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Nem zet kö zi si ke re ket 
gyűj tött be a Mo za ik

Ki ma gas ló 
ered mé nyek

Dí jaz ták 
a leg job ba kat
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A Ta len tum nagy dí jat
Moroianu An na kap ta

Med ve bo csot kí noz tak 
Ágos ton fal ván

3

El já rás in dul el le nük

Böjte Fe renc • Hány éves a vá ros?

El ső írá sos em lí té sé nek 795. év for du ló ja je gyé ben tel -
tek Barót idei vá ros ün ne pé nek nap jai. Mint ilyen,
Barót Szé kely föld leg ré geb bi te le pü lé se ként tartatik
szá mon, eb ben a rang sor ban csak egy má sik er dő vi -

dé ki te le pü lés, Miklósvár fa lu elő zi meg, mely nek el -
ső írá sos em lí té se 1211-ből szár ma zik. 1224-ben II.
And rás (End re) Ár pád-há zi ma gyar ki rály írás ba fog -
lal ja az er dé lyi szász te le pe sek ki vált sá ga it, eb ben em -
lít egy Bor alt ne vű he lyet, mely so kak sze rint csak is
Barót le he tett.

• Folytatás az 5. oldalon

Ingyenes látásvizsgálat 
és szemészeti szakrendelés.

Székelyudvarhely 
Merkúr áruház

Telefon: 0784 354 854

Var ga Manassé • A le gen da sze -
rint az öreg fő nix ham va i ból egy új,
fi a tal fő nix szü le tik, így tart va fenn
a fo lya ma tos meg úju lást. Ezt az el -
vet kö vet ve ké ne az em be rek nek is
a hasz ná la ti esz kö ze i ket elő ál lí ta -
ni uk, de saj nos az új ra hasz no sí tás
még nem ér te el azt a szin tet, hogy
ez ma ra dék ta la nul meg old ha tó le -
gyen, s a ré gi hasz ná la ti esz kö zök -
ből és gé pek ből egy új szü let hes sen.
Ám ilyen cé lú tö rek vé sek ből egy re
több van már. A leg is mer tebb pél -
da az au tók roncs prog ram ja, ami
egy re in kább ola jo zot tan mű kö dik,
de Er dő vi dé ken ez saj nos még ke -
vés em bert érint, mi vel a ré gi au tó -
ron csot (ami ugyan bő ven ke rül)
csak va do na túj au tó vá sár lá sa ese -
tén szá mít ják be. Ked vez mény ide
vagy oda, vall juk be, ke vés em ber -
nek van tő ké je ah hoz, hogy tel je sen
új au tót vá sá rol has son.
Ta valy elő re lé pés tör tént! Na, nem
az au tók árai iga zod tak az er dő vi -
dé ki bé rek hez, ha nem a roncs prog -
ra mot be ve zet ték a főbb ház tar tá si
esz kö zök re is, ami je len leg is zaj lik.
A má jus vé gén el in du ló idei prog -

ram ra a kör nye zet vé del mi mi nisz -
té ri um köz le mé nye sze rint az ösz -
sze sen 40 mil lió lej nyi el kü lö ní tett
tá mo ga tást már az in du lás nap ján
el hap pol ták, ám utó lag ös  sze sen
csak 11,7 mil lió lej re vá sá rol tak
ház tar tá si gé pe ket, így 28,3 mil lió
lej to vább ra is ren del ke zés re áll.  A
köz le mény sze rint hét fő reg gel 10
órá tól le het új ra irat koz ni a ház -
tar tá si gé pek roncs prog ram já ban
fel nem hasz nált ér ték je gyek re. To -
váb bi jó hír – ami Ro má ni á ban
még min dig hi he tet len nek tű nik –,
hogy az ér de kel tek ki zá ró lag
online, a Kör nye zet vé del mi Alap
hon lap ján je lent kez het nek
(www.afm.ro). A mű ve let 5-10
perc nél nem igé nyel töb bet. A
roncsautóprogramhoz ha son ló an
az ér de kel tek ér ték utal ványt
(voucher) kap nak, amit új ener -
gia ta ka ré kos gé pek vá sár lá sá ra
hasz nál hat nak. A prog ram ke re té -
ben mo só gé pet, mo so ga tó gé pet,
lég kon di ci o ná ló be ren de zést, hű tő -
szek rényt vagy fa gyasz tó lá dát le het
vá sá rol ni, és ez még nem min den,
mert idén a tá mo ga tást a te le ví zió-

ké szü lé kek re is ki ter jesz tet te a kor -
mány. A je lent ke zés hi te le sí té se el -
tart hat pár na pig, de ha a ké rel me -
zők min dent a le ír tak nak meg fe le -
lő en töl te nek ki, ak kor szin te biz -
tos, hogy meg kap ják a vouchert. A
vouchert a sza bály zat ban meg ne -
ve zett cé gek nél le het le vá sá rol ni.
Ami kor a vá sár ló meg kap ja az új
ház tar tá si gé pet, le kell ad nia egy
ugyan olyan, nem mű kö dő, vagy
ke vés bé energiahatékony esz közt.
Ér de mes an nak utá na jár ni, hogy
az adott ke res ke dés a ház hoz szál lí -
tás so rán át ve szi-e a ré gi ház tar tá -
si gé pet, vagy azt a cég va la me lyik
gyűj tő pont ján kell le ad ni. 
Hogy te gyek em lí tést a lé nyeg ről is,
jöj je nek a szá mok! Egy A++ ener -
gia ha té kony sá gi be so ro lá sú mo só -
gép meg vá sár lá sa ese tén 200 le jes,
az A+++-osért pe dig 300 le jes ér -
ték utal vány jár. Az A++-os mo so -
ga tó gé pe kért 300 lej, míg az A+++
ener gia ha té kony sá gú a kért 400 lej
ér té kű vouchert ad nak. 

Ház tar tá si gé pek új já szü le té se

• Folytatás a 3. oldalon

Láz ár Szi lárd • A Beth len Gá bor
Alap ke ze lő Zrt. tá mo ga tá sá val
anya or szá gi vá ro sok hi va ta li dol go -
zói tet tek ki rán du lást vi dé kün kön,
fel tér ké pez ve azt a jö vő év ben ide
lá to ga tó di á kok szá má ra. A pe da -
gó gu sok ból ál ló cso port a Monori
Tan ke rü le ti Köz pont ból ér ke zett
vi dé künk re, és jú ni us 9–14. kö zött

több tu risz ti kai, kul tu rá lis és szak -
mai prog ra mon egy aránt részt vett,
amely el mon dá suk sze rint rá lá tást
biz to sí tott fő ként az er dé lyi ok ta tá -
si rend szer hely ze té re, de Er dő vi -
dé ken ta ní tó pe da gó gu sok kal is
volt al kal muk esz me cse rét foly tat -
ni, pél dá ul Vargyason, Baróton il -
let ve Bardocon is.

Anya or szá gi pe da gó gu sok tér ké pez ték fel vi dé kün ket
Jö vő től Er dély ből is le het pá lyáz ni a

Ha tár ta la nul! ke re tén be lül

Böjte Ferenc • Az idei Barót Na pok
al kal má val több sport ren dez vény is
zaj lott a vá ros ban, így pél dá ul sakk -
ver senyt, te nisz- és asz ta li te nisz tor -
nát, bi li árd ver senyt, streetball ver -
senyt, és több kor osz tály szá má ra
fo ci baj nok sá got, va la mint te rem fo ci
baj nok sá got is szer vez tek.
Mint azt Láz ár Csa bá tól, a Baróti

Vá ro si Sport Club Focisulijának
edző jé től meg tud tuk, ez már a har -
ma dik al ka lom volt, hogy a vá ros -
na po kon fo ci tor nát szer vez tek,
ame lyet ez út tal is han gu la tos nak, si -
ke res nek köny vel het tek el, hi szen
nem ke ve sebb, mint 24 csa pat je -
lent ke zett a tor ná ra a kü lön bö ző
kor osz tály ok ban.

Spor to lás sal töl tött vá ros na pok

Hat sport ág ban 
több szá zan ver se nyez tek

• Folytatás a 7. oldalon

• Folytatás a 4. oldalon
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A Baróti Focisuli csapata nyerte a főzőversenyt
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Da ci an Cioloş lett a li be rá lis EP-frakció ve ze tő je
Da�ci�an�Cioloşvolt�ro�mán�mi�nisz�ter�el�nö�köt�vá�lasz�tot�ta�ve�ze�tő�jé�nek�szer�dán�az�Újít�-
suk�meg�Eu�ró�pát� (Renew�Europe)�név�re�ke�resz�telt� li�be�rá�lis� eu�ró�pai�par�la�men�ti
frak�ció.�Cioloş 64�sza�va�za�tot�ka�pott,�míg�ri�vá�li�sa,�a�hol�land�Sophie�in�‘t�Veld�42-t.
Frederick�Federley�svéd�kép�vi�se�lő�elő�ző�nap�vis��sza�lé�pett,�mi�u�tán�egy�ér�tel�mű�vé�vált
a�ko�ráb�bi�kor�mány�fő�győ�zel�me,�aki�mö�gött� töb�bek�kö�zött�Emmanuel�Macron
fran�cia�el�nök�párt�ja�és�a�spa�nyol�Ál�lam�pol�gár�ok�(Ciudadanos)�is�fel�so�ra�ko�zott. „Az
RE�új�re�mény�Eu�ró�pa�és�min�den�eu�ró�pai�szá�má�ra”�–�ír�ta�Cioloşa�Twitteren.�A�Sza�-
bad�ság,�Egy�ség,�Szo�li�da�ri�tás�Párt�ja�(PLUS)�el�nö�ke,�aki�a�Ment�sé�tek�meg�Ro�má�ni�át
Szö�vet�ség�gel�(USR)�al�ko�tott�USR–PLUS�ko�a�lí�ció�lis�tá�ján�ju�tott�be�az�EP-be�a�má�jus
26-i�vá�lasz�tá�so�kon.�Az�Újít�suk�meg�Eu�ró�pát�(Renew�Europe)�frak�ci�ót�kö�zö�sen�ala�-
kí�tot�ta�Emmanuel�Macron�fran�cia�el�nök�párt�ja,�a�République�En�Marche�és�az�eu�-
ró�pai�li�be�rá�li�so�kat�ed�dig�tö�mö�rí�tő�Li�be�rá�li�sok�és�De�mok�ra�ták�Szö�vet�sé�ge�(ALDE).
Macron�ál�lí�tó�lag�a�ne�ga�tív�bel�po�li�ti�kai�konnotációk�mi�att�sze�ret�te�vol�na,�ha�a�li�be�-
ra�liz�mus�ra�va�ló�uta�lás�ki�ke�rül�a�frak�ci�ók�ne�vé�ből.

