
ALBERT EGON Az önrendelkezési jog ér-
vényesítéséért folytatott küzdelemre való felhí-
vás, és kiállás mellett egyéb vetülete is volt a hét-
végi, Székely Sziget alkalmából tartott nemzeti
kerekasztal beszélgetésnek. A Setétpatakra meg-
hívott elõadók szerint, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT), amely a székely nép közképviseleti szer-
vezete kellene legyen a jelenben is, haldoklik, mi-
vel árulókkal van tele, fõként a csúcsvezetés. Ép-
pen ezért, erõsen megkérdõjelezhetõ a jobboldal
néhány egykori, és mostani vezetõ tevékenységé-
nek legitimitása mellett, az SZNT elnökének, az
autonómiáért való kiállása, az önrendelkezésért
évek óta folyó harca is, - legalábbis ezt állították a
nemzeti kerekasztal meghívottai. Miközben ú-
jabb nacionalista össztûz zúzdul az erdélyi kisebb-
ségre, – hogy csak az utóbbi, a magyar nyelvhasz-
nálatot korlátozó törvényjavaslatot említsük, –
kiderül, hogy nem minden arany, ami fénylik, az
erdélyi jobboldalon belül sem...  

Igaz, érdémes azt is megnézni, hogy ki, kik ál-
lítják ezt, hiszen legtöbbjük részt vett az erdélyi
jobboldal építésében, és ezer szállal kötõdött a
most nemes egyszerûséggel nemzetárulónak, a szé-
kely nép hóhérainak kikiálltott személyekhez. 

A tényleges kiábrándultságukhoz valóban az
önrendelkezési harc egy újabb szintre emelésé-
nek igénye, vagy inkább személyes ambíciók
miatti összetûzések vezettek? Az azonban biz-

tos, hogy a szombat délután elhangzott kijelen-
tések az átlag erdélyi magyarban, vagy székely-
ben (attól függõen, ki minek vallja magát) elég-
gé nagy összevisszaságot kelthetnek.

Ott van most az SZNT, amirõl kiderül, hogy nem
az, aminek látszik, amolyan báránybõrbe bújt far-
kasként hajbókol nemzete elõtt. Ott van az RMDSZ,
mely ugye az egyetlen és legitim képviseletként
definiálja határon innen és túl magát, és 25 éve
küzd a karhatalommal, akár a koalíciós parterük-
kel szemben, Székelyföld autonómiájáért. Ám po-
litikusai, akik jelképesen zászlóra tûzték az auto-
nómiát, eddig a külsõ ellenségkeresésen, vala-
mint a romániai politikai elit irányába tanúsított
“jóneveltségen” túl, nem sokat tudtak felmutatni,
igaz, ebben a jobboldal sem kivétel akkor, amikor
önvizsgálat helyett szidja a nagytestvért a soroza-
tos kudarcokért. S lám-lám kiderül, hogy néha
bizony elkelne az õ portájukon is egy kis önvizs-
gálat. Talán a jövõjét és “politikai karrierjét” az
RMDSZ árnyékában elképzelõ MPP, vagy a belsõ
hatalmi harcoktól recsegõ-ropogó EMNP lesz az,
aki visszaadja a hitelét az autonómia törekvés-
nek, vagy netán a radikálisabb hangot megütõk
tábora? Ki a hiteles, és ki a legitim vezetõ, párt, ala-
kulat, csoportosulás, ki, vagy kik azok, akiknek
hinni lehet, és kik a köpönyegforgatók?! Tényleg
szükségünk van az autonómiára? Megold vala-
mit, vagy csak a cirkusz és kenyér kell nekünk?! 
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Kinek a dolga lett volna elvégezni a korszer sítést?!
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Ma még iskola, holnap...?                                                                                    Írásunk a 3. oldalon



SZEPTEMBER 4 - PÉNTEK
15 ó.: Barkácsolás iskolás gyerekeknek (Gyü-
lekezeti Ház)
20 ó.: Elõadás - Kolumbán Gábor (Énlaka):
Gazdálkodás az Élet szolgálatában (Gyüleke-
zeti Ház)
21 ó.: Elõadás - Munzlinger Attila (Gyergyó-
szárhegy): Utazás az Univerzumban; Táv-
csöves csillagászati bemutató (Kicsi Kastély)

SZEPTEMBER 5 - SZOMBAT
10 ó.: Szabadtéri játékok - Ácsi Bakancsos
Klub és Ifi Messzelátó (Játszótér)
13 ó.: Kelekótya Együttes koncertje (Gyüle-
kezeti Ház)
15 ó.:  Szabadtéri játékok - Ácsi Bakancsos
Klub (Játszótér)

21 ó.: Hajnalcsillag Néptánccsoport elõadása; 
Népdalok - Furulyacsoport, Sükei Katalin
(Mûvelõdési Ház)
22 ó.: Szabadtéri táncest (Játszótér)

SZEPTEMBER 6 - VASÁRNAP
9 ó.: 50 éves kortársak találkozója (Iskola)
11 ó.: Istentisztelet, ünnepély - Igét hirdet:
Egyed-Kolumbán László
13 ó.: Kiállítás - Bartha Zsolt: Székelyföld
földtani értékei;
Szeretetvendégség (Gyülekezeti Ház)
15 ó.: Szabadtéri játékok - Ácsi Bakancsos Klub;
Futballmérkõzések - Olasztelek bajnoka;
Flekkenezés (Futballpálya)
21 ó.: Tábortûz, nótázás (Futballpálya)
SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT!
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Egyházi hírek
Augusztus 27-én a baróti rendõröket értesí-

tette a 112-es segélyhívó számon egy helybeli la-
kos, hogy 26-ról 27-re virradó éjszaka ismeretlen
tettesek ellopták egy lovát, mely Barót egyik kül-
telekén volt kikötve egy villanypásztorral ellátott
területen. A vizsgálatok alapján a lovat a 122-es
megyei úton találták meg, átadták gazdájának.
Minõsített lopás gyanújával folyik kivizsgálás.

