
A megkezdett projektek befejezÈse
mellett ˙jak kivitelezÈse is elkez-
dıdik ñ nyilatkozta lapunknak a
polg·rmester. Az ˆnkorm·nyzat
Èp¸letÈt kÌv¸l is, bel¸l is meg˙jÌtj·k,
azaz ˙gy az Èp¸letet, mint a belsı
adminisztr·ciÛt. ÑA b¸rokr·ci·t sze-
retnÈnk moderniz·lni, lakoss·g-
bar·tabb· tenni, tov·bb· el fogjuk
kezdeni a kˆzpont rehabilit·ciÛj·t.

Folyamatosan lÈpÈseket tesz¸nk a
szÌnh·z fel˙jÌt·s·t illetıen, Ès folytat-
juk a zˆldter¸letek kialakÌt·s·t ahol
csak lehet, teh·t teljes erıbedob·s-
sal folytatjuk a munk·t. SzeretnÈnk
fel˙jÌtani SzÈkelyhÌd Ès a hozz·tar-
tozÛ telep¸lÈsek kˆzvil·gÌt·si h·lÛ-
zat·t, mÈg sz·mtalan helyen csak
minden m·sodik pÛzn·n van vil·gÌ-
tÛtest, a Malom utc·n Ès a Felsı-

v·roson az utc·k szÈlessÈge miatt
rettenetesen rossz Ès nem funkcio-
n·lis a kˆzvil·gÌt·sî ñ sorolja a
megold·sra v·rÛ feladatokat BÈres
Csaba. A Petıfi S·ndor ElmÈleti LÌce-
um bıvÌtÈse, szakkˆzÈpiskola felÈ
valÛ elmozdul·sa nagyon fontos a
v·rosvezetÈs sz·m·ra. Olyan szako-
kat kell oktatni, amelyek ·tlÈpik a
megyehat·rt, hogy region·lis intÈz-
mÈnykÈnt m˚kˆdjˆn az iskola.

Folytatás a 2. oldalon

Az elm˙lt idıszakban munkagÈpek zaj·tÛl volt hangos v·ro-
sunk. A nagy erıkkel felvonult aszfaltozÛ cÈg munkat·rsai
·stak, fˆldet Ès kˆvet hordtak, utat gyalultak, egyengettek,
dˆngˆltek, majd aszfaltoztak. Mint BÈres Csaba polg·rmes-
tertıl megtudtuk, sajnos a 2007ñ2013-as eurÛpai uniÛs finan-
szÌroz·sokbÛl a kisv·rosok nem igÈnyelhettek pÈnzt infra-
struktur·lis fejlesztÈsekre, Ìgy SzÈkelyhÌdnak maradt a Bihar
Megyei Tan·cs segÌtsÈge Ès az ˆnerı. Ezek felhaszn·l·s·val
valÛsulhattak meg a mostani munk·latok.
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Modern eszközök a meteorológián
Hat Èvtizede esıt kutatnak, napfÈnyt keresnek szÈlfuvallatban az idıj·r·si szakemberek

´́

Amikor mÈg a cs˙z, a reuma
Ès a fejf·j·s volt faluhelyen
az idıjÛsl·s legmegbÌzha-
tÛbb eszkˆze, SzÈkelyhÌdon
m·r m˚kˆdˆtt meteorolÛgiai
·llom·s. Pontosabban 1956
·prilis elsejÈtıl tov·bbÌtj·k
folyamatosan a kisv·rosban
mÈrt adatokat a feldolgozÛ
kˆzpontokba.

A nagy magyar puszt·rÛl nekive-
selkedett szelek az …rmellÈk pe-
remÈn, a Hegykˆz l·b·n·l dom-
boknak csapÛdva torpannak
meg, majd kavarognak nagy
ˆsszevisszas·gban a nem v·rt
akad·ly l·tt·n. Legal·bbis ek-
kÈnt gondolkodik, Èszlel az ·t-
lagember, de a szelek ismerıi, a
fellegeket nev¸kˆn nevezık, az
Ègi jelek tudorai legfeljebb meg-
mosolyogj·k az effÈle vÈlekedÈ-
seket. Egy hasonlÛ magaslaton
ÑszÈkelî helyi  megfigyelı ·llo-
m·s, m˚szerek kutatj·k Ès mu-
tatj·k a termÈszet minden aprÛ
rezd¸lÈsÈt.

M·tÈ Piroska meteorolÛgus ˆn-
mag·ban az alkalmazottak felÈt
teszi ki, Ìgy igaz·n megtisztelı
ar·ny˙ fogadtat·sban van rÈ-
sz¸nk. H·t, mÈg ha figyelembe
vessz¸k, hogy a Ñnagy ˆregî, a
most m·r nyugdÌjas Mel·n Zolt·n
is kikocogott rÈgi munkahelyÈre
egy kis tereferÈre, idıjÛstˆrtÈne-
teket mesÈlni. Mert ı az, aki min-
dent tud ñ szˆgezi le m·r a leg-
elejÈn Piroska asszony nem kis
szerÈnysÈggel, hisz ı maga is
m·r h·rom Ès fÈl Èvtizede kÈmle-
li az Ègboltot.

Az ·llom·s m˚kˆdÈsÈnek hat-
vanadik ÈvfordulÛj·ra modern
mÈrıeszkˆzˆkkel gazdagodtak,
m·rcius vÈgÈtıl haszn·lj·k az ˙j
eszkˆzˆket.

Mel·n egÈszen fiatalon, 1967-
ben ker¸lt a meteorolÛgiai ·llo-
m·sra. KÈsıbb Aradon vÈgzett
szakir·ny˙ technikumot. 1989-
tıl hivatalosan is megtettÈk a me-
teorolÛgiai ·llom·s vezetıjÈnek.

Gyakorlatilag addig is ı volt a fı-
nˆk, de p·rttags·g hÌj·n nem
kaphatott kinevezÈst. ”r·nkÈnt
tov·bbÌtott·k a mÈrt adatokat,
igaz akkoriban ˆt alkalmazottal
vÈgeztÈk a teendıket. Manaps·g
a kÈttag˙ szemÈlyzet m·r ritk·b-
ban, meghat·rozott program sze-
rint vÈgzi az inform·ciÛkˆzlÈst.

Hivat·sukhoz mÈltÛ
meteorolÛgusok
MÈlt·n b¸szkÈk arra, hogy a rÈgi-
Ûban az egyetlen ·llom·s SzÈ-
kelyhÌdon van, ahol megszakÌt·s
nÈlk¸l hat Èvtizede folynak a
megfigyelÈsek. Nem vÈletlen
mindez, ugyanis ez a zÛna a leg-
ink·bb reprezentatÌv az ÈrmellÈ-
ki klÌma hiteles mÈrÈsÈhez.

Mielıtt terepszemlÈre men-
nÈnk, a modern sz·mÌtÛgÈpes
adattov·bbÌt·s mikÈntjÈbe igyek-
szik beavatni benn¸nket Piroska
asszony. Mit mondjak, gyÈr si-
kerrel. A k¸lˆnbˆzı sz·mok, vo-
nalak, Ìvek vil·ga a kÌv¸l·llÛnak
nem sokat mond. De az, aho-
gyan mondja, magyar·zza, mÈg-
is sokat el·rul. Ha nem is a mete-
orolÛgi·rÛl, hanem rÛluk: ezek
az emberek ıszintÈn ragaszkod-
nak hÌvat·sukhoz, szeretik a
munk·jukat. Annyit azÈrt megÈr-
t¸nk, hogy a mÈrÈseket az angli-

ai Greenwichi Kir·lyi Obszerva-
tÛrium helyi idejÈhez (GMT, ·lta-
l·ban kÈt Ûr·val a kelet-eurÛpai
helyi idı elıtt) alkalmazkodva
vÈgzik. Az adatokat egyezmÈ-
nyes kÛdolt sz·mrendszerrel
jegyzik, Ìgy hidalj·k ·t a nyelvi
nehÈzsÈgeket a vil·g b·rmely
pontj·n Èlık sz·m·ra. A mÈrt
adatokat a temesv·ri region·lis
kˆzponthoz tov·bbÌtj·k, majd
Bukarestben dolgozz·k fel,
ÈrtÈkelik ki azokat. Õgy sz¸letik
meg a sok-sok beÈrkezett infor-
m·ciÛ alapj·n az idıj·r·s-elıre-
jelzÈs. Maximum h·rom napra
elıre lehet teljes biztons·ggal
meg·llapÌtani a lÈgkˆri v·ltoz·-
sokat, aki nagyobb t·vlatokra vo-
natkoztatva latolgatja a v·rhatÛ
idıj·r·st, abban tˆbb a tippelge-
tÈs, mint a megbÌzhatÛs·g ñ ·llÌt-
ja Mel·n Zolt·n.

ExtrÈm idıj·r·s
archiv·lva
Az eltelt Èvek alatt tˆbb rendkÌv¸-
li esemÈnyt is regisztr·ltak. 1957
augusztus·ban akkora vihar volt
SzÈkelyhÌdon, hogy a kihelyezett
mÈrıeszkˆzeiket felborogatta,
mÈg a reform·tus templomto-
rony s¸vege is megdılt. A leg-
melegebb napot 1961. augusztus
11-Èn regisztr·lt·k, akkor 40,3

Celsius-fokot mutatott a hımÈrı.
A Ñleghidegebbî ny·ri napot
1980. j˙lius 16-·n jegyezte a szÈ-
kelyhÌdi meteorolÛgia, ami 31,2
Celsius-fokban realiz·lÛdott. A
legeknÈl maradva, megtudtuk,
hogy az eltelt hatvan Èv alatt
1957-ben esett a legtˆbb csapa-
dÈk, 946,1 liter nÈgyzetmÈteren-
kÈnt, a legasz·lyosabb Èv 2000-
ben volt, amikor 391,5 liter/nÈgy-
zetmÈter csapadÈkmennyisÈget
mÈrtek. A tÈrsÈgben az Èves ·tlag
csapadÈkmennyisÈg 650ñ700 li-
ter kˆzˆtt mozog. A leghidegebb
hımÈrsÈkletet 1982. janu·r 14-Èn
regisztr·lt·k, ñ26,4 Celsiusig
sz·llt le a hımÈrı higanysz·la.
A legenyhÈbb tel¸nk 1994-ben
volt, amikor a leghidegebb mÌ-
nuszt, ñ9,7 fokot december 4-Èn
mutattak a m˚szerek. Azt tudni
kell, hogy a hımÈrsÈklet meg·l-
lapÌt·s·ra szolg·lÛ m˚szereket
mindig ·rnyÈkos helyen, a fˆld-
szinttıl kÈt mÈter magass·gban
olvass·k le. Ezek elhelyezÈsÈre
szolg·lnak a szabv·ny alakzat˙
fah·zikÛk.

A m˚szerek ÑjÛslataiî
Miut·n az irod·ban r·csod·lko-
zunk e kevesek ·ltal ˚zˆtt hiva-
t·s sokszÌn˚sÈgÈre, az Ègi jelen-

sÈgek ·ltaluk megfejtett Ñ¸zene-
teireî, a dombtetın lÈvı m˚szer-
·llom·sra is felbaktatunk. A kez-
detektıl a megfigyelÈst szolg·lÛ
eszkˆzˆk mellett az ˙jonnan ho-
zott modern felszerelÈsek jÛl
megfÈrnek egym·ssal. A levegı
hımÈrsÈklete mellett a talaj hı-
fok·t is nyomon kˆvetik. A szÈl
ir·nya Ès annak sebessÈge, mi-
kÈnt a lÈgnyom·s sem marad
rejtve a szakemberek elıl. Ha
magas a lÈgnyom·s, akkor der˚s
idı v·rhatÛ, ha csˆkkenı ten-
denci·t mutat, akkor csapadÈ-
kosra v·lt az idıj·r·s. De a fel-
hık magass·ga, fajt·ja is sok
mindent el·rul a r·nk v·rÛ Ègi ·l-
d·s esÈlyeirıl. A m˚szerek ny˙j-
totta adatok mellett vizu·lis meg-
figyelÈst is vÈgeznek. A l·tÛt·vol-
s·g meghat·roz·s·hoz elıre be-
mÈrt objektumokat haszn·lnak.

A verıfÈnyes naps¸tÈsben gyˆ-
nyˆr˚ kil·t·s nyÌlik a dombtetı-
rıl. A l·tÛhat·r is kinyÌlik elıt-
t¸nk. A szomszÈd falu temploma
jÛl kivehetı, odÈbb szılıhegyek,
vetÈst v·rÛ sz·ntÛk t·rulkoznak.
VendÈgl·tÛinknak kˆszˆnhetıen
a lÈlekpˆrgetı t·j mellett belel·-
tunk a jˆvıbe is: holnap sem fog
esni SzÈkelyhÌdon.

D. Mészáros ElekA Mel·n Zolt·n elıtti Ñh˚vˆsî gˆmb a naps¸tÈses Ûr·kat jelzi

M·tÈ Piroska a standard meteorolÛgiai mÈrım˚szeres h·zikÛn·l
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Amint kitavaszodott,
a v·rosi ˆnkorm·ny-
zat munkat·rsai, a
szoci·lis munk·sok-
kal egy¸tt megkezd-
tÈk a m·r hagyom·-
nyos tavaszi takarÌt·-
si akciÛt. M·rcius vÈ-
gÈn SzÈkelyhÌd kˆz-
pontja ker¸lt sorra,
ahol tˆbb zs·k sze-
metet szedtek ˆssze.
A takarÌt·s mellett a
kˆzponti parkban
facsemetÈket ¸ltet-
tek. A munk·sok tur-
keszt·ni szilt Ès vˆ-
rˆs tˆlgyet ¸ltettek,
valamint Èlı sˆvÈnyt telepÌtettek a turulma-
daras emlÈkm˚vet ˆvezı parkban.

