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Harmadik díjat nyertek a PADIF-on

a NagySzakSzínTár diákszínjátszói

Luther Márton-szobrot

avattak Érköbölkúton

Az ige által Istennel találkoztak
FelkÈsz¸lt csapatok a Nagyk·gy·n rendezett egyh·zker¸leti bibliaismereti vetÈlkedın

Tizedik alkalommal szervez-

tek bibliavetÈlkedıt kilenc

reform·tus egyh·zmegye fia-

taljainak rÈszvÈtelÈvel. Ez˙t-

tal Nagyk·gya adott otthont

a rendezvÈnynek.

M·r kora reggel szorgoskodtak a

gy¸lekezetnÈl segÈdkezık, k·vÈ-

val, ¸dÌtıvel, s¸temÈnnyel v·rt·k

az Èrkezıket. A hossz˙ ˙t ut·n jÛl

is esett egy kicsit felfriss¸lni, fala-

tozni, hiszen nemcsak a kˆrnyÈk-

rıl, de t·volabbi megyÈkbıl is Èr-

keztek a vetÈlkedı ker¸leti dˆn-

tıjÈre. A Kir·lyh·gÛmellÈki Re-

form·tus Egyh·zker¸let novem-

berben tizedszerre szervezte meg

a fiatalok bibliaismereti megmÈ-

rettetÈsÈt. A dˆntıt megelızıen

az egyh·zker¸lethez tartozÛ ki-

lenc egyh·zmegyÈben elıselejte-

zıt tartottak. Az elsı helyezett

csapatok vehettek rÈszt a Nagy-

k·gy·n megtartott dˆntın. Mind-

egyik csoport nÈgy tagbÛl ·llt, a

kilenc egyh·zmegye kÈpviseletÈ-

ben Èrkezık mellett az elızı Èvi

gyıztesek, vagyis a magyarkÈ-

ciek is rÈszt vehettek a vetÈlke-

dın. A helyszÌn kiv·laszt·sa fel-

aj·nl·s alapj·n tˆrtÈnik, ez˙ttal a

nagyk·gyai egyh·zkˆzsÈg lÈpett,

B·n Alp·r lelkip·sztoruk ñ aki az

ÈrmellÈki egyh·zmegye ifj˙s·gi

elıadÛja is ñ papt·rsainak javas-

lata alapj·n a kÈrdÈseket ·llÌtotta

ˆssze. ÷tven kÈrdÈsre kellett he-

lyes v·laszt adniuk a csapatok-

nak. Az versenyizgalmak lek¸z-

dÈsÈre a magyarkÈci gy¸lekezet

…lı kˆvek ifj˙s·gi egy¸ttese mo-

dern egyh·zi Ènekekkel szolg·lt.

Cs˚ry Istv·n p¸spˆk tartott ·hÌta-

tot Eszter kˆnyvÈbıl vett ige

alapj·n, amely a purimrÛl (zsidÛ

¸nnep) szÛlt. Mint mondta, az ige

ˆrˆk, ezÈrt ma is ÈrvÈnyes ¸zene-

te van. A kÈrdÈs csak az, hogy tu-

dunk-e ¸nnepelni, letudjuk-e

vetni a nagypÈnteken magunkra

ˆltˆtt lelki gy·szruh·t, Ès h·la-

ad·ssal ˆrvendezni a mindenkori

H˙svÈtnak? A vil·g ˆrˆme mu-

landÛ, t·rgyakban, a testnek szol-

g·lva keresi az ¸nneplÈs Èrtel-

mÈt. Ezzel szemben a keresztyÈ-

nek ¸nneplÈse Istentıl kapott

ˆrˆm, aj·ndÈk. Ez a bibliaismere-

ti vetÈlkedı is ¸nnep kell legyen

minden rÈsztvevı sz·m·ra, f¸g-

getlen¸l attÛl, hogy ki h·nyadik

helyen vÈgez, hisz az ige ·ltal Is-

tennel tal·lkoztok ñ fogalmazott

a p¸spˆk.

Mikˆzben a templom padsorai

kˆzˆtt a csapatok a feltett kÈrdÈ-

sek megv·laszol·s·val bÌbelıd-

tek, addig szorgos asszonyok

a gy¸lekezeti konyh·n a finom

ebÈdet kÈszÌtettÈk. DÈlut·nra a

v·laszok kiÈrtÈkelÈse, valamint

az eredmÈnyhirdetÈs maradt. Az

elsı helyezett az elm˙lt Èvhez

hasonlÛan az ÈrmellÈki egyh·z-

megyÈbıl ker¸lt ki. Az elÈrhetı

legmagasabb pontsz·m 93,6 sz·-

zalÈk·t Ès egyben a gyızelmet

a szalacsi nÈgyes szerezte meg.

B·n Alp·r h·zigazda lelkip·sztor

˙gy ÈrtÈkelte, hogy az ˆtven-

sz·zalÈkos teljesÌtmÈnyt ny˙jtÛk

m·r alapos felkÈsz¸ltsÈggel ren-

delkeznek. Ennek alapj·n el-

mondhatÛ, hogy mindegyik csa-

pat elfogadhatÛ felkÈsz¸ltsÈgrıl

tett tan˙bizonys·got, hisz a leg-

utolsÛ helyezett 54,77 sz·zalÈkos

eredmÈnyt produk·lt. A Ñszigor˙î

kÈrdÈsek melletti j·tÈkos vetÈlke-

dın elÈrt eredmÈny¸k alapj·n

a szil·gysomlyÛi egyh·zmegyÈt

kÈpviselı szil·gyperecseniek k¸-

lˆndÌjra lettek ÈrdemesÌtve.

D. Mészáros Elek

A NagySzakSzÌnT·r elnevezÈs˚ csoportba tˆmˆ-

r¸lt di·kok Èvek hossz˙ sor·n eddig csak saj·t ma-

guk szÛrakoztat·s·ra lÈptek a szÌnpadra iskolai

rendezvÈnyek keretÈben. A 2016ñ2017-es tanÈv

v·ltoz·st hozott sz·mukra. Nemcsak a fel˙jÌtott is-

kol·ra gondolunk ez esetben, hanem a szÌnj·tszÛ

csoport tevÈkenysÈgÈre is.

A csoportot vezetı magyarta-

n·rnıj¸k Èrtes¸lt a Partiumi Di-

·kszÌnj·tszÛ Fesztiv·l orsz·gos

szint˚ amatır di·kszÌnj·tszÛ

versenyrıl, melyre benevezte a

maroknyi csapatot.

Az orsz·gos szakaszt elsı kˆr-

ben megyei selejtezı elızte meg,

ami oktÛber 21-Èn rendeztek

meg a nagyv·radi Ady Endre

ElmÈleti LÌceumban. Itt h·rom

kˆzÈpiskola amatır szÌnj·tszÛ

csoportja mÈrte ˆssze tehetsÈgÈt,

szÌnpadi tud·s·t, a h·zigazd·kon

kÌv¸l a Szent L·szlÛ RÛmai Kato-

likus Iskolakˆzpont, valamint a

vidÈki iskol·k sor·bÛl a nagyk·-

gyai szakkˆzÈpiskola.

Folytatás a 2. oldalon

Havaz·st sejtetı csÌpıs hideg

reggelre Èbredtek az Èrkˆbˆlk˙-

tiak. …vsz·zados gesztenyef·k le-

vÈlszınyeget terÌtettek a temp-

lomkert kˆrÈ. Vˆrˆsesbarna min-

t·zat alÛl zˆld f˚sz·lak Ñkardos-

kodtakî, mikˆzben libbenÈsnyi

szellıcskÈk kergetıztek a torony

kˆr¸l bim-bam p·rn·zta csend-

ben. Azt·n a kˆdpajzs magasra

szˆkkent, Èlesebben csengett

a harangszÛ, szÌveket Èrintve

hangzott a Ñgyertek-gyertekî rejt-

jeles mennyei ¸zenet.

A reform·ciÛ emlÈk¸nnepÈre

gy˚ltek az im·dkozÛ lelk¸let˚-

ek, ugyanakkor h·latelt szÌvvel

adÛzni a nagy elıd, a tiszta hit-

re v·gyÛ, 470 Ève elhunyt Lu-

ther M·rton emlÈke elıtt. Az

utÛdok ez˙ttal szoborba farag-

va jelenÌtettÈk meg a nagy prÈ-

dik·tort, mostantÛl …rkˆbˆlk˙-

ton l·thatÛ az orsz·g eddig

egyetlen egÈszalakos Luther-

szobra. A szoboravatÛra k¸ldˆtt

¸zenetÈben Adorj·n Dezsı Zol-

t·n kolozsv·ri evangÈlikus p¸s-

pˆk ekkÈnt fogalmazott: ÑLu-

ther az evangÈlikusokÈ, K·lvin

a reform·tusokÈ, gondolj·k so-

kan. Ez azonban nem igaz, hisz

mindegyik reform·tor eszkˆz

volt Isten kezÈben, l·mp·s, hogy

az elburj·nzott ritu·lÈk, elfajult

vall·sos megkˆtÈsek ˙tvesztıi-

bıl kivezessÈk koruk embereit.

Minden felekezeti sokfÈlesÈg el-

lenÈre egy igaz Anyaszentegy-

h·z van, mÈgpedig a Krisztus

egyh·za.î

Folytatás a 2. oldalon

A reform·ciÛ elindÌtÛj·nak SzabÛ Istv·n ·ltal kifaragott em-

lÈkjelÈt a reform·tus Ès az evangÈlikus egyh·z kˆzrem˚kˆdÈ-

sÈvel R·kÛczi Lajos tan·r, helytˆrtÈnÈsz ˆtlete alapj·n Ès t·-

mogat·sa rÈvÈn avatt·k fel a falu templomkertjÈben.

Orsz·gos elismertsÈgre tettek szert a Nagyk·gyai 1-es Sz·m˙ TechnolÛgiai LÌceum amatır szÌn-

j·tszÛ di·kjai, miut·n a Partiumi Di·kszÌnj·tszÛ Fesztiv·lon (PADIF) harmadik dÌjat nyertek.

A helyes v·laszokon gondolkodnak a magyarkÈciek …nekel az …lı kˆvek egy¸ttes ñ elıtÈrben B·n Alp·r tiszteletes

Di·kszÌnj·tszÛink a LopÛtˆk, avagy a Mari nem olyan szereplıikÈnt
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Folytatás a 1. oldalról

Cs˚ry Istv·n, a Kir·lyh·gÛmellÈki Re-

form·tus Egyh·zker¸let p¸spˆke szol-

gat·rs·hoz hasonlÛan szeretetteljes

¸dvˆzlÈsÈt k¸ldte az esemÈnyen rÈszt-

vevıknek, a nagy elıdˆk pÈldamutatÛ

hitÈt Ès elsz·nts·g·t jelˆlte meg kˆve-

tendı pÈldakÈnt.

Az esemÈnysor a templomban kez-

dıdˆtt, ahol dr. Bl·zy ¡rp·d budapes-

ti evangÈlikus lelkÈsz, egyh·ztˆrtÈnÈsz

kˆzvetÌtette az ige ¸zenetÈt. Az Aposto-

lok cselekedeteibıl vett alapgondolat ñ

az etiÛp kincst·rnok megtÈrÈsÈnek tˆr-

tÈnetÈn kereszt¸l ñ m·nak szÛlÛ ¸ze-

nettÈ lett kibontva. Mert az Istent kere-

sık ma is kˆzˆtt¸nk j·rnak, csendben,

vagy belsı vÌvÛd·sok kˆzepette kutat-

j·k problÈm·ikra a megold·st. A meny-

nyei Atya semmit sem v·ltozott, aho-

gyan Luthert is ÑmegszÛlÌtottaî vihar-

ban, akkÈnt cselekszik ma is.

Led·n Istv·n, a helyi gy¸lekezet lelki-

p·sztora elmondta, hogy b·r a refor-

m·ciÛ hajnal·n nem volt Facebook,

mÈgis a wittenbergi templomra kif¸g-

gesztett ¸zenetet sokan megosztott·k,

rekordidı alatt egÈsz EurÛpa vette az

angyalsz·rnyon suhanÛ hÌrt.

M·ty·s Attila nagyv·radi evangÈlikus

lelkip·sztor Partium reform·ciÛja

cÌmmel tartott rÈszletekbe menı egy-

h·ztˆrtÈneti elıad·st. Az Ñ˙jî hit meg-

erısˆdÈsÈnek idıszak·t v·zolta, mely

a tÈrsÈgben 1514 Ès 1557 kˆzˆtt zajlott.

E nÈgy Èvtized alatt hull·mzÛ volt a re-

form·ciÛ tanainak fogadtat·sa, az egy-

h·zi-vil·gi vezetık k¸lˆnbˆzıkÈppen

viszonyultak hozz·. Volt, hogy t˚zzel-

vassal irtott·k a hitszÛnokokat Ès kˆve-

tıiket, mÌg m·s esetben az egyh·z ir·-

nyÌtÛi is felismertÈk a v·ltoztat·s sz¸k-

sÈgessÈgÈt, a sallangmentes tiszta igÈ-

nek elıtÈrbe ·llÌt·s·t.

