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Gyűjtés.  � A nagyszalontai RMDSZ gyűj-
tést hirdet a magyarországi árvízkárosultak 
megsegítésére. Pénzbeli adományokat várnak, 
a felajánlásokkal keressék fel a Magyar Házat.

Maros Érsemjénben.  � A ma-
rosvásárhelyi Maros Művészegyüttes június 
11-én 20 órakor az érsemjéni Fráter Lóránd 
Művelődési Házban lép fel. A Szem látta, 
szív szerette – Táncból, jányból bokréta című 
műsor a Székelyföld néhány többé-kevésbé 
ismert falujának hagyományait, szokásait és 
táncait mutatja be. A belépő ára 8 lej.

Slágerfesztivál.  � Június 17-én, 
csütörtökön 20 órától az érsemjéni kultúr-
házban adják elő Magyar Slágerfesztivál 
című műsorukat Balázs Pali és Magyar Ró-
zsa énekesek. A közönséget tombola várja, 
kedvezményesen lehet CD-t, DVD-t és hang-
kazettát vásárolni. A belépődíj ára 10 lej, 12 
éven alattiaknak 5 lej.

Tenke.  � A Tenkei Művelődési és Honis-
mereti Kör június 10-én 19 órai kezdettel tartja 
soron következő ülését. Témája: J. S. BACH, az 
egyházzenész. Előadó: Leopold László, a PKE ta-
nára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Parlamenti iroda.  � Lakatos Pé-
ter parlamenti képviselő szalárdi irodájának 
órarendje a következőképpen módosul május 
és június hónapokban: hétfőn 12–16 óra, pén-
teken 12–16 óra között, tájékoztatta lapun-
kat Szalai Zsuzsa irodavezető.

Érmihályfalvi 
erdőtulajdonosoknak
A magánerdőkkel kapcsolatos kérdések meg-
vitatására szerveznek gyűlést az érmihályfalvi 
kultúrházban június 9-én 19 órától. A helyi 
önkormányzat, a Prefektúra, a Nagyváradi 
Erdőfelügyelet, a Székelyhídi Erdőgazdaság, 
valamint a megyei Rendőrség képviselőivel az 
erdők őrzéséről, a határok kijelöléséről, a gaz-
dálkodási ütemtervekről lehet szót váltani. Ké-
rik az érdeklődőket, vigyék magukkal személyi 
igazolványukat, az erdőtulajdont igazoló iratot 
(titlu de proprietate) és a birtokba helyezési 
jegyzőkönyvet (PVPP).

Régi fotókat várnak
Érmihályfalváról a kilencvenes évek közepén 
készült az első monográfia. Ennek készül javí-
tott és bővített kiadása, melyhez a szerkesz-
tők a lakosság segítségét kérik: olyan fény-
képekre lenne szükség, melyeken a város régi 
épületei, utcái láthatóak, esetleg egy-egy régi 
esemény emlékezetes pillanatát örökítik meg. 
A fotóktól a tulajdonosaik nem kell megválja-
nak, csupán arra a néhány percre, míg azokat 
számítógépre másolják a városi könyvtárban, 
munkanapokon 8 és 16 óra között.