A m·r kor·bban el¸ltetett kis fenyık Ès
cserjÈk kˆr¸l fellazÌtott·k a talajt Ès megkezd-
tÈk a vir·g·gy·sok elıkÈszÌtÈsÈt a tavaszi vi-
r·g¸ltetÈsre.

¡prilis elejÈn a szÈkelyhÌdi ˆnkorm·nyzat
munkat·rsai, valamint a szoci·lis munk·sok
a Rom·n VÌz¸gyi Hivatal helyi fiÛkj·nak al-
kalmazottaival egy¸tt a Tank·rok (…r-patak)

mentÈn kezdtek nagytakarÌt·sba. M·r az elsı
nap folyam·n nÈgy Ès fÈl kˆbmÈter szemetet,
elsısorban eldob·lt m˚anyag palackokat
gy˚jtˆttek ˆssze.

Tetszetıs kˆrforgalom
A szÈkelyhÌdi polg·rmesteri hivatal munka-
t·rsai a kˆzpontban tal·lhatÛ kˆrforgalmat is
szebbÈ tettÈk. Elıszˆr friss fˆldet terÌtettek
szÈt, majd tˆbbfÈle nˆvÈnyt, cserjÈt ¸ltettek
ki. VÈg¸l a nˆvÈnyek kˆzˆtti ter¸letet szÌnes
kavicsokkal borÌtott·k be.

A Hargita egy rÈsze
hozz·nk kˆltˆzˆtt
Ezer kis fenyıcsemete! Pontosan ennyit kap-
tunk a CsÌkszereda hat·r·ban m˚kˆdı Kali-
b·skıi Erdei Iskola ˆrˆksÈgvÈdelmi munka-
t·rs·tÛl, Ferencz LeventÈtıl. Kˆszˆnj¸k neki
a csod·s meglepetÈst Ès a rÈszletes, pontos
˙tmutat·st az ¸ltetÈshez! Ezzel a nagy Ès jel-
kÈpes aj·ndÈkkal a Hargita egy rÈsze SzÈ-
kelyhÌdra kˆltˆzˆtt!

Az ˆnkorm·nyzat munkat·rsai a szoci·lis
munk·sokkal egy¸tt el¸ltettÈk a kis fenyıket
az …rmellÈk termÈkeny fˆldjÈbe. A kˆzpont-
ba, turulmadaras parkba 200 darab, a v·llal-
koz·sfejlesztÈsi kˆzpont kˆrÈ 50, a strandra
100 Ès a kastÈly parkj·ba is 100 darab cseme-
te ker¸lt. A tˆbbit az ˙j v·rosi parkban Ès
annak kˆrnyÈkÈn helyeztÈk el. A kis fenyık
el¸ltetÈsÈben rÈszt vettek a SzÈkelyhÌdi ZÛ-
lyomi D·vid cserkÈszcsapat tagjai is.

A kis fenyıkkel egy¸tt egy
kedves ¸zenet Èrkezett Bˆj-
te Csab·tÛl, a DÈvai Szent
Ferenc AlapÌtv·ny vezetı-
jÈtıl: Ñ⁄gy gondolom, hogy
az Èlı f·kkal egy nagyon
gy¸mˆlcsˆzı Èlı kapcsolat
veheti kezdetÈt, mely meg-
fogan·s·Èrt, nˆvekedÈsÈÈrt
szeretettel im·dkozom. KÈr-
lek, hogy ti is mondjatok el
az ottani gyermekekkel egy-
egy foh·szt a facsemetÈkÈrt

Ès a gy¸mˆlcsˆzı egy¸ttm˚kˆdÈsÈrt!î ñ
¸zente Csaba testvÈr. SzÌvbıl remÈlj¸k, hogy
itt, a hegyektıl t·vol esı vidÈken tÈnyleg jÛl
fogj·k Èrezni magukat a fenyık Ès szÈpen
cseperednek majd.

Tiponut Tibor

Ismeretterjesztı elıad·st tartottak a Szat-
m·rnÈmeti E-Consult Egyes¸let munkat·r-
sai a szÈkelyhÌdi hal·sz-vad·sz m˙zeum-
ban v·rosunk polg·rmesteri hivatal·nak
meghÌv·s·ra ·prilis 1-jÈn.

A szÈp sz·mban megjelent Èrdeklıdıket
elıszˆr BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd polg·r-
mestere kˆszˆntˆtte. Elmondta, hogy na-
gyon ˆr¸l, hogy sok fiatal is Èrdeklıdik a
fenntarthatÛ fˆldm˚velÈs, gazd·lkod·s
ir·nt, hiszen az ÈrmellÈki emberek sz·m·-
ra ma is fontos megÈlhetÈsi lehetısÈg a
mezıgazdas·g. Ugyanakkor egyre ink·bb
a kˆrnyezetbar·t gazd·lkod·snak van jˆ-
vıje. FelhÌvta a figyelmet, hogy mennyire
fontos az Èlıvil·g vÈdelme, majd ·tadta a

szÛt a Szatm·rnÈmeti E-Consult Egyes¸let
munkat·rs·nak, Sike Tam·s biolÛgusnak.

Az elıad·sbÛl megtudtuk: a rovarfajok
tˆbbsÈgÈnek kulcsfontoss·g˙ szerepe van
az ˆkoszisztÈm·ban Ès hasznot hoznak a
gazd·lkodÛk sz·m·ra is. Ilyenek a ragado-
zÛ rovarok, amelyek a k·rtevık pusztÌt·-
s·val a biolÛgiai nˆvÈnyvÈdelem fontos
eszkˆzei, illetve a beporz·st vÈgzı rovarok
is. A vadon Èlı dar·zs- Ès mÈhfajok tˆbb-
sÈge nem tˆmˆr¸l kolÛni·ba, beporzÛ kÈ-
pessÈg¸k meghaladja a h·zi mÈhekÈt.

A nˆvÈnyvÈdı szerek intenzÌv haszn·la-
ta Ès ezzel p·rhuzamosan a termÈszetes
Èlıhelyek zsugorod·sa, valamint a hagyo-
m·nyos menedÈkek elt˚nÈse miatt, ezek-

nek a fajoknak az egyedsz·ma drasztikus
mÈrtÈkben csˆkkent. A rÈgi, v·lyogfal˙
Èp¸leteket, a modern ÈpÌtÈs˚, tÈgl·bÛl Ès
betonbÛl kÈsz¸lt h·zak v·ltj·k fel, a zsin-
dely- Ès n·dtetık elt˚ntek, Ìgy ezeknek a
fajoknak m·r nincs hol aprÛ kˆltı¸regeket
kÈszÌteni. Ezen okokbÛl kifolyÛlag Nyu-
gat-EurÛpa egyes ter¸leteirıl a beporzÛk
sz·mos faja m·r elt˚nt. Az Èlıhelyek be-
sz˚k¸lÈse miatt a hasznos rovarok egy rÈ-
sze n·lunk is elt˚nıben van.

MegmentÈs¸k egyik lehetısÈge mester-
sÈges menedÈkhelyek lÈtrehoz·sa, ame-
lyek b˙vÛhelyet Ès a szaporod·shoz sz¸k-
sÈges feltÈteleket biztosÌtanak sz·mukra.
Ezek a mestersÈges menedÈkek a rovar-

tany·k, melyek h·zilag, olcsÛn lÈtrehozha-
tÛak. Az elıad·s keretÈben tˆbb pÈld·t l·t-
tunk r·, hogyan lehet olcsÛn beszerezhetı
vagy ÈppensÈggel a h·ztart·sban is megta-
l·lhatÛ, de m·r fˆlˆslegessÈ v·lt anyagok-
bÛl rovartany·kat lÈtrehozni.

E-Consult Egyes¸let egy projektje keretÈ-
ben 40 telep¸lÈsen (kˆzt¸k v·rosunkban)
Èp¸ltek rovartany·k a hasznos fajok sz·-
m·ra. A projekt egyik fontos cÈlkit˚zÈse a
szÈles kˆzˆnsÈg t·jÈkoztat·sa, a fiatalok
kˆrÈben folyatott kˆrnyezeti nevelÈs Ès a
termÈszetbar·t gazd·lkod·si mÛdszerek
nÈpszer˚sÌtÈse a beporzÛ Ès ragadozÛ ro-
varokkal kapcsolatban.

T. T.

Rovartanyák – a környezetbarát növénytermesztésért

Folytatás az 1. oldalról
A v·rosvezetı hozz·tette, hogy m·r a
tavalyi Èvben neki akartak kezdeni az
aszfaltoz·s kivitelezÈsÈnek, ·m a
nagyk·gyai 1-es sz·m˙ szakkˆzÈpisko-
la elıre nem l·tott kˆltsÈgei miatt mind-
ez mostanra tolÛdott.

A munk·latok elkezdÈse elıtt a v·ro-
sunk vezetıi az urbaniszikai oszt·ly
szakembereivel Ès kˆzˆsen dˆntˆttÈk
el, hogy hol a legsz¸ksÈgesebb az asz-
faltoz·s. Az egyik legfontosabb szem-
pont az illetı utca lakoss·g·nak lÈtsz·-
ma volt. Õgy kaptak ˙j burkolatot a SzÌk
Ès a H·zhely nev˚ v·rosrÈszek fıbb ut-

c·i, az iskola elıtti ˙tszakasz, a szÌnh·z
elıtti tÈr, az ̂ nkorm·nyzat udvara, vala-
mint a rÈgi tˆmbh·zak kˆzˆtti ˙t Ès par-
kolÛhelyek.

A kˆvetkezı idıszakban a rÈgebben
leaszfaltozott utak meghib·sod·sait az
˙gynevezett k·ty˙z·sos mÛdszerrel ja-
vÌtj·k ki. A befejezÈsre v·rÛ munk·k kˆ-
z¸l a v·rosvezetı felsorolta a biomasz-
sza-erım˚ ·tad·s·t, ¸zembehelyezÈsÈt,
az elker¸lı ˙t befejezÈsÈt, az inkub·tor-
h·z jobb kihaszn·l·s·t, az autÛszerelı
m˚hely beindul·s·t Ès a piacon el-
kezdett munk·latok befejezÈsÈt is.

Ér hangja

Folytatás az 1. oldalról
Pontosan nincs mÈg elhat·rozva, me-
lyek lennÈnek ezek a szakok (ezek a
tanfel¸gyelısÈg, az oktat·si minisztÈri-
um hat·skˆre is Ès persze a helyi tan-
¸gyi vezetısÈg felelıss·ge), de szÛba
ker¸ltek m·r ilyenek mint pÈld·ul: kˆr-
nyezetvÈdelem, film-fotÛ-mÈdia, egÈsz-
sÈg¸gyi szakkÈpzÈs, hardverinformati-
kai kÈpzÈs, ak·r az …rmellÈk m˚vÈszeti
iskol·ja vagy sportrÈszleg kialakÌt·sa is
fel mer¸lt.

ÑAzt gondoljuk, hogy azzal a lÈpÈssel,
hogy Bˆjte Csaba megvette a strandot,
telep¸lÈs¸nk lehetısÈget kapott, hogy
az …rmellÈk egyik vonzÛ turisztikai att-
rakciÛj·v· nıje ki mag·t ñ kezdi ecsetel-
ni idegenforgalmi ˆtletcsomÛj·t a pol-
g·rmester. ñ Csaba testvÈr kettıs sz·n-
dÈkkal v·s·rolta meg a strandot: az
egyik, az alapÌtv·nyi gyerekek ny·ri t·-
boroztat·sa, a m·sik termÈszetesen a
helyi Ès kˆrnyÈkbeli Ès az ide Èrkezı tu-
rist·k igÈnyeinek kielÈgÌtÈse. Mindket-
tıt nagyon fontosnak tartjuk, hisz tele-

p¸lÈs¸nkˆn Ès a hozz·nk tartozÛ falva-
kon sz·mos dolog van amire b¸szkÈk
lehet¸nk. Van h·rom tavunk, kÈt szÈp
pincesorunk, vannak kastÈlyaink, k˙ri-
·ink, szılıhegyeink, erdınk, lovar-
d·nk, sportfav·gÛink, hagyom·nyırzı
Ìj·szaink, v·rromunk. Ha ezeket egy
csokorba fogjuk, sz·mtalan Èrdekes
programot tudunk kialakÌtani az ide Èr-
kezı turist·knakî ñ z·rja BÈres Csaba
gondolatmenetÈt.

Tervezik t·rsadalmi csoportok kialakÌ-
t·s·t: nyugdÌjasklub fejlesztÈse, szoci·lis
konyha kialakÌt·sa idısek, betegek sz·-
m·ra; kˆzf¸rdı az Èrintett szoci·lisan
h·tr·nyos lakoss·gnak; a cserkÈszet
meghonosÌt·sa ñ fontos m·r gyerekkor-
ban magunkÈv· tenni a keresztÈny ÈrtÈ-
keket. A telep¸lÈseinken katasztrÛfavÈ-
delmi csoportok Ès polg·rırsÈg fog
alakulni. Tov·bbra is t·mogatj·k a
sportÈletet, kÛrusokat Ès t·nccsopor-
tokat, a fiatalokkal valÛ foglalkoz·st, a
lok·lpatriotizmus erısÌtÈsÈt.

Ér hangja

Megújuló
utak, terek

Itt a tavasz, szépül Székelyhíd!

