Imre pedig s·rgadinnyelekv·rj·val ny˚gˆzte le a zs˚rit. A legszebb k¸llem˚ lekv·r kÈszÌtıje a
hegykˆzszentmiklÛsi Tolvaj Ella
volt. A dÌj·tad·st kˆvetıen a tˆbb,
mint kÈtsz·z gazda az expÛ megnyitÛj·n vehetett rÈszt, ahol SzabÛ
÷dˆn kÈpviselı, BÈres Csaba polg·rmester Ès Nagy MiklÛs elnˆk ˙r
bozÛtnyÌrÛ ollÛval v·gt·k ·t a jelkÈpes szalagot (kÈp¸nkˆn).
A tisztelt gazdat·rsadalom szem¸gyre vehette a leg˙jabb
mezıgazdas·gi gÈpcsod·kat, de az asztalsorokon Èlelmiszerek Ès dÌszt·rgyak gazdag v·lasztÈka is kÌn·lkozott.
Kolb·sz, szalonna, k¸lˆnfÈle sajtok, tÈszt·k, sokfÈle mÈz,
levendulatermÈkek Ès termÈszetesen ÈrmellÈki bor Ès p·linka is volt a terÌtÈken. Ki-ki kedvÈre kÛstolgathatott Ès
persze v·s·rolgathatott az ·rusoktÛl.

Régió

Minden szegletbıl Èrkezett adom·ny

A gazdanapot megelızıen a gazdasszonyok adom·nyoztak, mÈgpedig lekv·r Ès finom befıtt form·j·ban, melyek
Bihar megye gyermek- Ès ˆregotthon lakÛinak okoznak
majd Èdes perceket.
Az ÌnycsiklandÛ felaj·nl·sokat zs˚ri is bÌr·lta, melynek
eredmÈnyekÈnt a lekv·rok kˆzˆtt a b·lyoki DarÛczi Judit
csipkebogyÛ-, illetve a szÈkelyhÌdi Tatai Gizella baracklekv·rja lett az elsı. A befıttek kˆz¸l a szal·rdi Veres Margit barack- Ès a szÈkelyhÌdi Hevesi Magdolna meggykompÛtja ÌtÈltetett a legfinomabbnak. K¸lˆndÌjak is gazd·ra
tal·ltak mÈgpedig, az ÈrkˆrtvÈlyesi TÛth T¸nde zˆldpara-

A mezıgazd·szok b˙z·t adom·nyoztak
A nap jÛtÈkonys·gi jellege nem mer¸lt ki a szeretet Ìzeibıl, a szervezık ÈrmellÈki gazd·k b˙zaadom·nyait v·rt·k, melyekbıl kenyeret s¸ttetnek az idıs- Ès gyermekotthonok lakÛinak. A gazdanapon 220 zs·k, ˆsszesen 10 900
kg b˙za gy˚lt ˆssze a v·roskˆzpontban fel·llÌtott s·torba.A meghÌvott vendÈgek Ès az ·rusok a szervezık jÛvolt·bÛl ebÈdben rÈszes¸ltek, s kora dÈlut·ntÛl estig a szÈ-

´´
Kovári
Krisztián

A szeretet ízei a gazdanapon

kelyhÌdi v·s·r nagyszÌnpad·n kultur·lis hagyom·nyırzı
elıad·sok v·ltott·k egym·st.
Szıcs Lırincz kÌsÈretÈben Ènekelt Moln·r J˙lia, a Nagyv·radi ¡llami SzÌnh·z Szigligeti T·rsulat·nak szÌnm˚vÈsznıje, fellÈptek a Betlehemi Csillagok, a szÈkelyhÌdi
nÈpt·nccsoport, a Szentjobbi Hagyom·nyırzı NÈpdalkˆr, a micskei Gˆrbˆc Ès a Margittai Gyˆngyvetık NÈpt·ncegy¸ttes, valamint a Szalacsi ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus
Ès az …rmih·lyfalvi NyÌlÛ Ak·c NÈpt·ncegy¸ttes is.
Az …rmellÈki Ès Bihar Megyei Gazdanapon ÈrtÈkes inform·ciÛk cserÈltek gazd·t, felsorakoztak gasztronÛmiai kincseink, sok szÌv megnyÌlt az adakoz·s ˙tj·n r·szorulÛkon
segÌtve a szeretet Ìzeivel, Ìgy h·t termÈszetes, hogy megsz¸letett az elhat·roz·s, miszerint lesz folytat·s az elkˆvetkezendıkben.