Belényesben vendégszerepel
a Nagyvárad Táncegyüttes
Évadjának utolsó előadásait kiszállások sorá-
ban ejti meg Bihar megye hivatásos magyar 
néptáncegyüttese. A Kínai Világkiállításra 
készülődő társulat június 9-én Aradon, majd 
június 13-án, vasárnap 19 órától a Belényesi 
Művelődési Házban játsza Tragédia című 
táncjátékát. A Fekete Körös-völgyi magyar-
ságnak szeretne kedvezni e módon a Nagy-
várad Táncegyüttes. Az ember tragédiája 
c. Madách-dráma nyomán készült előadás 
magyar, román és cigánytáncokat felsorakoz-
tató néptáncműsor, mely a kényszerű emberi 
sorskérdésekkel foglalkozik, a nő (Éva) és a 
férfi (Ádám) közötti küzdelmet, harmóniát 
és diszharmóniát, illetve a rosz (Lucifer) és 
jó (Ádám és Éva) közötti állandó küzdelmet 
ábrázolja. Jegyeket elővételben a belényesi 
RMDS-székházban lehet vásárolni: felnőttek-
nek 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 5 lej.
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Több éven át alkalmam volt 
arra, hogy személyesen is 
részt vegyek ezen rendezvény 
utolsó napján. Hagyomány 
immár, hogy a sportpályán a 
gyerekeknek szerveznek kü-
lönböző megmérettetéseket, 
bemutatókat, valamint meg-
tartják a mostmár ugyancsak 
hagyományos főzőversenyt. 
Nem volt ez másképp az idén 
sem, az viszont biztos – és ezt 
megerősítették a helybeliek is 
–, hogy ilyen sokan még soha 
nem vettek részt az Ifjúsági 
Napok utolsó felvonásán. Több 
mint ezer emberre becsülték a 
jelenlévők számát. 

Íjászbemutató
A szombati nap két esemé-

nyéről számolunk be ezúttal 
– a többiről majd egy későbbi 

lapszámban. Az egyik a Pusz-
tai Farkasok Hagyományőr-
ző Íjászegyesület nagyváradi 
csoportjának a bemutatkozása 
az egyik kiemelkedő esemé-
nye volt az élesdi rendezvény-
nek. Az már számomra volt 
kellemes meglepetés, hogy a 
nyolctagú csapatban ismerős 
arcokat is felfedezhettem. A 
harcosok szép rendben vonul-
tak be a bemutatójukhoz kije-
lölt helyre, ahol Wilhelm Ákos 
beszélt az egykori magyarok 
által használt harcászati esz-
közökről, majd egy több mint 
félórás bemutató következett, 
ahol ízelítőt kaphattunk mind-
abból, amiért a magyarok 
kalandozásai korában az eu-
rópai nyugati államok temp-
lomaiban így imádkoztak: „A 
magyarok íjaitól ments meg 
Uram”. Az elmúlt években al-
kalmam volt látni más Bihar 

megyei íjászegyesület bemu-
tatóit is, most a nagyváradia-
kat is látva kijelenthetem: le 
a kalappal azelőtt, amit ezek 
a fiatalemberek tesznek a régi 
magyar hagyományaink meg-
ismertetéséért.

 Főzőverseny
 A főzőversenyre eredetileg 

13 csapat nevezett be, de végül 
a megmérettetésen eggyel ke-
vesebben vettek részt. A négy-
tagú zsűri tagjai, amikor a ver-
seny kiértékelésére került sor, 
mind a tizenkét csapatot felke-
resték, hiszen azt is pontozták, 
hogy milyen a hangulat, kinek 
volt a legszebben megterített 
asztala, csak ezután került sor 
az elkészült ételek kóstolására. 
A zsűri egyöntetű döntése alap-
ján az idei főzőverseny győz-
tese az Ovisok Csapata lett, 
mely óvodáskorú gyerkekből, 

az óvónénikből és egy fősza-
kácsból állt. Ők nyerték meg a 
fődíjat, melyet az ünnepségen 
jelen lévő Szabó Ödön, a Bihar 
megyei RMDSZ ügyvezető el-
nöke adott át a megilletődött 
ovisoknak, az óvónéninek és 
a mesterszakács Kajó Mihály-
nak. De a többi csapatnak is 
kijárt az elismerés, egy oklevél 
formájában.

Szép volt mindaz, amit 
szombaton Élesden láttunk, 
tapasztaltunk, amiért csak 
dícséret jár a szervezőknek – a 
körzeti RMDSZ szervezetnek, a 
különböző versenyek résztve-
vőinek, minden korosztálynak, 
gyerekeknek, felnőtteknek. Az 
is dícséretre méltó volt a szer-
vezők részéről, hogy egy külön 
elismerő oklevelet adtak át az 
ünnepségen résztvevő legidő-
sebb élesdi lakosnak, a 92 éves 
Novák Lászlónak.