A belsı tÈrben zajlÛ ¸nnepsÈgen a

Szalacsi ÷rˆkzˆld AsszonykÛrus mel-

lett a SzÈkelyhÌdi FÈrfikÛrus is fellÈpett,

majd pedig szavalatok kˆvetkeztek. Az

aprÛ gyermekekbıl ·llÛ furulyacso-

port tagjai is mÈlt·n elismerÈst Èrde-

melnek, felkÈszÌtıj¸kkel, Led·n Kata-

linnal egy¸tt.

A szobor leleplezÈse elıtt R·kÛczi

Lajos helytˆrtÈnÈsz, a szobor·llÌt·s ˆt-

letgazd·ja szÛlt a jelenlÈvıkhˆz. Be-

szÈdÈben emlÈkeztetett: a magyar nÈp

hajlamos arra, hogy csup·n m·rtÌrhı-

seinek ·llÌtson emlÈket. Ez rÈszben Èrt-

hetı, hisz m·rtÌrokban bıvelkedı nÈp

vagyunk. Ellenben Luther M·rton

olyan Ñforradalm·rî volt, aki ÈletÈben

megÈlhette eszmÈinek diadal·t.

Lepelcib·lÛ hideg mardosta az arco-

kat, a SzabÛ Istv·n faragta alkot·s is

mintha cidrizett volna a r·ngatÛdzÛ

lepedıfehÈr v·szon alatt. …pp idejÈben

Èrkeztek a gy¸lekezett asszonyai a for-

rÛ te·val, cukorral hintett f·nkkal, hisz

a lÈlekmelengetı szavak mellett elkelt

nÈmi testmelegÌtı is.

T·volrÛl Ès kˆzelrıl Èrkezett hagyo-

m·nyırzık dÌszes ruh·ban ·lltak sor-

falat, mikˆzben R·kÛczi Lajos Ès M·-

ty·s Attila lelepleztÈk a szobrot.

RemÈnyeink szerint Luther nem so-

k·ig lesz mag·nyos az Èrkˆbˆlk˙ti

templomkertben, ugyanis a szobor·llÌ-

t·s ˆtletgazd·ja m·r fontolgatja a refor-

m·tor hitt·rsa, K·lvin J·nos alakj·nak

f·ba·lmod·s·t.

D. Mészáros Elek

LÈpteim megny˙jtom, nem nÈzek se jobbra, se bal-

ra, csak megyek. Fizikai valÛmat megelızve gondo-

latban m·r otthon teszek-veszek, pedig f·radt va-

gyok, h˙zÛs napok ·llnak mˆgˆttem, alig v·rom,

hogy hazaÈrjek. Mindny·jan Ìgy vagyunk ezzel, lÛ-

tunk-futunk, tessz¸k a dolgunk Ès mindig tal·lunk

valami v·rni-valÛt.

V·rjuk a gyermeket az iskol·bÛl. V·rjuk, a szom-

batot. V·rjuk a nagy ’t. V·rjuk a vak·ciÛt. V·rjuk

a jÛ idıt. V·gyakozva v·rjuk a szerelmet, s v·rjuk

a Kar·csonyt, a szeretet ¸nnepÈt, JÈzus sz¸letÈsÈt.

Ezen v·rakoz·sunknak idıben nagyon pontosan

kˆr¸lhat·rolt keretei vannak, december 25-e elıtti

negyedik vas·rnap kezdıdik, Ès nÈgy hÈtig tart:

advent.

A m˙ltban a keresztÈnyek negyven napig szigor˙

bˆjttel Ès minden hajnalban szentmisÈvel kÈsz¸ltek

az eljˆvetelre, JÈzus visszajˆvetelÈre. RemÈnyked-

ve v·rtak: ÑMost biztosan eljˆn!î Mi gyerty·t gy˙j-

tunk az adventi koszor˙n, minden vas·rnap egyet,

hipp-hopp, m·r itt is nyakunkon a Kar·csony, amit

kicsi gyermekeink v·rva v·rnak, mert az angyal

vagy a TÈlapÛ aj·ndÈkot hoz. Mosolyogva olvasom

var·zsvil·guk tisztas·g·bÛl fakadÛ v·laszukat a

kÈrdÈsre, hogy sz·mukra mit jelent kar·csony:

ÑA napkeleti bˆlcsek aranyat, tˆmjÈnt Ès mirh·t vit-

tek a kisbab·nak. Semmilyen igazi aj·ndÈkot nem

kapott, nagyon sajn·lom ıt.î Vagy: Ña h·rom ki-

r·ly aj·ndÈkot vitt a kis JÈzusnak kar·csonykor.

Szerintem jobban ˆr¸lt volna egy fakardnak.î

Mi, felnıttek tudjuk, hogy kar·csonykor Ñaz Ige

testtÈ lettî (J·nos evangÈliuma 1,14). …vsz·zadok Ûta

mesÈlj¸k gyermekeinknek a napkeleti bˆlcsek tˆr-

tÈnetÈt, innen az aj·ndÈkoz·s szok·sa. A h·romkir·-

lyok megl·tj·k a betlehemi csillagot, ÑÈs mikor meg-

l·tt·k (Ö) igen nagy ˆrˆmmel ˆrvendezÈnekî (M·-

tÈ evangÈliuma 2,10), Ès elindulnak ir·ny·ba.

Ez Èvben november 27-e advent elsı vas·rnapja,

az a nap, amikor elindulunk csod·t l·tni. Adventi

koszor˙nk ott dÌszeleg az asztalon, elsı gyerty·j·-

nak fÈnye vil·gÌt. Fenyı·gakbÛl fonott. Igazi ˆrˆm

gyermekeinknek, amikor vel¸k egy¸tt kÈszÌtj¸k el.

Kell hozz· kis kÈz¸gyessÈg, kreativit·s, p·r fenyı·g,

nÈgy gyertya, p·r toboz Ès sz·raz termÈs.

Az elsı adventi koszor˙t ·llÌtÛlag egy evangÈlikus

lelkÈsz kÈszÌtette, valamikor a XIX. sz·zad derek·n.

28 gyertya volt rajta, a nÈgy fehÈr a vas·rnapokat a

tˆbbi, piros szÌn˚, a hÈtkˆznapokat jelkÈpezte. Min-

dennap eggyel tˆbb gyerty·t gy˙jtottak meg, kar·-

csonykor mind a 28 vil·gÌtott. Ezen a ponton Èr ˆsz-

sze a rÈgi kelta Yule ¸nnep a keresztÈny Kar·-

csonnyal. A kˆr bez·rul (íyuleí jelentÈse kˆr) Ès a to-

v·bb forgÛ idı kerekÈn ˙jra diadalmaskodik a fÈny.

Koszor˙nk m·sodik gyerty·j·t idÈn Szent Borb·la

napj·n, december 4-Èn gy˙jtjuk meg. Ezen a napon

a nıknek tilos munk·t vÈgezni, nem szabad fonni,

szıni mÈg sˆprˆgetni sem, nehogy kisˆpˆrjÈk a

szerencsÈt a h·zbÛl. Gyermekeink m·r kÈrdezik,

mikor jˆn a Mikul·s, Ès kÌv·ncsian v·rj·k, mit tal·l-

nak az ablakba kitett, gondosan kisuvikszolt ba-

kancsban, csizm·ban.

Koszor˙nk harmadik gyerty·ja is l·ngra kap de-

cember 11-Èn, ez¸stvas·rnap. Ma m·r nem faragunk

Luca szÈket, de ha egy l·ny arra kÌv·ncsi, ki lesz a

fÈrje, Luca napj·n (december 13-·n) fızhet tizenkÈt

gombÛcot, mindegyikbe egy-egy fi˙nevet rejtve.

Amelyik gombÛc legelıszˆr jˆn a vÌz szÌnÈre, abban

lesz a jˆvendıbelije neve.

Aranyvas·rnap december 18-a, az adventi koszo-

r˙nk teljes pomp·j·ban fÈnylik. Ha ¸gyesek va-

gyunk ñ s miÈrt ne lennÈnk azok? ñ a szekrÈny mÈ-

lyÈn ott lapulnak a gondosan becsomagolt aj·ndÈ-

kok. M·r csak egy kicsit kell v·rnunk Ès megtˆrtÈnik

a csoda. Minden Èvben, ˙jra Ès ˙jra felcsend¸l a

Csendes Èj, kˆr¸lˆtt¸nk szeretteink, szÌv¸nk megte-

lik h·l·val, haza Èrt¸nk.

MÌg vÈgig j·rjuk ezt a nÈgy hetes utat, adventtıl ka-

r·csonyig, sokszor ˙gy mint Kosztol·nyi Dezsı em-

bere, aki Ñ... futott, telefon·lt, Ès szıtte ·lm·t, mint

szÌnes fon·ltî. PrÛb·ljunk nÈha meg·llni. PrÛb·l-

junk idıt sz·nni arra, hogy gyermekszemmel r·cso-

d·lkozzunk e szÌnes fon·lra. PrÛb·ljuk ˙gy vÈgigj·r-

ni ezt az utat, mint a bibliai bˆlcsek: ˆrˆmmel.

¡ldott adventet mindenkinek.

R. J. Cs.

Luther-szobrot avattak Karácsonyváró

Harmadik díjat nyertek a diákszínjátszók

Folytatás a 1. oldalról

A megyei szakasz zs˚rije az elsı helyezÈst idÈn a nagyk·-

gyai iskol·nak ÌtÈlte, akik tov·bbjutva oktÛber 28ñ29-Èn Bi-

har megyÈt kÈpviselhettÈk a PADIF orsz·gos szakasz·n a

kˆzÈpiskol·sok kategÛri·j·ban.

A dˆntınek a szil·gycsehi m˚velıdÈsi h·z ad otthont m·r

tizennyolc Ève. A fesztiv·lt a szÌnh·zkedvelı programvezetı,

Bodea Gyˆrgy tan·r nyitotta meg ¸nnepÈlyes keretek kˆ-

zˆtt. A kÈtnapos rendezvÈny elsı napj·n az VñVIII-as di·-

kok, majd a m·sodik napon a IXñXII-es tanulÛk mutathatt·k

meg szÌnpadi tehetsÈg¸ket. A kˆzÈpiskol·s kategÛri·ban az

orsz·g k¸lˆnbˆzı pontjairÛl Èrkezett kilenc amatır szÌnj·t-

szÛ csoport versengett az elsı helyÈrt. A mÈlyen tisztelt zs˚-

ri valÛban szÌnesebbnÈl szÌnesebb, l·tv·nyvil·gban gazdag

darabokat tekinthetett meg, melyek m˚fajilag is eltÈrtek egy-

m·stÛl. A verseny vÈgeztÈvel, amÌg a dˆntÈs megsz¸letett,

addig is a s·rospataki Ès a bÈkÈscsabai di·kszÌnj·tszÛ cso-

portok vendÈgelıad·sait tekinthettek meg a jelenlevık ki-

kapcsolÛd·skÈnt. Az idei PADIF orsz·gos szakasz·n az elı-

kelı harmadik dÌjat nyerte el a nagyk·gyai NagySzakSzÌnT·r

szÌnj·tszÛ csoportja, akik KÈri Ferenctıl a LopÛtˆk, avagy a

Mari nem olyan cÌm˚ pajz·n nÈpi komÈdi·val lÈptek szÌnre.

MÈlt·n lehet b¸szke a nagyk·gyai intÈzmÈny azokra a XI.

A oszt·lyos di·kokra, akik idıt Ès energi·t nem kÌmÈlve lÈp-

tek elı a nagyvil·g szÌnpad·n, s arattak sikert, ezzel ˆregbÌt-

ve iskol·juk hÌrnevÈt. Gratul·lunk nekik, Ès l·m az ·ldoza-

tos munka meghozta a gy¸mˆlcsÈt! 

Sas Enikõ

Megtelt

¸nneplokkel

az istenh·za,

kÛrusok Èneke

zengett

Az alkot·s meg·lmodÛja husz·rdÌszırsÈggel a Luther-szobor mellett
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Helyzetek és

helyezkedok
Az ¸gyeskedık vil·g·ban a 

kˆnny˚ pÈnzszerzÈs gyakran

nagy haszonnal kecsegtet. Kelet-

EurÛp·ban, ezen bel¸l a Balk·-

non k¸lˆnˆskÈppen burj·nzik

a zavarosban hal·sz·s. Sok·ig

a vÈn kontinens nyugati rÈszÈre

˙gy tekintett¸nk, mintha ott m·r

megvalÛsult volna a tˆkÈletes ·l-

lam, ahol a demokr·cia, a tisztes-

sÈg dÌvik, a korrupciÛnak, a szÈl-

h·moss·gnak mÈg a nyomait is

felsz·molt·k. AzÛta bˆlcsebbÈ let-

t¸nk, ma m·r bizton kijelenthetı,

hogy ahol ember Èl, ott a tˆrvÈny-

telensÈg is megfogan.