Fekete Katalin
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Sikeresek voltak sportolóink
Hagyom·nny· v·lt, hogy a kar·csonyi v·s·r esemÈnyei kˆzˆtt helyet kap az ez Èvben kiemelkedı sportteljesÌtmÈnyt elÈrt
sportolÛk dÌjaz·sa. December 20-·n a
m˙zeum Èp¸letÈben Tiponu˛ Tibor, a
polg·rmesteri hivatal kommunik·ciÛs
felelıse kˆszˆntˆtte sportolÛinkat, azok
csal·dtagjait Ès a lelkes szurkolÛkat, csapattagokat. MondandÛj·ban kiemelte,
hogy a dÌjazÛ szÈkelyhÌd ˆnkorm·nyzata,
a Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let elismerÈssel
fordul mindazon sportolÛk felÈ, akik
gyakran nehÈz kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt a
mindennapi munka mellett vÈgzik edzÈseiket, s mÈg Ìgy is a megye, az orsz·g, a
vil·g Èlvonal·ba siker¸l felk¸zdeni¸k
magukat.
MÈlt·n lehet¸nk b¸szkÈk R·kÛczi
Gergı fogathajtÛnkra, aki az ez Èvben elÈrt sikerei alapj·n a vil·g legjobb tÌz lovasa kˆzÈ soroltatott. …desapj·tÛl, R·kÛczi
LajostÛl megtudtuk, hogy a dÌj·tad·s pillanat·ban Gergı Èppen egy nyugat-eurÛpai turnÈn vett rÈszt, melynek keretÈben
Èppen Londonban a kir·lyi udvarban
hajthatta lovait, egy olyan elıkelı helyen,
ahova szemÈlyÈben most elsı alkalommal jutott haz·nk fogathajtÛja.
Guba JÛzsef, a Phoenix sportklub elnˆke mÈltatta az idÈn legeredmÈnyesebb karatÈsokat Ès Ìj·szokat. DÌjaz·sban rÈszes¸lt Kokovai Csongor, aki az idei tanÈvtıl Debrecenben folytatott tanulm·nyai
miatt abbahagyta karatetevÈkenysÈgÈt,
·m ezt a versenyszezont mÈg vÈgigsportolta, Ès zsinÛrban harmadszor orsz·gos
bajnok lett, tov·bb· kor- Ès s˙lycsoportj·ban kivÌvta a vil·g dobogÛj·nak harmadik
fok·t is. Csongor tehetsÈgÈt a jˆvıben a
labdar˙g·sban kamatoztatja tov·bb.
Ugyancsak karatÈsaink kˆz¸l dÌjaz·sban
rÈszes¸lt Bensicz ¡d·m, aki az orsz·gos
bajnoks·gon bronzÈrmet nyert.

SzÈkelyhÌd Ìj·szai ez Èvtıl kezdtÈk versenyszer˚en ˚zni ezt a sportot, s m·ris
szÈp eredmÈnyeket Èrtek el. Ennek hozadÈkakÈnt vehette ·t az ıt megilletı elismerÈst Ruszt Zsolt Ès T·rk·nyi Roland.
MÈlt·n lehet¸nk b¸szkÈk Stihl Timbersportos fiainkra, akik az idei versenyszezonban is a maximumot ny˙jtott·k. DÌjaz·sban rÈszes¸lt Dan Petrescu, aki 2015ben hazai kˆzˆnsÈg elıtt lett ismÈt orsz·gos bajnok, s a vil·gbajnoks·gon is kiv·lÛan szerepelt.
Junior fav·gÛink kˆzˆl ebben az esztendıben kiemelkedıt teljesÌtett a mindˆsz-

sze 20 Èves Cser Szil·rd, aki negyedik
szÈkelyhÌdi kerettagkÈnt a rom·niai v·logatott szÌneiben versenyezhetett a vil·gbajnoks·gon. A 25 Èven aluliak Ausztri·ban megrendezett vil·gversenyÈn pedig a
dobogÛ m·sodik fok·ra ·llhatott.
SportolÛi dÌjaz·sban rÈszes¸lt Cser
Ivett Ès Cser Istv·n, akik a sakk ter¸letÈn Èrtek el kiemelkedı eredmÈnyt.
Asztaliteniszben a Todea testvÈrp·r,
Andrea Ès Sofia Laura vehettek ·t elismerÈst, a sport·gban megrendezett iskolakˆzi versenyen (Ñolimpi·szî) m·sodik Ès
harmadik helyezÈst vÌvtak ki maguknak.