(maszol.ro)
Phi la del phia ki kö tő jé ben 16 ton ná nyi ko ka int ko boz tak el
Ti�zen�hat�ton�ná�nyi�ko�ka�int�ko�boz�tak�el�ked�den�egy�ha�jó�ról�az�ame�ri�kai�ha�tó�sá�gok
a�penn�syl�vaniai�Phi�la�del�phia�ki�kö�tő�jé�ben.�A�több�mint�egy�mil�li�árd�dol�lár�érté�kű
ra�ko�mány�le�fog�la�lá�sa�az�Egye�sült�Ál�la�mok�tör�té�ne�té�nek�egyik�leg�na�gyobb�ká�bí�tó�-
szer�fo�gá�sa�volt.�A�rend�őr�sé�gi�ak�ci�ót�és�ered�mé�nyét�a�phi�la�del�phi�ai�ügyész�ség�je�-
len�tet�te�be�ked�den�es�te�Twitteren.�A�hi�va�tal�kö�zöl�te,�hogy�a�ha�jó�tel�jes�le�gény�sé�gét
le�tar�tóz�tat�ták,�és�a�szö�vet�sé�gi�ha�tó�sá�gok�na�po�kon�be�lül�vá�dat�emel�nek�el�le�nük. A
ha�jó�hét�főn�ér�ke�zett�Phi�la�del�phia�ki�kö�tő�jé�be�li�bé�ri�ai�zász�ló�alatt.�Ko�lum�bi�á�ból�in�-
dult�má�jus�31-én,�és�Pa�na�mán,�va�la�mint�a�Ba�ha�má�kon�ke�resz�tül�ha�jó�zott�az�Egye�-
sült�Ál�la�mok�ba.�A�ha�jó�zá�si�vál�la�lat�köz�le�ményt�adott�ki,�amely�ben�hang�sú�lyoz�ta,
hogy�min�den�ben�együtt�mű�kö�dik�az�ame�ri�kai�rend�őr�ség�gel�és�a�ká�bí�tó�szer-el�le�nes
hi�va�tal�lal�(DEA).

(mti)
Har gi ta me gye pre fek tu sá nak le mon dá sát kö ve tel ték Csík sze re dá ban a tün te tők
Több�száz,�Szé�kely�föld�kü�lön�bö�ző�tér�sé�ge�i�ből�ös��sze�se�reg�lett�tün�te�tő�kö�ve�tel�te�ked�-
den�Har�gi�ta�me�gye�pre�fek�tu�sá�nak�le�mon�dá�sát�Csík�sze�re�dá�ban�azon�a�de�monst�rá�-
ci�ón,�ame�lyet�az�Er�dé�lyi�Ma�gyar�Nép�párt�(EMNP)�hir�de�tett�meg�az�úzvölgyi�ka�to�-
na�te�me�tő�kö�rü�li�bot�rány�mi�att�-�de�rült�ki�a�Székelyhon.ro�er�dé�lyi�hír�por�tál�hely�szí�ni
be�szá�mo�ló�já�ból.�A�csík�szer�dai,�il�let�ve�Székelyudvarhelyről,�Gyergyószentmiklósról,
Sóvidékről,�Szent�egy�há�zá�ról�és�Ma�ros�vá�sár�hely�ről�ér�ke�zett�tün�te�tők�Kegyeletsértés!,
Nem�hagy�juk�a�te�me�tőn�ket,�Mond�jon�le�a�prefektus!,�Véd�jük�meg�ma�gun�kat,�véd�-
jük�meg�Er�délyt!�fel�ira�tú�mo�li�nó�kat�emel�tek�a�ma�gas�ba.�Csomortányi�Ist�ván,�az
EMNP�el�nö�ke�a�tün�te�té�sen�mon�dott�be�szé�dé�ben�úgy�ér�té�kel�te:�most�már�lep�le�zet�-
len�mó�don,�köz�vet�len�ost�rom�zaj�lik�az�er�dé�lyi�ma�gyar�ság�el�len.�,,Nincs�szük�sé�günk
Er�dély�ben�hely�tar�tók�ra,�ezért�kö�ve�tel�jük�Jean-Adrian�Andrei�(Har�gi�ta�me�gyei)�pre�-
fek�tus�le�mon�dá�sát!�Nem�fe�lel�het�nek�megyéinkért�olya�nok,�akik�nem�a�he�lyi�la�kos�-
ság� ér�de�ke�it� kép�vi�se�lik.�Nincs� szük�sé�günk�bu�ka�res�ti,�mi�nisz�té�ri�u�mi� gyám�ság�ra,
ezért�kö�ve�tel�jük,�hogy�az�úzvölgyi�ka�to�na�te�me�tőt�hagy�ják� jo�gos� tu�laj�do�no�sá�nál,
Csíkszentmárton�köz�ség�nél.�Ugyan�ak�kor�kö�ve�tel�jük,�hogy�a�szom�széd�me�gyék�ál�-
tal�el�csa�tolt�te�rü�le�te�ket�ad�ják�vis��sza�köz�sé�ge�ink�fenn�ha�tó�sá�ga�alá”�–�je�len�tet�te�ki�az
EMNP�el�nö�ke.

(transindex.ro)
Ha lá los orvostúlterheltség – sok egész ség ügyi szak em ber nem éri meg a
nyugdíjaskort
Or�szá�gos�fel�há�bo�ro�dást�vál�tot�tak�ki�az�or�vos�tár�sa�da�lom�ban�azok�a�kö�zel�múlt�be�li
ha�lál�ese�tek,�ame�lyek�ál�do�za�tai�a�fe�hér�kö�pe�nye�sek�kö�zül�ke�rül�tek�ki.�Szak�em�be�rek
sze�rint�az�or�vo�sok�vár�ha�tó�élet�tar�ta�ma�sok�kal�ki�sebb,�mint�más�szak�ma�be�li�ek�ese�-
té�ben,�és�ez�Ro�má�ni�á�ban�hat�vá�nyo�zot�tan� igaz,�ahol�még� in�kább�túl�ter�hel�tek�az
egész�ség�ügy�ben�dol�go�zók.�A�sú�lyos�prob�lé�má�ra�gyógy�írt�je�len�te�ne,�ha�az�ügye�let�-
ben�eltötött�hos��szú�órá�kat�be�le�szá�mol�nák�a�szol�gá�la�ti�idő�be,�így�még�az�előtt�nyug�-
díj�ba�me�het�né�nek,�mi�e�lőtt�tel�je�sen�„le�épül�nek”.A�ren�ge�teg�mun�ka,�a�hos��szú�ügye�-
le�tek,�a�ki�al�vat�lan�ság,�de�el�ső�sor�ban�a�stressz�mi�att�az�or�vo�sok�ko�ráb�ban�meg�hal�-
nak,�mint�más�szak�mák�kép�vi�se�lői:�a�sta�tisz�ti�kák�sze�rint�a�fér�fi�ak�har�ma�da,�a�nők
fe�le�nem�éri�meg�a�nyug�dí�ja�zást�–�mond�ta�el�meg�ke�re�sé�sünk�re�Vass�Le�ven�te.�A�túl�-
ter�helt�or�vos�nak hét�főn�24�órás�ügye�le�tet�kel�lett�vol�na�el�lát�nia.�A�tra�gé�dia�hal�la�tán
az�ál�do�zat�szá�mos�or�vos�tár�sa�fel�há�bo�ro�dott�hang�vé�te�lű�be�jegy�zést�tett�köz�zé�a�vi�-
lág�há�lón.�Az�el�hunyt�egyik�kol�lé�gá�ja,�a�Szeben�me�gyei�sür�gős�sé�gi�kór�ház�ban�dol�-
go�zó�Cristina�Adi�Opriţa�be�je�len�tet�te,�nem�haj�lan�dó�több�ügye�le�tet�vál�lal�ni,�mert
„an�nál�ször�nyűbb�nincs,�mint�ami�kor�kép�te�len�vagy�meg�men�te�ni�egyik�or�vos�kol�-
lé�gád�éle�tét”.�(…)

Lapunk megjelenését támogatja
az RMDSZ és a 

Communitas Alapítvány

A� Ta�nu�lók� Há�zá�nak� ötö�dik� osz�tá�-
lyos� csa�pa�ta� (Ve�res�Sza�bi�na,�Trinfa
Ré�ka-Mó�ni�ka,�Kolcza�Ni�ko�lett,�De�-
ák� Irin�gó,� Bartha� Esz�ter,� Gás�pár
Abi�gél,� Zsig�mond� Kin�ga,� Csá�szár
Éva-An�na,�Tókos�Zsu�zsan�na)� kép�-
vi�sel�te� Barótot� a� vászlói� (Vaslui)
Nem�zet�kö�zi�Tor�na-�és�Tánc�fesz�ti�vá�-
lon� jú�ni�us� 7–8-án.� A� ver�se�nyen
Mold�vá�ból,� Bul�gá�ri�á�ból,� Uk�raj�ná�-
ból�és�Ro�má�ni�á�ból�ös��sze�sen�46�te�le�-
pü�lés�ről�vol�tak�ver�seny�zők.
Dimény�Ol�ga� ta�nár�nő� fel�ké�szí�té�sé�-
nek�ered�mé�nye�ként�a�lá�nyok�az�ak�-
ro�ba�ti�kus� tánc�cal� el�ső� he�lye�zést,� a
fan�tá�zia�ko�re�og�rá�fi�á�val�má�so�dik�he�-
lye�zést�ér�tek�el.
Kö�szö�net�a�ta�nár�nő�nek,�Hajdó�Zol�-
tán� au�tó�busz�ve�ze�tő�nek� a� biz�ton�sá�-
gos�uta�zá�sért,�va�la�mint�a�kí�sé�rő�szü�-
lők�nek:� Tókos� Flo�ren�ti�ná�nak� és
Mitra�Zsu�zsá�nak.

AEROGYM�meg�ne�ve�zé�sű�Nem�zet�-
kö�zi�Ae�ro�bic�ver�senyt�szer�ve�zett�az
ara�di� Ta�nu�lók� Pa�lo�tá�ja� jú�ni�us� 7–8
kö�zött,� me�lyen� Ro�má�ni�á�ból,� Ma�-
gyar�or�szág�ról,�Mold�vá�ból�és�Orosz�-
or�szág�ból� ös��sze�sen� 19� csa�pat� vett
részt.� A� Baróti� Ta�nu�lók� Klub�ját
a nul�la�dik�osz�tály�öt�ta�gú�cso�port�ja

kép�vi�sel�te,� akik� a� ka�te�gó�ri�á�juk�ban
má�so�dik� dí�jat� és� Ve�res� Hen�ri�et�ta
egyé�ni�ben�har�ma�dik�dí�jat�ka�pott.�
A�csa�pat� tag�jai: Bede�Tí�mea,�De�ák
Lu�ca,� Kolumbán� Ka�mil�la,� Szebeni

Zsa�nett,�Ve�res�Hen�ri�et�ta.
Szép�volt�lá�nyok!
A�csa�pa�to�kat�Dimény�Ol�ga�ta�nár�nő
ké�szí�tet�te�fel.