Augusztus 30-án a bardoci rendõrök azono-
sítottak egy 19 éves helyi lakost, aki augusztus
18-29 között egy 68 éves férfi lakásáról több tár-

gyat ellopott. A lopott tárgyak közül egy lap-
topot, telefont és két szarvas agancsot megtalál-
tak, és visszaadták tulajdonosának. Minõsített
lopás gyanújával folyik kivizsgálás. 

Augusztus 30-án a bölöni rendõrség járõrö-
zés közben azonosítottak egy 42 éves férfit, aki
szekérrel faanyagot szállított igazoló iratok nél-
kül. Kiderült, hogy a férfi hét, bélyegezetlen fát
vágott ki Bölön község erdejébõl. Az 1,5 köbmé-
ter faanyagot elkobozták, a kivizsgálás folyamat-
ban van jogtalan favágás és lopás gyanújával. 

BARÓT Unitárius Egyház: Augusztus
22-én házasságot kötött Kisgyörgy Ödön és
Bálint Kinga ifjú pár.
Szeptember 2-án, életének 21. évében hirte-
len elhunyt Toma Laura. 

NAGYBACON id.  Bocskor  László  81
éves korában augusztus 8-án elhalálozott. 
Augusztus  29-én  Bocskor  Hanna  Kitti,  a
Bocskor Árpád és Vajda Tünde Erzsébet gyer-
meke keresztségben részesült. 

ERDÕFÜLE A  múlt  héten  voltak  a
gyermek evangélizációs napok, naponta jelen
volt 65 gyermek, és segédkezett 12 Ifjúsági
Keresztény Egyesületes (IKÉ-s). 
Augusztus 27-én id. Deák András 77 éves
korában elhunyt. 
Augusztus 28-án id. Szebeni Sándorné szül.
Boda Piroska életének 80. évében elhalálo-
zott. 

MAGYARHERMÁNY Petõ Anna au-
gusztus 25-én 95 éves korában elhunyt. 

NAGYAJTA Simon Lajosné szül. Si-
mon Rozália 68 éves korában augusztus 29-
én elhalálozott. 

REND RSÉGI HÍREK

ERD tévé program
2015. szeptember 10:

19.30 Útjavítás Vargyas község és a Vargyas-
szoros közötti szakaszon.
19.50 Falunapok Középajtán.
20.15 A baróti református egyházközség lelké-
szének, Krizbai Imrének a kibúcsúzása
(1.rész).
21.00 Falunapok Nagybaconban (2.rész).
A televízió adásai a www.erdtv.com interne-
tes portálon is nézhetõk.

OLASZTELEK SZÜLÖTTEINEK ÉS LAKÓINAK TALÁLKOZÓJA

Erd vidék Múzeuma híre
ÉVADKEZDÉS FELNÕTTEKNEK, VAKÁ-

CIÓBÚCSÚZTATÓ DIÁKOKNAK
2015. szeptember 12-én, szombaton, 11 és 15
óra között Ismerjük meg Székelyföld múzeu-
mait  címmel  Erdõvidék  Múzeuma  bemutató
elõadásra és tevékenység ismertetõ foglalkozás
sorozatra hívja és várja Erdõvidék érdeklõdõ
közönségét. Meghívottaink a csernátoni Hasz-
mann Pál Múzeum mûködtetõi, munkatársai,
akik vetített képes bemutató és rövid elõadás
keretében ismertetik az intézményt, valamint
egy alkotómûhelyen belül szakavatott és szak-
mailag elismert mesterek bútorfestést, nemeze-
lést és fafaragást tanítanak a korban arra érett
résztvevõknek (óvódás kortól felnõtt korig). A
gyermekeknek korabeli gyermekjátékok kipró-
bálását is biztosítják. Ezek a játékok a felnõttek-
kel együtt játszhatók, illetve a tevékenységek is
együtt végezhetõk. Egy ilyen alkalom lehetõsé-
get kínál hasonló érdeklõdésû emberek találko-
zására, barátságok szövésére. A programokat
családoknak és baráti társaságoknak ajánljuk,
de természetesen mindenkit szeretettel látunk,
gyermekeket, ifjakat, szülõket, nagyszülõket!

SZEPTEMBER - SZENT MIHÁLY - ÕSZELÕ
- FÖLDANYA HAVA
"Menyecskék ferednek, ficzkándó menyhalak.
Az  idõ is csupasz-csigaképpen halad…
Csillag hull, homálylik, elkullog a horgász.
Gomolygó füzesben csak szúnyograj portyáz…"

A szeptember a régi római naptárban a hetedik
hónap volt ("septem" = hét), s ezt a nevét megtar-
totta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett
elõ. E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja külö-
nösen szerencsétlen hírû volt a régi Rómában,
ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az
ember szöget vert a falba. Magyarországon fõként
szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép
között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert
akkor a vetés zöld marad és nem érik be.

SZEPTEMBER 1. EGYED NAPJA
E napon kezdték a búza, másutt a rozs vetését.

Azt tartották, hogy aki Egyed napján veti el a bú-
zát, bõ termésre számíthat. Ilyenkor fogják hízóra
a disznót, ha karácsony táján le akarják vágni.

Az e napi esõbõl esõs õszre jósoltak, ellenkezõ
esetben szárazra. Ismert találós kérdés: "Mikor
van a túróscsusza nevenapja? - Egyed napján."

SZEPTEMBER 8. KISASSZONY NAPJA
Kisasszony napja volt sokfelé a cselédek szolgá-

latba lépésének az ideje. Ilyenkor kezdték a dió-
verést. Idõjárásjóslás is fûzõdik ehhez a naphoz.
Bugyborékos vagy ritkaszemû esõ - esõs idõszakot
jósol. Úgy vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát
hány a nap.    Összeállította: Antal Izabella

(forrasanyag: Internet FOLYTATJUK

Jeles napok, események

Mesekunyhó-Meseszer  vetélked , mesebeli nyereményekkel
Háromszék falusi közösségeinek!