T·jainkon azoknak, akik jÛl

belel·tnak a vil·g tˆrtÈnÈseibe,

vagy akik maguk igazgatj·k

a dolgok menetÈt, mÈg kˆnnyeb-

ben hozz·jutnak a potyapÈnz-

hez, a vagyon Ès a birtok nˆve-

lÈse rutinnak sz·mÌt. Hallottuk

hÌrÈt mikÈnt v·s·roltak fel potom

ˆsszegekÈrt olyan nagyv·rosi

k¸ltelkeket, ahol csak Ñdudvaî

termett, majd, mit ad Isten, egy

csettintÈsnyire ·tminısÌtettÈk az

ominÛzus ter¸letet, ami h·zhe-

lyeknek kiparcell·zva fialta az

eurÛmilliÛkat.

Olyan eset is forog kˆzsz·jon,

hogy a villanegyedekben ÈpÌtkezı

milli·rdos uraimÈk utc·it egyket-

tıre leaszfaltozz·k, teljes a kˆz-

m˚vesÌtÈs, mikˆzben a mÈg min-

dig tˆbbnyire magyarok lakta pe-

remter¸leteken harmadrang˙ fa-

lusi idill leledzik Èvsz·zadok Ûta.

M·s. A m˙lt sz·zad vÈge felÈ

r·nk szakadt demokr·cia meg-

hozta a rÈgi, antik m˚t·rgyak,

b˙torok ir·nti keresletet. A nagy-

mam·k fÈszerben, padl·son po-

rosodÛ b˙torait aprÛpÈnzÈrt

megv·s·rolt·k az ¸gyeskedık,

majd nÈmi fel˙jÌt·s ut·n komoly

ˆsszegekÈrt eladt·k jobb·ra nyu-

gati kereskedıknek. Csakhogy

egy idı ut·n elfogytak az ÈrtÈkes

portÈk·k, Ès ekkor jˆtt a meg-

mentı ˆtlet: rÈgi Èp¸leteket aprÛ-

pÈnzÈrt megv·s·rolni! Adott·

v·lt a tˆbb sz·z Èves, avÌtt alap-

anyag, m·r csak nÈh·ny jÛ kez˚

asztalosmester kellett, Ès vagon

sz·mra gy·rthatt·k a minısÈgi

hamisÌtv·nyt. A k¸lfˆldi v·s·rlÛ

meg nagyÌtÛval vizsg·lhatta a

b˙torr· szabott gerend·kat, hisz

azok ˙gy megvoltak kÈtsz·z Ève-

sek, mint a ma sz¸letett gyermek

egynapos.

Azon kevÈsbÈ sir·nkozok, hogy

a pÈnzes v·s·rlÛt ilyetÈn mÛdon

·tvertÈk (sajnos annyira erıs

a korszelem, hogy egyre ink·bb

immuniss· v·lunk, Ès hajlamo-

sak vagyunk aprÛ simlizÈsnek,

net·n ¸zleti h˙z·snak tekinteni

azt, ami egyszer˚en lop·s!), sok-

kal jobban aggaszt az, hogy ese-

tenkÈnt a magyar jelenlÈt Èvsz·-

zados, ÈpÌtett ˆrˆksÈgÈt pusztÌt-

j·k, t¸ntetik el.

D. Mészáros Elek

2008 Ûta nem szerveztek versenyvizsg·t a

tanintÈzmÈnyek vezetıi sz·m·ra, az elm˙lt

idıszakban a megyei tanfel¸gyelısÈgek ma-

ximum egyÈves idıtartamra neveztÈk ki a

vezetıket. Ez lÈtbizonytalans·got teremtett

az iskol·k vezetÈsÈben, tˆbbek kˆzˆtt ez volt

az oka annak, hogy a szÈkelyhÌdi Petıfi S·n-

dor ElmÈleti LÌceum ÈlÈn ·llandÛ szemÈly-

cserÈk tˆrtÈntek.

Ezzel a gyakorlattal szakÌtott a Ciolo∫-kor-

m·ny, Ìgy a tan¸gyminisztÈrium orsz·gos

versenyvizsg·t szervezett az iskolaigazgatÛi

·ll·sok betˆltÈsÈre az elkˆvetkezendı nÈgy

Èvre. A tˆbblÈpcsıs vizsg·k oktÛber 12. Ès

november 17. kˆzˆtt zajlottak.

Ecsedi Ferenc, a Petıfi-lÌceum igazgatÛja el-

mondta, a versenyvizsga mÛdszertana szep-

tember 12-Èn jelent meg, az egyik buktatÛ

rˆgtˆn az volt, hogy oktÛber 2-ig fel kellett

tˆlteni a jelentkezı portfoliÛj·t, ami kiz·rÛ

jelleg˚ volt. A vizsga m·sik ÈrzÈkeny pontja a

meghat·rozott kˆnyvÈszet volt.

A sebtÈben ˆssze·llÌtott bibliogr·fia csup·n

h·rom kˆnyvet tartalmazott, de ezek kiv·-

laszt·sa igen Èrdekesen siker¸lt, hiszen egy

sz·raz statisztikai m˚ mellett tal·lhatÛ kÈt

szakmai anyagbÛl ·llt ñ John Hattie Ès Tony

Bush kutatÛk angolsz·sz tan¸ggyel kapcso-

latos kˆnyvei. Ezekben a fent emlÌtett tan-

¸gyi ter¸letre vonatkozÛ vezetÈsi menedzs-

menttel kapcsolatos vÈlemÈny¸ket taglalj·k.

A megyei intÈzmÈnyvezetıkhˆz hasonlÛan

a szÈkelyhÌdi iskolaigazgatÛk is tˆbbszˆr r·-

vil·gÌtottak: az ˆnÈletrajz ÈrtÈkelÈsi mÛdoza-

ta, a felkÈsz¸lÈsi idıszak rˆvid volta Ès a tu-

lajdonkÈppeni vizsg·k megszervezÈsi mÛdo-

zata is kifog·solhatÛ volt.

A kˆrnyÈkbeli iskol·k Ès a megyei magyar

igazgatÛk kˆz¸l is sokan estek ki a tˆbbszˆ-

rˆs rost·l·s alkalm·bÛl, hiszen volt, ahol a je-

lenlegi vezetı nem felelt meg a kˆvetelmÈ-

nyeknek, vagy senki nem p·ly·zott a tiszt-

sÈgre. M·s esetben az idı sz˚kˆssÈge miatt a

vil·gh·lÛra feltˆltˆtt irathalmok lettek elÈgte-

lenek, Ès ez vezetett a kiz·r·shoz.

Ezek ut·n kˆvetkezett a h·romrÈszes, kÈt-

fordulÛs vizsga. Az oktÛber 12-i Ìr·sbeli vizs-

g·n meglepetÈsre a kˆnyvÈszet mellett na-

gyobb rÈszben intelligenciateszt-szer˚, bo-

nyolult mÈrtani ·br·k forgat·s·t igÈnylı fel-

adatokat kaptak a jelentkezık. Ezen a vizs-

g·n is sokan kiestek megyei szinten.

Az oktÛber 17. Ès november 7. kˆzˆtt lezaj-

lÛ szÛbeli vizsg·k kÈt rÈszbıl ·lltak, mÌg az

elsın a jelentkezÈskor internetre feltˆltˆtt

ˆnÈletrajzot pontozt·k, addig a m·sodikban

a jelˆltet interj˙szer˚en kÈrdeztÈk ki a saj·t

iskol·ja fejlesztÈsi tervÈvel, stratÈgi·j·val Ès

egy-egy konkrÈt cselekvÈsi tervvel kapcso-

latban. Itt is elıfordult olyan nap, mikor a tÌz

jelentkezı kˆz¸l csup·n ˆtnek siker¸lt ven-

nie az akad·lyt.

A SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ tanintÈzmÈnyek

vezetıi oktÛber 27-Èn vettek rÈszt a szÛbeli

vizsg·kon. Az ÈrtÈkelÈsÈrt egy k¸lˆn bizott-

s·g felelt, amelynek tagjai a tanfel¸gyelısÈg

·ltal deleg·lt tag mellett a polg·rmesteri hiva-

talok Ès az iskol·k saj·t vezetıtan·cs·nak

tagjai kˆz¸l ker¸ltek ki. Megfigyelı jelleggel

a sz¸lık, a di·kok Ès a szakszervezetek kÈp-

viselıi is jelen lehettek.

A fentebb felsorolt tˆbbszˆrˆs rosta elle-

nÈre, a beiratkozott jelentkezıink ñ Ecsedi

Ferenc igazgatÛ, valamint Gherman Olim-

pia Ès Kozma S·ndor aligazgatÛk a Petıfi-lÌ-

ceumbÛl, Karancsi BÈla igazgatÛ Ès helyet-

tese, Ostroveanu ¡gota a Nagyk·gyai 1-es

Sz·m˙ TechnolÛgiai LÌceumbÛl Ès Mocs·r

L·szlÛ a hegykˆzszentmiklÛsi Toldy ¡ltal·-

nos Iskola vezetıje ñ is sikeresen teljesÌtet-

tek. Mindannyian nÈgyÈves kinevezÈst

nyertek tisztsÈg¸kre.

Cservid Levente

Szorgalmasan tevÈkenykedett a v·ros,

Ès a hozz· tartozÛ falvak javÌt·sra szo-

rulÛ ter¸letein az elm˙lt hetekben is a

szÈkelyhÌdi ˆnkorm·nyzat. Balogh Ti-

bor cÈgvezetı kÈrdÈs¸nkre elmondta,

milyen munk·latok zajlottak az elm˙lt

idıszakban. Jelentıs javÌt·son esett ·t

a Petıfi S·ndor utcai iskolaÈp¸let pad-

l·stere. A v·rosvezetÈs cÈgÈnek mun-

kat·rsai kicserÈltÈk a szigetelÈst, p·ra-

z·rÛ fÛli·t helyeztek el, illetve kijavÌ-

tott·k a korhadt gerend·zatot. Emel-

lett ˙j betonhidat ˆntˆttek …rkˆbˆl-

k˙ton, amit biztons·gos korl·ttal Ès

egy t·masztÛ gerend·val is ell·tt·k.

EzenkÌv¸l egy ˙j kishidat is kÈszÌtettek

egy esıvÌz elvezetı ·rok fˆlÈ. Az utÛb-

bi idıben elÈg rossz ·llapotba ker¸lt a

Munk·sklub alatti edzıterem, ezÈrt az

ˆnkorm·nyzat annak fel˙jÌt·sa mellett

dˆntˆtt. Az ˙jravakol·si Ès a festÈsi

munk·latok m·r 80%-ban elkÈsz¸ltek.

A Munk·sklub nagytermÈnek belsı

festÈsÈn m·r t˙l is vannak a kivitele-

zık. NemrÈgiben fejezıdˆtt be az Èr-

kˆbˆlk˙ti Ûvoda Èp¸letÈnek k¸lsı fel-

˙jÌt·sa. A szÈkelyhÌdi tan·cs munka-

t·rsai elt·volÌtott·k a felpukkadt vako-

latot, majd szigetelı hungarocell rÈ-

teggel vont·k be a falakat. VÈg¸l a fris-

sen vakolt homlokzatot lefestettÈk.

JÛl halad a munka Ès hamarosan

tˆbb utc·ban is elkÈsz¸l a j·rda Cso-

kalyon. Az ottdolgozÛk megtisztÌtot-

t·k Ès elegyengettÈk a terepet, majd

elkÈszÌtettÈk a keretet a j·rdaˆntÈshez.

A keretbe elıszˆr kavics·gy ker¸l,

majd erre betont ˆntenek. A faluban a

tervek szerint 477 nÈgyzetmÈter j·rda

Èp¸l. A munk·latok sor·n m·r meglÈ-

vı j·rd·kat is fel˙jÌtanak, az idıj·r·s

f¸ggvÈnyÈben a munka tov·bbfolyta-

tÛdik. A kivitelezÈs okozta esetleges

kellemetlensÈgek miatt kÈrik a lakos-

s·g szÌves t¸relmÈt Ès megÈrtÈsÈt.

Ér hangja

„Feleltetett” igazgatók
Versenyvizsg·val foglalj·k el ˙jra hely¸ket a tanintÈzmÈnyek vezetıi

VÈlemÈnyek a rendelkezÈsrıl

A versenyvizsg·val Ès annak eredmÈnyÈ-

vel kapcsolatban megkÈrdeztem az Èrintet-

teket is. Ecsedi Ferenc elmondta, bizo-

nyos fok˙ tekintÈlyt ad, hogy az ember

tudja, augusztus 31-e ut·n nem bizonyta-

lan a sorsa, egyben ˆrˆmÈt fejezte ki, hogy

a csapatbÛl mindenki sikeresen vette az

akad·lyt. Kozma S·ndor kiemelte, hogy

elmÈletben szÈp volt a gondolat, de a kivi-

telezÈs nem jˆtt jÛl ˆssze, a vÈgeredmÈny

ad egy bizonyos fok˙ stabilit·st Ès megen-

gedi, hogy nyugodtan lehessen tervezni.