Láz ár Szi lárd

Ki ma gas ló ered mé nyek

Nem zet kö zi si ke re ket gyűj tött be a Mo za ik

Na�pon�ta�ol�vas�ha�tunk�ar�ról,�hogy�a�vi�-
lág�or�szá�gai�sor�ra�tilt�ják�be�a�mű�anyag
zacs�kó�kat,�vagy�ar�ról,�hogy�iszo�nyú�an
meg�adóz�tat�ják� a� for�gal�ma�zá�sát� és
hasz�ná�la�tát.�Ez�zel�pár�hu�za�mo�san�ar�-
ról�is�ol�vas�ha�tunk,�hogy�a�szél�ső�sé�ges
idő�já�rás� elég� gyak�ran� meg�mu�tat�ja
tom�bo�ló,� pusz�tí�tó� ere�jét:� golf�lab�da
mé�re�tű�je�gek�po�tyog�tak�Bi�har�me�gyé�-
ben,�ut�cá�kat�önt�el�a�hir�te�len�le�zú�du�-
ló�csa�pa�dék,�gi�gan�ti�kus�men��nyi�sé�gű
jég�ol�vadt�el�Grön�lan�don.�
Ta�lán� ezt� ne�vez�het�jük� el�len�té�tes
pár�hu�zam�nak.�A�meg�ne�ve�zés�para-
doxona�Föl�dünk�tör�té�né�sé�it�fog�lal�ja
ma�gá�ba.�Még�min�dig�ke�vés�az�a�cse�-
le�ke�det� az� em�be�rek� ré�szé�ről,� ami
las�sí�ta�ná� a� Föld� el�hasz�ná�lá�sá�nak,
fel�élé�sé�nek� fo�lya�ma�tát.� Az� a� fo�lya�-
mat,� ami�ről� nap,� mint� nap� be�szé�-
lünk,�meg�oszt�juk�a�kü�lön�bö�ző�szo�ci�-
á�lis� há�ló�kon� és� je�len� ál�lás� sze�rint� is
csak�el�mé�le�ti�sí�kon�mű�kö�dik.�Az�erős
ki�vé�tel� pró�bál�ko�zá�sa� nem� ele�gen�dő
ah�hoz,�hogy�a�negatívitásba�bur�ko�ló�-
zó�ál�ta�lá�no�sí�tást�el�ke�rül�jük.�Nem�elég
ró�la�be�szél�ni,�cse�le�ked�ni�kell,�mert�hi�-
á�ba� tilt�ják� be� a� mű�anyag� zacs�kók
hasz�ná�la�tát,� ha�még�mai� na�pig� sem

gyűjt�jük� sze�lek�tí�ven� a� hul�la�dé�kot� és
nem� fi�gye�lünk� a� min�ket� kö�rül�ve�vő
ter�mé�szet�re.�
Egy�olyan�té�má�ról�be�szé�lünk,�ami�nek
szám�ta�lan� as�pek�tu�sa� lé�te�zik� és� csak
lát�szó�lag� is�mét�lőd�nek� a� gon�do�la�tok.
Min�dig�van�új�meg�kö�ze�lí�té�si� le�he�tő�-
ség.�Ma�gunk�nak�kö�szön�het�jük�a�bajt.
Az,�hogy�az�év�szak�ok�egy�be�ol�vad�nak
és� a� nyár� cím�szó� alatt� iga�zi� tró�pu�si
idő�já�rás�ban� van� ré�szünk� sa�ját� ma�-
gunk�nak� kö�szön�het�jük:� ká�ni�ku�lá�ból
hir�te�len�apo�ka�lip�ti�kus�jég�eső�és�vi�har
és�így�ala�kul�ki�a�sor�min�ta,�ami�az�el�-
múlt�idő�sza�kot�jel�le�mez�te.�
Nap,�mint�nap�ol�vas�ha�tunk�olyan�írá�-
so�kat,� ame�lyek� ar�ról� szól�nak,� hogy
hány� éve� van�még� hát�ra� a� Föld�nek.
Egyes� tu�dó�sok� sze�rint� 12� év,�má�sok
2050-re�jó�sol�ják�a�tel�jes�el�hasz�ná�lást.
Az�egész�fo�lya�mat�ki�in�du�ló�pont�ja�az,
amit� a� 2000-es� évek�ben�még� so�kan
egy�rossz�vicc�ként�fog�tak�fel.�Igen,�va�-
ló�ban�sú�lyos�sza�vak�ezek,�de�a�glo�bá�-
lis� fel�me�le�ge�dés�és�az�üveg�ház�ha�tá�sú
gá�zok� ki�bo�csá�tá�sa� min�den�nap�ja�ink
tra�gé�di�á�ját�idé�zi�elő.�A�tu�dó�sok�ku�ta�-
tá�sá�nak� ered�mé�nyei� azt� iga�zol�ják,
hogy�po�ko�li�nya�rak�vár�nak�ránk.�Sor�-

ra�fog�nak�meg�dől�ni�a�me�leg�re�kor�dok
és�nagy�ban�be�fog�ja�folyásolni�az�ég�-
haj�lat�vál�to�zá�so�kat�is.�
Az� egyik� leg�drasz�ti�ku�sabb� ese�mény,
ami� az� el�múlt� na�pok�ban� tör�tént,
Grön�lan�don� ment� vég�be:� egyet�len
nap�alatt�két�mil�li�árd�ton�na�jég�ol�vadt
el.�Meg�van�a�gon�do�lat?�A�hir�te�len�jött
ká�ni�ku�la�nem�csu�pán�min�ket,�ha�nem
az�egész�Föl�det�be�fo�lyá�sol�ja.�
Nem�elég�sé�ges�az,�hogy�a�vi�lág�bor�-
zal�ma�i�nak� fo�tó�it�meg�néz�zük,� el�ször�-
nyül�kö�dünk�és�meg�oszt�juk�a�kü�lön�-
bö�ző� szo�ci�á�lis� há�ló�kon.� Ezek� már
meg�tör�tént�ese�tek.�Mi�kell�vál�toz�tas�-
sunk� a� hoz�zá�ál�lá�sun�kon.�Hi�szen,� ha
nincs� vál�to�zás,� ak�kor� to�vább�ra� is� a
rossz� ese�mé�nye�ket� fog�juk� szem�lél�ni.
To�vább�ra� is�azt� fog�juk�vár�ni,�hogy�a
tu�dó�sok�mi�lyen�ne�ga�tív�ku�ta�tá�si�ered�-
mé�nyek�kel�áll�nak�elő.�
Je�len�írás�sal�nem�a�pá�tosz�és�a�si�rán�-
ko�zás�volt�a�cé�lom.�Ezek�a�sű�rí�tett�té�-
nyek� min�den� ha�tás�va�dá�szat� nél�kül
let�tek�ös��sze�fog�lal�va.�Ül�tes�sünk� fá�kat,
fi�gyel�jünk�a�kör�nye�zet�re�és�fi�gyel�jünk
oda�ma�gunk�ra,�hogy�mit�és�mi�ért�te�-
szünk.�

Nagy Egon

Idő jós ok és tu dó sok há ló já ban: mit bír még el a Föld?
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ESEMÉNYNAPTÁRHáz tar tá si gé pek új já szü le té se
A lég kon di ci o ná ló be ren de zé se kért
(akár A++, akár A+++ ka te gó ri á ba
tar toz nak) 400 le jes ér ték jegy jár. Az
A++ ener gia ha té kony sá gi be so ro lá -
sú hű tő szek ré nye kért és fa gyasz tó lá -
dá kért 300 le jes, az A+++-osokért
400 le jes vouchert ad nak. Az A és
A+ ka te gó ri ás te le ví zió kért 200 le -
jes, míg az A++ és A+++ be so ro lá -
sú a kért 400 le jes ér ték utal vány jár. 

Fon tos, hogy ami az ára kat il le ti, kö -
rül te kin tő en jár junk el. Ér de mes
rend sze re sen el len őriz ni az ára kat,
mert gyak ran elő for dul, hogy bi zo -
nyos cé gek ilyen ked vez mé nyek so -
rán fel jebb tor nás  szák a ter mé ke ik
alap árát, így meg té veszt ve a vá sár -
lót. Ha egy kí vánt ter mék nincs rak -
tá ron, ér de mes pár na pig vár ni, hát -
ha fel töl tik a kész le tet. Kör nye zet vé -

del mi okok ból nem aján lott a még
hi bát la nul mű kö dő ré gi esz kö zö ket
le ad ni, ami hasz nál ha tó, de nem
sze ret nénk to vább igény be ven ni,
in kább aján dé koz zuk vagy ado má -
nyoz zuk el. Roncs nak mi nő sü lő,
hasz nál ha tat lan gé pet nem ne héz
ta lál ni, szin te min den ház tar tás ban
há nyód nak ilye nek. 

Var�ga�Manassé

Dí jaz ták a leg job ba kat

A Ta len tum nagy dí jat Moroianu An na kap ta
A Gaál Mó zes Ál ta lá nos Is ko la
VIII. osz tályt vég zett ta nu ló i nak
idei bal la gá sán az ál ta lá nos is ko lá -
ban leg jobb ered mé nye ket el ért ta -
nu ló nak ki já ró Ta len tum nagy dí jat
Moroianu An na kap ta.
Idén négy vég zős osz tály volt, me -
lyek osz tály fő nö kei mél tat ták és
dí jaz ták a leg jobb ta nu ló kat. A
VIII. B. osz tály ból Tordai Ákos
9,97-es ál ta lá nos sal lett el ső, a C.
osz tály ból Gálicza Er vin 9,92-es
ál ta lá nos sal vég zett, ugyan en  nyi
volt a mé di á ja a VIII. D. leg jobb
ta nu ló já nak, Bódi-Kolumbán Ág -
nes nek is. A VIII.F. osz tály ból
Kalányos Be at rix és Kalányos La -
ci ka ta nu lók tel je sít mé nyét mél tat -
ták. Angheluţă Jo lán, Zajzon Csa -
ba, Gál Ka ta lin és Bocs kor
Zsuzsánna osz tály fő nö kök től
mind egyi kük ju tal mat ve he tett át.
A leg ki emel ke dőbb tel je sít ményt
nyúj tó di á kot idén is a Ta len tum
nagy díj jal ju tal maz ták, ezt
Moroianu An na, a VIII.B. osz tály

vég ző se ve het te át, akit osz tály fő -
nö ke, Angheluţă Jo lán kü lön is
mél ta tott.
„Az évek so rán ered mé nye sen, mél -
tó képp kép vi sel te az is ko lát a kü -
lön bö ző me gyei, il let ve or szá gos
tan tárgy ver se nye ken. Tisz te let tu dó,
se gí tő kész, kre a tív és meg bíz ha tó

di ák ja volt is ko lánk nak” – mond ta
ró la.
Az ün nep sé gen Bán An na má ria
igaz ga tó és Sza kács Lász ló al pol -
gár mes ter tar tot tak be szé det,
Sántha Esz ter di ák a ta nu lók ne vé -
ben bú csú zott a bal la gók tól.