A Kovászna Megyei Mûvelõdési Központ és Ko-
vászna Megye Tanácsa 2015. szeptember 30 és
2016. április 15 között megyei vetélkedõt hirdet
háromszéki falusi környezetben élõ és dolgozó
non-formális csoportoknak, közösségeknek, ci-
vil szervezeteknek és alapítványoknak. A MESE-
KUNYHÓ megyei vetélkedõnek két kategóriája
van, kistelepülés (legtöbb 700 lakosú) és nagy-
település (legkevesebb 800 lakosú). A nyeremény
egy-egy mesekunyhó teljes felszerelése, egységes-
re tervezett, helyi mesterek által készített búto-
rok (polcok, asztalok, székek, fogas, stb.), kellé-

kek (meseszõnyegek, függöny, falvédõ, bábpara-
ván stb.), játékok és különbözõ foglalkozásokhoz
szükséges felszerelések. A vetélkedõ alatt 7 pró-
bát kell kiállni/megoldani a benevezett csapatok-
nak: ezek közül egyik állandó próba (ez a vetél-
kedõ teljes idõtartama alatt végzendõ), a többit 2-
3 hetenként közöljük. Iratkozni lehet személye-
sen a Mûvelõdési Központ székhelyén, Szabad-
ság tér 2 szám alatt, naponta 9-16 óra között. A
vetélkedõvel kapcsolatos bõvebb információk
megtalálhatók awww.kultkov.ro honlapon vagy
érdeklõdni lehet a 0267-351648-as és a 0757-
047717 (Péter Orsolya) telefonszámokon.



Sz.Réka Szeptember 1-jén tették közzé a
pótérettségi vizsga eredményeit. A Baróti Szabó
Dávid Iskolaközpont 47 diákja iratkozott a máso-
dik megmérettetésre, azonban a Sepsiszentgyör-
gyön tartott vizsgákon csak 42-en jelentek meg. 

A legtöbb diák román nyelv és irodalomból
kényszerült újravizsgázni, kettõjüknek pedig a
román mellett még egy matematikát, illetve egy
történelemvizsgát is be kellett vállalniuk. 

A 42 diák közül 7-nek sikerült az érettségije,
ketten közülük korábbi évfolyamok végzõsei,
öten pedig az idén végezték tanulmányaikat.  
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Rövid hírek

Sz. Réka A múlt heti piacon a GABO-
NAFÉLÉK közül a búzát 0,90 lejért árulták ki-
lónként, a takarmánybúzát 0,75 lejért, a zabot
1,20, törökbúzát 1 lejért, az árpát 0,80 lejért.
A ZÖLDSÉGFÉLÉK közül a fehér hagyma 2,50
lej/kg a vörös 3 lej, a petrezselymé 5 és a zelleré
3 lej. A murok kilója 2,50 lej, az új krumpli ki-
lója 1,50 lej. A karalábé darabja 2 lej, a paradi-
csom 2-2,50 lej kilónként, a káposzta 1,50 lej, a
vörös káposzta 2,50 lej, a paprika kilója 3 lej, a
kápiapaprika 3-4 lej, a paradicsompaprika
(gogos),  ára 3,50-5 lej.  Az uborka ára 2 lej,  a
karfiolé 6, a padlizsáné 2-2,50 lej. A csípõspap-
rika kilója 5-6 lej, a saláta feje 2 lej, a fokhagy-
ma darabja 1 lej, a spenótból egy fél kiló 5 lej.

A GYÜMÖLCSÖK közül a nektarin 5 lej, a
szilva  3  lej,  a  dinnye  kilója  1,20  lej  a  szõlõ
kilója 2,50-5 lej, a körte kilója 4 lej.

A.E. ”Készül az Olt-híd Nagyajta és Apáca
között” - áll Tamás Sándor, Kovászna Megye Ta-
nácsának elnöke hivatalos, fotókkal is alátá-
masztott facebook bejegyzésében. 

A 109 méter hosszú, 600 ezer (3 milliárd lej
körüli) euróba kerülõ Olt-híd várhatóan õsz de-
rekára (októberre) készülhet majd el - ígérik. 

Ez mindenképp jó hír lenne a környkébeli la-

kosságnak és nemcsak, hanem egész Erdõvidék-
nek.  Köztudott,  hogy a környéken élõ gazdák-
nak, pl. az apácaiaknak, csak 200 ha földterüle-
tük van az Olt tulsó partján, a nagyajtai részen, a
15 km kerülõ út bizony eléggé megeröltetõ, akár-
csak a Brassó megyébe járó munkásoknak, vagy
éppen az ingázó iskolásoknak, az elszigetelõdés-
rõl nem is beszélve. 

Járjuk be Ed vidéket!

Az elemek összerakásán dolgoznak

Októberre elkészülhet az Olt-híd

Piaci árak

APÁCA - DATK - ALSÓRÁKOS
Honismereti túrasorozatunk hatvanhatodik ki-

rándulása szeptember 12-én, jövõ szombaton lesz.
Úti  cél:  Apáca,  Datk  és  Alsórákos  környéke.

Túravezetõk: Lõrincz Sándor és Gyerõ István.
Indulás 9 órakor autóbusszal a baróti buszmeg-

állóból Apácáig, ahonnan a Remete patak völgyén
indulva vágjuk át a Persány hegység gerincét, majd
a Nagy patak völgyén érkezünk be Datkra, ahon-
nan az unitárius templom meglátogatását követõ-
en, Mátéfalva érintésével érkezünk meg gyalogtú-
ránk végpontjához, Alsórákosra. Innen, a helybeli
unitárius egyházközség templomának felkeresését
követõen, az esti vonattal (19.38), majd Ágoston-
falváról autóbusszal érkezünk vissza Barótra. 