Tervek és ötletek a jövore´́

Kovári Krisztián´́

Kovári Krisztián´́
¸
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2. GıdÈr Attila
agr·rmÈrnˆk, v·llalkozÛ
KˆzÈp¸letek fel˙jÌt·sa, utc·k asz-
faltoz·sa, kultur·lis Ès szervezeti
Èlet fellendÌtÈse, kˆzbiztons·g
javÌt·sa, gyÛgyszert·r megnyit·sa
…rkˆbˆlk˙ton.

8. BÈres Attila
szÈkelyhÌdi lakos
Kiemelten fontosnak tartom j·rd·k
Ès sÈt·nyok kialakÌt·s·t a v·rosrÈ-
szeken, illetve az utak aszfaltoz·-
s·t. NÈgy Èvvel ezelıtt is ezt ÌgÈr-
tem (H·zhely Ès legelı v·rosrÈ-
szek) Ès rÈszben siker¸lt megvalÛ-
sÌtani. A tˆbbi v·rosrÈszek fejlesz-
tÈsÈÈrt is ugyan˙gy harcolok.

10. Kozma S·ndor
testnevelı tan·r
Tan·csoskÈnt, tud·som Ès tapasz-
talataim felhaszn·l·s·val szeret-
nÈk az oktat·si intÈzmÈnyek, a di-
·kok Ès nem utolsÛ sorban tele-
p¸lÈs¸nk fejlesztÈsÈÈrt tenni ˆn-
nel kˆzˆsen. Egy¸tt, kˆzˆsen so-
kat elÈrhet¸nk!

16. Kaszoni Gyˆrgy
v·llalkozÛ
Egy olyan SzÈkelyhÌdat szeretnÈk,
amelyet minden lakÛja otthon·-
nak tekinthet. Etnikai, vall·si hov-
atartoz·stÛl f¸ggetlen¸l itt min-
denki tal·lja meg sz·mÌt·sait,
egym·ssal bÈkessÈgben Èlhessen.

5. Csuka JÛzsef Gyˆrgy
v·llalkozÛ,
jelenleg alpolg·rmester
CÈlom Csokaly tov·bbi fejlesztÈ-
se, az emberekkel valÛ jÛ kapcso-
lat ·pol·sa Ès a kˆzˆssÈg ˆssze-
fog·sa.

9. Nagy Attila
mezıgazdas·gi v·llalkozÛ
Hogy ne csak a szavak, hanem
a tettek is beszÈljenek!

13. Erdei Mih·ly J·nos
gumijavÌtÛ, m˚helyvezetı
A munka folytat·s·hoz v·rosunk
Ès falvaink fejlıdÈsÈhez fontos
a bÈkessÈg Ès az ˆsszetartoz·s.

3. Nagy Istv·n
adminisztr·tor
Az elkezdett beruh·z·sok befe-
jezÈse. Az emberekkel valÛ jÛ
kapcsolat ·pol·sa, a kˆzˆssÈg
ˆsszefog·sa.

11. Kıv·ri Gyˆngyi
v·llalkozÛ
CÈlom az idısekkel valÛ foglalko-
z·s Ès SzÈkelyhÌd tov·bbfejlesz-
tÈse.

17. Ormos Gyˆrgy
¸zletvezetı
Nagyon fontosnak tartom a lakos-
saggal valÛ kapcsolattart·st, a fo-
lyamatos kommunik·ciÛt, mivel
csak Ìgy der¸lhet fÈny a megol-
d·sra v·rÛ problÈm·kra. Fontos-
nak tartom a b¸rokr·cia csˆkken-
tÈsÈt, az ˆnkorm·nyzatn·l egy em-
berbar·ti ¸gyintÈzÈs kialakÌt·s·t.

6. FutÛ Ferenc
lelkÈsz
ÑIgyekezzÈl, hogy Isten elıtt be-
cs¸letesen meg·llj, mint oly mun-
k·s, aki szÈgyent nem vallÖî 
(2 Tim.2,15)

14. Milotai Ferenc
v·llalkozÛ
47 Èves szÈkelyhÌdi lakos vagyok,
sz˚kebb sz¸lıhelyem, nÈgy Èven
kereszt¸l kis lÈpÈsekkel, de min-
dig elıre. A SzÌk Èrdekeit szeret-
nÈm kÈpviselni, hangot adni
a gondjainak. Ezzel p·rhuzamo-
san szeretnÈk dolgozni v·rosunk
fejlıdÈsÈÈrt.

4. Kaszoni JÛzsef
vallalkozÛ
CÈlom HegykozszentmiklÛst egy
Èlhetı Ès vonzÛ faluv· tenni, ahol
a lakosai nem csak Èlvezıi, ha-
nem aktÌv szereplıi is a falu Èle-
tÈnek. Vall·sos ember vagyok,
szeretem a rendet Ès ki·llok az
igazs·g mellett.

12. dr. SzabÛ RÛbert
·llatorvos
12 Ève tevÈkenykedem ·llatorvos-
kÈnt SzÈkelyhÌdon Ès a kˆrnyezı
falvakban. Sok emberrel jÛ kapcso-
latban ·llok, tan·csoskÈnt t·rsaim-
mal ˙j lÈpÈseket tesz¸nk kˆzˆsÈ-
g¸nkÈrt. Jelmondatom: szabads·g,
testvÈrisÈg, egyenlısÈg. TÈgy
a m·ban, ÈpÌts szebb holnapot!

18. P·l Csaba
v·llalkozÛ
Tegy¸k szebbÈ …rmellÈk¸nk kin-
cseit Ès bıvÌts¸k azt maradandÛk-
kal. Kedvezıbb ÈletfeltÈtelek te-
remtÈsÈvel cs·bÌtsuk haza k¸lfˆl-
dˆn dolgozÛ fiataljainkat.

7. Hamza S·ndor
nyugdÌjas
CÈlom ki·llni a lakoss·gÈrt, sze-
retnÈk rÈszt venni a v·ros fejlesz-
tÈsÈben.

1. BÈres Csaba

szociolÛgus-tan·r, kÈt gyerek Èdesapja,
jelenleg polg·rmester

A kˆzˆssÈgfejlesztÈs egy folyamat, amelyhez sok
idı, t¸relem, kitart·s, munka kell Ès csak kÈsıbb
lesznek eredmÈnyek, amennyiben az ember
jÛl vÈgezte a dolg·t. Nem a pillanatnyi helyzet,
nem a v·laszt·sok elıtti l·z, nem az ÌgÈrgetÈsek
dˆntik el, hogy jÛ ir·nyba mozdult el a v·ros-
fejlesztÈs, hanem az idı, Ès az eredmÈnyek. 

ELKEZDT‹K, FOLYTATTUK, BEFEJEZZ‹K.

15. Hegyessy Zsolt
kˆzgazd·sz
Fogjunk ˆssze egy Èlhetıbb SzÈ-
kelyhÌdÈrt.

Az április 11-én megtartott Székelyhíd körzeti RMDSZ küldöttgyulés véglegesítette
a 2016. június 5-i helyhatósági választás polgármester- és tanácsosjelöltjeinek listáját.
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Csokaly
Csokaly legÈgetıbb problÈm·ja mostan·ig a
vezetÈkes vÌz hi·nya volt. Az ivÛvÌz- Ès szenny-
vÌzh·lÛzat lefektetÈse m·r kor·bban, 2012-ben
elkezdıdˆtt a kˆrnyezetvÈdelmi ¸gynˆksÈg
(Administra˛ia Fondului de Mediu) ·ltal finan-
szÌrozott p·ly·zat segÌtsÈgÈvel. Siker¸lt is lefek-
tetni mindkÈt h·lÛzat rendszereit, ·m sajnos
megfelelı k˙t hi·ny·ban mÈg nem ker¸lhetett
ivÛvÌz a csokalyi lakosok otthonaiba.

Tavaly, 2015 j˙nius·ban 180 mÈter mÈlysÈg-
ben jÛ minısÈg˚ tiszta ivÛvizet tal·ltak a k˙tf˙-
rÛk. AzÛta elkÈsz¸lt a karbantartÛ- Ès szivatty˙-
h·z, ker¸lt bele szivatty˙ is, Ès folyamatosan
zajlanak a munk·latok. Most m·r biztos, hogy
mÈg az idÈn eljut a vezetÈkes ivÛvÌz a csokalyi
lakosokhoz is. Csuka JÛzsef alpolg·rmestertıl
azt is megtudtuk, hogy ha befejezıdnek a
munk·latok, akkor a kˆzpontot parkosÌtani
fogj·k. A park kerÌtÈst kap, benne pedig dÌsz-
f·k Ès vir·g·gy·sok gyˆnyˆrkˆdtetik majd az
arraj·rÛk szemÈt.

M·sfÈl Ève munkagÈpek jelentek meg a
csokalyi FÈnyes Elek ¡ltalnos Iskola udvar·n,
melyek segÌtsÈgÈvel a munk·sok egy ˙j Ûvo-
da alapjait kezdtÈk kialakÌtani. AzÛta az Èp¸-
let elkÈsz¸lt, s ha elkÈsz¸lnek a vÈgsı mun-
k·latok, Ès r·kˆtik az Èp¸letet az ivÛvÌz- Ès
szennyvÌzh·lÛzatra, akkor birtokba is vehetik
a legkisebbek.

JÛ hÌr az is, hogy a telep¸lÈsen a fıutat az em-
lÌtett iskola Èp¸letÈvel ˆsszekˆtı eddig kˆves
˙t aszfaltrÈteget kapott. A tˆbbi utat pedig fo-
lyamatosan karban tartj·k, kˆvezik.

Siker¸lt befejezni a volt kˆzsÈgh·za Èp¸le-
tÈnek rehabilit·ciÛj·t Ès fel˙jÌtani a volt jegy-
zılak·st.

Idestova ˆt Ève m·r, hogy Csokalyon elkez-
dıdtek egy 64 hekt·ros agr·rkomplexum ki-
alakÌt·s·nak munk·latai. Az akkori elkÈpzelÈs
szerint 50 hekt·ron szabad termesztÈs, kilenc-
hekt·rnyi ¸vegh·z, valamint konzervgy·r Ès
h˚tıh·zak lÈtes¸ltek volna a telep¸lÈs bej·ra-
t·n·l lÈvı ter¸leteken. Egyelıre egy kilenc
hekt·ron fekvı ̧ vegh·zkomplexum van kÈsz.
Ezen egysÈg beindÌt·sa folyamatban van, ami

kˆzel kÈtsz·z munkahely lÈtesÌtÈsÈt jelentenÈ,
Ìgy a csokalyiak Ès a kˆrnyÈkbeli lakosok egy
nagy rÈsze megmenek¸lhetne a mindennapos
nagyv·radi ing·z·stÛl vagy a jelenlegi munka-
nÈlk¸li ·llapottÛl.

EurÛpai uniÛs t·mogat·ssal, a Munka¸gyi,
Csal·d¸gyi Ès Szoci·lis MinisztÈrium projektjÈ-
nek keretÈben siker¸lt felÈpÌteni egy nappali
szoci·lis kˆzpontot, mely a h·tr·nyos helyzet˚
gyerekek dÈlut·ni oktat·s·ra szolg·l.

Tal·n nem t˚nik nagy megvalÛsÌt·snak, de a
helyi emberek, fıleg az idısebbek sz·m·ra ha-
talmas segÌtsÈg, hogy az orvosi rendelı mellÈ
siker¸lt egy gyÛgyszert·r megnyit·sa is, Ìgy ha
valakinek gyÛgyszerre van sz¸ksÈge, nem kell
beutazni SzÈkelyhÌdra.

2013 decemberÈben ¸nnepÈlyes keretek kˆ-
zˆtt felszenteltÈk a fel˙jÌtott csokalyi gˆrˆg ka-
tolikus templomot, egyh·zi mÈltÛs·gok, politi-
kai vezetık Ès az …rmellÈk szinte minden val-
l·si felekezete kÈpviselıinek jelenlÈtÈben.
A reggeli mise szent liturgi·j·t dr. Virgil Bercea,
a nagyv·radi egyh·zmegye gˆrˆg katolikus
megyÈs p¸spˆke mutatta be. DÈlben Erdıdi
Endre helyi gˆrˆg katolikus parÛkus segÌtsÈ-
gÈvel, a p¸spˆk felszentelte a teljes renov·l·-
son ·tesett templomot. DÈlut·n Kocsis F¸lˆp,

a hajd˙dorogi egyh·zmegye megyÈs p¸spˆke
alkonyati istentiszteletet tartotta kˆrnyÈkrıl.
JÛkedv˚ egy¸ttlÈttel folytatÛdott az esemÈny,
vil·gi Ès egyh·zi tÈm·j˙ beszÈlgetÈsekkel, ami-
hez jÛl illeszkedett SzabÛ ÷dˆn, az RMDSZ Bi-
har megyei parlamenti kÈpviselıjÈnek felszÛ-

lal·sa. BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd v·ros polg·r-
mestere felelevenÌtette a templom fel˙jÌt·s·nak
tˆrtÈnetÈt, majd kiemelte az egym·s ir·nti gon-
doskod·s, a jÛ cÈlok megvalÛsÌt·sa ÈrdekÈben
sz¸ksÈges ˆsszefog·st. Elmondta, fontos sz·-
m·ra, hogy az itt Èlı felekezetek a lehetı leg-
mÈltÛbb mÛdon ÈlhessÈk meg hit¸ket.