Böjte�Fe�renc

Med ve bo csot kí noz tak Ágos ton fal ván

El já rás in dul el le nük
Nagy fel há bo ro dás öve zi azt a vi -
de ót, amin több fér fi egy két ség -
beeset ten üvöl tő med ve bo csot kí -
noz a Bras só me gyei Ágos ton fal va
ha tá rá ban. A Facebookon és a
Youtube videomegosztó por tá lon
ter jen gő fel vé te len lát szik, egy fér fi
egy üvöl tö ző med ve bo csot tart a
ke zé ben. Az ál la tot egy má sik fér fi
bot tal in ge re li, míg töb ben fil me -
zik az ese tet.
Ahogy ar ról több hír ol dal is be szá -
molt, a fel vé te lek nyo mán ki vizs -
gá lást in dí ta nak a ha tó sá gok, a
Bras só Me gyei Rend őr-fő ka pi -
tány ság pe dig kö zöl te, orv va dá szat

és ál lat kín zás cí mén in dí tot tak el -
já rást az ügy ben. Mint a be szá mo -
lók ból ki de rül, a tet te sek er dei gyü -
mölcs-sze dés köz ben ta lál tak rá a
med ve bocs ra, amit ké sőbb el en -
ged tek, így az ál lat vis  sza ju tott az
er dő be.
A fel vé tel alatt so kan ki fe jez ték
nem tet szé sü ket, volt aki meg je -
gyez te, hogy ha az anya med ve ne -
tán rá juk tá mad emi att, ak kor biz -
to san ki lö vik, mi vel em be ri éle tet
ve szé lyez te tett vol na, mi köz ben
csak a ki csi nyét vé di a meg gon do -
lat lan gyü mölcs sze dők től. 

Láz�ár�Szi�lárd

IV. Székeyföldi le ven du la fesz ti vál
Csekefalván

Ha gyo mány őr zők 
– Jur ta és ne mez ké szí tő tá bor

Ős�ma�gyar�ha�gyo�má�nyok,�jurtakészítés,�ne�me�ze�lés�–�ki�csik�nek�és�na�-
gyok�nak!�

Ez út tal a jur ták el ké szí té sé ről és a ne me ze lés ről le het 5 na pon át ta nul -
ni, ha ke vés be no mád, de min den képp le gen dá ba il lő tá bor ke re té ben. A
ma gyar ság tu dat fej lő dé sé ről, ré gi ele me i ről, ame lyek ma is meg ha tá ro -
zó ak, va la mint az ősök szo ká sai, min den nap ja i val kap cso la tos kér dé sek -
re kap hat nak vá laszt az ér dek lő dők egy-egy te ma ti kus elő adás ke re té -
ben.
Elő adók: De zső Ti bor At ti la, Fü löp Sza bolcs, Kin cses Kál mán.
Az ese mény re jú li us 8-13 kö zött ke rül sor, a je lent ke zé si ha tár idő pe dig
jú ni us 30. Rész vé te li díj: az is ko la di ák ja i nak 450 lej/fő, a to váb bi ér dek -
lő dők nek 500 lej/fő – az ös  szeg a szál lást és az el lá tást is fe de zi.
To váb bi in for má ci ók, il let ve egyez te tés a 0267351560-as te le fon szá mon,
il let ve az office@artecovasna.ro cí men.

Zike Tá bor

Ked ves di á kok! Idén is meg szer vez zük kör nye zet vé del mi tá bo ra in kat! 
Au gusz tus 5–10 kö zött ke rül sor a ZöldIfi tá bor ra a 14–18 éves kor osz -
tály nak, és au gusz tus 12–17 kö zött a Zöl di kék tá bor ra a 8–13 éve sek nek! 
Vár juk je lent ke zé se i te ket az egye sü let Facebook ol da lán.

Az idén két hét vé gén nyit juk meg csekefalvi le ven du la ül tet vé nyünk ka -
pu it a le ven du la sze re tők szá má ra. 2019 jú ni us 22-23 és jú ni us 29-30-án. 
Jú ni us 22-23-án: 10,00-20,00 kö zött fo gad juk a lá to ga tó kat, 11,00-13,00-
15,00-17,00: óra kor in dul az is mer te tő sé ta a le ven du lás ban., me lyen be -
te kin tést nyer nek az ül tet vény ke let ke zé sé nek tör té ne té be, az örö mök be
és ne héz sé gek be, meg is mer ked nek e cso dás nö vény ha tá sa i val. Sé tál hat -
nak, fotózkodhatnak a szin te egy hek tá ros ül tet vé nyen. Szom ba ton:
16,00- Gye rek kon cert a le ven du lás ban - “An-Tan-Ténusz”-Heinczinger
Mika elő adá sá ban, aki a Misztrál együt tes front em be re.
Jú ni us 29-30-án szin tén 10,00-20,00 kö zött fo gad juk a lá to ga tó kat,
11,00-13,00-15,00-17,00: Is mer te tő sé ta a le ven du lás ban.
Va sár nap: 16,00-tól ba rá tunk, dr. Ká dár An na má ria tart elő adást: Ér zel -
mi in tel li gen cia fej lesz té se gyer mek és fel nőtt kor ban-cím mel.
Csa lá di as han gu la tú ta lál ko zás, sé ta a le ven du lás ban, le ven du lás fi nom -
sá gok - min den ami a le ven du lá ról, ta lál ko zás ról, ba rát ság ról és sok
más ról szól!

A Ta len tum nagy dí jat Moroianu An na kap ta

Kö szö net
A KÁJONI CONSORT ré gi ze ne-együt tes tisz te let tel kö szö ni a 30 éves
ju bi le u mi kon cert al kal má val nyúj tott tá mo ga tá so kat Kovászna Me gye
Ta ná csá nak, a Baróti Re for má tus Egy ház köz ség nek, az Olgi Fo tó nak,
Barót Vá ros Mű ve lő dé si Há zá nak, va la mint Be ne dek Már tá nak. Nél kü -
lük a ren dez vény nem jö he tett vol na lét re. Kö szön jük.

El kez dő dött a nyá ri va ká ció

A szo ká sos nál ko ráb ban in dul az új tan év

Az is ko lá sok és óvo dá sok szá má ra
el kez dő dik a 12 hé ten át tar tó nyá -
ri va ká ció, amely a szo ká sos nál va -
la mi vel ha ma rabb ér vé get. A 2019
- 2020-as tan év szep tem ber 9-én
kez dő dik és 35 he tes lesz. Az el ső
sze mesz ter 2019. szep tem ber 9-től
2019. de cem ber 20-áig, a má so dik
sze mesz ter 2020. ja nu ár 13-tól
2020. jú ni us 12-éig tart majd.
A szün idők prog ram ja a kö vet ke -
ző: 

• té li va ká ció: 2019. de cem ber 21 -
2020. ja nu ár 12; 
• ta va szi va ká ció: 2020. áp ri lis 4 -
2020. áp ri lis 21; 
• a nyá ri va ká ció 2020. jú ni us 13-
án kez dő dik, a 2020 - 2021-es tan -
év kez de té nek dá tu ma még nem
is mert. 
Az óvo dá sok és ele mi osz tá lyo sok
ezen kí vül őszi va ká ci ót is kap nak,
2019. ok tó ber 26-a és no vem ber 3-
a kö zött. A ti zen ket te dik és ti zen -

har ma dik (es ti és lá to ga tás nél kü -
li) osz tá lyok szá má ra 2020. má jus
29-én vé get ér a tan év, a nyol ca di -
ko sok szá má ra pe dig jú ni us 5-én.
Az Is ko la más ként ne vű egy he tes
prog ram ra 2019. ok tó ber 7-e és
2020. má jus 29-e kö zött kell meg -
szer vez ni ük az ok ta tá si in téz mé -
nyek nek. Ez a hét nem es het egy be
a fél évi dol go za tok írá sá nak idő -
sza ká val.

(maszol.ro)
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Hét fő től in dul az ado mány gyűj tés – To váb bi ön kén te sek je lent ke zé sét vár ják!

FEL HÍ VÁS (2.)
Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked -
ves er dő vi dé ki ek! Amint ar ról a
múlt he ti lap szám ban meg je lent
fel hí vá sunk ban is tu dó sí tot tuk
Önö ket, 2019. jú ni us 7-én, pén te -
ken es te 19 óra kor Bibarcfalván, a
Für dő ut ca 38-as ház szám alatt
egye dül élő 42 éves Bedő Cson gor
la kó há za, a tűz ol tói je len tés sze rint
egy rö vid zár lat mi att, ki gyul ladt és
je len tős mér ték ben ká ro sult. A
szom szé dok nak és a tűz ol tók nak a
tel jes le égés től si ke rült meg men te -
ni a há zat, azon ban a bú tor zat je -
len tős ré sze és több elekt ro ni kus
fel sze re lés is bent égett.
Jú ni us 11-én, ked den a bibarcfalvi
re for má tus egy ház köz ség ve ze tő sé -
gé nek kez de mé nye zé sé re egy ta lál -
ko zó ra ke rült sor Bibarcfalván,
amely nek részt ve vői a tűz ká ro sult
meg se gí té sét szol gá ló ado mány -
gyűj tés meg szer ve zé sé ről és le bo -
nyo lí tá sá ról egyez tet tek. A hely szí -
ne lést kö ve tő en a je len lé vő épí tész
szak em ber a ház ki ja ví tá sát, fel újí -
tá sát ja va sol ta, azon ban, ha a hely -
zet úgy hoz za és kel lő men  nyi sé gű
ado mány gyűl ös  sze, akár új ott hon
épí té sé re is sor ke rül het. A szak em -
ber becs lé se sze rint hoz zá ve tő le ge -
sen mint egy 40.000 lej re len ne
szük ség, ah hoz, hogy a je len tő sen
ká ro sult, de szer ke ze ti leg egy fel újí -
tást még meg bí ró, több mint 130
éves fa há zat rend be le hes sen hoz ni. 
A pénz be li ado má nyok gyűj té sé -
nek szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát,
az utób bi er dő vi dé ki tűz ese tek hez

ha son ló an, a Gond vi se lés Se gély -
szer ve zet er dő vi dé ki ön kén te sei
vál lal ják és hoz zuk csat la koz nak
több er dő vi dé ki egy ház köz ség, il -
let ve ci vil szer ve zet ön kén te sei is. 
Az er dő vi dé ki szin tű gyűj tés hét fő -
től, jú ni us 24-től in dul és két hé ten
át, jú li us 7-ig tart, le szá mít va
Bibarcfalvát, ahol már több mint
egy he te zaj lik az ado mány gyűj tés.
Er dő vi dék 18 te le pü lé sén pe csé tes
lis ták kal a kö vet ke ző sze mé lyek,
egy ház köz sé gek és szer ve ze tek
kép vi se lői gyűj te nek ház ról ház ra
jár va ado má nyo kat: Bibarcfalván
a re for má tus egy ház köz ség pres bi -
te rei, Bodosban a re for má tus nő -
szö vet ség tag jai, Fel�ső�rá�ko�son
Lőrincz Me lin da és Ferencz Tí mea,
Köpecen a re for má tus egy ház köz -
ség és a Köpecért Egye sü let ön kén -
te sei, Miklósváron Elek Na tá lia és
Ba ra bás Bri git ta, Nagyajtán az
uni tá ri us egy ház köz ség ön kén te -
sei, Középajtán a re for má tus egy -

ház köz ség ön kén te sei, Bölönben
az uni tá ri us és a re for má tus egy -
ház köz sé gek ön kén te sei,
Vargyason a Re mény ség Nyug dí -
jas Klub tag jai, il let ve Szász Ilon ka
és Ro mán At ti la, Olasz�te�le�ken Al -
bert Iluska, Bene Sá ri ka és Máthé
Emő ke, Bardocon Láz ár La u ra,
Tókos Edit, Ba lá zsi Dor ka, Láz ár
Ka ta, Er�dő�fü�lé�ben a Kor mos
Egye sü let tag jai és Ban di Jú lia-Jo -
han na, Székelyszáldoboson Far -
kas Eni kő-Vil ma és Far kas And rea,
Nagy�ba�con�ban az Őszicsokor
Nyug dí jas Klub tag jai, il let ve
Keresztes-Veres Ju dit, Kis�ba�con�-
ban Benkő Ju dit-Edit, a Bodvaj
Egye sü let mun ka tár sa,
Magyarhermányban a re for má tus
egy ház köz ség ön kén te sei,
Szárazajtán a re for má tus nő szö -
vet ség tag jai. Baróton Bogyor An -
na, De me ter Zol tán, Egyed Emő ke,
Gaál Zelma, Kolumbán Im re,
Kosztándi Krisz ti na, Láz ár Já nos,