A túra gyalogos részének becsült hossza 20 km. 
A szállítás megszervezése érdekében kérjük az

érdekelteket, hogy részvételi szándékukat jelezzék
Demeter Zoltánnál (demeterzoltan74@gmail.com,
0746-089140). - erdõvidéki -

Pótérettségi

Kevés az átjutó

Mindenki nagyon várja már a végét

Merre tovább Diákdomb-i iskola?
Kinek a dolga lett volna elvégezni a korszer sítést?!

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A.E.
Az iskolakezdés elõtt tíz nappal, kíváncsiak vol-
tunk, hogy mi lesz a baróti Diákdomb sorsa, u-
gyanis lapunkban többször írtunk arról, hogy
megtörténhet, hogy az új tanévet más épületben
kezdi meg a Gaál Mózes Iskola, mivel a felek, a
polgármesteri hivatal és a katolikus egyház,
nem tudtak dûlõre jutni abban, hogy kinek kel-
lene elvégeznie az illemhelyek felújítását, illetve
a kazánok cseréjét. 

Pár hete, lapunknak adott interjújában Lázár-
Kiss Barna polgármester, amikor rákérdeztünk
az iskolaépületre, úgy nyilatkozott, igyekeznek
megoldást találni. A hivatal évente tetemes bért
fizet az egyháznak, ezért idén az volt a kérésük,
hogy az egyház önköltségén újítsa fel az illem-
helyiségeket, valamint cserélje ki a kazánt,
hangsúlyozta, hogy mint bérlõ, nem neki lenne
a feladata ezeket elvégezni. Akkor, Tóth József
plébános közölte, hogy az egyháznak nincs
lehetõsége ezeket a javításokat elvégezni.

Úgy tûnik, ezt azóta sem sikerült lerendezni,
telefonon érdeklõdve, Zajzon Csabától, a Gaál
Mózes Iskola igazgatójától megtudtuk, hogy
szeptember 14-én nem fog megszólalni az isko-
lacsengõ a Diákdomb-i épületben, tehát itt nem
kezdenek új tanévet. Az épületben levõ kilenc
osztályt más helyekre költöztetik, a nulladik- és
speciális  osztályokat az Üzletkötõ Központba,
az V. osztályt a polgármesteri hivatal melletti
iskola épületébe,  míg az I-IV.  osztályt  a  Petõfi
utcai iskolába helyezik el. Az intézmény tehát

megoldotta a teremkérdést, ha szûkösen is, de
mindenki kapott helyet.

Zajzon ismertette a fõ okokat, amiért a kiköl-
tözés mellett kellett dönteniük: az illemhely ál-
lapota, és a kazánok. Mivel senki sem csináltat-
ta meg ezeket, ilyen állapotban nem lehet a tél-
nek nekimenni -fogalmazott, mivel a tavaly már
felszólították õket, hogy orvosolják ezeket a hiá-
nyosságokat, mert másképp nem engedélyezik
higiéniai szempontból az illemhely mûködteté-
sét, biztonsági szempontból pedig a kazánok
üzemeltetését. Meglátása szerint lehetett volna
találni  megoldást  arra,  hogy  elvégzõdjön  az
épületben a szükséges korszerûsítés, ám ez ed-
dig még nem született meg. Annyit tud, hogy
Tóth József átiratban közölte a hivatallal, a javí-
tásokat nem tudja elvégezni, õ úgy látja, a kifi-
zetett bér felébõl ezt meg lehetett volna csinál-
ni. Hogy mennyire jó megoldás a mostani lépés,
azt majd a jövõ fogja eldönteni - fogalmazott.

Mi lesz az épület további sorsa? - tettük fel a
kérdést Tóth József plébánosnak, aki nagyon
meglepõdött, mondván, arról, hogy 14-én nem
kezdõdik az épületben oktatás, hivatalosan
senki nem értesítette õt. Éppen ezért, nem is
gondolkozott el azon, hogy mi lesz a ingatlan to-
vábbi rendeltetése. Annyit még hozzáfûzött, a
hivatalos szerzõdésben az áll: Az egyház dolga
az ingatlan tatarozása, javítása, és átengedése
használatra az iskola számára, az ingóságok ja-
vítása - beleértve az illemhelyet és a kazánokat -,
a polgármesteri hivatal feladata lett volna.

Múlt heti lapszámunkban az V. Zöldikék
Környezetvédelmi tábor Uzonkafürdõn címû
beszámolóban a cikk leközlõi tévesen Ceglédi
Boglárkát írtak. A név helyesen: Czellecz.

Hibaigazítás 



A.E. Derült ki abból a felmérésbõl, ame-
lyet a múlt hónap utolsó felében végeztek a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) hallgatói, kikérdezve a helyi lakósok
véleményét, életükrõl, munkájukról, valamint
arról, hogy miként látják, hogyan lehetne a he-
lyi gazdaságot fejleszteni. A társadalomföldrajzi
felmérés a Kistérségek Fejlesztéséért Tudomá-
nyos Egyesület (KFTE) kis projekt része, amely-
nek célja a gazdaságfejlesztési esélyek felmérése
a Kárpát-medencében, amelyet a Pallas Athéné
Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) támogat. Az
ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tan-
székének több éves kutatási folyamatát kíván-
ják a hazai környezetbõl a külhoni területekre
kiterjeszteni, a fentebb említett témakörben.

Az ELTE tanára, Schwertner János vezette
csapat, a vidéken végzett nyári terepgyakorlat
tapasztalatairól és eredményeirõl számolt be, -
a téma fontosságát tekintve, szerény hallgatóság
elõtt -, múlt pénteken, Erdõvidék Múzeumának,
Kászoni Gáspár termében. 

Hogy létrejöjjön ez a terepgyakorlat, oda kellett
két erdõvidéki diák is, történetesen a Kolozsváron
tanuló Bokor Csongor, aki mesélt az ELTÉ-n a -
szíve csücskérõl- Erdõvidékrõl, felkeltvén így az
érdeklõdést a régió iránt, a terepgyakorlaton egy
másik erdõvidéki is besegített, a szintén egyetemis-
ta Kolumbán Zsolt - hangzott el a felvezetõben. 