Ifjúsági Napok voltak Élesden
Az élesdi magyarság idén is megszervezte a hagyományos Élesdi Ifjúsági Napokat. Egy héten 
át különböző rendezvények zajlottak, a záróesemény szombaton volt a helyi sportpályán.

Egy kis történelemóra. Magyarországi, vaj-
dasági és kárpátaljai vendégekkel zajlott a vasárnap délelőtti 
istentisztelet az érmihályfalvi református templomban, a Tri-
anon-emléknap alkalmából. Képünkön Szólláth Tibor (jobb-
ról), a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnöke, országgyűlési 
képviselő szól a megjelentekhez. A részletekre visszatérünk
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Szeretettel vár mindenkit a táncegyüttes!

A nagyváradi íjászcsapat ünnepélyes bevonulása

Két végzős nyolcadik osztály ballagott Szalacson

A főzőverseny idei győztese a Ovisok Csapata lett
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Ballagás Szalacson
Jelentős ünnepség zajlott szombaton délelőtt a 
szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskolában.
Két végzős nyolcadik osztály 
„ballagott” a hagyományok-
nak megfelelően végig az isko-
la épületén, csengettyűszótól 
vezetve. A két búcsúztató hete-
dik osztály karon fogva kísérte 
ki elődeit az udvarra, majd az 
ottani színpadra. 

A színpadon a búcsúzó nyol-
cadikosok félkörben ülve hall-
gatták meg a hetedikesek bú-
csúztató-bátorító szavait, majd 
megtekintették a tiszteletükre 
készült műsort. A végzősök és a 
műsort szemlélő anyukák, apu-
kák és hozzátartozók szemében 
nem kevésszer felcsillant az 
örömkönnyek gyémánjta. 

Az Ég is kegyes volt e szép 
napon: nem esett! A VIII. 
osztályosok nevében Tóth 
Fruzsine és Tóth Orsolya bú-
csúzott a kollégáktól, tanárok-
tól, iskolától. 

A műsor végén Porsztner 
Sarolta polgármester minden 
végzős tanulónak átadott egy-
egy szál vörös szegfűt pár útra-
való szó kíséretében.

Osztályfőnöki órák
A két osztályfőnök, Gergely 

Irén és Nagy Mátyás külön 
ünnepi osztályfőnöki órát tar-
tott saját tantermében a közös 
ünneplés előtt. A hetedikesek 
búcsúztatóját Lőrincz Erzsébet 
és Zsigó Krisztina osztályfő-
nökök szervezték, műsorukat 
Urbanovics Marika vezette. 

A színpadi ünnepség után 
a jelenlevők (szülők, nagy-
szülők, hozzátartozók, isme-
rősök, barátok, tanulók stb.) 
virágtengerrel árasztották el 
ünnepeltjeiket. A rendezvény 
fővédnöke Rácz Barna iskola-
igazgató volt.

Angol nyelvtábor Székelyhídon
Három hetes angol intenzív 
nyelvtábort szervez a Pro Szé-
kelyhíd Egyesület 2010. júni-
us 28. és július 15. között Szé-
kelyhídon. A tábor időtartama 
alatt Amerikából érkező angol 
nyelvtanár tartja az interaktív 
foglalkozásokat, amelyek a szó-
beli kommunikáció fejlesztését 
szorgalmazzák. A nyelvtáborba 

6–18 éves gyerekek és fiatalok 
jelentkezését várják. A nyelv-
tábor helyszíne a székelyhídi 
Munkás klub nagyterme (kapu-
nyitás június 28-án 9 órakor). 
Jelentkezni a 0762–830–344-es 
és 0758–571–774-es telefonszám-
okon vagy proszekelyhid@
gmail.com e-mail címen le-
het. Jelentkezési határidő júni-
us 25., 19 óra. Részvételi díj: 10 
lej/3 hét. A program a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat 
nagyváradi szervezete és az 
amerikai Learning Enterprises 
szervezet segítségével valósul 
meg. Partner a székelyhídi 
városi önkormányzat. A szer-
vezők mindenkit szeretettel 
várnak.
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