Mi hály Klá ra, Mol nár Ibo lya, Pájer
György, Sza bó Simona, Tóth Be á ta,
Tranculov Ilo na vál lalt fel egy-egy
ut cát, vá ros részt vagy tömb há zat.
Az ön kén te sek so ra még bő vül het.
Kér jük mind azo kat, akik szí ve sen
se gí te né nek az ado mány gyűj tés -
ben, je lent kez ze nek De me ter Zol -
tán nál a 0746-089140-es te le fon -
szá mon! Ür�mö�sön, Sza bó Előd
uni tá ri us lel kész ja vas la tá ra, a jú li -
us 12-i test vér te le pü lé sek ta lál ko -
zó ja al kal má val tar tan dó há la adó
is ten tisz te let ke re té ben fog nak
ado má nyo kat gyűj te ni. 
A gyűj tés so rán ön kén te se ink nek
va ló szí nű leg nem si ke rül min den -
kit ott hon ta lál ni. Akik sze ret né nek
pénz be li ado má nya ik kal se gí te ni,
azok mun ka nap okon Baróton a
pol gár mes te ri hi va tal tit kár sá gán
De ák Eri ká nál, il let ve Sza kács
Eme sé nél, va la mint a gyűj tés szer -
ve ző i nél, De me ter Zol tán nál és
Pájer György nél irat koz hat nak fel
az ado má nyo zók lis tá já ra. 

Pénz�be�li�ado�má�nyo�kat�a�kö�vet�ke�-
ző�bank�szám�lák�ra�is�le�het�utal�ni:
BEDŐ CSON GOR
OTP BANK ROMANIA S.A.,
BARÓTI FI ÓK
RO69 OTPV 3000 0122 8962
RO01 – lej
RO73 OTPV 3000 0122 8962
HU01 – fo rint
RO26 OTPV 3000 0122 8962
EU01 – euro
RO12 OTPV 3000 0122 8962

GB01 – an gol font
RO83 OTPV 3000 0122 8962 US01
– dol lár
Kül föl di uta lá sok hoz SWIFT kód:
OTPVROBU

A tűz ká ro sult nak, a pénz be li ado -
má nyo kon kí vül, épí tő anyag ok ra
(fa anyag, cse rép, tég la, ho mok, ce -
ment, be ton vas, stb.) és két ke zi
mun ká sok ra, il let ve bú to rok ra
(kony ha bú tor, ru hás szek rény, sző -
nye gek, edé nyek) van/lesz szük sé -
ge. Eb bé li fel aján lá sa ik kal kap cso -
la to san hív ják Barthalis Zol tán
gond no kot 0740-650073-as, il let ve
Fancsal Zsolt lel készt a 0743-
031141-es te le fon szá mon. Kér jük
elő re egyez tes se nek ve lük, hogy
csak olyan, a tűz ká ro sult szá má ra
szük sé ges ado mányt vi gye nek,
ame lyek va ló ban szük sé ge sek szá -
má ra.
Tisz te let tel ké rünk min den se gí tő -
szán dé kú ma gán- és jo gi sze mélyt,
itt hon ról és bár hon nan a nagy vi -
lág ból, hogy, ha te he tik, ado má -
nyuk kal se gít sék a ne héz meg pró -
bál ta tá so kat át élő bibarcfalvi Bedő
Cson gort. A gyűj tés sel kap cso la tos
in for má ci ók kal, újabb fej le mé -
nyek kel még vis  sza té rünk la punk
ha sáb ja in. 
Elő re is kö szön jük se gít sé gét!

Is ten ál dá sá val,
De�me�ter�Zol�tán�

Gond vi se lés Se gély szer ve zet, 
0746-089140

Anya or szá gi pe da gó gu sok tér ké pez ték fel vi dé kün ket

Jö vő től Er dély ből is le het pá lyáz ni a Ha tár ta la nul! ke re tén be lül

Az ide lá to ga tó ti zen ki lenc sze -
mély a kö vet ke ző in téz mé nyek ből
vett részt a prog ra mon: Szent Já -
nos Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la,
Gyóni Gé za Ál ta lá nos Is ko la,
Dabasi Kos suth La jos Ál ta lá nos
Is ko la, Hernád-Pusztavacs Ál ta lá -
nos Is ko la, Dabasi Tán csics Mi -
hály Gim ná zi um,
KLIK=Klebelsberg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont, Ér di SZC
Kos suth Zsu zsan na Szak kép ző Is -
ko lá ja és Kol lé gi u ma, Pest Me gyei
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat –

Dabasi tag in téz mény, Dabasi
óvo dák, Dabasi II. Rá kó czi Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la.
A pe da gó gus cso port osz tá lyai a
jö vő ben fog nak Er dély be lá to gat -
ni, a már jól is mert Ha tár ta la nul!
prog ram ke re te in be lül, mely nek
cél ja a ma gyar-ma gyar kap cso la -
tok épí té se, sze mé lyes kap cso la -
tok ki ala kí tá sa, el mé lyí té se. A
prog ram a nem zet po li ti kai célt
for dít ja le konk rét ta pasz ta la tok -
ra, az az a Ha tár ta la nul! a nem ze ti
ös  sze tar to zás ope ra tív prog ram ja,

mely nek ke re té ben ma gyar or szá -
gi is ko lák ta nu lói az ál lam tá mo -
ga tá sá val osz tály ki rán du lá son
vesz nek részt a szom szé dos or szá -
gok ma gyar lak ta te rü le te in, így
sze mé lyes ta pasz ta lá so kat sze rez -
nek a kül ho ni ma gyar ság ról.
Az ide lá to ga tott pe da gó gu sok
nagy ré szé vel volt al kal munk sze -
mé lye sen is be szél ni, akik meg -
osz tot ták ta pasz ta la ta i kat az ad di -
gi él mé nye ik ről. A fent em lí tett
is ko lák mel lett lá to ga tást tet tek
töb bek kö zött a baróti ár va ház nál
is, vol tak a Vargyas-szorosban,
Nagyajtán is ten tisz te le ten vet tek
részt, a szén ége tő ket is fel ke res -
tek, Kis ba con ban a Be ne dek Elek
em lék há zat és a ví zi mal mot is
meg lá to gat ták. El mon dá suk sze -
rint Pájer György ide gen ve ze tő -
jük na gyon sű rű, élménydús
prog ra mot szer ve zett ne kik, de
kel le me sen ki me rül ten, sok-sok
ta pasz ta la tot szer vez ve ér tek vis  sza
a nap vé gé re a baróti Derzs pan zi -
ó hoz. Fel ve tő dött a kér dés, hogy
it te ni is ko lák di ák jai és pe da gó gu -
sai is el lá to gat hat nak-e ugyan így
az anya or szág ba szak mai ta pasz -

ta lat cse ré re, meg is mer ni az ot ta ni
hely szí ne ket, szo ká so kat, prog ra -
mo kat, ami re jö vő től már le he tő -
ség lesz ugyan csak a Beth len Gá -
bor Alap ke ze lő Zrt. tá mo ga tá sá -
nak kö szön he tő en. „Na gyon jó
volt, hogy vég re a sa ját fü lünk kel
hall hat tuk, és sze münk kel lát hat -

tuk, hogy mi új ság ezen a té ren,
mert ami kor az em ber el kép ze li
egy má sik or szág ban, hogy ho -
gyan is mű kö dik ez a do log, tel je -
sen más képp lát ja, mint ami lyen
va ló já ban” – osz tot ták meg ta -
pasz ta la ta i kat.

Láz�ár�Szi�lárd
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795 éves a vá ros

Fú vós ze né szek és nép tán co sok ta lál koz tak a baróti vá ros ün ne pen

Az Andreanum né ven is mert
ok mány ere de ti je – tör té né szek
sze rint –, nem ma radt fenn, csak
egy 1317-ben ké szült má so lat,
mely re el ső ként a szá szok fi gyel -
tek fel és kö zöl ték több ször,
anél kül, hogy azo no sí tot ták vol -
na a ben ne sze rep lő hely ne ve -
ket. El ső ként egy szebeni szár -
ma zá sú pro fes  szor, Andreas
Heldmann vél te úgy, hogy a ki -
vált ság le vél ben sze rep lő Bor alt
név Barót te le pü lést je lö li. Ha -
son ló kép pen a Bardocon szü le -
tett Benkő Jó zsef tör té net író,
nyel vész is, mi u tán köz li az
Andreanum szö ve gét, Barótot
azo no sí tot ta a Bor alt szó ban.
Ké sőbb má sok azon ban egy Kő -
ha lom kör nyé ki domb nak a ne -
vét vél ték fel is mer ni a ki vált ság -
le vél be li Boralt-ban, avagy egy
szászugrai vár nak a ne vét. A
kér dés te hát, hogy a Bor alt az
va ló ban Barót-e má ig nyi tott, il -
let ve vi ta tott, tisz tá zá sa el ma -
radt, an nak el le né re, hogy már
évek kel ez előtt fel hív ták tör té -
né szek a fi gyel met ar ra, hogy
Barót iden ti tá sa szá má ra ez a
tisz tá zás fon tos len ne.
A vá ros azon ban, a tör té né szi
vi ta és rej tély el le né re jót ün ne -
pelt, el fo gad ta, hogy 795 éves,
ezt a szín pa don ki fe szí tett mo li -
nón min den ki lát hat ta is.

Esze rint Barót el ső em lí té sé nek
ke rek, 800. év for du ló já ig még
van öt év, ad dig hát ha le zár ják
va la kik ezt a vi tát is.
A vá ros ün nep meg nyi tó ján tar -
tott be szé dé ben Barót pol gár -
mes te re, Lá zár-Kiss Bar na is ki -
tért a kér dés re, hang sú lyoz va,
hogy ő hisz ab ban, hogy az
Andrenaumban va ló ban Barótot
em lí tet ték, és má so kat is ar ra in -
tett, hogy eb ben higgye nek.
Mint mond ta, a hit fon tos, hin ni
kell le gen dá ink ban, mon dá ink -
ban, hin ni kell mind ab ban, amit
őse ink tet tek, így le het csak ün -
ne pel ni, szá mot ad ni a ta lál ko -
zá sa ink óta el telt idő ről, ör ven -
de ni az új ra-ta lál ko zás nak. A
múlt tisz tá zat lan sá ga kap csán
meg em lí tet te az utób bi idők Úz-
völgyi tör té né se it, han goz tat va,
hogy ott bár nem év szá zad ok ról,
csu pán év ti ze dek ről van, még is
vi ta tott egy te me tő ho va tar to zá -
sa. „Ha nem hi szünk va la mi ben,
ami a mi enk, ak kor, ami biz to -
san köt he tő múl tunk hoz, azt is
el ve he tik tő lünk” – mond ta.