Öt nap alatt 216 (75 munkavállaló, 67 nyugdí-
jas, 28 tanuló, 19 munkakeresõ, 10 eltartott, 8 mun-
kanelküli (nem keres munkát), 5 munkaadó és

munkavállaló, 4 munkaadó alkalmazott) sze-
mélyt kérdeztek meg, akik közül 44% baróti,
66% pedig a környék 12 településérõl volt, a
megkérdezettek közül 124 nõ és 92 férfi volt, 21
válaszadónak volt felsõfokú végzettsége.

A lényeges dolgok mégsem ezek az adatok, ha-
nem azok a tényezõk, amelyek az itteni gazdasá-
gi helyzetre engednek némi rálátást. 

Pozitív dolognak számít mindenképp, hogy a
megkérdezettek 53,46%-a nem költözne el Erdõ-
vidékrõl, azok, akik elköltöznének, azok elsõdle-
ges okként a munkalehetõség hiányát jelölték
meg, második helyen szerepel az intézmények
hiánya, harmadik helyen a családi okok, de olyan
válaszadó is volt, aki az itt élõ emberek miatt köl-
tözne el. Erdõvidék központjában sokkal nagy-
obb az elvándorlási kedv, mint például falvakon,
a városon élõk úgy látják, külföldön még mindig
jobb boldugulni, mint itthon, ezzel szemben a
falvakon élõk azt vallják, ha itt születtek, itt is hal-
janak meg. 

A helyi piac szempontjából Baróton 13,3% az,
aki eddig értékesített valamilyen terméket vagy
szolgáltatást, a termékek 80%-a helyben kerül ér-
tékesítésre. A termékek közül leginkább a mezõ-
gazdasági termékeket értékesítik, elsõ helyen a
zöldség és gyümölcs áll, a szolgáltatásoknál az
ingatlan kiadás és a könyvelés a menõ. 

Falvakon  ez  az  arány  egy  picit  magasabb,  a
megkérdezettek 37%-a adott el valamilyen termé-
ket vagy szolgáltatást, itt az összes eladott termék
40%-a tej, 88%-a pedig mezõgazdasági termék,

ennek több mint felét helyben értékesítik. A meg-
kérdezettek jó hányada - fõként az idõsebb gene-
rációk -, munkahelyteremtési lehetõségnek még
most is a bányászatot látják, második helyen van
a mezõgazdaság, ezt pedig a turizmus követi, a
különbözõ gyárak létesítése az utolsó helyen sze-
repel. A felmérést végzõk elmondták, meglepte õ-
ket például az, hogy nagyon sokan azt válaszol-
ták, hogy indítanának saját vállalkozást, de úgy
látják, hogy akadályozva vannak a rendszer által. 

Schwertner János elmondta, az adatok még fel-
dolgozás alatt vannak, részletes elemzést majd
csak ezután végeznek, ennek eredményeit is is-
mertetni fogják a médián keresztül az erdõvidéki-
ekkel. 

Sok jó dolgot tapasztalt az itt töltött idõ alatt,
tehát nincs okunk a csüggedésre, azonban hogy
elõre tudjunk lépni, oda sokkal erõsebb stratégi-
ára van szüksége ennek a térségnek. Ugyanakkor
- és ez minden térségre igaz, a vitalitás az egyik
legfontosabb dolog itt is. Erdõvidéket egységesen
kell megjeleníteni, ehhez azonban elengedhe-
tetlen a kapcsolattartás az elszármazottakkal,
mert a külvilággal is el kell fogadtatni ezt a tér-
séget, mert bizony van, amit megmutassunk - u-
talt itt a turizmus adta lehetõségekre Schwertner,
hiszen ez egy olyan tõkét jelent, amit érdemes ki-
aknázni. Marketing szempontból nem elhanya-
golhatóak a vidék számára a brit trónörökös, Ká-
roly herceg látogatásai.

Mert ami neki jó itt, nem hinné, hogy Európá-
ban lenne ember, akinek nem - összegzett. 

Sz. Réka Zajlanak a felújítási munkála-
tok a miklósvári Kálnoky kastélynál és park-
nál. A Kálnoky Alapítvány áprilisban, sajtótá-
jékoztató keretében jelentette be a munkála-
tok elkezdését, melynek célja a mûemlék kas-
tély és a körülötte levõ park eredeti állapotá-
nak visszaállítása. Az 1.200.000 eurós összér-
tékû projektet, - melybõl 10% az Alapítványt
terheli - az Európai Gazdasági és Pénzügyi
Mechanizmusok  (EEA  Grants)  és  a  Román
Kormány támogatja. 

A restaurálást hagyományos anyagokkal, szi-
gorú szabályok szerint végzik, melyet a pályá-
zat is megkövetel - értesültünk Magyarósi Imo-
lától, a Kálnoky Alapítvány ügyvezetõ igazga-
tójától. 

A kastélyban a termeket, a tetõtéren a már
meglevõ három szobát változtatások nélkül ú-
jítják fel. A falképeket, stukkókat tanulmány
alapján, szakemberek segítségével állítják hely-
re. Az alagsorban lesz jelentõsebb változás,
ahol szeretnék a szép, boltíves pincét a kornak
megfelelõen kihasználni, ezért itt részben
múzeum, de közösségi tér, kávézó is helyet kap. 

A kastély körül a reneszánsz parkot is felú-
jítják, a 17. századi inventárium alapján, itt egy

zárt rendszerû tavacskát is kialakítanak, mely
mindig is megvolt. A tó egy szigetet is tartalmaz
majd, ahol helyet kap egy filagória.

A felújított kastély és park élõ múzeumként
fog mûködni, ez azt jelenti, hogy program sze-
rint nyitott lesz a nagyközönség számára, mú-
zeológus alkalmazott várja majd a látogatókat,

ahol a korabeli tárgyak, berendezések gyakorlat-
ban is használatosak lesznek. 