A nagypályások újra a kispályán
Tˆbb csapat is gyızelmi remÈnyekkel kezdte a teremlabdar˙gÛ-torn·t
Nyugodtan Ìrhatjuk, hogy a tÈl
be·llt·val m·r szok·sosan SzÈkelyhÌdon teremlabdar˙gÛ-bajnoks·g kezdıdik. Hossz˙ Èvek
bizonytalans·ga ut·n, vÈgre jÛ
kezekbe ker¸lt a lebonyolÌt·s,
Todoszi MiklÛs neve szinte egybeforrt a kisp·ly·s focival. Erdei
ImrÈvel kiegÈsz¸lve, remek p·rost alkotnak, mÈg decemberben elindÌtott·k a SzÈkelyhÌdi
Mini Bajnokok Lig·ja teremlabdar˙gÛ-bajnoks·g harmadik kiÌr·s·t.
Az elızı kÈt Èv elsı Ès m·sodik
helyezettjei ñ a DiÛszegi Wild
Hawk Ès a Csokalyi Interstecs ñ
idÈn ink·bb LÈtavÈrtesre koncentr·lnak, Ìgy nagyon nyitott·
tettÈk az ez Èvi csat·roz·sokat.
MÌg tavaly Ès tavalyelıtt a tˆbbiek re·lisan csak a harmadik he-

Ér

Gheorghe Ra˛iu, v·rosunk dÌszpolg·ra
mÈltatta SzÈkelyhÌd erıs embereit beszÈdÈben kiemelve azt a rengeteg munk·t, ·ldozatot Ès erıfeszÌtÈst amelyet sportolÛink
vÈgrehajtanak annak ÈrdekÈben, hogy a
legjobbak lehessenek. ErısemberkÈnt elÈrt eredmÈnyeinek kˆszˆnhetıen dÌjaz·sban rÈszes¸lt Todoszi ÷csi Ès Kiss Attila,
powerliftingben pedig SzabÛ Istv·n Ès
B·thori Szabolcs vehetett ·t elismerÈst.
V·rosunk kiemelkedı sporttehetsÈgei
Csuka JÛzsef alpolg·rmestertıl vehettÈk
·t az ıket megilletı elismerÈst.

Fekete Katalin
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lyÈrt harcolhattak, addig most az los, SemjÈn Ès Tarcsa csapata is.
elsı h·rom fordulÛban l·tottak A Kan-¡szok mint eddig is, most
alapj·n tˆbb csapat is megnyer- is kisz·mÌthatatlanok, a m·sik
heti a bajnoks·got. A fent emlÌ- adonyi csapat is tˆbb arc·t mutett kÈt egy¸ttes j·tÈkosai szÈt- tatta m·r meg a h·rom meccsÈn.
szÛrÛdtak a tˆbbi csapatokban, A legnegatÌvabb meglepetÈst edÌgy sokuk megerısˆdve ak·r a dig a T˚zoltÛk okozt·k, de ık a
vÈgsı gyızelemre is esÈlyes le- keret¸ket l·tva b·rmikor elırÈbb
het. Itt van rˆgtˆn Kiskereki Ès az lÈphetnek. GyengÈcskÈnek t˚Aladinok csapata. Elıbbi rosszul nik a Nemzetek Vil·goss·ga Ès
kezdett, azt·n a C oszt·lybÛl (!) Kereszt˙r-Olaszi kˆzˆs csapata.
igazolt, Ìgy tal·n az egyik legesÈ- A V·radi Ifiak beneveztek, majd
lyesebbÈ lÈpett elı. UtÛbbi min- nem jelentek meg, Ìgy m·ris kiden Èvben a dobogÛÈrt harcolt, z·rt·k ıket, mindenki 6-0-·s
most nÈh·ny csokalyival meg- gyızelmet kap ellen¸k.
erısˆdve tal·n vÈgre rÈvbe ÈrJuhász György
het. De nem szabad
megfeledkezn¸nk
a Az ·ll·s h·rom fordulÛ ut·n
1. Aladinok
3 3 0 0 25-10 9
Wild Hawk-j·tÈkosokra
Èp¸lı …radonyrÛl sem.
2. Kereki
3 2 1 0 20-10 7
Nagyon kellemes be3. Cenalos City
3 2 1 0 16-9 7
nyom·st keltett Csan·-