Karancsi BÈla: ÑA versenyvizsga elh˙zÛ-

d·s·val nehezebbÈ v·lt a folyÛ ¸gyek intÈ-

zÈse. Kisz·mÌthatÛs·got Ès felelıssÈgv·l-

lal·st is jelent ez a vizsga, lehet tervezni Ès

az iskola nÈgyÈves fejlesztÈsi tervÈt meg-

valÛsÌtani.î Ostroveanu ¡gota: ÑAz ˆn-

Èletrajz pontoz·sa kifog·solhatÛ volt. Az

eredmÈny megengedi azt, hogy elıre gon-

dolkodjunk, ez pozitÌvan hat az ember

hozz··ll·s·ra isî Mocs·r L·szlÛ: ÑElıkÈ-

sz¸letlen, legrosszabb idıben megszerve-

zett volt a vizsga. MindenkÈppen sz¸ksÈ-

ges volt, de elıre megtervezve, a ny·ri hÛ-

napok alatt kivitelezve kellett volna megol-

dani. Az eredmÈny perspektÌv·t biztosÌt az

iskol·nak is Ès szemÈlyesen nekem is.î

A nagy beruházások mellett kisebb fejlesztések is folynak
A SzÈkelyhÌdhoz tartozÛ falvakban is serÈnykednek az ˆnkorm·nyzat munkat·rsai

Ak·r egy tankot is elbÌrna a betonhÌd …rkˆbˆlk˙ton

Az Èrkˆbˆlk˙ti iskola megszÈp¸lt az ˙j tanÈvreA latyakos idı bekˆszˆntÈre elkÈsz¸lt a j·rda Csokalyon

fotók: Balogh Tibor
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…n ˆnmagammal vÌvom harcomat, az el-

lensÈget nem mÈltatom tusakod·sra.

Gyal·zatosan felemelt mihaszna, el akar

g·ncsolni, pedig mindent nekem kˆ-

szˆnhet! Most is Èn vagyok az ˆnpecsÈt-

nˆk, mint akkor. Vegy¸k tudom·sul,

nem csak ı kˆrÌtett ostoba szÛlamokkal,

cefet lebenyekre hivatkozva. Tudna is

ı m·st mondani!

TÈny, hogy jobb helyet tal·lt a vÈgzetes

j·tÈknak, mint amit magam jelˆltem ki,

nÈh·ny jeles t·rsam tan·cs·ra. Mit kÈp-

zelt? T·n csak nem azt, hogy rendelkezik

Èletem felett, s a mag·Èval? Ki˙t csak a

szemÈlyem megjelˆlte helyrıl vezetett

egy csendesebb dicsısÈgbe. Õgy, a leg-

fıbb b˚ne ñ mÈg magamnak sem mon-

dok m·st, mint kˆvetkezetes elıÈletem-

ben ñ magam, s ez ·ltal a nÈp bitÛra jut-

tat·sa. Ugyan mit sz·mÌt az a nÈh·ny tÌz-

ezer, h·tramaradt akasztani valÛ? Paran-

csot szegve, vesztesek alantas sors·ra

juttatott! Hi·ba ez a sok pecsÈtelt, szÈp

szav˙ okirat, innen marakodÛ, s velem

egy¸tt Èlni akarÛ urak kˆz¸l? Gyal·zatos

bitang, kinÈl mocskabbat h·t·n nem

hordott a fˆld! HÛhÈrj·v· lın saj·t haz·-

j·nak, ·grÛlszakadt pÛrfi, pÛr.

Most legink·bb asszonyom s gyerme-

keim aggasztanak. Sorsukon v·ltoztat-

nom kell, hogy egy oktalan, az ır¸ltsÈg-

gel hat·ros gıgsÈg˚ szemÈly, rossz kom-

bin·tor, de jÛ marionett kezÈbe helyez-

zem csal·dom tagjait.

Mit v·ltoztat engedelmessÈge? Hivatko-

zott r·, de engem nem hatott meg! Ma-

radnia kellett volna azon a tan·cson, Ès

befoly·solni embereit, nem gy·va fejjel

hagyni ıket parancsnok nÈlk¸l dˆnteni.

H·t legyen ı a legsˆtÈtebb ·rm·ny,

mert jellemÈben olyat tett, amit Èn sosem

mertem volna, Ès ezt nem vagyok hajlan-

dÛ megbocs·tani! ÷rˆk kˆtelessÈg min-

dennem˚ vezetıt ñ a legfelsıt ñ t·mo-

gatni, Ès szabadul·sra egyengetni ˙tj·t.

Holmi hitv·ny gyalogok ak·r tengernyi

be·ldoz·sa ·r·n is. Nem v·rhatja el tı-

lem senki, egy ilyen vigÈc fıleg nem,

hogy azon pribÈkek martalÈk·ul ny˙zas-

sam meg magam, a Ñfıkolomposnakî ki-

j·rÛ dÌjul, ami r·juk v·r.

KˆtelessÈgszegÈsbıl ·truh·ztam min-

den ilyen-olyan bısÈget r·, de ugye nem

fogja ezt komolyan venni sem jelen, sem

utÛkor. A taktikai ̇ tvonalat mÈgiscsak jo-

gomban van ñ az ˆsszes legfıbb kollÈg·-

val titokban tartva ñ magam megszabni.

Nem folytathatom elızı Èletem, de

˙gy viselkedem minden lÈtezı ir·ny-

ban! A kis sov·ny kir·lytalans·gra v·gyÛ

sem vetemedett ÈletÈt tˆbbre tartani

enyÈmnÈl. ¡m az engem el·rulÛ, mÈg-

sem lehet legbel¸l ·rulÛ, mert enge-

delmeskedettÖ Ezerszer jobban, mint

kik most itt hemzsegnek, koncot keres-

ve. MÈgsem ık lesznek az ·rulÛk, nem

Ìgy akarom! Nem is tehetnÈm. Ad absur-

dum, ˆnnˆn hısiessÈgemet akn·zn·m

al·. HÌrnˆkˆk hozz·k, hogy a legmaga-

sabb szintekig osztogatj·k a hal·lt, Ìgy

nem marad m·s, mint az utÛkornak

sz·mtalanszor bebizonyÌtani, hogy ·ru-

lÛ volt ı, a legmagasabb fokon. K¸lˆn-

ben engem tesznek azz·Ö

Tiszt·zni kellene egyszer s mindenkor-

ra, hogy soha nincs felelıs, ak·rmeddig

keresik. Ki kell tal·lni egyet! DemagÛg-

gal ıszintÈn szembenÈzni nem szabad,

legfeljebb a sˆtÈt szob·k sˆtÈt szob·inak

sˆtÈt szob·iban. Ott is csendben, becsu-

kott szemmel, hogy biztos ne l·ssak.

Hi˙ volnÈk? ¡, dehogy, csak ıszinte Ès

al·zatos, nem ˙gy, mint az a narcisztikus,

zavarÛ, megkˆvezni valÛ szemÈlyisÈg.

Keser˚ dr·m·m ez, ıszinte felelıssÈgtu-

datban cselekszem magam igaz·nak,

szemÈlyemnek, s nem utolsÛsorban t˚r-

hetı minısÈg˚ h·tralÈvı Èletem megala-

poz·s·ul. Hi·nycikk lett az igazs·g Ès a

b·tor szemtıl szembe nÈzÈsÖ Soha sen-

ki fel ne merje hozni ellenem, hogy saj·t

magam tettem azz·! Ha a hatalom·tad·s-

sal kapcsolatban nem teszem meg a lÈpÈ-

seket, elbizakodottnak nÈzhetnÈnek, Ès a

tˆrtÈnelem tudom·nya, esetleg h·tr·nyo-

san ÌtÈl meg!

Adott szavam mindig megtartom!

Olyan sok mindenhez nem volt jogomÖ

Kioktatni, hogy kinek mihez van joga,

mit tehet, mit nem. Al·valÛ! A bitÛt elke-

r¸lendı, ˆsszeomlott form·ban is vala-

mely csal·degyesÌtÈsi form·ban, beton-

biztoss· szeretnÈm tenni szerepemet.

Legyen b·r ı a legfıbb eszkˆzˆm!

ñ Papi, indul·s befelÈ! Eleget sÛderolt a

vÈnsÈgesen korhadt tˆrzs˚ ak·cnak. Jˆj-

jˆn, segÌt¸nk! JÛzsik·m, fogd meg t˙lrÛl,

lÈpÈs indulj!

ñ HÈ, maguk ketten, kicsivel tˆbb h·l·t

radi·lhatn·nak megmentıj¸k ir·ny·ba.

¡lljon arra az ̧ lıdeszk·ra! Egyenesedjen

fel! Els¸llyedt m·r a hajÛ?

ñ Persze, fınˆk, egy hull·m sem fodro-

zÛdik ut·na.

ñ Kapit·ny! MegÈrtette? Fınˆkˆk a hi-

vatalokban vannak. Nos, most, hogy eb-

be az egy haszn·lhatÛ mentıcsÛnakba

befogadtam magukat, sokukat, a tÈny·l-

l·s a kˆvetkezı:

Mindenki az evezıkhˆz! H˙zz·k,

ahogy csak bÌrj·k a part ir·ny·ba. Amint

fˆlsejlik a fˆld, els¸llyesztj¸k a ladikot,

hogy senki, mÈg vÈletlen¸l se vethessen

semmi alaptalant a szem¸nkre, Ès min-

denki ki˙szik ut·nam a partra. Ha net·n

valaki nem tud ˙szni, vessen mag·ra. ’t

majd nÈv szerinti hıssÈ emelem!

ñ Mondja ˆreg, maga tud ˙szni? ñ kÈr-

dezte kettı kˆz¸l az egyik.

ñ MiÈrt tudnÈk, soha nem volt r· sz¸k-

sÈgem. Egy·ltal·n, hogy jˆn ide ez a kÈr-

dÈs? Orc·tlan nÈpsÈg!

(…rt¸k Ès helyett¸k)

id. Boér Péter Pál

Nem hebegett, m·r az is meghaladta az

erejÈt. FÈlÛr·n ·t nyitott szemmel b·mul-

va az eget, horkolt, majd ugyanennyi

ideig csukott szemmel. Ezt a jelensÈget

nevezik lassÌtott pislog·snak. Nem tu-

dom, ·ltal·ban bevett szok·s-e szundi-

k·l·s kˆzben a szemnyitogat·sÖ

Csak fek¸dt, Ès fordult·ban ·tˆlelte a

l·mpavasat, adott neki egy nagy puszit,

majd ernyedt fejvakar·s tompÌtott v·lto-

zata ut·n, kibuggyant belıle egy Ñszere-

tem a dobozosatî hebegÈs is. Azt·n lan-

kadtan h·tralÛgÛ kobakkal visszaha-

nyatlott az ˙tpadk·ra. A csatornafedıt

p·rn·nak igazÌtva zengett a hang. KÌv¸l

a horkol·s, benne a nagy fekete lyuk

csendes semmije, amelyik szÌvessÈgbıl,

·tmenetileg a vil·gegyetemen kÌv¸li ter-

mÈszetes veget·l·sba segÌtette, saj·t ma-

ga keserÌtette elsz˙rt ÈletÈbıl.

Rozika, a csapl·rnÈ, emberbar·ti szere-

tetbıl a mosogatÛlÈt egy kan·lissal lej-

jebb lottyantotta be. A dˆcˆgı hanyatt-

fekvıt rÈgrıl ismerte, Ès b·r gy˚sz˚nyi

vÌzbe ˆlte volna ur·t, ha kˆveti pÈld·j·t,

mag·ban mÈgis ÈrtÈkelte a b·tors·got,

amit ez az ember nap mint nap rend¸let-

len¸l gyakorolt. Nem h·rÌtotta ·t a fele-

lıssÈget, mint a gyengÈbb jellem˚ ama-

tır iszogatÛk. EzÈrt a csendes, egyked-

v˚, semmi ˆrˆmet nem adÛ szÛrakoz·-

sÈrt mindennap l·thatÛ jegyekkel fize-

tett. KÈk, zˆld, lila Ès a sziv·rv·ny min-

den szÌnÈben pomp·zÛkkal.

Nem tudott spicces lenni, csak merev-

rÈszeg. Ez az ·llapot hosszas gÈgefı-

mozgatÛ k¸zdelem ut·n kˆvetkezett

csak be. Ilyenkor, az utolsÛ elıtti erejÈ-

vel megÌrta saj·t hal·los ÌtÈletÈt. Mindig

volt n·la egy erre a cÈlra elıkÈszÌtett ha-

talmas kartonlap, amit ñ hogy a v·rhatÛ

·ramsz¸net idejÈn valahogy ki ne mene-

k¸ljˆn a kˆzelÈbıl ñ, vastag rÈzdrÛttal

akasztott nyak·ba. KÈt oldalt kilyuggatta

a kartont, Ès utolsÛ erejÈvel beletekerte a

vastag drÛtot.