Az üzemeltetõk szeretnének eseményeket,
kiállításokat is szervezni, megmutatni a kastélyt
és visszaadni az erdõvidéki közösség számára,
de bíznak abban, hogy nemcsak Erdõvidék,
hanem a tágabb megye is kihasználja azt.
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Társadalomföldrajzi felmérést végeztek

Sokan még mindig a bányászatban látnák a jöv t

A miklósvári Kálnoky kastély, áprilisban, a felújítási munkálatok elkezdése el tt

Szigorú szabályok szerint végzik a restaurálást

Zajlanak a felújítási munkálatok a miklósvári Kálnoky kastélynál



A.E. Családias hangulat, hagyományõrzés,
a nemzeti, valamint a székely öntudat erõsítésé-
nek jegyében zajlott hétvégén a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által, Er-
dõvidéken második alkalommal megszervezett
Székely Sziget. A háromnapos rendezvényen a
szervezõk színes programokat kínáltak a láto-
gatóknak, az elõadások, kerekasztal beszélgeté-
sek mellett volt jurtaállítás, trabant- és kötélhú-
zó verseny, borkóstoló, ahol az érdeklõdõk
megismerkedhettek Székelyföld borkultúrájá-
val. A  tavalyi Székely Szigettõl eltérõen idén
koncertek is voltak, pénteken este fellépet az er-
dõvidéki Acousthree együttes, szombaton pedig
az Anyaországból érkezett Egészséges fejbõr.

A pénteki hivatalos megnyitó után, amit Lá-
zár Szilárd, a tábor egyik szervezõje a HVIM, Er-
dõvidéki tagszervezetének tagja tartott meg, a
bibarcfalvi Tordai Iluska mutatta be a bútorfes-
tés, agyagozás fortélyait, ismertetvén a bútorfes-
tésben használt motívum és szimbólumrend-
szert. Czellecz Boglárka, földrajz szakos tanár
pedig Székelyföld borvizeirõl tartott elõadást.

Szombaton Nemzeti kerekasztal beszélgetésre
került sor, a meghívott vendégek Benkõ Emõke
pedagógus,Borsos Géza József, nyug. tanár, vala-
mint a Székely Idõ (az Európai Idõ szellemi jog-
utódja szerk.megj.) fõszerkesztõje, Horváth Alpár
voltak, a kerekasztal beszélgetés a Székely önren-
delkezésrõl, valamint az Székely indentitásról
szólt, ahol a meghívottak elmarasztalóan beszél-
tek a 2011-es népszámlálás során történt nemzet-

árulásról, amikor is úgy Erdélyben, mint Magyar-
országról, arra buzdítottak politikusaink, a törté-
nelmi egyházaink, hogy Székelyföldön ne szé-
kely nemzetiségûnek valljuk magunkat, hanem
magyarnak. Sajnálatos, hogy pont a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) csúcsvezetése volt az,
aki élen járt ebben, és azt kérte, hogy székelyként
valljuk magunkat magyarnak. Akkor megvolt a
lehetõség, hogy megmutassuk magunkat a nagy-
világnak - hangzott el. Az önrendelkezésért folyó
harcról pedig kijelentették, hogy vakvágányon,
zsákutcában van az egész, ilyenformán soha sem
lesz székelyföldi autonómia. Borsos Géza véle-
ménye az volt, hogy nem járható az az út, amit

Izsák Balázs, az SZNT elnöke mond, hogy úgy
kell megoldani Székelyföld autonómiáját, hogy a
román parlamentet olyan helyzetbe hozzák,
hogy fogadja el az autonómia statútumot. Erre
semmi esély nincs a mai román politikában, je-
len pillanatban semmi konkrét elõrelépés nem
történik, az ilyen "szalonnasütésekkel" - utalván
az õszi õrtüzek gyújtására - nem lehet önrendel-
kezést kivívni. Benkõ Emõke és Borsos Géza, -
akik többek között SZNT tagok is -, elmondták,
oda jutottak a tanácson belül, hogy stratégiát és
taktikát kell változtassanak, új szövetségeseket
kell keressenek, ilyen például a HVIM, hogy foly-
tatni tudják az önrendelkezési harcot. 

Bizony, a katonaság azért csak valami, mert
ahány  falumbeli  emberrel,  katonaszolgálttal   –
vagy azzal, aki nem volt katona – találkoztam,
mindig  volt  valami  megbeszélnivaló.  Az,  aki
volt katona, reggeltõl estig tudott volna mesélni
a katonasági történetekrõl, igaz, ilyenkor nem il-
lik rákérdezni, vajon mi igaz az elmondottakból,
mert a hallgatóság nagyon tudja értékelni azokat,
akik folyékonyan tudnak hazudni. Nagy tudo-
mány az, kérem alázattal a tisztelt olvasókat. 

Képzeljék el, hogy a mi jelenlétünkben egy
ilyen nagy tálentumú mesélõ olyan dolgokat
fon  a  meséibe,  amirõl  mindenki  tudja,  hogy
csak a képzelet szüleményei. Mert nagy dolog,
amikor az ember a semmirõl is hosszasan tud
értekezni. A hallgatóság pedig nem tud mihez
kezdeni az információkkal. Saját élményeimet
próbálom megosztani a következõ sorokban,
katonasági élmények, engedelmükkel, kicsit
kiszínezve, mert a leírás így követeli, úgy, a-
hogy lejárt a szörnyû perióda, amely sok baka
életét megkeserítette. A magyar katonák, jófor-
mán egy helyen voltunk, esténként a rövid sza-
badidõ alatt, ilyent-olyant megbeszéltünk.