A Csokalyi Interstecs idén
éremért ment Létavértesre

t
r
o
p
s

EredmÈnyek: 1. fordulÛ: Nemzetek Vil·goss·gañ…rkeser˚ 3-5, Biharcsan·losñKereki 6-6, …radonyñKereszt˙rOlaszi 10-1, SemjÈnñV·radi Ifiak 6-0, TarcsañAdony 6-5,
AladinokñPompierii 5-3, a Kan-¡szok ·llt.
2. fordulÛ: Csan·los CityñPompierii 4-3, SemjÈnñKeser˚
5-4, TarcsañV·radi Ifiak 6-0, Kan-¡szokñAdony 3-5, AladinokñNemzetek Vil·goss·ga 13-5, Kereszt˙r-Olaszi ·llt.
3. fordulÛ: Kereszt˙r-OlasziñKan-¡szok 1-9, Adonyñ
…radony 6-10, PompieriiñSemjÈn 3-3, Keser˚ñAladinok
2-7, KerekiñTarcsa 4-2, V·radi IfiakñCsan·los 0-6.

4. …rsemjÈn
5. …radony
6. …rtarcsa
7. Kan-¡szok
8. Adony
9. …rkeser˚
10. Pompierii
11. Nemzetek V.
12. Kereszt˙r-Olaszi
13. V·radi Ifiak

3
3
3
2
3
3
3
2
2
3

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
1
2
2
2
2
2
3

14-7
22-17
14-9
12-6
16-19
11-15
9-12
9-18
2-19
0-18

7
6
6
3
3
3
1
0
0
0

A tavalyi harmadik Ès
egyben
bronzÈrmes A bajnoks·g jelenlegi ·ll·sa
1. Paptam·si
7 7 0 0 68-15 21
Csokalyi Interstecs idÈn
2. Wild-Hawk
7 6 0 1 43-19 18
is jÛ esÈlyekkel harcolhat valamelyik ÈremÈrt
3. Interstecs
7 5 1 1 37-17 16
lÈtavÈrtesi v·rosi bajnok4. Monostorpetri 7 5 1 1 32-14 16
s·gon. Az eddigi hÈt le5. TorpedÛk
7 5 0 2 28-14 15
j·tszott meccs¸kbıl ˆtˆt
6. Werdel SzÈpen 7 4 0 3 35-38 12
megnyertek, egy dˆntetlent Èrtek el Ès mindˆsz7. LÈtafit SE
7 3 0 4 25-31 9
sze egyszer kaptak ki.
8. Young Boys
7 2 1 4 19-37 7
Igaz ez kicsit f·jÛ a fi˙k
9. Szil·gyi T˚zÈp 7 2 0 5 20-45 6
sz·m·ra, hisz a szom7 1 0 6 24-40 2
szÈdv·r DiÛszeg ellen 10. Street Boys*
11.
VÈrtes
529
7 0 1 6 14-46 1
vesztettÈk el a rangadÛt.
Viszont a tavalyi bajnok 12. Black Bulls
7 0 0 7 12-43 0
Monostorp·lyival 2-2-es * A Street BoystÛl 1 pontot levontak.
dˆntetlent Èrtek el. Az
idei Èv meglepetÈscsapat·t, a egy nehÈz meccs maradt a
Pocsalyi TorpedÛkat kÈtgÛlos csokalyiaknak ñ Paptam·si ellen
h·tr·nybÛl fordÌtva, 3-2-re ver- ñ a kupa negyeddˆntıjÈben petÈk, a tˆbbi meccs pedig pa- dig ˙jra megmÈrkıznek majd a
pÌrforma gyızelmeket hozott. TorpedÛkkal.
A bajnoks·gban igaz·n m·r csak
J. Gy.