TˆbbÈves hagyom·ny Csokalyon a Csal·di
Nap megszervezÈse, mely minden Èvben reg-
geltıl estig szÌnes programokkal v·rja az Èr-
deklıdıket a falu k¸lˆnbˆzı helyszÌnein.
A kˆzˆssÈgi rendezvÈny kezdıhangj·t mindig
a reggeli istentisztelet adja meg, majd az ¸n-
neplık a FÈnyes Elek-emlÈkparkba vonulnak.
A dÈlut·ni Ûr·kban foci Ès szÛrakoz·s v·rja a
csal·dokat a futballp·ly·n Ès kˆrnyÈkÈn. GÛ-
lyal·bak, kˆrhinta, homokv·rak, arcfestık Ès
a lufihajtogatÛ bohÛc segÌtettek abban, hogy a
gyerekek ˆnfeledten ÈlvezhessÈk a kˆzˆs va-
s·rnapot. A fÈrfiak a kisp·ly·s labdar˙gÛ-baj-
noks·gon izzadhatnak, de a szabadt˚zi fızı-
versenyen is. A szÌnpadon az Ûvod·sok Ès kis-
iskol·sok szÌnes, t·ncos elıad·sait lehet meg-
tekinteni. Este m·r a felnıttekÈ a fıszerep a
szÌnpadon. Az esti koncerteket pedig Èjszak·-
ba ny˙lÛ szabadtÈri diszkÛz·s kˆveti.

…rkˆbˆlk˙t
Nincs kˆnny˚ helyzetben …rkˆbˆl-
k˙t, hiszen t·vol van a fıutaktÛl, asz-
falton csak …rolaszi felıl lehet meg-
kˆzelÌteni. Ennek ellenÈre a telep¸-
lÈs fejlıdik Ès lakÛi jÛl Èrzik magukat
sz¸lıfalujukban. Ehhez termÈszete-
sen hozz·j·rul, hogy a telep¸lÈsen
mindig tˆrtÈnik valami, ha lassan is,
de folyamatosan fejlıdik.

Tal·n az egyik legfontosabb meg-
valÛsÌt·s az orvosi rendelı fel˙jÌt·sa
Ès a rendszeres orvosi ell·t·s biztosÌ-
t·sa volt, hiszen a lakoss·g sz·m·ra
rendkÌv¸l fontos, hogy civiliz·lt kˆ-
r¸lmÈnyek kˆzˆtt, helyben jussanak
orvosi ell·t·shoz.

Az ˆnkorm·nyzat ·ltal biztosÌtott
alapok segÌtsÈgÈvel siker¸lt fel˙jÌta-
ni az Ûvoda Èp¸letÈt a legkisebbek
sz·m·ra. De teljesen meg˙jult a kul-
t˙rh·z is, amit a fel˙jÌt·s mellett bı-
vÌteni is tudtak, Ìgy mellÈkhe-
lyisÈgek, mosdÛk Ès hatalmas t˚z-
hellyel rendelkezı konyha is van
m·r az Èp¸letben.

…rkˆbˆlk˙ton is Èp¸lt nappali szo-
ci·lis kˆzpont a Munka¸gyi, Csal·d-
¸gyi Ès Szoci·lis MinisztÈrium pro-
jektjÈnek keretÈben eurÛpai uniÛs
t·mogat·ssal. A kˆzpont korszer˚ Ès
jÛl felszerelt. M˚kˆdtetÈsÈt szerzı-
dÈssel v·llalta a DiakÛnia Keresz-
tyÈn AlapÌtv·ny, mely a h·tr·nyos
helyzet˚ gyerekek sz·m·ra m˚kˆd-

teti a nappali kˆzpontot, de emellett
a kˆzpont a helyi kˆzˆssÈg sz·m·ra
lehetısÈget jelent, hogy programo-
kat, tevÈkenysÈgeket szervezzenek.

Az Èrkˆbˆlk˙tiak elÈgedettek le-
hetnek azzal is, hogy vÌzh·lÛzatuk
hib·tlanul m˚kˆdik.

Fontos eredmÈny, hogy a telep¸lÈs
valamennyi utc·ja le van kˆvezve,
Ìgy elÈrtÈk, hogy mindenki kˆvezett
˙ton juthat haza.

…rkˆbˆlk˙ton az utÛbbi Èvek leg-
nagyobb megvalÛsÌt·sa az ˙j ravata-
lozÛ megÈpÌtÈse volt. 2014. szep-
tember 21-Èn ¸nnepi istentisztele-
ten adt·k ·t az Èrkˆbˆlk˙ti reform·-
tus gy¸lekezet ·ltal m·r hossz˙ ide-
je Ûhajtott ravatalozÛt. A jelenlÈ-

vık elıtt felszÛlalt Cseke Attila, az
RMDSZ Bihar megyei parlamenti
kÈpviselıje Ès BÈres Csaba, SzÈ-
kelyhÌd v·ros polg·rmestere. Mind-
ketten elismerÈssel szÛltak a falukˆ-
zˆssÈge felÈ, mondv·n: …rkˆbˆlk˙t
lakoss·g·nak ˆsszefog·sa a ravata-
lozÛ megÈpÌtÈsÈt illetıen pÈldaÈrtÈ-
k˚ volt, hiszen aki tehette anyagiak-
kal, m·sok ÈrtÈkes munk·val kal·-
k·ba fogva segÌtettÈk a kˆzˆs ¸gyet
a megvalÛsul·s ˙tj·n. Cseke Attila
mindenkihez intÈzte szavait, amikor
arrÛl beszÈlt, hogy a kˆzÈlet mind-
annyiunkrÛl szÛl, mindenki a maga
helyÈn v·llalja Ès vigye vÈghez a
maga kˆzÈleti szerepÈt. A ravatalo-
zÛ bizonyÌtÈk ennek a szerepnek a
meglÈtÈre. GıdÈr Attila Èrkˆbˆlk¸ti

RMDSZ-elnˆk megkˆszˆnte min-
denkinek a hozz·j·rul·st, amely le-
hetıvÈ tette a projekt megvalÛsul·-
s·t. Elmondta, hogy az indulÛtıke
korm·nyt·mogat·ssal teremtıdˆtt
elı Cseke Attila akkori ·llamtitk·r-
nak kˆszˆnhetıen. Az ÈpÌtkezÈshez
sz¸ksÈges anyagbeszerzÈsben egy
jelentısebb ˆsszeggel a szÈkelyhÌdi
ˆnkorm·nyzat segÌtett, illetve a he-
lyi lakoss·g anyagi Ès kˆzmunka ·l-
tali hozz·j·rul·sa is kiemelkedı
volt. A falu kˆzˆssÈgÈnek ˆsszefo-
g·sa nÈlk¸l nem lett volna lehetsÈ-
ges egy ilyen szÈp Ès modern rava-
talozÛ teljes kivitelezÈse, de kˆzˆs-
sÈgi munk·val megtoldva, kˆzˆs
erıvel siker¸lt vÈghezvinni a tele-
p¸lÈs ¸gyÈt.

Fejlodésben lévo településeink
Visszatekintés az elmúlt idoszakra´́
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Nagyk·gya
L·tszik a fejlıdÈs Nagyk·gy·n. Ha
valaki vÈgigsÈt·l a telep¸lÈsen, tˆbb
helyen l·t ˙j vagy fel˙jÌtott Èp¸lete-
ket, vagy ha ÈppensÈggel az iskola
kˆrnyÈkÈn sÈt·l, akkor egy hatalmas
ter¸leten sok szorgoskodÛ munk·st.
MÈg 2012-ben sikeresen elkÈsz¸lt a
nagyk·gyai kult˙rotthon tetıszerke-
zetÈnek fel˙jÌt·sa. A mintegy 500
nÈgyzetmÈteres tetırıl elıbb leszed-
tÈk a rÈgi cserepet, majd kicserÈltÈk
az elkorhadt, sÈr¸lt szaruf·kat, Ès a
teljes szerkezet ˙jralÈcezÈse ut·n fel-
ker¸lt az ˙j cserÈp az Èp¸letre.

A tetıfel˙jÌt·s mellett kÈt betonbÛl
kÈsz¸lt tartÛoszlopot is beÈpÌtettek a
nagyterembe, valamint a kult˙rott-
hon mellÈ felÈpÌtettek egy nıi Ès egy
fÈrfi mosdÛt is. 

Nagy Istv·n, Nagyk·gya tan·csosa
elmondta, hogy a fel˙jÌt·shoz sz¸k-
sÈges pÈnz a szÈkelyhÌdi ˆnkor-
m·nyzattÛl Èrkezett. Az Èp¸let pon-
tos kor·rÛl nem tudott inform·ciÛt
adni, az biztos, hogy valamikor a
KoczÛ csal·d tulajdona volt. KoczÛ
P·l ¸gyvÈd fiatalon elhagyta a falut,
Ès soha nem is tÈrt vissza. Az Èp¸let
·llamosÌt·sa Ûta mindm·ig nem je-
lentkezett ˆrˆkˆs, Ìgy a falu tov·bb
haszn·lhatja kult˙rotthonkÈnt. Min-
denkÈpp sz¸ksÈges volt a tetıszer-
kezet fel˙jÌt·sa, hisz tˆbb helyen be-
·zott az Èp¸let, ezÈrt nem is lehetett
belsı javÌt·sokat kezdeni.

Elsı lÈpÈskÈnt nagyon fontos volt
a kÈt ˙j mosdÛ megÈpÌtÈse, de terv-
ben van a teljes belsı falfel˙jÌt·s, Ès
ha lehetısÈg lesz r·, a nyÌl·sz·rÛk
cserÈje is. Nagyk·gy·nak nagy sz¸k-
sÈge van erre az Èp¸letre, hisz mÌg

az egyh·z gy¸lekezeti h·za Ñcsakî
sz·z szemÈly befogad·s·ra Ès Ètkez-
tetÈsÈre alkalmas, addig ide kÈtszer
annyi vendÈg Èrkezhet.

2015. szeptember 26-·n avatt·k fel
Nagyk·gy·n az eurÛpai uniÛs t·mo-
gat·ssal, a Munka¸gyi, Csal·d¸gyi Ès
Szoci·lis MinisztÈrium projektjÈnek
keretÈben Èp¸lt nappali kˆzpontot. 

ElsıkÈnt BÈres Csaba polg·rmes-
ter ¸dvˆzˆlte az ¸nnepsÈgen megje-
lenteket Ès ˆrˆmÈt fejezte ki, hogy
nÈgy Èv ut·n vÈgre elkÈsz¸lt a szo-
ci·lis kˆzpont a helyi kˆzˆssÈg sz·-
m·ra. Az Èp¸let korszer˚ Ès jÛl fel-
szerelt. SzabÛ ÷dˆn parlamenti kÈp-
viselı kiemelte, hogy rÈgen voltak
kˆzˆssÈgi terek, fonÛk, kal·k·k,
ahol a kˆzˆssÈg erısˆdhetett. Ma
meg kell teremteni a lehetısÈget a
kˆzˆssÈgÈpÌtÈsre.

Hamarosan elkÈsz¸l a nagyk·gyai
szakiskola fel˙jÌt·sa. A nÈgymilliÛ
eurÛ ÈrtÈk˚ beruh·z·s, a Nagyk·-
gyai 1. Sz·m˙ TechnolÛgiai LÌceum
rehabilit·ciÛja lassan a vÈgÈhez kˆ-
zeledik. A projekt rÈszekÈnt teljes
fel˙jÌt·son megy ·t az iskola Èp¸lete,
a sportcsarnok Ès a di·kbentlak·sok,
illetve elkÈsz¸l az iskola ter¸letÈn
bel¸l egy kos·r-, futball- Ès teniszp·-
lya. FelÈp¸l egy teljesen ˙j szolg·lati
lak·s a jelenleg ing·zni kÈnyszer¸lı
tan·rok sz·m·ra. Mindezeken kÌv¸l
a m˚helyek Ès kiegÈszÌtı Èp¸letek is
rendbe ker¸lnek, Ès ami az egyik
legfontosabb, Ètkezde is Èp¸l az is-
kola ter¸letÈre.

A fel˙jÌt·s tˆrtÈnete 2007-ig ny˙lik
vissza, amikor a rom·n tan¸gymi-
nisztÈrium ·ltal meghirdetett cam-
pusprogram p·ly·zati kiÌr·s·ra a v·-
ros vezetÈse kÈt igÈnyt ny˙jtott be:

a szÈkelyhÌdi, illetve a nagyk·gyai
iskola campus·nak fel˙jÌt·s·ra. Ak-
kor mindkÈt beny˙jtott p·ly·zatot
megnyert¸k, Ès mindkettı kivitele-
zÈsi munk·latai el is indultak. ¡m
2008-ban a gazdas·gi v·ls·g miatt
mindkÈt fel˙jÌt·si munk·lat finanszÌ-
roz·sa abbamaradt. A folytat·sban
sok·ig mindenki kÈtelkedett, tudtuk
meg a polg·rmestertıl, aki hozz∑tet-
te: ı mindig is hitt abban, hogy isko-
l·ink fel˙jÌt·sa elıbb-utÛbb bekˆ-
vetkezik. Igaza is lett, hiszen egy eu-
rÛpai uniÛs hat·rozat ÈrtelmÈben a
2007ñ2008 kˆzˆtt kiÌrt region·lis-
operatÌv programbÛl megmaradt
ˆsszegeket az oktat·si t·rc·nak el
kell kˆltenie 2015-ig

A tervek szerint 2015 vÈgÈre el kel-
lett volna kÈsz¸ljˆn Bihar megye
egyik legszebb Ès legkorszer˚bb
szakiskol·ja. De a ny·r vÈgÈn a mun-
k·latok ˙jra le·lltak, mert a minisztÈ-
rium ˙jbÛl le·llÌtotta pÈnzek kifizetÈ-
sÈt. Az ˆnkorm·nyzat vÈg¸l hitelt
vett fel Ès abbÛl folytatta a kivitelezı
kifizetÈsÈt, hogy tÈlire az iskola ne
maradjon tetı nÈlk¸l, a minisztÈriu-
mot pedig beperelte.