Elıvigy·zatos volt. B·r gusztustalan fı-

nˆke naphosszat kÈnye-kedve szerint la-

pÌtotta kock·sra bakancsa talp·val, de

neje kÈptelen volt felfogni, hogy erre az

egyÈbkÈnt nem t˙l jÛ, de fontos szÛrako-

z·sra igenis sz¸ksÈge van.

A kartonlapra minden nap ˙jra Ès ˙jra

felÌrta: ÑTestvÈr, lÈgy b·rki, ha r·m tal·lsz

Ès van idıd, kÈrlek, cipelj haza. Eszedbe

ne jusson csengetni, pakolj le, mint egy

zs·kot a l·btˆrlıre, Ès ak·r valami mÈr-

gezett egÈr, menek¸lj, ha a nım megje-

lenne. A lakcÌmem itt olvashatod. B·tor

ember vagy, Ès elızÈkeny, kˆszˆnˆm!î

Hogy, hogy nem, minden nap akadt

egy jÛszÌv˚, konfliktust elsimÌtani v·gyÛ,

akit ember¸nk neje ñ a megszokott idı-

ben ñ f¸ggˆny mˆgˆtti ablaklesbıl, ·lca

mˆg¸l v·rt, hogy az effÈle mocskokat,

Èletre szÛlÛ emlÈk¸l, pÈld·s sodrÛfa-ke-

negetÈsben rÈszesÌtse, urastÛl.

Teljesen fˆlˆsleges volt odaÌrni a ve-

szÈly mÈrtÈkÈt. Minden egyes szÌnjÛzan

tˆkfilkÛ, menek¸lÈs helyett biccentett,

Ès kezet csÛkolt a szundik·lÛ nejÈnek.

Az kihaszn·lva helyzeti elınyÈt, azonnal

neki is esett a fejÈnek. ’ ugyanis alkoho-

los ter·pia helyett a mindennapok

stresszÈt fÈrje Ès egy ilyen bizonyÌthatÛ-

an betolakodÛ idegen pup·k elcsÈpelÈ-

sÈvel jegelte.

(…rt¸k Ès helyett¸k)

id. Boér Péter Pál

sz·mvetÈs h˙sz Èv m˙lva

megny˙lt gaty·d

porcel·n csÈszÈben fogsorod

mit akartok cib·lÛ v·gyak

testtelen lÈlektıl ne v·rjatok csod·t

aszott ny˙lv·nya a m˙lt erÈnynek

szemfedınyi bÈkÈt remÈl

ne bÌzz ifj˙s·g remÈnye

hasztalan v·gy csatangol benned

a mindˆrˆkkÈ hangja kˆszˆn a m˙ltnak

vad harsog·sok duzzanatakÈnt

fonnyatag lÈttÈ szelÌd¸lve

vÈgy kˆvetelj idıt magadnak

ne k·pr·zzon a pillanat

megsz˚k¸l az Èrtelem

porr· Èrik az Èlvezet

magad tolod a vÈgtelen felÈ

sz·rnyalhatsz hasÌtva idıt lÈgteret

vagy cs˙szÛm·szÛv· Èrlel a vÈgzeted

meglelve k·ty˙lÈtedet

mindhi·ba sivÌtsz kˆnyˆr¸letÈrt

a homokÛra dÈlidıt jelez

aprÛ szemcses˙ly m·zsakÈnt teher

bevÈgeztetett

HarmatsiratÛ

hajnalban mÈg rajtakaptam

ott volt

az elsı napsug·r csod·t bontott l·tt·n

mint kenıcs a lıcsˆs szekÈren

mint ˆlelÈsben az ÈrzÈseszencia

titkos ¸zemmÛdja a lÈtnek

rejtett energiaforr·s

villany·ram fÈnye

tekintetsimogat·s

szÈlbecsavart mandula illat

ıszibarack hangulatis·g

egysÈgÈt osztva percpillanatt·

egysÈggÈ v·lva a pillanatban

menek¸lÈs

a felszÌnen sziszeg Ès f˙j a szÈl

nyirokba burkolva ˆnmagad

mennyi lehetısÈg porlad odalenn

t·rgyilagosan mÈg most sem lehet

nem tudok mellkast szorÌt a nemlÈt

hi·ba vettem tejet csokit limon·dÈt

elrabolt a sebessÈg vÌzszint al· lopott

testırei az elm˙l·snak fel-felj·rnak

emlÈkeztetnek

huszonhat Èv ˙szik a retin·n rekedt idı

megcsappan az idıÈrzÈkelÈs

a megfogalmazhatatlan f·jdalom

fokozatai tÈpnek

mint ordas lelk¸let lehelete csecsemı·gy fˆlˆtt

csak semmi Èrzelem csapjuk be magunkat

az Èlet megy tov·bb mint fÈkezett vonat

hegynek iramodva kÌsÈrt a tÈboly

kˆrmeimmel kikaparlak

de hogy lehet rakni egybe

a tegnapi szÈtspriccelt napsugarat

a harmatt· sz·radt patakˆzˆnt

mit salÈtromm· nyelt a t·vollÈt

itt lenni Ès mÈgsem mikÈnt az Isten

kutatlak mozdulatomban

pedig fordÌtva ordÌtva kellene

hajt·sban keresni a f·t

a t˚zifa gy¸mˆlcstelen

Borczi Máté

Orcátlan népség!

Rendületlen

bátorság

Kedves olvasÛink!

Idıszakosan jelentkezı kultur·lis, m˚vÈ-

szeti rovatunkban tÈrsÈg¸nk alkotÛit,

ÌrÛit, kˆltıit mutatjuk be. Lapsz·munk-

ban a Nagyk·gy·n Èlı id. BoÈr PÈter P·l

prÛzaÌrÛ kÈt novell·j·t Ès a szÈkelyhÌdi

Borczi M·tÈ verseit olvashatj·k.
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Az eltelt Èvekben, Èvtizedekben egyre

ink·bb nÈpszer˚vÈ v·lt az …rmellÈ-

ken is a mÈhÈszkedÈs. Van, aki fıfog-

lalkoz·skÈnt ˚zi a Ñbogar·sz·stî, mÌg

m·sok jˆvedelemkiegÈszÌtÈst Ès egy-

ben kikapcsolÛd·st remÈlnek tıle.

Annyit m·r rÈg megtanultam a mÈhek ter-

mÈszetÈrıl, hogy az erıs testszag, ak·r-

csak a k¸lˆnbˆzı mestersÈges illatok irri-

t·lj·k, t·mad·sra ˆsztˆnzik ıket. Ennek

tudat·ban alapos mosakod·s ut·n indul-

tam el megtekinteni a szÈkelyhÌdi Ovlachi

csal·d mÈhÈszetÈt. Minden elıvigy·zatos-

s·gom ellenÈre egy mÈhecske beb˙jt a

nadr·gomba. ⁄gy j·rtam, mint a mesebeli

kiskakas gyÈm·nt fÈlkrajc·rj·t elorozni

sz·ndÈkozÛ tˆrˆk cs·sz·r, akaratlanul is

t·ncra perd¸ltem.

OvlachiÈk v·rosunk peremÈn laknak,

domboldali kertj¸kbıl bel·tni a hat·rt. BÈ-

kessÈget sug·rzÛ l·tv·ny innen az ısz,

melankÛli·ba tereli a lelket. Nem csoda,

hogy a felesÈg, Hajnalka, megszerette ma-

guk ÈpÌtette csal·di fÈszk¸ket, noha ı a za-

jos, zsibongÛ v·roskˆzpontban sz¸letett.

FÈrje, D·niel m·r legÈnykor·ban megv·-

s·rolta a telket, egybekelÈs¸k ut·n kezd-

tek a h·zÈpÌtÈsbe. Takaros, szÈp ki·ll·s˙

h·zuk mˆgˆtt nyaranta gy¸mˆlcsf·k ter-

mÈsei kelletik magukat, szılıs¸k gondos

gazdakÈzrıl ·rulkodik. Igyekeznek min-

dent elıteremteni a gazdas·gban, amire a

csal·dnak sz¸ksÈge van, disznÛkat nevel-

nek, ty˙kok, lib·k tarkÌtj·k a h·tsÛudvart.

DÈlelıttre jelentkeztem be. Mivel a fÈrj

dolgozni van kˆzˆs munkahely¸kˆn, a

helybÈli villamoss·gi m˚veknÈl, a gyere-

kek pedig iskol·ba mentek,

Ìgy Hajnalka okÌt ki mÈhÈ-

szetbıl. L·nyukat, a nyolca-

dikos BÌborka Fruzsin·t Ès a

n·la kisebb SebestyÈn D·ni-

elt saj·t autÛval viszik a tan-

intÈzmÈnybe, ami bı h·rom

kilomÈterre van tıl¸k.

A viszonteladÛk

fˆlˆzik le a hasznot

D·niel m·r legÈnykor·ban

megismerkedett a mÈhÈszke-

dÈssel, egyik volt kollÈg·ja,

Bokor L·szlÛ Ñszagoltattaî be-

le a kapt·rba. Mert aki egy-

szer beleszagol a vir·gpor il-

lat·ba, az olyan, mint a szirÈ-

nek babon·ja, egy Èletre ma-

g·val ragadja az embert. Õgy

j·rt ezzel Hajnalka is, amikor

bı tÌz Èvvel ezelıtt v·s·roltak

kÈt mÈhcsal·dot. AzÛta fÈrje

mellett ı is kiveszi a rÈszÈt a

kapt·rok kˆr¸li munk·bÛl.

Lassan-lassan nˆvekedett az

·llom·ny, a mÈzbıl kapott

pluszjˆvedelem mÈg ink·bb

lelkesÌtette ıket. A mai vil·g-

ban a munkahelyek b·rmikor

megsz˚nhetnek, egy ilyen es-

hetısÈgre gondolva is bizton-

s·gÈrzetet jelentenek a mÈ-

hek ñ vÈli a h·ziasszony.

Sok·ig nem is gondoltak arra, hogy p·-

ly·zati ˙ton prÛb·ljanak fejleszteni, de l·t-

va, hogy tˆbb ismerıs¸k is jelentıs t·mo-

gat·shoz jutott, a jÛ pÈlda ragadÛs lett. ÷t-

ven mÈhcsal·ddal Ès egy disznÛval ÈrtÈk

el a sz¸ksÈges pontsz·mot, v·llalt·k, hogy

kilencven csal·dra nˆvelik a mÈh·llo-

m·nyt Ès kapt·rokat v·s·rolnak. M·r az

elsı 1500 eurÛt is okosan haszn·lt·k fel,

sorj·znak az ˙j mÈhlak·sok, noha mÈg a

p·ly·zati ciklus negyedik ÈvÈben vannak,

m·ris kilencven mÈhcsal·d szorgoskodik

OvlachiÈk port·j·n. Hajnalka nagy segÌt-

sÈgnek vÈli az ˆt Èven kereszt¸l folyÛsÌtott

1500 eurÛt, ami szinte megdupl·zza fej-

lesztÈsi lehetısÈgeiket. Leg˙jabb szerze-

mÈny¸k egy sz·llÌtÛeszkˆz, ami harminc-

kÈt kapt·r befogad·s·ra alkalmas.

Az idei Èv ink·bb gyengÈnek, mint kˆze-

pesen sikeresnek sz·mÌt mÈhÈszvil·gban,

az ·llom·nytÛl alig nyolc m·zsa mÈzet

pergettek Ès sz·z kilogramm vir·gport

gy˚jtˆttek be. Az ak·cmÈz kispiaci ·ra 25

lej kˆr¸l mozog kilogrammonkÈnt, de ık

legink·bb nagyban ÈrtÈkesÌtik, sajnos Èv-

rıl-Èvre kevesebbÈrt. KÈt Èvvel ezelıtt 12

lejt fizetett a nagybani felv·s·rlÛ, az idÈn

m·r csak 8,5 lejt kaptak egy

kilogramm nyal·nks·gÈrt.

Szab·lyozott

termÈkminısÈg

Hajnalka szakismeretÈt tesz-

telendı, a leggyakoribb be-

tegsÈgekre is r·kÈrdezek.

A vizsga siker¸lt! Az atka a

legkitartÛbb, folyamatos el-

lensÈge a mÈhÈsznek, ami el-

len ·llandÛan vÈdekezni¸k

kell. Tilos viszont pergetÈs Ès

gy˚jtÈs idejÈn gyÛgyszeres

kezelÈst alkalmazni. A f¸stˆ-

lÈs is hatÈkony az atk·k elleni

k¸zdelemben.