J·tszanak az ˆregfi˙k is
Ugyancsak LÈtavÈrtesen zajlik egy hÈtcsapatos ˆregfi˙k-bajnoks·g
is. Az alsÛ korhat·r negyven Èv, minden csapat j·tszik mindenkivel kÈtszer. A szÈkelyhÌdiak hÈt meccs¸kbıl h·rmat megnyertek,
viszont nÈgyet elvesztettek, Ìgy az ˆtˆdik helyen ·llnak a tabell·n,
az elsı helytıl kilenc, a harmadiktÛl hat ponttal lemaradva.
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Nyilatkozatok adószámításhoz
M·rcius vÈgÈig kell az iratokat leadni a tulajdonosoknak az illetÈkek meg·llapÌt·s·hoz
A 2016-os Èvi adÛk kisz·mol·s·hoz minden, v·rosunkban Ès a kˆrnyezı falvakban lakÛ/szÈkhely˚ mag·n-, illetve jogi
szemÈly, akinek/amelynek a birtok·ban
2015. december 31-Èn lak·s, nem lak·s
funkciÛj˙ vagy vegyes funkciÛj˙ Èp¸let,
gÈpj·rm˚, fˆldter¸let, bel- vagy k¸ltelek
volt, 2016. m·rcius 31-ig kˆteles letenni
egy nyilatkozatot a szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal kˆnyvelısÈgÈre. A 2015/227.
sz·m˙ ˙j adÛtˆrvÈny 495. cikkelyÈnek a)
Ès c) bekezdÈse ñ alapj·n csatolni kell a
kˆvetkezı dokumentumokat:
Ad·svÈtel, illetve adom·nyoz·s ˙tj·n
szerzett lak·sok esetÈn:
ï ad·svÈteli (kˆzjegyzıi), adom·nyoz·si,
eltartÛi szerzıdÈs, ˆrˆkˆsˆdÈsi bizonylat,
adott esetben jogerıs bÌrÛs·gi hat·rozat;
ï szemÈlyi igazolv·ny m·solata;
ï energiahatÈkonys·gi tan˙sÌtv·ny ñ energetikai besorol·s oldal, adott esetben;
ï telekkˆnyvi kivonat m·solata, bizonyos
esetekben;
ï tÌpusnyilatkozat, ITL formanyomtatv·ny;
ï a nem lak·s funkciÛj˙ Èp¸letek esetÈn:
ˆt ÈvesnÈl nem rÈgebbi ÈrtÈkelı jelentÈs,
vagy ad·svÈteli szerzıdÈs vagy ÈpÌtÈsi engedÈly.
Saj·t ÈpÌtett lak·sok esetÈn:
ï ÈpÌtÈsi engedÈly m·solata;
ï alaprajz, elhelyezkedÈsi rajz m·solata;

ï a felhaszn·lt ÈpÌtıanyagok technikai
jelentÈsÈnek m·solata;
ï szemÈlyi igazolv·ny m·solata;
ï tÌpusnyilatkozat formanyomtatv·ny;
ï telekkˆnyvi kivonat m·solata, bizonyos
esetekben.

ï gÈpkocsi tˆrzskˆnyvÈnek m·solata;
ï vevı szemÈlyi igazolv·ny·nak m·solata,
sz¸ksÈg esetÈn az eladÛ szemÈlyi igazolv·ny·nak m·solata is;
ï tÌpusnyilatkozat formanyomtatv·ny;
ï gÈpj·rm˚ forgalmi engedÈlye.

Ingatlan tˆrlÈse a nyilv·ntart·sbÛl
ad·svÈtel esetÈn:
ï tÌpusnyilatkozat formanyomtatv·ny;
ï ad·svÈteli (kˆzjegyzıi), adom·nyoz·si,
Èletj·radÈk-szerzıdÈs, ˆrˆkˆsˆdÈsi bizonylat, adott esetben jogerıs bÌrÛs·gi hat·rozat.

K¸lfˆldˆn bejegyzett szemÈlygÈpkocsi
nyilv·ntart·sba vÈtele esetÈn:
ï az ad·svÈteli szerzıdÈs lefordÌtott Ès
hitelesÌtett m·solata;
ï gÈpkocsi tˆrzskˆnyvÈnek m·solata;
ï vevı szemÈlyi igazolv·ny·nak m·solata;
ï tÌpusnyilatkozat formanyomtatv·ny;
ï gÈpj·rm˚ forgalmi engedÈlye.