A nagyberuh·z·s emiatt nÈmikÈp-
pen megkÈsve, de hamarosan mÈgis
befejezıdik. S ne felejts¸k el, hogy
Nagyk·gy·n Èp¸l fel a megye leg-
modernebb   szakiskol·ja, melyhez
az elkˆvetkezı Èvtizedekben nem
kell majd hozz·ny˙lni.

Nagyk·gy·n egy projekt keretÈben
m·r kor·bban fˆldbe ker¸lt a vÌz- Ès
a csatornah·lÛzat. 2015-ben pedig si-
ker¸l a kutat is megf˙rni. Hamarosan
elkÈsz¸l a szivatty˙h·z, Ès akkor
minden nagyk·gyai lakoshoz eljut-
hat a friss Ès tiszta ivÛvÌz.

Az elm˙lt Èvekben siker¸lt tˆbb
utc·t is leaszfaltozni, valamint a kˆ-
ves utakat rendszeresen karban
tartani.

Azzal a cÈllal, hogy javÌtsanak az
itteni lakosok ÈletminısÈgÈn, Èves
rendszeressÈggel sz˙nyogirt·st Ès
r·gcs·lÛirt·st vÈgeznek a telep¸-
lÈsen.

SzintÈn Èves rendszeressÈggel szer-
veznek Nagyk·gy·n csal·di napot,
ahol a csal·dok kultur·lt kˆr¸lmÈ-
nyek kˆzˆtt szÛrakozhatnak egy¸tt
Ès a helyi fiatalok bemutathatj·k tu-
d·sukat a szÌnpadon, a resztvevık
pedig k¸lˆnbˆzı versenysz·mok-
ban, mint pÈld·ul a lovas gyorsas·gi
verseny mÈrhetik ˆssze tud·sukat.

Nagyk·gya lakosai b¸szkÈk r·,
hogy Èppen folyamatban van a test-
vÈr-telep¸lÈsi kapcsolat kialakÌt·sa a
magyarorsz·gi Kengyel telep¸lÈssel.

HegykˆzszentmiklÛs
A hegykˆzszentmiklÛsiak mÈg emlÈ-
keznek a hepehup·s, gˆdrˆs utak
Ñ·ld·sairaî, amiket ugyan prÛb·lt·k
javÌtani, de az erre jutÛ pÈnz csak tol-
d·sra-fold·sra volt elÈg. SzerencsÈre
az 577-es korm·nyprogram keretei-
bıl siker¸lt  az utak fel˙jÌt·s·ra, mo-
derniz·l·s·ra. Ennek kˆszˆnhetıen
a falu utc·it nagyrÈszben siker¸lt le-
aszfaltozni.

Ahov· pedig nem jutott aszfalt,
mint pÈld·ul a pincesor, ott az utat
lekˆveztÈk. Saj·t erıbıl pedig egy
j·rdaˆntÈsi projektet valÛsÌtott meg
az ˆnkorm·nyzat a telep¸lÈsen.

Az utÛbbi idıszakban siker¸lt le-
fektetni az ivÛvÌz- Ès szennyvÌzh·lÛ-
zat csˆveit is.

Az elm˙lt Èvekben kÌv¸lrıl, bel¸l-
rıl meg˙jultak, a Toldy ¡ltal·nos
Iskola Èp¸letei is, ahov· kb. kÈtsz·z
di·k j·r. ¡m a gyermekekkel fontos
az iskol·n kÌv¸l is foglalkozni, a kul-
t˙ra szeretetÈre nevelni ıket. EzÈrt a
telep¸lÈsen rendszeres, szervezett
nÈpt·ncoktat·s folyik Ès van amatır
szÌnj·tszÛcsoport is. A szÌnj·tszÛcso-
port m·r tˆbbszˆr fellÈpett a helyi
kult˙rotthon szÌnpad·n, hol zenÈs-
Ènekes produkciÛval, hol k¸lˆnbˆ-
zı jelenetekkel. A humoros jelene-
tek mellett olyanokat is m˚sorra t˚z-
tek, melyekbıl tanulhat is az ember.

A fiatalok lelkesedÈsÈt jÛl mutatja,
hogy a telep¸lÈsen imm·r tˆbbÈves
hagyom·nya van a szÌnvonalas sz¸-
reti b·lok szervezÈsÈnek.

A h·tr·nyos helyzet˚ gyermekek
sz·m·ra nappali kˆzpont Èp¸lt eurÛ-
pai uniÛs t·mogat·ssal, amelyben a
DiakÛnia KeresztyÈn AlapÌtv·ny
munkat·rsai foglalkoznak tanÌt·s
ut·n a r·szorulÛ gyermekekkel. Az
ott zajlÛ tevÈkenysÈgek cÈlja a felz·r-
kÛztat·s Ès annak megakad·lyoz·sa,

hogy a h·tr·nyos helyzet˚ gyerekek
elszakadjanak a csal·djuktÛl.

A hegykˆzszentmiklÛsiak ÈletÈ-
ben fontos szerepe van a sportnak
is. A telep¸lÈsnek saj·t focicsapata
van. Siker¸lt kialakÌtani egy remek
futballp·ly·t Ès lassan elkÈsz¸l az
ˆltˆzı is.

M·rcius kˆzepÈn a temetıben tar-
tottak nagytakarÌt·st. A takarÌt·s
ut·n pedig ˙jrafestettÈk a temetı-
k·poln·t is.

Mivel HegykˆzszentmiklÛson
gyÛgyf¸rdı is m˚kˆdik, megtisztel-
tetÈs volt a telep¸lÈs sz·m·ra, hogy
2015. j˙nius·ban a Kir·lyok, fejedel-
mek ˙tja program keretÈben, Kap-
csolÛd·sok cÌmmel m˚hely konfe-
rencia helyszÌne volt a GyÛgyf¸rdı.
A konferencia szervezıi a Nemzeti
M˚velıdÈsi IntÈzet Hajd˙-Bihar me-
gyei Irod·ja Ès a KˆzˆssÈgi Kezde-
mÈnyezÈsek Orsz·gos Szakmai Kˆz-
pontja. A konferenci·n rÈszt vettek a
kˆrnyÈkbeli telep¸lÈsek polg·rmes-
terei. BÈres Csaba, SzÈkelyhÌd pol-
g·rmestere nyitotta meg a tal·lkozÛt.
Kˆszˆntˆtte a megjelenteket, majd
arrÛl beszÈlt, hogy idegenforgalmi
szempontbÛl nem vagyunk kellıen
ismertek. Hi·ba vannak turisztikai
ÈrtÈkei, l·tnivalÛi az …rmellÈknek, ha
nem tudnak rÛlunk. Meg kell tal·lni
a kapcsolÛd·si pontokat, kˆzˆs stra-
tÈgi·t kell ÈpÌteni.

Az esemÈnyen rÈszt vett Jantyik
Zsolt, a Nemzeti M˚velıdÈsi IntÈzet
KˆzˆssÈgi KezdemÈnyezÈsek Orsz·-
gos Szakmai Kˆzpontj·nak vezetıje,
a Hajd˙-Bihar Megyei …rtÈkt·r Bi-
zotts·g elnˆke, Katona M·ria, a
Nemzeti M˚velıdÈsi IntÈzet Hajd˙-
Bihar megyei irod·j·nak mÛdszerta-
ni szakreferense, valamint ForrÛ
L·szlÛ, a Kir·lyh·gÛmellÈki Refor-
m·tus Egyh·zker¸let tan·csosa is,
aki az ˆsszefog·srÛl beszÈlt.

…rolaszi
…rolaszi a SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ telep¸lÈsek
kˆz¸l a legkisebb, alig tˆbb, mint ˆtsz·z lako-
s·val. Ennek ellenÈre nem veszÈlyezteti az el-
nÈptelenedÈs, az itt lakÛk igyekeznek a sz¸lı-
fˆldj¸kˆn boldogulni. Kˆszˆnhetı ez annak is,
hogy a telep¸lÈsen mindig tˆrtÈnik valami.

KÈt-h·rom Èvvel ezelıtt pÈld·ul a rÈgi vÌzve-
zetÈkeket ˙jra cserÈltÈk. …vtizedek Ûta nem ta-
pasztalhattak hasonlÛ korszer˚sÌtÈsi munk·la-
tokat az Èrolaszi lakosok. Meg˙jult az ivÛvÌzh·-
lÛzat Ès megkezdıdˆtt a szennyvÌzh·lÛzat ki-
ÈpÌtÈse. A csatornah·lÛzat megvalÛsÌt·s·hoz a
faluban mÈg sz¸ksÈg lesz egy pumpa·llom·s
lÈtrehoz·s·ra is.

Lelki Ès fizikai ÈpÌtkezÈssel teli tÌz Ève szolg·l
a FutÛ Ferenc reform·tus lelkÈsz Ès csal·dja
…rolasziban. ÑEz az elm˙lt tÌz Èv ˙gy telt el,
hogy minden Èvben valamit ÈpÌtett¸nk. Ahogy
az egyik ÈpÌtkezÈst befejezt¸k, akkor m·r rˆg-
tˆn gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne
mÈg fel˙jÌtani? Õgy ÈpÌtett¸nk magt·rat, fel˙jÌ-
tottuk a parÛki·t Ès ezt kˆvetıen megsz¸letett
a nagy ·lom, hogy a templomot is kÌv¸l-bel¸l
teljes mÈrtÈkben fel˙jÌtsukî ñ mondta FutÛ Fe-
renc tiszteletes. A templom elsırend˚ fel˙jÌt·si
tervei, az anyagi korl·tok miatt a legsz¸ksÈge-

sebb munk·latokra korl·tozÛdtak. ¡m amikor
nekil·ttak az Èrolaszi templom tetıbont·s·nak
kider¸lt, hogy mindenkÈppen sz¸ksÈges a tel-
jes szerkezet cserÈje, mely azt·n ˙j tetıcsere-
pezÈst is kapott. Csak ezt·n tudtak nekil·tni a
templombelsı fel˙jÌt·si munk·lataihoz. Az
anyagiak elıteremtÈse mindig nehÈz feladat,
de mint ahogy a tiszteletestıl megtudtuk, h·la
Istennek tˆbben is segÌtı kezet ny˙jtottak a fel-
˙jÌt·sban, Ìgy egy holland gy¸lekezeti kapcso-
lat rÈvÈn jelentıs t·mogat·s Èrkezett. Az Èro-
laszi egyh·zkˆzsÈg maga m˚veli a fˆldter¸le-
teit, s az ebbıl sz·rmazÛ jˆvedelmet is a mun-
k·latokra fordÌtott·k, valamint ˆnkorm·nyzati,
megyei tan·csi t·mogat·sok is hozz·j·rultak az
·lom beteljes¸lÈsÈhez.

VÈg¸l a templom belsı fel˙jÌt·s·t Tulip·n Ka-
l·ka keretÈben siker¸lt megvalÛsÌtani. A mun-
k·latot FutÛ Ferenc tiszteletes ir·nyÌtotta. Ki-
hordt·k az istenh·za berendezÈsÈt, majd fel-
szedtÈk a rÈgi padlÛt. RÈszt vett a munk·ban
BÈres Csaba polg·rmester Ès Karancsi BÈla he-
lyi tan·csos is. A renov·l·shoz sz¸ksÈges anya-
giak elıteremtÈsÈhez SzÈkelyhÌd ˆnkorm·ny-
zata Ès a helyi RMDSZ-szervezet j·rult hozz·.

A falubeliek ragaszkodtak, ahhoz, hogy a
templom megırizze stÌlusjegyeit, von·sait Ìgy a
fel˙jÌt·sokat kˆvetıen is minden olyan maradt,

mint egykor, de mÈgis teljesen ˙j. A padok, az
ablakok ugyanolyan ar·nyosan, ugyanolyan
form·ban lettek visszaÈpÌtve, mint hajdan·ban.
H·rom Èv alatt a templom fel˙jÌt·sa teljesen
megvalÛsult. 

JÛ hÌr, hogy elkÈsz¸lt a terve az ˙j kˆzˆssÈgi
h·znak Ès ha meglesz rÛla a kˆzvita, akkor ha-
marosan megkezdıdik az ÈpÌtkezÈs is.

2013-ban rendkÌv¸l sikeres volt az angol
nyelvt·bor …rolasziban, melynek fıszervezıje
AszalÛs TÌmea volt a Pro …rolaszi Egyes¸let se-

gÌtsÈgÈvel. A program a Nemzetkˆzi Gyermek-
mentı Szolg·lat nagyv·radi szervezete Ès az
amerikai Learning Enterprises szervezet segÌt-
sÈgÈvel valÛsulhatott meg.

A t·bor kˆzel h·rom hÈtig tartott. H˙sz fiatal
vett rÈszt a programokon. A gˆrd¸lÈkeny lebo-
nyolÌt·s ÈrdekÈben a helyi ÛvÛnık Ès tanÌtÛ-
nık is segÌtettÈk a folyamatos munk·t. A dÈl-
elıtti program 9ñ12 Ûra kˆzˆtt zajlott, k¸lˆn
kezdı Ès haladÛ szinten. DÈlut·nonkÈnt szÌnes
szabadidıs programokkal leptÈk meg a gyere-
keket. Volt biciklit˙ra Ès piknikezÈs is.

H·rom Èvvel ezelıtt az addigi falunapok el-
nevezÈs hagyom·ny·val szakÌtva, csal·di nap-
p· keresztelte a ny·r kˆzepi, egynapos helyi
fesztiv·lt …rolaszi lakoss·ga. Ezzel egy¸tt sike-
resen egyesÌtettÈk a felnıtteknek Ès gyerekek-
nek szÛlÛ programokat, de a rendezvÈny ha-
gyom·nyos volt·t is megtartott·k. 