A komoly mÈhÈszek tagjai

a mÈhÈszek szˆvetsÈgÈnek,

ahol nyilv·ntart·sba veszik az

·llom·nyt, minden kapt·rra

sz·mozott beazonosÌtÛ t·b-

l·cska ker¸l. A mÈhÈsz adata-

ival, elÈrhetısÈg felt¸ntetÈsÈ-

vel, az ·llom·ny nagys·g·t

megjelˆlı t·bl·t kˆtelesek ki-

helyezni, amikor mÈhlegelıre

sz·llÌtj·k a bogarakat. Az utaz-

tat·st engedÈlyeznie kell a

mÈhÈszek szˆvetsÈgÈnek, va-

lamint a szorgalmas kis Ñmun-

k·soknakî naprakÈsz egÈsz-

sÈg¸gyi kˆnyvvel is kell ren-

delkezni¸k ñ ismerteti az ad-

minisztr·ciÛs kˆvetelmÈnyeket vendÈgl·-

tÛm, aki segÌt a mÈz krist·lyosod·s·ra vo-

natkozÛ, igen elterjedt tÈvhitet is eloszlat-

ni. Az ak·cmÈz kivÈtelÈvel termÈszetes fo-

lyamat a krist·lyosod·s, alig nÈh·ny nap

alatt beindul ez a folyamat. Aki vegyes mÈ-

zet akar v·s·rolni, az jÛl teszi, ha krist·lyo-

sat v·s·rol, mert a tÈvhittel ellentÈtben az

biztosan nem cukrozott kotyvalÈk. A cu-

korszirup folyÈkony, nem krist·lyosodik,

ez el·rulja a csalÛkat. Van olyan mÈhÈsz,

aki ismerve az emlÌtett v·s·rlÛi tÈvhitet,

felmelegÌti a mÈzet, hogy elt¸ntesse a kris-

t·lyosod·st. A gond amellett, hogy kÈt nap

m˙lva visszakrist·lyosodik a mÈz, a hıke-

zelÈs k·ros hat·sakÈnt elveszÌti jÛtÈkony

hatÛanyagainak javarÈszÈt.

A fiatalasszony olyan szenvedÈllyel,

szakÈrtelemmel beszÈl kedvenc idıtˆltÈ-

sÈrıl, amit tov·bb fokoz a sikeres p·ly·zat

ˆrˆme, hogy kÌv¸l·llÛkÈnt az embernek

mÈhÈszkedni lesz kedve. Meg t·ncra per-

d¸lni, ak·r egy tˆrˆk szult·nnak.

D. Mészáros Elek

A méhész nem bogaras ember
A munkaszeretet Ès a jÛ p·ly·zat frigyre lÈp a szÈkelyhÌdi Ovlachi csal·d mÈhÈszetÈben

IdÈn kÈsın, november 4-Èn tartott·k meg a Petıfi

S·ndor ElmÈleti LÌceum hagyom·nyos gÛlyab·lj·t.

TermÈszetesen szÈkelyhÌdi szok·s szerint most is kicsit

kÈsve kezdıdˆtt a verseny, de kevesebb volt a cs˙sz·s,

mint fÈlÛra. Mindj·rt az elejÈn a gÛly·k letettÈk az ¸nne-

pÈlyes gÛlyaesk¸t, amely szellemes, humoros Ès meg-

hˆkkentı volt. Ezut·n Ñkisorsolt·kî a gÛlyap·rokat,

minden oszt·lybÛl kettıt vagy legal·bb kettıt. Nyolc

p·r indult neki a nyolc fogÛs prÛb·nak. Ezek az ˆtlet-

gazda vÈgzıs oszt·lyok ·bÈcÈsorrendjÈben kˆvetkez-

tek. SzÛval lehetett pontosan tudni, kit miÈrt lehet di-

csÈrni vagy szidni. Az elejÈn kicsit dˆcˆgısen indult

minden, de azt·n ment minden, mint a karikacsap·s.

Nekem a legjobban tal·n a XII. C ·ltal kital·lt cirkuszi

bemutatÛ tetszett, nehÈz lehetett ˆsszeszedni hozz· a

megfelelı kellÈkeket. De megÈrte, mert rendkÌv¸l jÛl

szÛrakoztunk. A m·sik kedvencem a fi˙k l·nyokhoz in-

tÈzett szerelmes verse volt, termÈszetesen kˆtˆttsÈgek-

kel. Mindenki kapott ˆt kˆtelezıen felhaszn·landÛ,

egy·ltal·n nem kˆltıi szÛt, de a sr·cok bebizonyÌtott·k,

hogy a lÌra ·rad·s·nak nem lehet olyan kˆnnyen g·tat

vetni, remekbeszabott versek sz¸lettek.

Persze mi, a di·kjainkat elızetes tan·csokkal segÌtı ki-

lencedikes oszt·lyfınˆkˆk sem maradhattunk ki a jÛ-

bÛl, show-bÛl, t·nc- Ès Ènektud·sbÛl kellett bemutatÛt

tartanunk. SegÌtette kis csapatunkat Kozma S·ndor al-

igazgatÛ is, hat·rozottan emelve az est szÌnvonal·t.

A vÈgÈre m·r csak a szÌnpad letakarÌt·sa, a szÈkek visz-

szahord·sa, meg az ÑagapÈî maradt. Nem Èheztek meg

nagyon a fiatalok. Este tÌz ut·n a strandon buli kezdıdˆtt.

Ott voltam ÈjfÈlig, mint Hamupipıke a b·lban. Meglepı-

en jÛ volt a hangulat, ˆr¸ltem, hogy rÈszese voltam.

Pap József

Gólyák bálja, avagy szívatás diákmódra

A nyertes gÛlyap·r kir·lyi dÌszben a kamera elıtt

A mÈhÈszeti eszkˆzˆk t·rolÛj·ban polcokon sorj·znak a lÈpkeretek

Kassai Klaudia Evodia

Az egerek ellen csapd·val vÈdik a mÈheket a gondos gazd·k



M·rton napi

kˆszˆntık

Szent M·rton a hÛban lovagolt,

lova a szÈlnÈl is sokkal gyorsabb

volt.

Szent M·rton lovagolt vÌgan,

meleg kˆpenybe szÈpen burkoltan.

A hÛban koldus ballagott,

nem viselt m·st, csak szakadt

rongyot.

”, lÈgy a segÌtsÈgemre!

ñ ki·ltott a koldus.

Megh˙zza M·rton a gyeplıt,

s meg·ll a didergı elıtt.

Szent M·rton szably·ja,

a meleg kˆpenyt szÈtv·gja.

FelÈt Szent M·rton ·tadja,

s a koldus boldogan fogadja.

Egeresi Denisz,

IV. B oszt·ly

KÌv·nok mindenkinek:

Sok boldogs·got Ès gazdags·got,

÷rˆm legyen most vel¸k,

mert ha ˆr¸l¸nk,

m·soknak is ˆrˆmet szerz¸nk.

A gazdas·g jÛ,

ha m·sokkal is megoszthatjuk.

Angyal Vivien,

IV. B oszt·ly

Gazdas·g legyen a h·zon,

egÈsz csal·don.

BÈke Ès szeretet,

÷rˆmteli ¸nnepet!

Szent M·rton napj·ra

gazdas·g a kamr·ban.

⁄j bor a pincÈben,

Szeretet Ès bÈke az emberek

szÌvÈben!

Gacsádi Szilárd,

IV. B oszt·ly

Szent M·rton napj·n

nem kÌv·nok egyebet,

mindenki szÌvÈbe

legyen szeretet.

Legyen egÈszsÈg,

gazdags·g Ès bÈke

ez az ÈrzÈs kˆltˆzzˆn

mindenki szÌvÈbe.

Legyen benn¸nk

ˆrˆm Ès h·la

s sz·lljon ·ld·s

minden csal·dra!

Iván Alexa, IV. B oszt·ly

T¸ndˆkˆljˆn Èleted

ragyogÛ sugara,

Neved napja legyen ·ldott,

Igy·l egyet M·rton, hogy

jÛ kedved legyen,

Hogy ne Èrjen semmifÈle szÈgyen.

Gardó Denis, IV. B oszt·ly

KÌv·nom a vil·gnak,

hogy Èljenek boldogs·gban.

KÌv·nom a csal·domnak,

Èljenek bÈkessÈgben.

KÌv·nom az iskol·mnak,

hogy ˆrˆm¸k legyen mindenben.

KÌv·nok az embereknek,

Èljenek sok·ig egÈszsÈgben ̂ rˆkre.

Korom Anna, IV. B oszt·ly

KÌv·nok mindenkinek,

sok boldogs·got, egÈszsÈget, 

gazdags·got.

÷rˆm, bÈke legyen vel¸nk,

mert ha ˆr¸l¸nk, m·soknak is

ˆrˆmet szerezhet¸nk.

Sinkó Cecília Boglárka,

IV. B oszt·ly
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Sziasztok

Pajtikák!
Brrrrrr, de hideg van! NemrÈg

mÈg az oktÛber vÈgi vÈnasz-

szonyok nyara melengetett min-

ket a sz¸netekben, ma meg hi-

deg, dÈr, esı, kˆd... jobb, ha

nem is beszÈl¸nk rÛla! Szeren-

csÈm, hogy nagyon sok ıszi ver-

set Ès rajzot k¸ldtetek nekem,

azokat olvasgatom, nÈzegetem,

ha egy kicsit fel akarok meleged-

ni. Kˆszˆnˆm nektek!

Na de Pajtik·im, sebaj! NÈh·ny

napot kell mÈg aludni Ès itt a

T……………L (Ìgy, csupa nagybet˚-

vel)! Addig is haszn·lj·tok ki az

idıt, ÈlesÌtsÈtek a korcsoly·t, fÈ-

nyezzÈtek a sz·nkÛk talp·t! Ja,

Ès el ne feledkezzetek el a MI-

KUL¡SrÛl! Pajtik·im, el·rulom

nektek, hogy a fent emlÌtett ⁄ri-

ember is haladt a korral! M·r

nem kell a kÈmÈnyeken beles-

sen, hogy ki a jÛ, ki a rossz! Mo-

dern technik·t alkalmaz! ⁄gy-

hogy vigy·zzatok! Aki nem csak

virg·csot szeretne tal·lni a kifÈ-

nyesÌtett cipıjÈben, az nagyon jÛ

legyen! El·rulok nektek egy TIT-

KOT!!! LehetısÈgem van arra,

hogy kˆzvetlen ˙ton, fÈnypos-

t·n eljuttassam leveleiteket, raj-

zaitokat a Mikul·shoz! (Ne

mondj·tok el senkinek!) K¸ldje-

tek nekem minÈl tˆbb rajzot,

verset a tÈlrıl, a Mikul·srÛl Ès

persze a kar·csonyi ¸nnepv·r·s-

rÛl is. Azt·n majd megl·tjuk, mit

tehet¸nk! Tal·lkozunk majd a

sz·nkÛdombon, a patak vagy tÛ

befagyott jegÈn. A legszebb hÛ-

embert is szeretnÈm l·tni, de

kÈrlek benneteket, ne hajig·lja-

tok meg nagyon hÛgolyÛval,

mert attÛl fÈÈÈleeek!

Cuppant·s mindenkinek!

Kópé

Balogh Krisztina, IV. B oszt·ly

Iván Alexa, IV. B oszt·ly

Korom Anna, IV. B oszt·ly

Marcus Bucatariu, IV. B oszt·ly

Egeresi Denisz, IV. B oszt·ly

Nagy Alexandra, IV. B oszt·ly

Sinkó Cecilia Boglárka, IV. B oszt·ly
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M·rton napj·ra

M·r kisfi˙ koromba hallottam a napnak hÌrÈt,

Hogy ¸nnepe volna M·rton papnak

RÈg tudom, hogy ilyenkor a torkos babona

Eleitıl fogva ny·rsra ludat h˙zna.

Nem b˙jtattn·k M·rtont az ·rulkodÛs ludak

P¸spˆkkÈ lett M·rton, errıl szÛl a nÛta.

Hendre Krisztián, IV. B oszt·ly
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M˙lt havi lapsz·munkbÛl objektÌv

okok miatt kimaradt a Ñszok·sosî Tˆ-

rekvÈsrıl szÛlÛ Ìr·s, Ìgy nem keve-

sebb, mint hÈt fordulÛ esemÈnyeivel

Ñtartozunkî kedves olvasÛinknak.

A harmadik etappal z·rtuk a megyei ˆtˆ-

doszt·ly˙ labdar˙gÛ-bajnoks·g eddigi

besz·molÛit, akkor a SzÈkelyhÌdi Tˆrek-

vÈs az elıkelı harmadik helyen ·llt. Az-

Ûta sok vÌz lefolyt a Dun·n, a csapat to-

v·bbra is stabil, igaz volt nÈh·ny kisebb

kisikl·s, ennek ellenÈre nem csalÛdhattak

v·rosunk labdar˙g·st szeretı emberei.