Lefekvésig még volt egy kis idõ. Pedig bakan-
csot kellett megtisztítani és utána rendesen pre-

zentálni a vizsgálók elõtt. De a bakancspucolás
nem volt éppen olyan egyszerû dolog, mert va-
csora után a platón, ami egy leaszfaltozott, beha-
tárolt területet jelentett, kellett minden alegység-
nek, oszlopba állva bevárni a parancsot, amikor
a létszámellenõrzés után következett a készülõ-
dés a villanyoltáshoz,  de hátra volt  még a ba-
kancspucolás. De azt már minden alegység kü-
lön parancsszóra végezte. Emlékszem, az én ka-
tonabajtársaim között sokan valának, akik a ro-
mán nyelvet nagyon alacsony szinten makogták,
a beszélésrõl nem is szólva. S amikor a bakancs-
pucolásnál a tizedes, vagy az õrvezetõ kiadta a
parancsot hogy: faceþi bocanciul stâng, vagyis a
bal lábunkon levõ bakancsot kell elõször krém-
mel bekenni, az egyik bajtárs a jobb lábán lévõ
bakancsot kezdte krémezni. Ezt rögtön észrevet-
te a szolgálatos káplár. Na, a rosszul reagáló ka-
tona legalább ötször meg kellett kerülje büntetés-
bõl a kaszárnya épületét. S akkor éjjel kezdte gya-
korolni,  hogy:  stang az bal,  drept az a jobb.  E-
gyik-másik addig gyakorolta, hogy másnap vagy
harmadnap ugyanezt a hibát megint elkövette. S
akkor megint a büntetés. Kicsidenként belerázó-
dtunk a szabályok, törvények megértésébe.

Az elején, az étkezés terén is akadtak problé-

máink. Reggel, felkelés után, következett az álta-
lunk smotru-nak nevezett takarítási program. Fel
kellett mosni és feltörülni a dormitort, tehát a
termet, ahol aludtunk, majd a folyosót, WC-t. De
volt olyan eset is, amikor a pléhesek, s pántliká-
sok nem voltak megelégedve a munkánkkal, és
odaállítottak, hogy még egyszer megcsináljuk
azt, amit már egyszer elvégeztünk. Volt ilyenkor
morgás meg efféle, de leszereléskor az ilyen káp-
lár és szergent lopakodva ment ki a kaszárnyá-
ból. De térjünk át az étkezésre. Reggel, amikor a
fenti munkákat elvégeztük, s a napi takarítást,
következett a reggeli. A szemünk már esett ki, o-
lyan éhesek voltunk. S akkor még sorba kellett
állni, s úgy bevonulni az étterembe. Bevonulás
után helyet foglalt mindenki az asztalnál. Az asz-
talfõhöz közel foglaltak helyet a másodéves ka-
tonák. Nekik jutott a kaja húsos része, mi ettük a
szimpla fuszulyka, vagy egyéb fõzelék maradé-
kát. A katonaviselt emberek tudják, hogy igazsá-
got  mondok és írok.  De akkor,  mi puffuleccek,
ahogy nevezték a kezdõket, nem volt kihez rek-
lamáljunk. De értelme sem lett volna, mert a kor-
rupció már akkor, s azelõtt is megvolt, veszélye-
sebb ez bármilyen gyomnövénynél.

Egyed Béla

Katonasági történetek: Katonaság nem uraság, de nem halt bele senki
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Nemzeti tábor, Setétpatakon

Egyed Béla (Béci, Béla bácsi...) tréfás történetei

Folytatni kell az önrendelkezési harcot

Borsos Géza, Benk  Emöke, Horváth Alpár - Fel kell vállalni a székely önrendelkezés ügyét. 
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Közöttünk élnek, ismert vagy kevésbé ismert
személyek, csoportok, akik nem rendkívüli cse-
lekedeteikkel, hanem kitartó munkájukkal, tehet-
ségükkel hívják fel magukra a figyelmet. 

A vargyasi Sütõ család nem szorul bemu-
tatásra. A fiatal generáció legidõsebb tagját,
SÜTÕ ISTVÁNT a nagymúltú család jelenérõl,
a mai feladatokról kérdeztük, de szó esett a
múltról, és a jövõbe vetett bizalomról is...

- Te és testvéreid, a 15. generáció vagytok, a-
kik továbbviszitek a bútorfestés, faragás
mûvészetét. Ez számotokra lekötelezõ?

- Ez hatalmas felelõsség, fel kell nõni ehhez a
szinthez, legalábbis igyekszünk. Ez plusz, aján-
dék is, de ugyanakkor felelõsséggel jár.

- Belenõttetek a feladatba, vagy voltak pró-
bálkozások a te és testvéreid részérõl, hogy
másvalamibe fogjatok?

- Nagyon szeretem például a történelmet, és egy
darabig gondolkodtam, hogy lennék régész, de vé-
gül ezen a területen is ki tudom élni azt a készte-
tésem is, mert a régi bútorok, restaurálás által szin-
te ugyanazt csinálom. De nem nagyon volt kérdé-
ses számomra és öcséim számára sem ez a döntés.
Ott nõttünk fel, azok a bútorok között, gyermekko-
runk óta szinte magunkba szívtuk azt a hangulatot.

- A családban hogyan oszlanak meg a fe-
ladatok? 

- Érdekes, hogy van egy ilyen megoszlás, hogy
nagybátyám és én inkább festünk, édesapám és a
két öcsém inkább faragnak. Habár én is faragok,
de õk többet. 

- Napjainkban mire van igény, mivel fog-
lalkoztok inkább? 

- Annak örülök, hogy nagyon nagy igény van az
abszolút hagyományos bútorokra is, tehát ládákra,
a kelengyés ládára is, a saroktékára, falitékát is ké-
szítettem, kontyos székeket. Most volt egy nagyon
komoly megrendelésem, szinte egy évet dolgoz-
tam rajta, Sófalván egy egész házat bebútoroztam.
Tájházként fog mûködni, hagyományos kézmû-
ves mesterségeket fognak ott gyakorolni, egy szép,
egységes valami lesz ott, ami nekem is az eddigi
pályám csúcspontja lehet. Kompromisszumokba
én csak kevésbé megyek bele. Például egy konyhát
ha be szeretnél rendezni festett bútorral, ott van a
mosogatókagyló, annak az alja biztos nem létezett
kétszáz évvel ezelõtt, de azt most el kell készíteni
azzal a hagyományos szerkezettel, hogy találjon a
többi bútorhoz. Vannak ilyen kisebb kompromisz-
szumok, de igyekszünk, amibe csak lehet, a hagyo-
mányokhoz ragaszkodni.