Fel�vo�nul�tak�a�mazsorettek

A vá ros ün nep szom ba ton dél ben
tar tott meg nyi tó ja előtt fú vó sok
és a Dimény Ol ga ta nár nő ál tal
irá nyí tott Princess mazsorettcso-

port vo nult fel a vá ros köz pont -
ban, a szín pa don az Egyed Ág -
nes ál tal ve zé nyelt bá ró Wes se lé -
nyi Mik lós kó rus éne kelt, a vá -
ros ün nep re Fü löp Lász ló mik-
lósvári ró mai ka to li kus lel kész
ad ta ál dá sát.
A fel vo nu ló kat töb ben kö vet ték
és tap sol ták, dél előtt ke ve seb -
ben, de dél után ra már an nál
töb ben mo zog tak a sör sát rak
kö rül. Nagy já ból min dent le he -
tett vá sá rol ni ez út tal is, ami egy
ut cai ün ne pen el kel het, kür tös -
ka lá csot, lán gost, édes sé ge ket
le he tett kap ni, az éhe seb bek nek
vi szont flek kent, sültkrumplit,
egyéb vál to za tos sá go kat is szol -
gál tak az ita lok mel lé. Az ele delt
kí ná ló áru sok mel lett a Ró zsa
ut cá ban fel so ra koz ta tott asz ta -
lo kon szá mos kéz mű ves ter mé -
ket kí nál tak, de akár ru hát, ci pőt
vagy köny ve ket is le he tett vá lo -
gat ni a bő sé ges áru fel ho za tal ból.
Je len volt egész ség ügyi sá tor ral
a vá ros na po kon a sep si szent -
györ gyi Salvatore Egye sü let is,
mely azon túl, hogy az el ső se gély
el lá tást biz to sí tot ta a hely szí nen
ön kén te se i vel, az ér de kel tek nek
egy egész sor ana lí zist is el vé -
gez tek. 

Két�nap�kul�tú�rá�val�kez�dő�dött

A hét vé gi, há rom na pos ut cai ki -
ra ko dó vá sárt, és a köz pon ti
szín pa don zaj ló prog ra mo kat
kul tu rá lis ren dez vé nyek előz ték
meg. Szer dán es te a baróti Vá ro -
si Mű ve lő dé si Ház szín pa dán
Ma gya ro si Para Imo la sep si -
szent györ gyi szín mű vész nő
egyé ni elő adó est jé vel ör ven dez -
tet te meg a baróti kö zön sé get. A
né zők a múlt szá zad ban élt Ne -
mes Nagy Ág nes Kos suth dí jas
ma gyar köl tő nő vi lá gá ból, ví vó -
dá sa i ból, élet ér zé se i ből kap hat -
tak íze lí tőt az elő adás ré vén, a
szín mű vész nő egye di stí lu sá nak
kö szön he tő en egy ki csit be le -
kós tol va az ak ko ri vi lág han gu -
la tá ba, bo nyo dal ma i ba, egy iro -
dal mat sze re tő lé lek út ke re ső
küz del me i be is. Csü tör tö kön,
ugyan csak a mű ve lő dé si ház ban
film ve tí tés volt, a kis te rem ben
pe dig if jú Dá vid Alpár bodosi
népviseletkészítő, sza bó be szélt
mun kás sá gá ról, a szé kely vi se le -
tek ha gyo má nyá ról, nap ja ink re -
ne szán szá ról.

Elő�adók�a�köz�pon�ti�szín�pa�don

Pén te ken a fő té ri szín pa don is
el kez dőd tek az elő adá sok. Ez a
nap a he lyi óvo dá sok nak, is ko lá -
sok nak volt fenn tart va. A Cim -
bo ra óvo dá ba já ró gyer me kek
né pi gyer mek já té ko kat mu tat tak
be, az tán is mét be mu tat ták
csen get  tyű kon cert jü ket a Gás -
pár Krisz ti na ál tal ve ze tett, sa já -

tos ne ve lést igény lő gyer me kek-
fel nőt tek is. A baróti Ta nu lók
Há za mű vé sze ti cso port ja i nak
elő adá sai Gaál Tün de és Dimény
Ol ga ok ta tók sok ré tű, a gyer me -
kek ne ve lé se-fej lesz té se ér de ké -
ben ki fej tett ál do za tos, szak mai
hoz zá ér tés sel ki fej tett pe da gó gi -
ai mun ká ját di csér ték. Az es te a
kon cer te ké volt: a baróti Take
Me to the Sunrise együt tes mel -
lett a szászrégeni Ti tán ze ne kar
ze né je szó ra koz tat ta a fi a ta lo kat.
Szom ba ton dél után fú vós ta lál -
ko zó zaj lott. A baróti Vá gá si Ist -
ván ál tal ve ze tett er dő vi dé ki
egye sí tett fú vós ze ne kar ok mel -
lett so kan má sok is be mu tat koz -
tak a köz pon ti szín pa don, in du -
ló kat vagy nép sze rű, örök zöld
me ló di á kat játsz va a kö zön ség -
nek. Ké sőbb bé kés csa ba i ak mu -
tat tak be gyer mek mű sort, az tán
a baróti mű ve lő dé si ház Syncron
tánc együt te se lé pett szín pad ra,
es te pe dig a baróti Deep Height,
vé gül a sarkadi Grund együt tes
ze nélt.

A�Focisuli�fő�ző�ver�senyt�is�nyert

Va sár nap a pos ta mö göt ti té ren
a már ha gyo má nyos sá vált fő ző -
ver senyt tar tot ták meg. A jó idő
a jó ked vet is hoz ta, a zsű ri nek
nem volt kön  nyű dol ga, ami kor

a részt ve vő ti zen egy csa pat kö -
zül nyer test kel lett hir des sen.
De ta lán, ezen a ver se nyen va ló -
já ban nem a győ ze lem, ha nem a
rész vé tel szá mít, az, hogy né -
hány órát min den ki együtt tölt -
het jó kedv vel, ba rá ta i val egy
tár sa ság ban. Az idei ver senyt a
Focisuli fő ző csa pa ta nyer te, de
dí jaz ták még Dimény Lász ló és
Oláh Kátai Ti bor csa pa tát is. A
ver seny ér de kes sé ge volt, hogy
el ső íz ben részt vett azon a vá ro -
si rend őr ség csa pa ta is, akik
szin tén azo no sul tak a hely szí -
nen ural ko dó jó kedv vel, jó han -
gu lat tal. A csa pat kü lön dí jat ka -
pott, ahogy ők mond ták ve gyes,
szé kely-ro mán íze ket is tar tal -
ma zó, va ló ban fi nom főzt jü kért.
Va sár nap dél után az tán a köz -
pon ti szín pad kö rül a nép ze ne
ked ve lői gyü le kez tek, a
néptánctalálkozóra nem csak er -
dő vi dé ki, de fel vi dé ki, ko má ro -
mi, pár ká nyi, va la mint csán gó
nép tánc cso port ok is je lent kez -
tek.
A vé gig jó han gu lat ban zaj ló, jól
szer ve zett vá ros na po kat vé gül a ko -
lozs vá ri Ma nó and friends, il let ve a
ma gyar or szá gi Hooligans együt tes
kon cert je és tű zi já ték zár ta.

Böjte�Fe�renc

Meg�nyi�tó�ün�nep�ség:�szín�pa�don�a�bá�ró�Wes�se�lé�nyi�Mik�lós�kó�rus Lá�zár-Kiss�Bar�na�pol�gár�mes�ter:�A�mú�ló�időt�a�hit,�a�re�mény�és�
a�sze�re�tet�ve�zér�li�–�mond�ta�meg�nyi�tó�be�szé�dé�ben

Fel�lé�pés�re�ké�szü�lőd�nek�a�nép�tán�co�sok Kez�de�tét�vet�te�a�néptánctalálkozó
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MAGAZIN

Te rülj, te rülj asz tal kám
Mustáros szószban sült sertésszelet

Hozzávalók:

• 1 kg sertéscomb vagy
sertéskaraj
• 3 dl tejszín
• 3 evőkanál magos mustár
• 1 csokor petrezselyem
• 1 dl száraz fehérbor
• 1 db vöröshagyma
• 1 késhegynyi szerecsendió
• só
• bors
• olaj

Elkészítés:

A sertéshúst öblítsd le, és itasd le róla
papírtörlővel a nedvességet. Vágd
vékonyabb szeletekre, és sózd, bor-
sozd ízlés szerint. A vöröshagymát
pucold meg, és aprítsd fel. Kevés ola-
jon dinszteld meg. Rakd rá a húst, és
oldalanként süsd két-három percig.
Adj hozzá kevés vizet, és főzd 15-20
percig. 
A mustárt keverd össze a tejszínnel,
sóval, szerecsendióval, és locsold a
húsra. Főzd kis lángon még körül-
belül 30-40 percig, közben locsolgasd
a borral. Amikor a sertés puha, és

könnyen beleszalad egy hegyes kés,
vedd le a tűzről. 
Petrezselyemmel megszórva kínáld. 
A sertésből készült pörkölt is isteni,
főleg, ha bográcsban készíted.

Tud tad-e?
A Mount Everesten

A Mount Everesten szezononként 13 tonnányi
emberi ürüléket hagynak ott a hegymászók és
segítőik. A hegymászás 62 éves történetében, egy
jó ideig a hegymászóknak nem volt lehetőségük
toi toi wc használatára, így ha rájuk jött a szükség,
kézzel ástak egy lyukat a hóba, hogy elvégezzék a
dolgukat.

A párizsi katakombák 
A párizsi katakombák egy 300 km hosszú
alagútrendszer, ahol 6 millió ember maradványait
helyezték el. Kezdetben egy kőbánya volt, ahon-
nan a párizsi építkezésekhez szállították a
köveket. Mivel a város épült, terjeszkedésre volt
szükség, ezért felszámolták a régi temetőket és az
abban lévő csontokat az alagútrendszerben
helyezték el. 

Ked ves rejt vény fej tő!

Meg fej té se it már 

a vi lág há lón is 

el küld he ti!

Ha a ke reszt rejt vény 
nyúj tot ta szó ra ko zás mel lett nyer ni
is sze ret ne, ak kor ve gyen részt já té -

kunk ban, fejt se meg hét ről-hét re
rejt vé nye in ket, és az adott hó nap

rejt vé nye i nek meg ol dá sa it egy szer -
re jut tas sa el szer kesz tő sé günk be

(Tortoma üz let; Sza bad ság tér 19.),
vagy drót pos tán az 

erdovidekihirlap@gmail.com cím re,
fel tün tet ve a tel jes ne vet és a meg -

fej tést. 

A kö vet ke ző hó nap ele jén a já ték -
ban részt ve vők és a he lyes meg fej -
té sek be kül dői kö zött Csernik Pál
Szende: Meselélek című könyvét

sorsoljuk ki.
A nye re ményt a Tortoma ki adó

aján lot ta  fel.