H·la Istennek szeretik a csapatot, ez vÈg-

re l·tszott ebben a szezonban. Nem volt

hazai meccs¸nk, ahol legal·bb sz·z szur-

kolÛ ne lett volna a lel·tÛkon. Csak re-

mÈnyked¸nk abban, hogy ez a csapat ki-

egyens˙lyozott teljesÌtmÈnyÈnek kˆszˆn-

hetı, de mellette nagy sikernek ˆrvend a

tombolaj·tÈkunk is, melyre helyi v·llal-

kozÛk aj·nlottak fel kisebb-nagyobb dÌja-

kat. Itt k¸lˆn figyelemremÈltÛ az, hogy

akiket megkerest¸nk, elsı szÛra segÌtet-

tek, senkitıl nem kaptunk elutasÌt·st! Ez-

˙ton is szeretnÈnk megkˆszˆnni, idıren-

di sorrendben: a SzÈkelyhÌdi Strand,

Czentye S·rika, Oltean PÈter, R·cz Tibor,

EKE 91, Kˆltı Attila, Dud·s Imre, Erdei

Imre Ès Szil·gyi Dorin felaj·nl·sait, re-

mÈlve Ès bÌzva abban, hogy a tavaszi sze-

zonban is mellÈnk ·llnak Ès tal·n m·sok

is csatlakoznak hozz·juk.

Hull·mzÛ eredmÈnyek

A csapat a negyedik fordulÛban ˙gy ka-

pott ki Fugyiv·s·rhelyen 2-1-re a h·zi-

gazd·ktÛl, hogy egy j·tÈkrÈsz elınyt ad-

tak a hazaiak harmadik sz·m˙ csapat·-

nak. A 2-0-s hazai vezetÈs ut·n, a m·so-

dik j·tÈkrÈszben mindent bele adtunk,

de ordÌtÛbbn·l ordÌtÛbb helyzeteket

hagytunk ki, Ìgy sajnos csak szÈpÌteni si-

ker¸lt, pedig legal·bb a dˆntetlenre min-

denkÈpp r·szolg·ltunk.

ElkeseredÈsre sem ok, sem idı nem

volt, hazai p·ly·n fogadtuk a tavaly reme-

kelı, idÈn viszont bukd·csolÛ Mezıteleg-

di Foresta csapat·t. A remek idıj·r·si kˆ-

r¸lmÈnyek Ès a jÛ eredmÈnyek vÈgre

megmozgatt·k szurkolÛinkat, kˆzel kÈt-

sz·zan l·togattak ki a tal·lkozÛra, abszo-

l˙t nÈzıcs˙csot dˆntve. Ez nagyon jÛ ha-

t·ssal volt a csapatra, a nÈzıcs˙cs mellett

gÛlrekord is sz¸letett, hatszor tal·ltunk az

ellen kapuj·ba ñ ebbıl Boros egymaga

nÈgyet szerzett ñ, ık pedig kÈt gÛlt r˙g-

tak. Õgy is r·juk nÈzve volt hÌzelgı a 6-2-

es hazai gyızelem.

A hatodik fordulÛban a sorsol·s szeszÈ-

lyÈnek Ès a p·ratlan lÈtsz·mnak kˆszˆn-

hetıen nem j·tszott a csapat, majd az ad-

dig pontot sem szerzı Cserpatakhoz utaz-

tunk. Tal·n az ellenfÈl ÑlenÈzÈseî miatt si-

ker¸lt az eddigi legrosszabb meccset j·t-

szanunk, szerencsÈre ez is elÈg volt a 3-0-

s gyızelemhez. Tal·n ez a mÈrkızÈs lagy-

matag j·tÈka is r·nyomta bÈlyegÈt a kˆ-

vetkezı hazai tal·lkozÛnkra. Pedig tud-

tuk, hogy nem lesz kˆnny˚ Papfalva el-

len. Hozz·nk hasonlÛan nagyon jÛl kezd-

tÈk a szezont, majd kisebb hull·mvˆlgybe

ker¸ltek. Ezt kellett volna nek¸nk kihasz-

n·lni, sajnos utÛlag kider¸lt, nem siker¸lt.

Az elsı j·tÈkrÈsz ut·n 1-0-ra vezett¸nk, Ès

ziccerek sor·t hagytuk ki. Semmi jel nem

utalt arra, hogy az ellenfÈl egy·ltal·n a ka-

punkig eljusson. Ennek ellenÈre ık egy

szemlÈletben m·s csapatot k¸ldtek ki a

m·sodik negyvenˆt percre, Ès a szÛ szo-

ros ÈrtelmÈben lefociztak benn¸nket.

Sz˚k negyedÛra alatt h·rmat r·moltak be

¡rmÛs kapuj·ba, majd kicsit visszavÈve az

irambÛl mÈg kettıt. Az 5-1-es gyızelm¸k

sajnos megÈrdemelt volt, csapatunk azÛta

sem tal·lt magyar·zatot a m·sodik fÈlidei

ÑsemmittevÈsÈreî.

A fentiek tudat·ban nagyon keser˚ sz·j-

Ìzzel utaztunk az akkor listavezetı Sonko-

lyoshoz. Tudtuk, hogy egy esetleges ˙jabb

veresÈg ut·n, nagyon elszakadhatunk az

Èlmezınytıl, nem beszÈlve a mor·lis ˆsz-

szeesÈsrıl. Ennek tudat·ban teljesen oda

tettÈk magukat j·tÈkosaink, hatalmas k¸z-

delemre kÈsztetve a hazaiakat. SzurkolÛi

szempontbÛl egy unalmas meccset l·that-

tak a nÈzık, viszont Gergely mester elÈge-

dett lehetett j·tÈkosai hozz··ll·s·val. Az

idegenbeli 0-0, fıleg a listavezetı p·ly·j·n

mindenkÈpp tekintÈlyt parancsolÛ.

Az a bizonyos meccs 

a legend·k epigonjaival

ElÈrkezt¸nk ahhoz a mÈrkızÈshez, ame-

lyikkel minden csapat kicsit tˆbbet foglal-

kozik. TˆrtÈnt ugyanis a megyei labdar˙-

g·s ÈletÈben egy Ès m·s. Kˆztudott, hogy

az 1944-ben (elsı vidÈki csapatkÈnt) a

magyarorsz·gi, illetve 1949-ben a rom·ni-

ai bajnoks·got megnyerı Nagyv·radi Bi-

har FC ñ a rÈgi szÈp idıkben Nagyv·radi

AC, azaz NAC ñ szÈgyenszemre k¸lˆnbˆ-

zı, fıleg anyagi okok miatt megsz˚nt. Ez

˙gy t˚nik kapÛra jˆtt nÈh·ny embernek,

ugyanis megalakÌtott·k az AS FC Bihor 

Legenda 1902 nev˚ csapatot. SzÌn¸ket Ès

szok·saikat felvÈve, szombat dÈlelıtt 11-

kor j·tsz·k hazai meccs¸ket Biharp¸spˆ-

kiben! (KÈrdezem Èn, ez melyik megyei

csapatnak jÛ?) Sz·momra ez a csapat

olyan t·vol van az egykori NAC-tÛl, mint

az a bizonyos MakÛ Jeruzs·lemtıl. De a

ÑjÛ menedzselÈsî lehet meghozza gy¸-

mˆlcsÈt (szemÈly szerint erre kevÈs esÈlyt

l·tok). NÈh·ny megyei sajtÛorg·numot si-

ker¸lt maguk mellÈ ·llÌtaniuk, kis t˙lz·ssal

tˆbbet foglalkoznak vel¸k, mint az egyko-

ri nagyokkal. …n ezt ink·bb ñ Ès lelkem

rajta ñ ÑparasztvakÌt·snakî l·tom, de h·tha

nem lesz igazam.

L·ssuk azt a bizonyos mÈrkızÈst. Amit

v·rtam, sajnos azt is kaptam. …rkezett hoz-

z·nk egy nagykÈp˚ v·rosi, Ñprofiî csapat,

fizik·lisan jÛl felkÈszÌtve, j·tÈkban viszont

ann·l kevesebbet mutatva. Persze nyertek

2-0-ra (a berettyÛszÈplaki dˆntetlenj¸k

mellett a legszorosabb gyızelm¸ket sze-

rezve), de nem igaz·n mutatt·k meg,

hogy ık a Ñlegend·sî Bihar FC l·bnyom·-

ba lÈphetnek. Miut·n vÈgig kemÈnyked-

tÈk a mÈrkızÈst Ès hat s·rga lapot gy˚jtˆt-

tek (mi pedig kettıt), volt pof·juk Hai

Bihoru Facebook-oldalukon megÌrni,

hogy a szÈkelyhÌdi csapat nem kÈpviselt

eurÛpai focistÌlust. ÑMegÈrtik az ambÌciÛt,

de nem Èrtik a durvas·gotî ñ fogalmaz-

nak. MÈg egyszer: a s·rga lapok ar·nya 

6-2 volt az ı Ñjavukraî (komment·r nÈl-

k¸l)! Persze azt ÑelfelejtettÈkî megÌrni,

hogy amellett, hogy 2-0-ra nyertek, sem-

mit nem mutattak, mikˆzben mi egy b¸n-

tetı mellett sz·mos, sajnos gÛlra nem v·l-

tott helyzetet alakÌtottunk ki, Ès Èrdemel-

t¸k ki szurkolÛink elismerÈsÈt. Ellenfe-

l¸nkre visszatÈrve Ès ezzel ezt a tˆrtÈnetet

lez·rva mÈg csak ennyit: szinte biztos,

hogy megnyerik az ˆtˆdik lig·t, de ez na-

gyon kevÈs lesz egy oszt·llyal fentebb.

Ezzel a hozz··ll·ssal m·r most felejtsÈk el

a magasabb kategÛri·t, Ès a NAC nevÈt ta-

l·n a sz·jukra se vegyÈk.

A lapz·rt·nkig utolsÛ, tizenegyedik for-

dulÛban BerettyÛszÈplakra utaztunk. Mi

is, ık is sz·mos hi·nyzÛval Èrkezt¸nk a ta-

l·lkozÛra, mindkÈt csapat elıszˆr j·tszott

ebben az idÈnyben az adott fel·llÌt·sban.

Ennek t¸krÈben is meglepıen kˆnnyedÈn

nyert¸nk 4-0-ra, visszakapaszkodva ma-

gunkat a kˆzvetlen Èlmezınybe. Ez az

eredmÈny mor·lisan nagyon kellett, kellı

bizalmat adva az ıszi utolsÛ kÈt fordulÛra,

hazai p·ly·n Bar·tka ellen, majd idegen-

ben HegykˆzszentmiklÛson!

Juhász György

H·rom szÈkelyhÌdi fiatal vett rÈszt Alb·ni·ban oktÛ-

bert 12ñ19. kˆzˆtt a Nemek megjelenÌtÈse a mÈdi·-

ban (Genders Portrays through Media) cÌm˚ Eras-

mus+ trÈningen. A kÈpzÈsre a h·zigazd·kon kÌv¸l

mÈg Bulg·ri·bÛl, Gˆrˆgorsz·gbÛl, KoszovÛbÛl,

Olaszorsz·gbÛl Ès MacedÛni·bÛl Èrkeztek rÈsztve-

vık. A hÈtnapos kÈpzÈsen a nemek megjelenÌtÈse a

mÈdi·ban tÈmakˆrrel foglalkoztak a fiatalok, egyÈ-

ni Ès csoportmunk·kban nonform·lis nevelÈsi

mÛdszerek ·ltal. A Balk·n-fÈlszigeti orsz·got ritk·n

v·lasztja ˙ti cÈlul b·rki a K·rp·t-medencÈbıl, mÈg

ha az Adriai-tenger hull·mai ugyanolyan gyˆnyˆr˚-

ek itt is, mint Horv·torsz·gban, Olaszorsz·gban

vagy MontenegrÛban. …lmÈny volt ott lenni azok-

nak, akik rÈszt vehettek a trÈningen, egy folyamato-

san Èp¸lı orsz·got ismerhettek meg. Kiv·lÛ szerve-

zık, felkÈsz¸lt trÈnerek, nyitott bar·ts·gos fiatalok

tettÈk emlÈkezetessÈ Ès tartalmass· a kÈpzÈst.

Ér hangja

Egyre magabiztosabbak a pályán 
A szurkolÛk mellett t·mogatÛk is segÌtik a szÈkelyhÌdi TˆrekvÈs focist·it

Ifjúsági képzés

albán módra
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!
Az alb·niai kÈpzÈsen lapunkat, a R·diÛ …rt Ès az …r Tv-t is bemutatt·k

A hˆlgyek kˆrÈben is nÈpszer˚ a Tˆri
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Id. Bokor Zolt·n: kisfi˙, fÈrj, apa,

nagyapa, tˆrtÈnelemkedvelı autodi-

dakta, Ìj·sz. Mint mindannyian renge-

teg szerepet j·tszott el Èlete sor·n,

amikrıl kedvenc foteljÈben ¸lve szÌve-

sen mesÈlt nekem, Èn pedig hallgat-

tam Ès ˙gy belefeledkeztem a tˆrtÈne-

teibe, mint rÈg nagysz¸leim mesÈibe.