Az egÈsznapos rendezvÈny, mely a Pro …r-
olaszi Egyes¸let, az Èrolaszi RMDSZ Ès szÈkely-
hÌdi ˆnkorm·nyzat szervezÈsÈben, t·mogat·-
s·val jˆtt lÈtre, vÈgig jÛ hangulatban zajlott. 

2014 augusztus·ban a csal·di napon rÈszt
vettek …rolaszi testvÈr-telep¸lÈseinek k¸ldˆtt-
sÈgei is. In·m (Dolinka, Szlov·kia), a mÈzfesz-
tiv·l faluja Ès a NÛgr·d megyei Cserh·thal·p
2012-ben v·lt …rolaszi ÑtestvÈrÈvÈî.
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Sziasztok
Pajtikák!

F¸lig Èr a sz·m! Olyan vid·m
lettem a szÈkelyhÌdi II. C osz-
t·lytÛl kapott szÌnes, mosolygÛs
bohÛcoktÛl. JÛkedvemet csak
fokozz·k a IV. B oszt·lyosok
versei, Ìr·sai. Kˆszˆnˆm nek-
tek, hogy a bar·taim vagytok!

Kedves Pajtik·k! Biztosan tud-
j·tok, hogy m·jus elsı
vas·rnapj·n az Èdes-
any·kat ¸nnepelj¸k.
Kˆvetkezı feladat-
kÈnt Ìrjatok verset, fo-

galmaz·st Èdesany·tokrÛl. KÈ-
szÌtsetek kedves rajzokat, s hozz·-
tok  el szemÈlyesen a m˙zeumba
vagy k¸ldjÈtek a kopeabaratod@
gmail.com e-mail cÌmre m·jus
15-ig.

Cuppantalak benneteket!
Kópé

Szeleburdi ·prilisi nap
¡prilisban mindenki megvicceli a m·sikat. Az
idı v·ltozÛ, megbÌzhatatlan, bohÛk·s Ès csin-
talan. A gyerekek k¸lˆnbˆzı verseket monda-
nak Ès megtrÈf·lj·k egym·st. Az elıad·sokon
a bohÛcok Ès a csÌnytevÈsek j·tszanak fısze-
repet. A bohÛcok megtrÈf·lj·k a gyerekeket.
TrÈf·s verseket, tˆrtÈneteket adnak elı. ¡pri-
lisban az idıj·r·s is trÈf·t ˚z vel¸nk, nem csak
a bohÛcok.

Szabó Ildikó-Katalin,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilis elsejei szok·sok
¡prilis elsejÈn az emberek megtrÈf·lj·k egym·st. ¡ltal·ban mondanak a
m·siknak valamit, hogy ·tverjÈk. De lehet bonyolultabb trÈf·t is ˚zni,
hogy megviccelj¸nk valakit. ¡m 12 Ûra ut·n a babona szerint m·r balsze-
rencsÈs viccelıdni. De elıtte nagyon jÛ trÈf·lkozni.

Szabó Mátyás, IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Az ·prilis
Az ·prilis egy vicces hÛnap,
minden gyerek bolondozhat,
trÈfa-trÈf·t kˆvethet
a gyerekek ˆr¸lnek.
Szentkirályi Kitty-Katalin,

IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilis bolondja

¡prilis bolondja megjˆtt,
itt van, vÈgre eljˆtt.
SzÌntÈn szÌnes a ruh·ja,
ı a vil·g but·ja.

TrÈf·t ˚z egÈsz nap,
vigy·zz, vÌzzel  lecsap.
Bolondok napja vÈget Èrt,
olyan jÛ volt ez az Èv.

Martin Ingrid,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilis
¡prilis elseje,
A viccek ¸nnepe,
A gyerekek viccelıdnek,
A felnıttek nevetgÈlnek.

Daróci Dániel,
IV.B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

UgratÛs ·prilis

¡prilis elseje,
Az ugrat·sok ¸nnepe.
Ez a nap k¸lˆnleges,
¡tverÈsre tˆkÈletes.

Mindenki bolondozik,
S nagyon jÛl szÛrakozik,
Mert itt az Èv vicces ¸nnepe:
¡prilis elseje!

Kádár Tamás,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilisi trÈfa
Bemegyek a h·zba
vÌz van a nyakamba.
Kutya f¸le-farka
ki volt az a balga?

Erre v·laszolta
·prilis bolondja:
ñ JÛ volt ez a trÈfa,
visszakapod mÈg ma.
Serban István Denisz,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilis

¡prilis az bolondos,
Zˆld r¸gyekben bolondoz.
Kib˙jik a sok vir·g,
˙jra szÌnes a vil·g.

Szabó Barbara,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

¡prilis elseje

Eljˆtt ·prilis elseje,
vicces trÈf·k ¸nnepe.
Ak·rkit megviccelek,
Ès b·rkit jÛl ·tverek.

Ez a kedvenc ¸nnepem,
mindenki boldog,

Èszrevettem.
K·r, hogy hamar vÈge,
legyen most m·r bÈke.

Hasznosi Bendegúz,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

ViccfakasztÛ
·prilis
¡prilis elseje,
A sok viccnek kezdete.
Mindenkit megviccelek,
…s ak·rkit ·tverek.

Szeretem ezt az ¸nnepet,
A sok Ès jÛ vicceket.
A sok trÈfa nagyon jÛ,
Nem hulldog·l m·r a hÛ.

Béres Attila,
IV. B oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Hagyom·nny· v·lt, hogy az ˙j kˆnyveket
egy ki·llÌt·s erejÈig bemutatja a SzÈkely-
hÌdi V·rosi Kˆnyvt·r. Õgy lehetısÈget te-
remt az olvasÛknak, hogy valamennyi ˙j-
dons·got egy¸tt l·thass·k, ez alkalommal
tˆbb mint 250 kˆtetet.

Kˆnyvt·runk kÈt programnak is rÈszese,
e kÈt program p·rhuzamosan fut. MindkÈt
program t·mogatÛja a magyar Nemzeti
Kultur·lis Alap (NKA), az egyik az ˆtˆdik
fordulÛj·hoz Èrkezett M·rai-program, a
m·sik az NKA kˆnyvkult˙r·t t·mogatÛ
programja. Ez utÛbbi kÈt fordulÛj·nak
ÑeredmÈnyÈtî l·thatta most az olvasÛkˆ-
zˆnsÈg. Fontos megjegyezni, hogy most is
nagyon ÈrtÈkes kˆnyvekkel gazdagod-
tunk, hisz ezen programokban kiz·rÛlag a
mai magyar kˆnyvkiad·s legjav·t felsora-
koztatÛ munk·k ker¸lnek fel a kˆnyvt·rak
·ltal v·laszhatÛ m˚vek list·j·ra.

A kˆnyvek szÈles v·lasztÈkot ny˙jtanak
˙gy a szÈpirodalom, mint a tÈnyirodalom
kedvelıinek. A teljessÈg igÈnye nÈlk¸l,
csup·n nÈh·ny ÈrdekessÈgre szeretnÈm
felhÌvni az olvasÛk figyelmÈt. Tˆbb leny˚-
gˆzı, informatÌv kiadv·ny Èrkezett, mint
pÈld·ul A kˆnyv tˆrtÈnete, Az emberi kÈz
kult˙rtˆrtÈnete, Az eurÛpai ÈpÌtÈszet tˆrtÈ-
nete, Magyar ÈpÌtÈszettˆrtÈnet, Nagy tˆrtÈ-
nelmi vil·gatlasz. TˆrtÈnelmi t·rgy˙ kˆny-

vek egyÈbkÈnt most szÈp sz·mban (sz·m
szerint 24 darab) szerepelnek az ˙jdons·-
gok kˆzˆtt. MegemlÌtenÈm Lucian Boia
nÈpszer˚ rom·n tˆrtÈnÈsz h·rom munk·-
j·t, amelyek most m·r magyar fordÌt·sban
is elÈrhetıek. EzenkÌv¸l Asztalos Lajos,
Papp Annam·ria Kolozsv·r bomb·z·sa:
1944. j˙lius cÌm˚ dokumentumkˆtetÈt
vagy Hangay Zolt·n A kˆzÈp- Ès kelet-eu-
rÛpai tÈrsÈg tˆrtÈnelmi ·talakul·sa cÌm˚

munk·j·t kÈt kˆtetben. Nem maradhat ki a
felsorol·sbÛl Michael E. Hasken A II. vil·g-
h·bor˙ fegyverei cÌm˚ kÈzikˆnyve sem,
amely csup·n egy a sok egyÈb ˙jdons·g
kˆz¸l, a hadtˆrtÈnet Ès haditechnika ir·nt
Èrdeklıdıknek. A szakkˆnyvek minden
tÈmakˆrt magukba foglalnak, tˆbbek kˆ-
zˆtt pedagÛgia, pszicholÛgia, vall·s, termÈ-
szettudom·nyok, orvostudom·ny, nÈp-
rajz, sport, zene is szerepel a gazdag kÌn·-

latban. A pedagÛgiai jelleg˚ kˆnyvek kˆ-
z¸l pÈld·ul nyolc szakkˆnyv kiz·rÛlag
ÛvodapedagÛgi·val foglakozik. Vall·sok-
tat·shoz ny˙jthatnak segÌtsÈget Paul Law-
rence Bibliai kÈziatlasz, P. Yancey Ès Tim
Stafford Magyar·zatos Biblia, KÈzikˆnyv
a Bibli·hoz, valamint Stephen Motyer Ki
kicsoda a Bibli·ban? cÌm˚ munk·k.

A szÈpirodalom bar·tainak sem lehet
okuk panaszra, hisz magyar Ès vil·girodal-
mi m˚vek sokas·g·bÛl, kort·rs Ès klasszi-
kus szerzık munk·ibÛl v·logathatnak. De
nem hi·nyoznak az irodalomtˆrtÈnettel Ès
-kritik·val foglakozÛ kiadv·nyok sem.

Nem maradhatnak ki a felsorol·sbÛl a
gyerekekhez Ès az ifj˙s·ghoz szÛlÛ kˆny-
vek sem. Csod·latos, szÌnes, neves kort·rs
grafikusok ·ltal illusztr·lt kˆnyvek gazdag
t·rh·za v·rja a kisebbeket, ezenkÌv¸l a
CD- Ès hangoskˆnyvgy˚jtemÈny¸nk is
egyre gyarapszik.

SzeretnÈm felhÌvni a figyelmet a kˆnyv-
t·r blogj·ra, ahol a fontosabb esemÈnyek
mellett rendszeresen olvashatÛ az ˙j
kˆnyvek teljes list·ja is: http://biblioteca-
sacueni.blogspot.ro. A kˆnyvt·r m·sik hi-
vatalos oldal·n pedig k¸lˆn kˆnyvaj·nlÛ-
val tal·lkozhatnak az olvasÛk: http://oferte-
bibliotecasacueni.blogspot.ro

Kerekes Terézia kˆnyvt·ros

Az Erdélyi gyermekenciklopédiától az Európai építészet történetéig
SzÌnes v·lasztÈk a v·rosi kˆnyvt·r ˙jdons·gait felsorakoztatÛ ki·llÌt·son

Sokan m·r a ki·llÌt·son kiv·lasztott·k kˆvetkezı olvasm·nyukat

Szabó Anna, Bihari Kristóf, Bara Boglárka
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Venczel Panna,
II. C oszt·ly

(SzÈkelyhÌd)

Csorba Kristóf, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Szabó Dóra, II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Szabó Dorka,
II. C oszt·ly (SzÈkelyhÌd)

Kovári Krisztián´́

¸
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Hossz˙ Èvek ut·n vÈgre v·rosunkban is alakulgatni l·tszik
egy ˆregfi˙k labdar˙gÛcsapat. Az idei szezonban elıszˆr a
LÈtavÈrtesi V·rosi Teremlabdar˙gÛ-bajnoks·grÛl egy ˆtˆdik
hellyel jˆttek haza a szeniorok, de emellett mÈg elıbb tavaly
Debrecenben, majd nemrÈg Hajd˙n·n·son vettek rÈszt egy
hat-, illetve nyolc csapatos torn·n.

¡prilis elejÈn a csapat fenn·ll·s·nak legszÌnvonalasabb vil-
l·mbajnoks·g·n vehetett rÈszt ugyancsak LÈtavÈrtesen.
Papp Zolt·nnak, a v·rosi ˆnkorm·nyzat kÈpviselıjÈnek Ès
¡rva Barn·nak, a LÈtavÈrtes SC í97 elnˆkÈnek kezdemÈnye-
zÈsÈre nÈgy csapat, a Debreceni VSC, a NyÌregyh·zi Sparta-
cus, a LÈtavÈrtes SC í97 Ès a SzÈkelyhÌdi TˆrekvÈs tagjai mÈr-
tÈk ˆssze erej¸ket, h˙szperces mÈrkızÈseken a v·rosi
sportcsarnokban. A kÈt nagy csapat, a Loki Ès a Szpari egy-
kori NB 1-es j·tÈkosokat is felvonultatott, nem volt nagy
meglepetÈs csapataik elsı Ès m·sodik helye. Ann·l kelleme-

sebb meglepetÈst okoztak viszont a TˆrekvÈs j·tÈkosai.
A sorsol·s szeszÈlyÈnek kˆszˆnhetıen, a h·zigazd·kkal
kezdtek a szÈkelyhÌdiak, Ès nyertek nagyon sim·n 2-0-·ra.
Majd kˆvetkezett az a Debrecen, ahol p·ly·ra lÈpett a foci-
bar·tok kˆrÈben kÈt jÛl csengı nÈv is, a kÈtszeres magyar
v·logatott PlÛkai Mih·ly Ès az Ukrajn·t Ès Ciprust is megj·rt
Nagy Zsolt. Az elejÈn jÛl tartott·k magukat fiaink, de a gyors
debreceni kontr·kat sajnos nem tudt·k levÈdekezni, megÈr-
demelt 4-0-·s Loki-siker lett a vÈge. Csapatunk Ès a nap utol-
sÛ mÈrkızÈsÈn, az a NyÌregyh·za kˆvetkezett, aki sim·n
nyert a debreceniek Ès a lÈtavÈrtesiek ellen is. A mieink ak·r
egy veresÈggel is a harmadik helyen z·rtak volna, de nem-
csak, hogy nem kaptak ki, hanem 4-1-es gyızelm¸kkel az el-
sı helyet is elvettÈk a SpartacustÛl.