HU MOR

A repülőgép pilótája észreveszi, hogy hatalmas nagy baj van.
Minden műszer elromlott, folyik az üzemanyag, vesztenek a
magasságból. Nem tud úrrá lenni a problémán, ezért bemondja
az utasoknak:
- Hölgyeim és uraim. Nagyon nagy baj van. Elromlott minden
műszer a gépen. Meg kell kísérelnünk a kényszerleszállást, de
sajnos jelen körülmények közt ez sem kecsegtet túl sok eséllyel.
Kérem készüljenek fel a végre.
Erre egy nő felpattan, és elkiáltja magát:
- Ha már így áll a helyzet, akkor valaki utoljára tudatosítsa
bennem, hogy nő vagyok.
Erre felpattan egy férfi utas is. Kigombolja az ingét, odavágja a
nőhöz, és így szól: Akkor nesze. Vasald ki!

Éjjel megy egy kamionos az úton, amikor meglátja, hogy az utat
egy nagy rakás kő zárja el, a kövek között pedig van egy lámpa.
Idegesen kiszáll, eléáll egy ember, attól megkérdezi:
- Miért van itt ez a lámpa?
- Megvilágítja a köveket, nehogy nekik menjen valaki.
- És miért vannak itt a kövek?
- Azok tartják a lámpát!

Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz.
- Azt szeretném kérni, hogy mivel a férjem súlyosan asztmás
beteg, adjanak neki valami könnyebb munkát, ha már dolgoz-
tatják itt a börtönben!
- Még ennél is könnyebbet? Talán a bélyegragasztás nem elég
könnyű?
- Bélyeget ragaszt? Érdekes, nekem azt mondta, hogy alagutat
ás.

H O R O S Z K Ó P
V Í Z Ö N T ŐV Í Z Ö N T Ő

Január 20. – Február 18.

A napokban többször is úgy kezdi a napját, hogy
tudja mit szeretne, mit kellene aznap elintéznie, de
utána mégis megy minden a levesbe. Hagyja, hogy
mások felborítsák a napját, illetve néha önként és
dalolva variálja át másokért a napját, utána pedig
csodálkozik, hogy megint nem fejezett be semmit.
Kicsit határozottabbnak kellene lennie.

H A L A KH A L A K
Február 19. – Március 20.

Meglehetősen zsúfolt hete lesz. Rengeteg fela-
dat szakad a nyakába, már csak azért is, mert
elvállalta szerettei, barátai megsegítését. Még
nem késő ezen változtatnia, főleg azért, hogy
ne Ön lássa a kárát a sok-sok szívességtétel-
nek. Azt viszont mindenképpen kerülje, hogy
meggondolatlanul költekezzen.

K O S  K O S  
Március 21. – Április 19.

A héten úgy érezheti, hogy nyakába vette az
egész világot. Önmagában véve is rengeteg
dolga van, közben mindenkinek segít, megold-
ja mások problémáit, és szinte folyamatosan
tevékenykedik. Közben nem jut ideje a
magánjellegű dolgaira, arra se, hogy pihenjen
és foglalkozzon a lelki világával.

B I  K AB I  K A
Áp ri lis 20. – Má jus 20.

Ezen a héten is meglehetősen gyors tempót
diktál magának és rengeteg mindent szeretne
elérni, megvalósítani. Csakhogy már sem az
elméje, sem a teste nem képes követni magát.
Egyre fáradtabb, alig bír koncentrálni és emiatt
folyton hibázik. Okosabban tenné, ha beiktat-
na egy kis szünetet.

Túl nagy elvárásokat támasztott magával szem-
ben, amit már szinte képtelenség követni, elérni.
Rengeteg feladatot talált ki magának a hétre.
Érdemes lenne átszerveznie a napját, különben
az lesz, hogy mindenben bele fog, de semmivel
sem végez, illetve egyik helyről a másikra fog
rohanni. Állítson fel fontossági sorrendet.

I K R E KI K R E K
Május 21. – Június 21.

Elönti a vágy, hogy változtasson az életén és a kapc-
solatain. Hirtelen mindent felrúg, szétrombol,
véget vet a függőben lévő terveknek, kapcsolatok-
nak azért, hogy újraépítkezhessen. Nem ártana ezt
nem hirtelen felindulásból tennie, hanem meg-
fontoltan. Emellett kész arra is, hogy kiálljon
önmaga mellett és felmerje vállalni a gondolatait.

R Á KR Á K
Június 22. – Július 22.

A napokban lehetségessé válik a helyváltoztatás,
akár munkahelyről, akár lakhelyről legyen szó, ez
pedig okozhat egy kis bizonytalanságot Önben.
Emellett találhat egy új életfelfogást, hobbit
magának, ami teljesen magával ragadja. Figyeljen
oda arra, hogy ez a dolog ne vonja el a figyelmét
a szeretteitől vagy éppen a kötelezettségeitől.

O R O S Z  L Á NO R O S Z  L Á N
Jú li us 23. – Au gusz tus 22.

S Z Ű ZS Z Ű Z
Augusztus 23. – Szeptember 22.

Hajlamos arra, hogy a héten több mindenbe is
belekezdjen, de az nem jó ötlet. Inkább válasszon
ki magánnak pár feladatot és menjen biztosra.
Máskülönben megvan annak az esélye, hogy
semmivel sem fog tudni időben végezni. Arról
nem is beszélve, hogy az egészsége is egyre kevéssé
tolerálja azt a tempót, amit diktál magának. 

M É R L E GM É R L E G
Szeptember 23. – Október 22.

Mostanában azt vette észre, hogy a környezete
valósággal lopja magától az energiát. Folyton csak
panaszkodnak, szívességeket kérnek és gyakran
még le is húzzák kritikus, gúnyos megjegyzéseikkel.
Nem kell mások lábtörlőjének lennie, nyugodtan
álljon ki magáért. Egy-kettőre erőre kapna, ha
határokat húzna és átszervezné a környezetét.

S K O R  P I ÓS K O R  P I Ó
Ok tó ber 23. – No vem ber 21. 

Egész héten azt fogja tapasztalni: kettőt lép
előre és hármat vissza. Megold egy problémát
és lesz helyette kettő másik. Folyamatosan
nehézségekbe ütközik és ahelyett, hogy új
lehetőségek nyílnának meg Ön előtt, még az
ajtókat is magára vágja a sors. Szerencsére a
hétvége majd kárpótolja!

N Y I L A SN Y I L A S
November 22. – December 21.

Nehezére esik elfogadnia azt, hogy nem lehet min-
den úgy, ahogyan azt maga szeretné. A napokban
rettentően akaratos lesz és képes mindent elkövet-
ni annak érdekében, hogy megvalósítsa elképzelé-
seit. Legyen ezzel óvatos, mert könnyedén meg-
bánthat vele másokat. Amúgy sem ártana, ha
empatikusabb lenne a környezetében.

B A KB A K
December 22. — Január 19.

Nem ez lesz élete legkönnyebb hete, mert
rengeteg feladat és kihívás vár Önre. De ha
igazán rászánja magát és következetesen halad
előre, akkor mindenre fog jut ideje és mindent
el tud majd intézni. Ugyanakkor van néhány
égető probléma, amikre megoldást kellene
találnia, ezeket vegye előre.
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• Folytatás az első oldalról

LA KÁS
• Baróton a kór ház mö gött 42 ár
te lek köny ve zett bel te rü let el adó.
Mel let te köz mű ve sí tett ma gán
há zak, épü le tek. Ér dek lőd ni a
0758021978 vagy 0267377894 te -
le fon szám okon.
• Há rom szo bás la kás el adó a 2PP
tömb ház ban.
Tel.: 0744503395
• El adó ház Baróton. Öt szo ba,
négy pin ce la kás, Pe tő fi ut ca 10
szám alatt. Tel.: 0744 544 206
• Ki adó egy 60 és egy 100 fé rő he -
lyes ren dez vény te rem Köpec köz -
pont já ban. Ide á lis hely ren dez vé -
nyek le bo nyo lí tá sá ra (ke resz te lő,
kon fir má lás, ki csen ge tés stb.)
El ér he tő ség: 0742 888 954

EGYÉB
• Gabonával nevelt házi kacsák és
tyúkok levágva eladók, valamint
házi tojás. Tel.: 0740 641 898
• El adó 7 fi ó kos fa gyasz tó szek -
rény, és egy ló von ta tá sú ge reb lyé -
lő gép.
Tel.: 0753 015 468
• El adó Baróton egy hár mas cső -

eke, egy trá gya szó ró, Ladewagen,
17,5 köb mé te res, füg gesz tett tár -
csa 4x7 la pos, négy tá nyé ros kör ka -
sza, 165cm. Tel.: 0747 858 404
• El adó szé na, lu cer na, sar jú, kör
bá lá ban. Tel.: 0753 015 468
• El adó 50 fo kos jó mi nő sé gű gyü -
mölcs pá lin ka Baróton. 25lej/liter.
Tel.:0741 969 595
•  Sza lag füg göny, re dő nyök, re lu -
xák és ro let ták ren del he tők. 
Tel.: 0744 159692
• Ré gi köny ve ket, fény ké pe ket, ké -
pes la po kat, gyász je len tő ket, tér ké -
pe ket, egyéb pa pír ré gi sé ge ket vá -
sá ro lunk. Tel.: 0745 163 415

MUN KA
• Te tő fe dő, ács mun kát vál la lok
bár mi lyen anyag gal és cse rép pel.
Tel.: 0747 784 020
• Felsőrákosi fa te lep re mun kást al -
kal ma zunk.
Ér dek lőd ni: 0752 093 937
• Idős nő mel lé ház ve ze tő nőt, gon -
do zó nőt ke re sünk.
Tel.: 0744 350 212

IN GYE NES AP RÓ HIR DE TÉ SI SZEL VÉNY
Ad ja fel ap ró hir de tés ét ná lunk, IN GYEN! Ha hir det ni sze ret ne la punk
ha sáb ja in, és hir de té sé nek szö ve ge nem ha lad ja meg a tíz szót, nincs
más dol ga, mint ki vág ni ezt a szel vényt, rá ír ni köz len dő jét, és el hoz ni
szer kesz tő sé günk be (Sza bad ság tér 19). Amen  nyi ben sze ret né, hogy
hir de té se több hé ten ke resz tül meg je len jen, csa tol jon mel lé an  nyi ki vá -
gott, ki töl tet len szel vényt, ahány szor hir det ni sze ret ne. 10 szót meg ha -
la dó szö veg ese tén hir de té se meg je le né sen ként 4 lej be ke rül.
HIR DE TÉS SZö vE GE
(A fél re ér té sek el ke rü lé se ér de ké ben kér jük nyom ta tott be tűk kel ki töl te ni.)

El ér he tő ség (te le fon szám):

HIRDETÉSEK – KÖZÉLET

Kedves olvasónk!
Lapunk mostantól megrendelhető, amelyet drótpostán (e-mailen)
küldünk el önnek PDF  formátumban.

Ára:
12 hónapra: 66 lej

Banki utalással fizethet elő lapunkra, amely összeget a következő szám-
laszámra kérünk átutalni, az ,,ELŐFIZETÉS” szót mellékelve:
Asociaţia ,,Ferenczy Géza Egyesület”
RO58OTPV300000755189RO01
Az előfizetési díj átutalását követően vegye fel velünk a kapcsolatot a
következő e-mail címen: erdovidekihirlap@gmail.com

Min den könyv Er dély ből, 
min den könyv Er dély ről!