Ingatlan tˆrlÈse a nyilv·ntart·sbÛl lebont·s esetÈn:
ï tÌpusnyilatkozat formanyomtatv·ny;
ï bont·si engedÈly m·solata;
ï alaprajz, elhelyezkedÈsi rajz m·solata.
Fˆldter¸let bejelentÈse esetÈn:
ï szemÈlyi igazolv·ny m·solata;
ï ad·svÈteli szerzıdÈs (kˆzjegyzıi) vagy
adom·nyoz·si szerzıdÈs (kˆzjegyzıi);
ï telekkˆnyvi kivonat;
ï tulajdonosi bizonylat (k¸lter¸let esetÈn);
ï tÌpusnyilatkozat, ITL formanyomtatv·ny.
Rom·ni·ban bejegyzett szemÈlygÈpkocsi nyilv·ntart·sba vÈtele esetÈn:
ï ad·svÈteli, adom·nyoz·si, ˆrˆkˆsˆdÈsi,
leasingszerzıdÈs vagy sz·mla;

SzemÈlygÈpkocsi tˆrlÈse a nyilv·ntart·sbÛl:
ï ad·svÈteli szerzıdÈs m·solata, a gÈpj·rm˚ elad·sa esetÈn;
ï vevı Ès eladÛ szemÈlyi igazolv·ny·nak
m·solata;
ï gÈpj·rm˚ forgalmi engedÈlye;
ï tÌpusnyilatkozat nyilv·ntart·sbÛl tˆrlÈsre, formanyomtatv·ny;
ï tˆrlÈsi bizonylat;
ï gÈpkocsi tˆrzskˆnyvÈnek m·solata.
H·bor˙s veter·nok, illetve az 1990/
118. sz·m˙ tˆrvÈnyerej˚ rendelet
alapj·n az adÛfizetÈs alÛl felmentettek, valamint a 2004/341. tˆrvÈny 456.
cikkelye alapj·n az adÛfizetÈs alÛl fel-

mentett, fogyatÈkkal Èlık sz·m·ra
sz¸ksÈges iratok:
ï felmentÈsi tÌpuskÈrvÈny, formanyomtatv·ny;
ï a felmentÈst bizonyÌtÛ hivatalos irat (veter·n igazolv·ny, 1990/118. sz·m˙ tˆrvÈnyerej˚ rendelet alapj·n kiadott hat·rozat, forradalm·rigazolv·ny) m·solata;
ï szemÈlyi igazolv·ny m·solata, fÈrj Ès
felesÈg is;
ï h·zass·glevÈl m·solata;
ï lak·st igazolÛ irat m·solata;
ï h·rom ÈvnÈl nem rÈgebbi telekkˆnyvi
kivonat.
H·bor˙s veter·nok, h·bor˙s ˆzvegyek, h·bor˙s veter·nok ˆzvegyei a
2010/24. tˆrvÈny alapj·n kÈrhetik a
felmentÈst az adÛfizetÈs alÛl ˆt hekt·rig terjedı sz·ntÛ, kasz·lÛ, illetve
erdıter¸let esetÈn, az al·bbi iratokkal:
ï felmentÈsi tÌpuskÈrvÈny, formanyomtatv·ny;
ï szemÈlyi igazolv·ny m·solata;
ï telekkˆnyvi kivonat vagy a tulajdont igazolÛ b·rmilyen hivatalos irat, amennyiben
a tulajdon nincs telekkˆnyvezve;
ï veter·n igazolv·ny m·solata.
A 2004/341. tˆrvÈny 456. cikkelyÈnek d)
pontja alapj·n, az adÛfizetÈs alÛl valÛ felmentÈshez sz¸ksÈges iratokat 2016.
m·rcius 31-ig kell letenni.

Csokalyi iskolások hangulatos bethlemes játéka
hÌd Ès Nagyk·gya sz·mos intÈzmÈnyÈt, a SzÈkely Kapuk ñ Zˆld
Kapuk nemzetkˆzi p·ly·zat keretÈben. A Barta Imre reform·tus

vall·stan·r ·ltal felkÈszÌtett kis
csapat lelkeket melengetı kar·csonyi hangulatot lopott a
rohanÛ mindennapokba.

fotók: Barta Imre

A kar·csonyi ¸nnepkˆrben a csokalyi ·ltal·nos iskola tanulÛi hagyom·nyırzı betlehemes j·tÈkkal ˆrvendeztettÈk meg SzÈkely-
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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 mindegyik sz·m csup·n egyszer forduljon elı.
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