A sportcsarnokbÛl a focip·lya melletti ˆltˆzıkomplexum-
ba vonultak a csapatok, a dÌjkioszt·ssal egybekˆtˆtt ebÈdre.
Az egÈsz napos profi szervezÈst Ès lebonyolÌt·st megkoro-
n·zta a nagyon finomra fızˆtt vaddisznÛpˆrkˆlt Ès a nÈgy Ìz-
ben kÌn·lt elsı oszt·ly˙ p·linka is. Nagy pozitÌvuma volt az
egÈsz napnak, hogy rendkÌv¸l sportszer˚ek voltak a csapa-
tok, egy szerencsÈtlen mozdulat kivÈtelÈvel (a hazaiak egyik
j·tÈkos·nak tapadt le a l·ba Ès megr·ndult az Achilles-ina)
senki sem sÈr¸lt meg, sıt szabadr˙g·s is alig akadt.

Egy nÈgycsapatos torn·n hat ponttal a harmadik helyen vÈ-
gezni tˆbb mint bosszantÛ, de egy DVSC Ès NyÌregyh·za
mˆgˆtt pontban holtversenyben, csak a rosszabb gÛlar·ny-
nak kˆszˆnhetıen bronzÈrmesnek lenni m·r tˆbb mint di-
csÈretes. A lÈtavÈrtesiek igaz·n vendÈgszeretık voltak, h·-
rom veresÈggel vÈgeztek a negyedik helyen. Csapatuknak Ès
a szervezıknek ez˙ton is megkˆszˆnik a meghÌv·st a Tˆrek-
vÈs tagjai: Boda Mih·ly, Csorba GÈza, Juh·sz Gyˆrgy, Kas-
zonyi Gyˆrgy, Marius Micl„u∫, Marcel Madar, Moln·r Tibor,
Nagy Botond, Tatai Csaba.

J. Gy.

B·r az utÛbbi idıben fontos sportolÛj·t elveszÌtet-
te a Phoenix sportegyes¸let karatÈs csapata, mÈg-
is szÈp eredmÈnyeket Èrnek el a k¸lˆnbˆzı verse-
nyeken. Õgy legutÛbb egy nemzetkˆzi megmÈret-
tetÈsen vettek rÈszt a nÈmetorsz·gi N¸rnberg v·-
ros·ban, ahol a v·rtn·l jobb teljesÌtmÈnyt ny˙jtot-
tak. Az SKDUN karate-EurÛpa-bajnoks·gon Ès
EurÛpa-kup·n kÈt bronzÈrmet szereztek a csapat
tagjai, de volt negyedik Ès ˆtˆdik helyezett is.

A tavalyi Èv Ûta a rÈgi tagok kˆz¸l tˆbb verseny-
zı is m·s utat v·lasztott a karate helyett, Ìgy most
fontos kÈrdÈs a csapaton bel¸l, hogy kik azok,
akik a nyomukba Èrhetnek. Guba JÛzsef, a karatÈ-
sok edzıje szerint tˆbb potenci·lis jelˆlt van, leg-
tˆbben a kis csapatban, ·m amÌg ık kinevelıdnek
Ès fejlıdnek tˆbb Èvnek kell eltelnie. Jelenleg a
legjobban teljesÌtı versenyzık Bensicz ¡d·m, il-
letve De·k Gergı, ·m utÛbbi sem sok·ig erısÌti
m·r a keretet.

A karatÈsok Ève igencsak s˚r˚, hiszen szinte
minden hÛnapban versenyeznek valahol Ès a
megszokott ny·ri edzıt·borok is szervezÈs alatt
·llnak m·r. M·jusban mÈg v·r a gyerekekre a
rom·niai karatekupa megmÈrettetÈse, ahov· ˆt
versenyzıt deleg·l az egyes¸let.

A Phoenix sportegyes¸leten bel¸l versenyzı ka-
ratÈsok teh·t nem pihennek tavasszal. Az ugyanitt
tevÈkenykedı hagyom·nyırzı Ìj·szok is folytat-
j·k a munk·t, vel¸k legkˆzelebb m·jus 21-Èn tal·l-
kozhatunk, a megyei Ìj·szbajnoks·g m·sodik sza-
kasz·ban a szÈkelyhÌdi sportp·ly·n.

Mészáros Emoke

Elkezdıdˆtt a nagy¸zem, pontosabban a
tavaszi szezon a megyei labdar˙gÛ-baj-
noks·gban. Ugye fordulÛrÛl fordulÛra jˆn-
nek a Ñvisszav·gÛî mÈrkızÈsek, a csapa-
tok tudj·k ñ legal·bbis azt hiszik ñ a soros
ellenfelek hib·it. 

Igazi felsıh·zi rangadÛval kezdett a
TˆrekvÈs. Szentm·rton Èrkezett SzÈkely-
hÌdra Ès az elsı fÈlidı ut·n ˙gy vonulhat-
tak az ˆltˆzıbe, hogy ˆr¸lhettek annak,
hogy nem ker¸ltek tˆbbgÛlos h·tr·nyba.
Hogy a m·sodik j·tÈkrÈszre mi tˆrtÈnt a
hazaiakkal, azt senki sem tudja megma-
gyar·zni, egy bekapott gÛl ut·n teljesen
szÈtesett a Tˆri j·tÈka, 1-5 lett a vÈge. A ti-
zenhetedik fordulÛban Biharp¸spˆkiben
az a Nagyv·radi Frontiera kˆvetkezett, aki-
nek otthon·ban b·rkinek nehÈz nyerni. A
meccs a lehetı legrosszabb forgatÛkˆnyv
szerint kezdıdˆtt, a hazaiak egy vÈdelmi
Ès egy kapushiba ut·n hamar kÈtgÛlos
elınyre tettek szert. Ekkor tal·n m·r min-
denki azt hitte, hogy nagy veresÈgbe sza-
lad bele a Tˆri, nem ˙gy Gergely Sanyi ta-
nÌtv·nyai. MÈg a sz¸net elıtt kÈt Szil·gyi-
Ès egy Matyi-gÛllal 3-2-re ·tvettÈk a veze-
tÈst, amit a meccs vÈgÈig siker¸lt megtarta-
niuk, fontos h·rom pontot hozva haza.

A tizennyolcadik fordulÛban kˆvetkezett
a helyi derbi, a HegykˆzszentmiklÛsi
Toldy ellen. Ez az a meccs, ahol sosem
sz·mÌt a tabell·n elfoglalt helyezÈs, a napi
forma Ès a nagyobb akarat dˆnthet, mond-
j·k a szakÈrtık. Eddig a szÈkelyhÌdiak egy-

szer sem tudt·k bevenni a szomszÈd v·rat,
vÈgre most siker¸lt. …rdekes j·tÈkvezetıi
felfog·s mellett ñ ink·bb a vendÈgeket se-
gÌtettÈk ñ, ha nem is szipork·zÛ j·tÈkkal,
de 2-1-re nyert a TˆrekvÈs. A vendÈgeket
is minden dicsÈret illeti, az utolsÛ percig
veszÈlyeztettek, nÈha a szerencse mentet-
te meg a hazaiakat a bekapott gÛltÛl, igaz
ık is rontottak ziccereket. A sorsol·s sze-
szÈlyÈnek kˆszˆnhetıen a kˆvetkezı j·-
tÈknapon ˙jra hazai p·ly·n j·tszott a Tˆri,

˙jra a Bihari Cetatea volt a vendÈg. Na-
gyon szÈp eredmÈny, hogy ez˙ttal sem si-
ker¸lt nyerni a bihariaknak, a 93. (!) perc-
ben mentettÈk dˆntetlenre a meccset, 2-2.

ElÈrkezt¸nk a lapz·rt·nkig utolsÛ mÈrkı-
zÈshez, az alsÛlugasi vendÈgszereplÈshez.
Mindˆssze tizenh·rom j·tÈkossal utaztak
el a szÈkelyhÌdiak, a kispadon a csereka-
pus is mezınyj·tÈkosnak ˆltˆzˆtt. Ennek
tudat·ban brav˙rosnak mondhatÛ az 1-0-s
gyızelem, viszont a j·tÈk kÈpe alapj·n tel-
jesen megÈrdemelt, sıt ak·r nagyobb gÛl-
ar·ny˙ is lehetett volna.

Idıkˆzben a szÈkelyhÌdi csapat is elb˙-
cs˙zott a kupak¸zdelmektıl, de egy·lta-
l·n nem vallottak szÈgyent a fi˙k. A negye-
doszt·lyban kˆzÈpmezınyben tartÛzkodÛ
…rmih·lyfalvi Unirea ˙gy nyert 4-3-ra,
hogy egy·ltal·n nem l·tszott az oszt·lyk¸-
lˆnbsÈg a kÈt csapat kˆzˆtt, ink·bb a sze-
rencsÈnek vagy a jobb helyzetkihaszn·l·s-
nak kˆszˆnhetı a vendÈggyızelem.

Ami v·rosunk m·sik csapat·t, a Hegy-
kˆzszentmiklÛsi Toldyt illeti, kisebb prob-
lÈm·kkal v·gtak neki a tavasznak, edzı
nÈlk¸l maradtak, ˆltˆzı hi·ny·ban Szen-
tjobbon j·tssz·k a hazai meccseiket. Ez j·-
tÈkukra r· is nyomja a bÈlyegÈt, a sikeres-
nek mondhatÛ ısz ut·n eddig nagyon hal-
v·ny tavaszt produk·lnak. A kupabeli ki-
esÈs ut·n, idırendben: otthon 3-3-as dˆn-
tetlen a Frontier·val, majd egy idegenbeli
4-0-·s (!) veresÈg az addig utolsÛ helyezett
Sonkolyoson. A Toldy, mint fentebb Ìrtuk,
tˆrtÈnete sor·n elıszˆr kapott ki SzÈkely-
hÌdon, majd egy nagyon f·jÛ veresÈget
szenvedett el Ñhazaiî p·ly·n, a tavasszal
szintÈn gyengÈlkedı BerettyÛszÈplak el-
len, 1-2. …s ha mindez nem lenne elÈg, Bi-
haron az idei szezon legnagyobb gÛlk¸-
lˆnbsÈgÈvel 1-10-re kaptak ki.

A folytat·sban a szÈkelyhÌdiaknak min-
denkÈpp a nyolcban marad·s a cÈl, a
szentmiklÛsiaknak pedig van mÈg idej¸k
javÌtani.

Juhász György

Tavaszi nagyüzem a stadionokban
Az ·ll·s h˙sz fordulÛ ut·n

1. Hegykˆzp·lyi 20 17 1 2 92-18 52

2. Fugyiv·s·rhely 20 16 2 2 64-15 50

3. Bihar 20 15 3 2 90-22 48

4. Szentm·rton 20 13 2 5 63-38 41

5. SzÈkelyhÌd 20 11 4 5 38-35 37

6. Mezıtelegd 20 9 4 7 61-40 31

7. SzÈplak 20 8 5 7 45-36 29

8. AlsÛlugas 20 9 2 9 35-50 29

9. Frontiera 20 7 2 11 48-53 23

10. SzentmiklÛs 20 7 2 11 40-52 23

11. KˆrˆsrÈv 20 6 4 10 32-47 22

12. Sportiskola 20 6 3 11 39-64 21

13. Esk¸llo 20 5 2 13 32-67 17

14. Tataros 20 4 2 14 27-68 14

15. V·rsonkolyos 20 3 3 14 30-72 12

16. Bar·tka 20 3 1 16 33-92 10

Felem·s szereplÈs a Rom·n Kup·ban
Mielıtt belev·gnak a tavaszi pontvad·szatba, a csapatainknak kˆtelezıen p·ly·ra
kell lÈpni¸k a Rom·n Kupa megyei szakasz·nak elsı fordulÛj·ban. A szab·lyzat azt
Ìrja ki, hogy sorsol·s ut·n az lesz a p·lyav·lasztÛ, aki a tabell·n h·trÈbb szerepel.
Tˆbb csapat ink·bb idegenben szeretne p·ly·ra lÈpni, ezzel is elker¸lve a j·tÈkveze-
tıi dÌjak kifizetÈsÈt. Ebben a tekintetben Fortuna asszony nem ·llt a szÈkelyhÌdiak
mellÈ, a bajnoks·g harmadik helyÈn ·llÛ Bihari Cetatea ker¸lt ki a kalapbÛl a sorso-
l·skor. Õgy itthon kezdtek fiaink Ès kisebb meglepetÈsre 2-1-re vertÈk a nem teljes ke-
rettel Èrkezı vendÈgeket. SzentmiklÛsnak nem siker¸lt a brav˙r, sim·n kaptak ki
BerettyÛszÈplakon, Ìgy m·r az elsı fordulÛban b˙cs˙ztak a kup·tÛl.