Ma gyar or szág ra, Ro má ni á ba, va la -
mint a vi lág 
to váb bi 228 

or szá gá ba szál lí tunk.

www.erdelyikonyv.hu
www.erdelyikonyv.eu

Ablakomban Nebáncsvirág nyílik,
bennem egy csepp gyűlölet sem ízik,
amiért a népbutítás folytán
sok talpnyaló hízik még a portán
keveset söpört el a népharag,
a sok ingyenélő tovább maradt
s gátlástalan törtetésbe kezdtek,
mit kívántak mindent megszereztek,
együtt loptak sunyin nesztelenül
nyakunkra nőttek érzéketlenül
már késő, hogy suhogjon az ostor
süppedékes földön állunk sokszor
ahol a sürgés-forgás veszélyes,

szívbemarkoló, ha tisztességes
ember, a lévnyalók közt süllyed el —-
TANÍTÓ NÉNI! hittem neked, hogy
ha tántorogva is jó az irány,
csak a tanulásvágy hajtson előre,
s ha minden vadhajtást időben lenyesünk,
békés üdvrivalgás lesz az életünk —-
a kert alatt fehér Rózsa nyílik,
minden ima nem jut el az égig.

2019.június 15. Székelymuzsna

Lőrincz Sándor

Dióhéjban

Az edző kö szö ne tét fe jez te ki a vá -
ros pol gár mes ter ének, Lá zár-Kiss
Bar na And rás nak, va la mint a pol -
gár mes te ri hi va tal nak, hogy tá mo -
gat ták a ren dez vényt, mely há rom -
száz nál több gyer mek rész vé te lé -
vel zaj lott, az edző sze rint igen jó,
va ló di fo ci ba rát han gu lat ban.
Mint mond ta, sze ret nék, ha a
Barót-napi tor na ha gyo mán  nyá
vál hat na, ha azt a kö vet ke ző évek -
ben is meg tud nák szer vez ni.
Az idei tor nán a csa pa tok öt kor -
osz tály ban mér kőz tek, két kor osz -
tály ban a baróti Focisulinak si ke -
rült az élen vé gez ni: a 2005-2006-
os, va la mint a 2010-es kor osz tály -
ban.
A 2007-08-as kor osz tály tor ná ját a
Sepsi OSK, a 2011-ese két a sep si -
szent györ gyi Atletico Steaua, a
2012-es kor osz tály ét pe dig a kéz-
divásárhelyi KSE csa pa ta nyer te.
A baróti Focisuli já té ko sai kö zül
töb ben ki ma gas ló ered ményt ér tek
el egyé ni leg is a tor nán. Far kas Mi -
hály a 2005-2006-os kor osz tály
gól ki rá lya lett, Gyerő Edward a
2010-es kor osz tály leg jobb já té ko -
sa cí met ér de mel te ki, akár csak
Szőcs Bo tond, ő a 2011-es kor osz -
tály ban lett a leg jobb. Rancz Za lán
a 2012-es kor osz tály leg jobb ka pu -
sa cí met kap ta.

A Barót na pi bi li árd ver seny nek is
21 részt ve vő je volt, a rang sor ban
Láz ár Zol tán vég zett az el ső he -
lyen, má so dik lett Cojocaru
Gabriel, a har ma dik he lyet az ud -
var he lyi Pál And rás sze rez te meg.
A Streetball ver seny re négy, lí ce u -

mi di á kok ból ál ló csa pat ne ve zett
be, a győ zel met az Osváth Ba lázs,
Nagy Ál mos, Fá bi án Sza bolcs, és
Bartalis Le ven te al kot ta Xd csa pat
sze rez te meg. Asz ta li te nisz ben a
gyer me kek nél a nagy aj tai Korodi
Krisz ti án lett el ső, fel nőt tek nél a
sep si szent györ gyi Welker Iván, il -
let ve a felsőrákosi Pe tő Mi hály az
öt ven éven fe lü li ek cso port já ban.

A te rem fo ci baj nok ság ra hét csa -
pat ne ve zett, kitét volt, hogy
mind egyik ben leg alább egy női já -
té kos nak is sze re pel nie kel lett. El -
ső he lye zett lett a baróti Dream
Te am, má so dik a mikóújfalusi
IKU, har ma dik pe dig a sep si szent -
györ gyi Aquarius Ju ni or csa pat. A
sakk ver senyt a baróti Egyed And -
rás nyer te, meg előz ve a köpeci
Dakler Adal ber tet, és a szin tén
baróti Ko vács Mi hályt. Te nisz ben
Far kas Irin gó nyer te a női egyé ni
tor nát, Ungureanu Adrian a fér fi
egyé ni ver senyt, a ve gyes pá rost
Ráduly Im re és Ro mán Jut ka, a
fér fi pá rost pe dig Zelch Já nos és
Felician Loata. 
Az ered mé nyek ös  sze sí té sé ben
Láz ár Csa ba, Láz ár Zol tán és
Ráduly An tal Ró bert mű kö dött
köz re. Fo tók: Barót vá ros pol gár -
mes te ri hi va ta la.

Böjte Fe renc

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ
2019. június 27.

19.30 Barót Na pok 2019

20.20 Dabasi ta ná rok lá to ga tá sa Er dő vi dé ken

20.25 Csak a szí vünk ben nem száll az idő, Ta más Gá bor kon cert és
könyv be mu ta tó Nagyajtán

21.00 Er dő vi dé ki sza va ló ver seny

A te le ví zió adá sai a www.erdtv.com 
internetes por tá lon is néz he tők!

Spor to lás sal töl tött vá ros na pok

Hat sport ág ban több szá zan ver se nyez tek

A baróti Focisulisok a Barót Na pok al kal má val is 
nagy sze rű ered mé nye ket ér tek el (Pál Ár pád fo tói)

Köszönet

A KÁJONI CONSORT régizene-együttes
tisztelettel köszöni a 30 éves jubileumi kon-
cert alkalmával nyújtott támogatásokat
Kovászna Megye Tanácsának, a Baróti
Református Egyházközségnek, az Olgi
Fotónak, Barót Város Művelődési Házának,
valamint Benedek Mártának. 
Nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna
létre. 
Köszönjük.
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A Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés e heti könyvajánlata
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A víz tündére és más mesék

Dan Brown:
Inferno

Fejos Éva:
Csak egy tánc

Stephen King:
Kedvencek temetője

Bordás Mi hály: 
Erdélyi finomságok könyve

Bagdy Emőke: Pszicho fitness Gyermekeknek,
szülőknek és nevelőknek

SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY
A 7. SICULUS ze nei fesz ti vál ver seny fel hí vá sa

A Har gi ta Me gyei Ha gyo mány őr zé si For rás köz pont 2019-ben is meg -
hir de ti a ta valy új ra in dí tott SICULUS fesz ti vál ver seny fel hí vá sát, az er dé -
lyi ma gyar ze ne kar ok se reg szem lé jét. A Székelyudvarhely múlt já hoz
szo ro san kö tő dő ze nei fesz ti vál, cél ja: fó ru mot te rem te ni a sa ját szer ze -
ményt elő adó ze ne kar ok fel ka ro lá sá ra. 
Fon tos nak tart juk egy olyan nyil vá nos fó rum fo lya ma tos fenn tar tá sát,
amely a je len pil la nat ban kül föl di ren dez vé nyek re kény sze rült ze né sze -
ink, éne ke se ink ré szé re mér föld kő, szá muk ra itt hon biz to sí ta na el is me -
rést, s amely  a sa ját szer ze ményt, az egyé ni ze nei pro duk ci ót ré sze sí ti
előny ben. 
Idén szep tem ber 6–8. kö zött ke rül sor a 7. SICULUS fesz ti vál ra, amely -
nek ver seny prog ram ja két for du lós. Az el ső for du ló ban rock, pop-rock,
folk-rock, metal stb. ze nei stí lu sok va la me lyik ét ját szó ze ne kar ok vagy
szó ló éne ke sek két sa ját szer ze mén  nyel ne vez het nek be interneten. 
A fesz ti vál ra va ló be ne ve zés kri té ri u mai:
1. 2 dal demófelvétele, eset leg YouTube-link fel töl té se
2. a be ne ve zé si lap ki töl té se
3. a dal szö ve gek be kül dé se
4. egy da rab nagy fel bon tá sú ze ne ka ri fo tó „jpg” for má tum ban va ló fel -
töl té se
5. szán dék nyi lat ko zat ki öl té se a szep tem ber 6-8. kö zött zaj ló fesz ti vál
ver seny prog ram ján va ló rész vé tel ről.
Je�lent�ke�zé�si�ha�tár�idő:�2019.�jú�li�us�20.,�16.00�óra.
Online re giszt rá ció: http://siculusfestival.hargitamegye.ro
A be ne ve zők fel vé te le it szak mai zsű ri bí rál ja el. A nyer te se ket meg hív juk
a Székelyudvarhelyen szep tem ber 6–8. kö zött Székelyudvarhelyen meg -
szer ve zett 7. SICULUS fesz ti vál dön tő jé re. A má so dik for du ló ba ju tók
szá má ra a fesz ti vál prog ram ja in va ló rész vé tel in gye nes, a be je lent ke zés
díj men tes. A dön tő be ke rült ze ne kar ok tól há rom ze ne ka ri vagy
szólóénekesi pro duk ci ót ké rünk, ön ma guk be mu ta tá sá val. Min den ze -
ne kar nak 15 perc és ma xi mum 3 dal mű sor idő áll a ren del ke zé sé re. A
pro duk ci ók után a zsű ri rö vi den szak ma i lag ér té ke li a ver seny zők tel je -
sít mé nyét. 1000 euró ér té kű fesz ti vál díj jal, to váb bi ér té kes nye re mé nyek -
kel, va la mint más fesz ti vá lo kon va ló be mu tat ko zá si le he tő sé gek kel ju tal -
maz zuk a nyer te se ket. 
A SICULUS fesz ti vál szer ve ző je: Har gi ta Me gyei Ha gyo mány őr zé si
For rás köz pont és Har gi ta Me gye Ta ná csa
Társ szer ve ző: Udvarhelyszéki If jú sá gi Egyez te tő Ta nács
Part ne rek: Székelyudvarhely Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la,
Székelyudvarhely Mű ve lő dé si Há za, Udvarhelyszék Kul tu rá lis Egye sü -
let. 
Mé dia part ne rek: a Ro mán Te le ví zió Ma gyar Nyel vű Adá sa, Er dé lyi Ma -
gyar Te le ví zió, Ko lozs vá ri Rá dió Ma gyar Adá sa, Prima Press SRL.  
Tá mo ga tók: Beth len Gá bor Alap, RMDSZ és a Communitas Ala pít vány
In for má ció: Har gi ta Me gyei Ha gyo mány őr zé si For rás köz pont,
Székelyudvarhely, 1918. de cem ber 1. ut ca 9. szám, 2. eme let, Har gi ta me -
gye, e-mail: office@hagyomany.ro, te le fon: +40-266-214440.