ñ M·r kisfi˙kÈnt is Èrdeklıdˆtt az Ìj·-

szat ir·nt?

ñ Abban az idıben minden korombeli fi˙t

Èrdekeltek az ilyen dolgok. Saj·t kez˚leg

Ìjat Ès nyilakat fabrik·ltunk magunknak,

amiket persze nem igaz·n tudtunk hasz-

n·lni, de ez nem vette el egyik¸nk kedvÈt

sem attÛl, hogy ˙jra es ˙jra nekil·ssunk.

EgÈszen m·s vil·g volt akkor. A mai fiata-

lok, ha egy dokumentumfilm form·j·ban

l·thatn·k az akkori SzÈkelyhidat, el sem

hinnÈk, hogy ez az a v·ros, amelyikben

most Èlnek. Hatalmas n·dasok borÌtottak

sok most lakott ter¸letet, nem volt …r-

csatorna, nem voltak g·tak. Mikor tavasz-

szal ki·radt az …r, hatalmas ter¸leteket bo-

rÌtott el a vÌz, mÌg tÈlen kiv·lÛ korcsolyap·-

ly·t biztosÌtott a fiatals·g sz·m·ra. Az …r

volt a mi barangolÛ- Ès j·tszÛter¸nk.

Az Èlıvil·g v·ltozatos Ès csod·latos volt,

Ès az emberek is nagyon m·sak voltak.

Z·rkÛzottabbak, mÈgis nyÌltabbak. Nagy

bar·ti kˆr¸k volt mind a felnıtteknek,

mind a gyerekeknek, szegÈnyebbek vol-

tunk, mÈgis lÈlekben gazdagabbak. Tizen-

kÈt Èves koromig ñ b·r ez a mai gyereknek

hihetetlen¸l fog hangzani ñ csup·n kÈt j·-

tÈkom volt: egy b·dogautÛ Ès egy korcso-

lya, amit ketten kaptunk a b·ty·mmal.

MÈgis olyan szÌnes gyerekkorom volt,

hogy senkivel sem cserÈlnÈm el.

ñ Mikor kezdett el komolyabban fog-

lalkozni az Ìj·szattal?

ñ A í90-es Èvek vÈge felÈ egy olyan t·rsa-

s·g kezdett el szervezıdni, akiket a tˆrtÈ-

nelem, a honfoglal·s kori viseletek, fegy-

verek komolyan Èrdekeltek Ès foglalkoz-

tattak, amelynek Èn Ès a kÈt fiam is rÈsze-

sei voltunk. 2003-ban megalapÌtottuk a

Pusztai Farkasok Hagyom·nyırzı Õj·sze-

gyes¸letet, melynek tagjai kˆzt Èrmih·ly-

falvi, nagyv·radi Ès Èrszalacsi fiatalok is

voltak. ’k a kÈsıbbiekben k¸lˆnv·lva

megalapÌtott·k saj·t egyes¸leteiket, meg-

ırizve a Pusztai Farkasok nevet, amihez

egy saj·t, ˙jonnan v·lasztott nevet is tol-

dottak. A szÈkelyhÌdi egyes¸let 2006-ban

lett hivatalosan bejegyezve, melynek je-

lenlegi elnˆke Guba JÛzsef (a Phoenix ka-

ratÈsainak edzıje ñ szerk. megj.).

ñ Hogyan v·lasztott·k ki a csapat ne-

vÈt? Ennek mi a tˆrtÈnete?

ñ A nÈv v·laszt·s·n·l a legfontosabb

szempont az volt, hogy egy jÛl hangzÛ ma-

gyar nÈv legyen, amit kˆnny˚ rom·n

nyelvre is lefordÌtani, ez·ltal megkˆnnyÌt-

ve az egyes¸let hivatalos bejegyzÈsÈt.

Visszagondolva igen tal·lÛ nevet siker¸lt

kiv·lasztanunk, hisz gyerekkoromban

mÈg itt is Èltek farkasok. EmlÈkszem,

Hamza b·csi, az akkori vadır lıtte ki az

utolsÛt, amit az akkori vad·szt·rsas·g Èp¸-

letÈben ·llÌtottak ki.

ñ Mivel foglalkozik a Pusztai Farka-

sok-Ìj·szegyes¸let?

ñ A mi csapatunk egy hagyom·nyırzı,

honfoglal·s kori hagyom·nyokat feleleve-

nÌtı Ìj·szegyes¸let. A felszerelÈs¸nk legna-

gyobb rÈszÈt saj·t kez˚leg, rÈgÈszeti lele-

tek, leÌr·sok Ès rajzok alapj·n kÈszÌtett¸k

el. R·jˆtt¸nk, hogy a legkonkrÈtabb bizo-

nyÌtÈk arra, ahogyan a honfoglal·s kori vi-

seletek, t·rgyak Ès fegyverek kinÈztek az,

ha mi magunk kÈszÌtj¸k el ıket. Ezt tudo-

m·nyosan kÌsÈrleti rÈgÈszetnek hÌvjuk.

Rengeteg Ìj·szesemÈnyen vesz¸nk rÈszt,

amelyek kˆz¸l a legismertebb tal·n az

”pusztaszeri NyÌlz·por, amelyhez renge-

teg ÈlmÈny Ès emlÈk f˚z minket. 2013-ban

megalapÌtott·k az Arany NyÌlhegy-dÌjat,

amely keretÈben minden Èvben h·rom

arany nyÌlhegyet adnak ·t az arra Èrdeme-

seknek a rendezvÈny alkalm·val. B¸szke-

sÈggel tˆlt el, hogy a Pusztai Farkasok az

alapÌt·s ÈvÈben kiÈrdemeltek egyet. A szi-

gethalmi harci bemutatÛknak is rendsze-

res rÈsztvevıi vagyunk Ès mindenhov·

szÌvesen megy¸nk, ahov· hÌvnak Ès v·r-

nak benn¸nket. 

A k¸lˆnbˆzı Ìj·szesemÈnyek mellett be-

mutatÛkat is tartunk. Tartottunk m·r Ìj·sz-

bemutatÛt ovisoknak, kis Ès kˆzÈpiskol·-

soknak, de MongÛlia magyarorsz·gi nagy-

kˆvetÈnek is. Ilyenkor egy ·ltalam hagyo-

m·nyos tˆrtÈnelemÛr·nak nevezett bemu-

tatÛban ismertetem meg a hallgatÛs·got az

Ìj·szattal, Ìjakkal, melynek vÈgÈn minden-

ki kiprÛb·lhatja cÈllˆvıi kÈpessÈgeit.

ñ H·ny Èves kortÛl Èrdemes elkezdeni

az Ìj·szatot?

ñ …n hat-hÈtÈves kortÛl aj·nlom a gyere-

keknek az Ìj·szatot, Ès azut·n majd a mun-

k·jukon Ès kitart·sukon m˙lik, hogy mi-

lyen szintre emelik a tud·sukat. L·nyok, fi-

˙k egyar·nt jˆhetnek, sıt b·torÌt·skÈnt

szeretnÈm elmondani, hogy most is van

kÈt kisl·nyunk, Kiss Vir·g-Csenge Ès Kiss

Bogl·rka, akik fiatal koruk ellenÈre, m·r

komoly dÌjakat nyertek, megyei bajnokok.

A gyerekek heti rendszeressÈggel egy-kÈt

alkalommal edzenek m·sfÈl-kÈt Ûr·t a haj-

dani Ny·rikert ter¸letÈn a szabadban vagy

az ott lÈvı pincehelyisÈgben.

ñ Ki a legidısebb Ñpusztai farkasî?

ñ A tagok kˆz¸l Èn vagyok a legidısebb,

viccesen szoktam mondani, hogy ha a JÛ-

isten is megsegÌt, jˆvı Èvben m·r hetven-

kedek Ès ez a versenyeken is Èrdekes for-

dulatokat hoz nÈha. Ha helyesen hat·roz-

z·k meg a korcsoportokat, Èn az ˙gyneve-

zett senior master kategÛri·ba szoktam ke-

r¸lni, ami az 55 Èv fˆlˆtti koroszt·lyt jelen-

ti. Ebben a kategÛri·ban m·r nem sokan

versenyeznek, Ìgy ·ltal·ban dobogÛs he-

lyet szerzek, de ha ˙gy adÛdik, azÈrt a fia-

talok kˆzt sem vallok ·m szÈgyent.

ñ Melyik volt a legemlÈkezetesebb pil-

lanata az Ìj·szegyes¸letben?

ñ Rengeteg emlÈkezetes pillanatunk volt,

nehÈz kˆz¸l¸k kiemelni egyet. Nagyon Èr-

dekes ÈlmÈny volt, mikor 2012-ben tal·l-

koztunk Ès bemutatÛt tarthattunk MongÛ-

lia magyarorsz·gi nagykˆvetÈnek, aki ar-

rÛl mesÈlt, hogy jelenleg Èpp filmet kÈszÌ-

tenek egy mongol st·bbal Batu k·n hord·-

irÛl Ès azokrÛl a helyekrıl, ahol a tat·rj·-

r·skor vÈgigvonultak. KÈt nap m˙lva rÈszt

vett¸nk az ”pusztaszeri NyÌlz·poron, ahol

hatalmas meglepetÈskÈnt Èrt minket, hogy

az odaÈrkezı mongÛliai st·b az ott jelenlÈ-

vı kˆr¸lbel¸l 1600 Ìj·szbÛl, minket, a

Pusztai Farkasokat v·lasztott ki Ès filmezett

le: felszerelÈseinket, t·rgyainkat, fegyvere-

inket. Hatalmas megtiszteltetÈs volt az is,

mikor a makÛi nÈpt·nccsoport felkÈrt

minket az Emese ·lma t·ncj·tÈkban valÛ

vendÈgszereplÈsre, melynek tˆbbszˆrˆ-

sen eleget is tett¸nk.

ñ Mit jelent ˆnnek az Ìj·szat?

ñ A legegyszer˚bb az lenne, ha egy szÛra-

koz·s, kedvtelÈs lenne, de nekem az Ìj·-

szat mindig valami sokkal komolyabbat je-

lentett. Szerintem nagyon fontos, hogy mi-

nÈl tˆbbet beszÈlj¸nk Ès foglalkozzunk a

magyar tˆrtÈnelemmel, az Ìj·szat ·ltal is

felelevenÌtve azt, Ìgy nagyban hozz· tu-

dunk j·rulni a magyars·gtudat megszil·r-

dÌt·s·ban. Itt, ahol Èl¸nk, ez a magyars·g-

tudat vel¸nk sz¸letik, mÈgis a mai fiatalok

lelkÈben ezt el kell ¸ltetni Ès erısÌteni kell,

hogy ne szakadjanak el gyˆkereiktıl.

⁄gy gondolom, hogy mint minden sport,

az Ìj·szat is fegyelemre Ès egym·s Ès ˆn-

maguk ir·nti tiszteletre tanÌt Ès nem utolsÛ-

sorban, ha egy ilyen sportcsapatban van-

nak fiataljaink, a sz¸lık is nyugodt szÌvvel

engedhetik el ıket, mert tudj·k, hogy jÛ

helyre jˆnnek.

ñ Az unok·i tov·bbviszik-e az Ìj·szat

ir·nti szeretetet Ès elkˆtelezettsÈget?

ñ A v·laszom igen Ès nem egyar·nt. Mind-

egyik¸knek van Ìj·szfelszerelÈse Ès al-

kalmankÈnt rÈszt vesznek k¸lˆnbˆzı

Ìj·szversenyeken Ès esemÈnyeken, de

az Ìj·szkod·ssal egyik¸k sem foglalko-

zik aktÌvan, jelenleg m·s sport·gak

ir·nt Èrdeklıdnek

ñ Ha egy szÛval vagy kifejezÈssel jel-

lemezhetnÈ ˆnmag·t, mi lenne az?

ñ Nagyfok˙ kreativit·s Ès lustas·g, sok-

szor az egyik a m·sik rov·s·ra megy.

Itt m·r a konyh·ban ¸lı diÛbelet puco-

lÛ felesÈge is becsatlakozik a beszÈlge-

tÈsbe Ès b¸szkÈn mesÈl a helyi refor-

m·tus templom udvar·n kÈsz¸lt v·r-

makettrıl, melyet a fÈrje saj·t kez˚leg

kÈszÌtett egy korabeli tervrajz alapj·n a

reform·ciÛ ¸nnepÈre. …kes bizonyÌtÈ-

k·ul annak, hogy a kreativit·s bizony

sokkal erısebb, mint a felemlegetett

lustas·g.

V. B.

Az öreg pusztai farkas története
Id. Bokor Zolt·n, az Ìj·szegyes¸let alapÌtÛ tagja: az Ìj·szat megszil·rdÌtja a magyars·gtudatot
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t·mogatta: SzÈkelyhÌd V·ros

Polg·rmesteri Hivatala
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EdzÈs a Stubenberg-kastÈly pincealag˙tj·ban

fotók: D. Mészáros Elek