Van utánpótlás
a Phoenixnél

Ébredezo focista „öregfiúk”!´́

PillanatkÈp a TˆrekvÈsñToldy helyi labdar˙gÛ-rangadÛbÛl

Kovári Krisztián´́

Kovári Krisztián´́

´́
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A politikai hirdetÈsek tartalm·Èrt az azokat megjelentetı politikai alakulatok v·llalj·k a felelıssÈget.
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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. 

SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja.
Kiadja Ès ingyenesen terjeszti
az …r Hangja Egyes¸let.
Felelıs kiadÛ: BÈres Csaba
Nyom·s: Europrint Kft., Nagyv·rad

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
aprÛhirdetÈsi csatorn·j·n
is. NÈzzenek benn¸nket!

R·diÛ …r
ñ a f¸ledig Èr!
Nemek harca

ñ igenek bÈkÈje
Ès csajos parti,

pizsama nÈlk¸l,
ZsÌrbansportol·s,

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

R·diÛ …r ñ a szÌvedig Èr!

erhangja.ro/radio
A Facebookon

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

8 2016.
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Vannak akik, alig v·rj·k, hogy ne kelljen nap,
mint nap iskol·ba, munkahelyre j·rniuk Ès
vannak akik, miut·n ezt elÈrtÈk, visszav·gyj·k
iskol·jukat, munkahely¸ket. Fura vil·g ez!
SzÈkelyhÌdon sok olyan nyugdÌjas van, aki
nÈha unatkozikÖ A v·rosvezetÈs hathatÛs
t·mogat·s·val, nem rÈgiben megalakult az
elsı szÈkelyhÌdi nyugdÌjasklub ñ a H·zhelyen,
ahol cs¸tˆrtˆkˆnkÈnt tˆbb tucat idıs ember
szÛrakozik.

Ottj·rtamkor igaz, hogy a hˆlgyek Ès az urak
Ñelk¸lˆn¸ltekî, de remek hangulat fogadott!
A Kıv·ri Gyˆngyi v·rosi tan·csos Ès Filip Ad-
rienn szoci·lis tan·csadÛ koordin·l·s·val be-
indÌtott klubban ñ a h·zhelyi Ûvoda Èp¸letÈ-
ben, cs¸tˆrtˆk dÈlut·nonkÈnt tartott ˆsszejˆ-
veteleken csak mosolygÛs, vid·m arcokat l·t-
tam. Sz·momra is ˆrˆm volt l·tni, hogy az idısek jÛked-
v˚en, egym·st meghallgatva, k·rty·zva, sakkozva, rˆmiz-
ve, pletyk·lnak, varrogatnak Ès a v·rosunk hÌreit megbe-
szÈlve azon tˆrik a fej¸ket, hogy hogyan lehetne mÈg
tˆbb nyugdÌjast bevonni a t·rsas·gba! Szeretettel fogad-
nak mindenkit, mÈg az sem kiz·rÛ ok, hogy ha valaki
nem nyugdÌjas, azaz korhat·r nÈlk¸li a belÈpÈs!

BeszÈlgettem a klubtagokkal, besz·lltam egy k·rtyapar-
tiba, kibiceltem egy m·sikban, nagyon tetszett a csal·dias,
bensısÈges hangulat. Volt, aki azt mondta, hogy egÈsz
hÈten v·rja a cs¸tˆrtˆk dÈlut·nt, mert a tıle t·vol Èlı csa-

l·dj·t pÛtolja a klub, m·sok azt mondt·k, hogy erre a nap-
ra mÈg a kerti munk·latokat is felf¸ggesztik, mert Ña kert
megv·r, de jobb a bar·tokkalî!

Akad olyan klubtag, aki a v·ros t˙lsÛ vÈgÈrıl biciklizik
ki a H·zhelyre csak azÈrt, hogy eltˆltsˆn p·r vid·m Ûr·t
egy remek t·rsas·gban Ès saj·t bevall·sa szerint nem Èrzi
˙gy, hogy ez teher lenne a sz·m·ra, b·r ˆr¸lne annak, ha
Kisk·gy·n is lenne egy klub.

BeszÈlgettem egy idıs nÈnivel, aki szerint a nyugdÌ-
jasklub m·r csak azÈrt is jÛ dolog, mert Ìgy nem kˆzvetve,
hanem szemtıl szembe beszÈlik meg SzÈkelyhÌd ¸gyes-

bajos dolgait Ès kiemelte, a klub kifejezetten
kˆzˆssÈgÈpÌtı, amire sz¸ksÈg van Ès szeretnÈ,
ha minÈl tˆbb helyen lenne, mert akkor mind-
egyikre elj·rna, hogy megtudja a ÑhÌreketî.

Kıv·ri Gyˆngyi elmondta, hogy a tavaszi
kerti munk·k megfeleztÈk az ·llandÛ lÈtsz·-
mot, de ı sem gondolta volna, hogy ilyen po-
zitÌv visszajelzÈseket kapnak, dolgoznak azon,
hogy minÈl tˆbb nyugdÌjast vonjanak be Ès
ˆsztˆnzik ıket arra, hogy v·ltozatos progra-
mokat szervezzenek. A tan·csos hozz·tette,
m·jusban egy pingpongasztalt is fel·llÌtanak,
hogy ezzel is bıvÌtsÈk a szÛrakoz·si lehetısÈ-
gek t·rh·z·t. BeszÈlgett¸nk arrÛl is, hogy ter-
veznek kˆzˆs strandol·sokat, kir·ndul·sokat,
szalonnas¸tÈseket, mert ñ mint tˆbben is
mondt·k ñ egym·s mellett Èl¸nk, de csak fel¸-

letesen ismerj¸k egym·st, amin ez a klub sokat v·ltoztat-
hat, ha megÈrtik az emberek, jÛ egy kˆzˆssÈgbe tartozni,
jÛ egym·sÈrt tenni. Filip Adrienn szerint ugyanannyi fÈrfi
j·r mint amennyi hˆlgy Ès b·r a helyisÈg kÈt oldal·n ¸l-
nek, de sok az Ñ·tszÛl·sî ñ remek a hangulat, huszonÈves-
kÈnt is jÛl Èrzi mag·t az idısek kˆzˆtt.

A nyugdÌjasklub vezetıi ÌgÈretet tettek arra, hogy SzÈ-
kelyhÌd tˆbbi ÑnegyedÈbenî is hamarosan, illetve igÈny
szerint indÌtanak hasonlÛ klubokat. Na, ilyenkor sajn·-
lom, hogy mÈg nem vagyok nyugdÌjas!

Szabó Csongor

A mezıgazdas·gi munk·latokban ja-
v·ban zajlik a nagy¸zem. Szil·gyi
Dorin agr·rmÈrnˆk, ·llandÛ szakÈr-
tınk az alma- Ès barackfÈlÈk vÈdel-
mÈrıl Ès a pal·ntanevelÈs Ñfurfang-
jairÛlî oszt meg vel¸nk nÈh·ny gon-
dolatot.

Az alma legveszÈlyesebb betegsÈgei a
lisztharmat Ès a varasod·s, a vir·gz·s kez-
detÈtıl egÈszen a kis, diÛ nagys·g˙ gy¸-
mˆlcsˆk megjelenÈsÈig tart. Elıbbit na-
gyon kˆnny˚ felismerni, hisz a friss hajt·-
sokon, a leveleken fehÈr bevonatkÈnt jele-
nik meg, sıt a levelek form·j·t meg is v·l-
toztatja. A lisztharmat a legnagyobb inten-
zit·ssal m·jus vÈgÈtıl j˙nius elejÈig t·mad.
VÈdekezÈskÈnt a kˆvetkezı gombaˆlı
szereket aj·nljuk: Folicur Solo 250 EW
0,05%, Mystic 250 EC 0,05 %, Topsin 500
SC 0,14 %, Score 250 EC 0,02 %, Thiovit
Jet 80 WG 0,3%, Kumulus 0,3%, Topsin AL
70 PU 0,1%.

A varasod·s az alma egyik legs˙lyosabb
gomb·s betegsÈge, ha nem kezelj¸k idı-
ben igazi j·rv·nyt okozhat. A kÛrokozÛ a
lehullott leveleken telel ·t, majd a spÛr·k
tavasszal az esık hat·s·ra szÈtszÛrÛdnak,
melynek idıtartama a zˆldbimbÛs ·llapot-
tÛl kb. j˙nius vÈgÈig tart. A spÛr·k a lÈg-
·ramlat segÌtsÈgÈvel ker¸lnek a levelekre
Ès a nˆvekedı gy¸mˆlcsˆkre. A fertızÈs
nedves, meleg idıben sokkal gyorsabb Ès
ak·r s˙lyosabb is lehet, vÈdekezz¸nk elle-
ne a kˆvetkezı szerekkel: Bravo 500 SC

0,25%, Score 250 EC 0, 015%, Shavit F 72
WDG 0,2%, Merpan 80 WDG 0,15%,
Topsin AL 70 PU 0,1%.

A vir·gz·s ut·n megjelennek az alma-
molyok, a levÈl- Ès pajzstetvek, az akn·zÛ-
Ès sodrÛmolyok ny·ri nemzedÈkei. Ebben
az idıszakban a gombaˆlı szerek mellett
aj·nlatos rovarirtÛ szereket is haszn·lni,
mint: Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Decis
25 WG, Karate Zeon 50 CS, Fastac 10 EC
0,015 %, Novadin Progres 0,1%.

Az ıszibarack legveszÈlyesebb betegsÈ-
ge a tafrin·s levÈlfodrosod·s, melynek
kÛrokozÛja alacsony hımÈrsÈkleten sza-
porodik Ès kb. 14 Celsius-fok alatt fertız.
A gomba a r¸gyekbıl elıb˙jÛ kis levele-
ket fertızi meg. Az elsı zˆld levelek meg-
jelenÈsekor m·r feltÈtlen¸l vÈdekezn¸nk
kell, aj·nlott a Bravo vagy a Dithan M45
haszn·lata, majd folytassuk a permetezÈst
egy felszÌvÛdÛ gombaˆlı szerrel, a Score
0,02%-vel. Ez a levÈlfodrosod·s mellett
vÈdelmet ad mÈg a monÌlia, a lisztharmat
Ès a sztigmin·s levÈllyukacsosod·s ellen
is. A lisztharmat Ès a monÌlia ellen m·jus
kˆzepÈtıl j˙nius elejÈig vÈdekezz¸nk, kb.
h·rom alkalommal permetezz¸nk, 10ñ14
naponkÈnt.

A barack termÈszetes k·rtevıi kˆz¸l a leg-
tˆbb gondot a zˆld, a hamvas Ès a fekete
tetvek okozz·k. AzÈrt aj·nlatos ellen¸k
Actar·val vÈdekezni, mert ennek a szernek
idegˆlı hat·sa van Ès a rezisztens tˆrzsek
ellen is teljes pusztÌt·st vÈgez. De haszn·l-
hatjuk mÈg a Karate, Calypso, Decis szere-

ket is. M·sik komoly k·rtevı a barackmoly,
melynek elsı nemzedÈke kb. m·jus 10ñ15.
kˆzˆtt rajzik. Ellen¸k haszn·ljuk a kˆvet-
kezı rovarirtÛ szereket: Karate Zeon, Mos-
pilan 20 SG 0,02%, Fastac 10 EC 0,02%,
Calypso 480 SC 0,02%.

VÈg¸l, de nem utolsÛ sorban ejts¸nk nÈ-
h·ny szÛt a pal·ntanevelÈsrıl. Ak·r h·zan-
kÈnt is v·ltozÛ, hogy ki mikor veti a mago-
kat, ki mikor rakja ki a pal·nt·kat. Ugyan-
akkor mindenkinek figyelni kell a pal·nta-
nevelı ·gyban legtˆbb gondot okozÛ pa-
l·ntadılÈsre, amit a Previcur 607 SL-lel ·l-
lÌthatunk meg, de haszn·lhatÛ mÈg a Mer-
pan, Captan 50 WP, Folpan 50 WP is. Az
ubork·t, paprik·t, paradicsomot vagy a
vinett·t nagy elıszeretettel t·madja a liszt-
harmat is, ellene aj·nlott a Topsin, Micro-
thiol Special vagy a Kumulus.

Ami a pal·nt·k rovart·mad·sait illeti, a ta-
k·csatka ellen haszn·ljuk a Nissorun, Mil-
becknock, vagy az Omite rovarirtÛ szereket.
A ki¸ltetÈs ut·n a talajban ·ttelelı drÛtfÈr-
gek Ès pajorok, 12 Celsius-fokos talajhı-
mÈrsÈkletnÈl rˆgtˆn t·pl·lkozni kezdenek.
Kedvenc eledel¸k a k¸lˆnbˆzı pal·nt·k
gyˆkerei, de ugyanakkor t·madj·k a k¸-
lˆnbˆzı zˆldsÈgfÈlÈket a vir·gok vagy ak·r
a kis gy¸mˆlcsf·k gyˆkereit is. Ellen¸k
aj·nlott szer a Force 1,5 G. Sajnos k¸lˆnbˆ-
zı norm·k megjelenÈse miatt jÛ nÈh·ny
szert betiltottak a lÛt¸csˆk, lÛfÈreg vÈdeke-
zÈse ellen, Ìgy m·ra kevÈs szer maradt,
haszn·lhatjuk ellene a Corocid FortÈt.

Juhász György

Védekezés a tavaszi kártevok ellen

Nemcsak a húszéveseké a világ!
ElsıkÈnt a H·zhelyen alakult meg nyugdÌjasklub, de SzÈkelyhÌd m·s kˆrzeteiben is lesz

´́

A rˆmi jÛ idıtˆltÈsnek bizonyult, hamarosan pingpongozni is lehet

Kovári Krisztián´́
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