- Készíted is a bútort, nemcsak fested? 
- Igen, készítem is, van egy kicsi asztalos mû-

helyecském, viszonylag szerény felszereltséggel,
ott is igyekszem a hagyományokhoz ragaszkodni,
ládáknál például a fecskefarkas sarokillesztéseket
kézzel vésegetem össze. Egyszerûbb lenne facsa-
varral összepattintani, de ez az illesztés látszik. 

- Melyik idõszak volt a családod számára a
legnehezebb? 

- Szinte egy vágással úgymond véget ért a csa-
ládfa, mert az elsõ világháborúban öt Sütõ fiatal-
ember halt meg. Dédnagyapám egyedül maradt,
aki továbbvitte a mesterséget. Nagyapám egyedüli
gyermek volt, õ majdnem a második világháború-
ban veszett oda. Nagyon könnyen kihalhatott vol-
na a család. Aztán jöttek a kommunista idõszak
hányattatásai, mikor baj volt, mert ez egy nyilván-
valóan székely magyar hagyomány, és a turisták
miatt is sokat zaklatták nagyapámékat, a kommu-
nista idõben fõleg a magyarországi turistát ferde
szemmel nézték. Aztán csökkent a festett bútorok
iránti kereslet is, és ez  alapjában véve fenyegette a
mesterséget. De azt a kicsi keresletet, ami volt, kie-
légítették, plusz olyan tárgyakat készítettek a saját
maguk gyakorlására, amiket ma is megcsodálnak a
kiállításunkon. Egy hasáb körtefából láncot, vagy
olyan kidolgozott székelykapu makettet, hogy
nyitható kilinccsel a kapuja, de sok tárgyat adomá-
nyoztak templomokba, közhelyekre is.

- Mitõl annyira híres a vargyasi festett bútor? 
-  Nagy  tisztelõje  vagyok  például  a  Homoród

mentén aktiváló Balázs családnak, gyönyörûen
dolgoztak, és  voltak rajtuk kívül is híres, tehet-
séges, elismert bútorfestõ családok, ez általában
apáról fiúra ment, de a gond legtöbbször az volt,
hogy vagy kihaltak, vagy abbahagyták, eltûntek.
Ezért vagyunk mi különlegesek, mert sajnos
egyedüli család vagyunk, melynek évszázadokon
keresztül sikerült, hogy folytassa. 

- Megjelent egy könyved A bútorfestõ és fa-
faragó Sütõ család címmel. Elérkezettnek érez-
ted az idõt, hogy összefogjad a család történetét? 

- Az egyetemen az államvizsga dolgozatomat a
székely festett bútorról írtam. Faipari mérnökit vé-
geztem. Akkor beleeredtem a témába, kíváncsi let-
tem, hogy volt ez más vidékeken, s akkor egy elég
komoly  anyag  összegyûlt.  A  másik  késztetés  az
volt, ami a családot híressé tette, dr. Kós Károly: A
Vargyasi festett bútor címû könyve, ami megjelent
71-ben. Õ készítette el a családfánkat is, dr. Bor-
báth Károly segítségével, ebben a könyvben pub-
likálta. Ez a könyv a mai napig is a szakirodalom-
ban számontartott könyv. Erre megvolt a kereslet,
azt újra kiadni komplikált lett volna, plusz eltelt az-
óta több mint negyven év, és a kutakodásaim során
még a korai történethez is sikerült ezt-azt hozzáten-

nem, s akkor azt mondtam, ideje frissíteni a család-
történetet, a legnagyobb tiszteletet megadva dr. Kós
Károlynak, mert az úttörõ munkát, a nehezét a csa-
ládtörténetünk kutatásában õ végezte el. A köny-
vem 2011-ben jelent meg, azóta akkora kereslet
volt rá, hogy már a második kiadását is megérte. 

- A festéket, amit használtok, a mai napig ti
állítjátok elõ?

- Igen, mi készítjük a festékeket a hagyományos
családi recept alapján, ezek ásványi alapúak, víz-
zel hígítjuk õket, és festés után a felületek le van-
nak viaszozva vagy gyantázva. A mi saját készítésû
festékeink a mai napig sokkal praktikusabbak, job-
ban használhatóak, mint a modern, iparilag elõállí-
tott festékek. A színvilág is talál például restaurá-
lásnál is, mivel ugyanazokat a festékanyagokat
használjuk.

- Jelent egy fajta veszélyt a festett bútorok
úgymond reneszánsza mostanság, gondolok itt
a minõség rovására menõ darabokra?

- Van egy mentalitás, ami nagyon veszélyes, és
elsõsorban - nem akarom megsérteni a korondia-
kat, mert nagyon szeretem õket, - de a pénzért bár-
mi mentalitás nagyon veszélyes. Látszik, hogy ez
hova vezethet. Ebbe nem szabad belemenni, és
sajnos a bútorfestés iránti kereslet növekedése oda
vezetett, hogy rengeteg giccs született. Vannak, a-
kik próbálnak szigorúan a hagyományokhoz ra-
gaszkodva dolgozni, de sajnos a többség a pénzért
bármit elv alapján dolgozik. Nekünk ez nem kon-
kurencia, mert megvan nekünk az a réteg, aki tu-
datos, aki azt mondja, hogy ismer minket, akik már
több mint négyszáz éve ezt csináljuk, és hozzánk
fordul. Csak kicsit zavar mikor mondják, hogy ez
eredeti székely bútorfestés, vagy vargyasi bútor-
festés, és látom, hogy vajmi kevés köze van hozzá.

- Inkább más vidékre dolgozol? 
- Most annak örvendek, hogy elsõsorban he-

lyieknek dolgozok, aztán a nagyvilágban nagyon
sok helyre dolgoztam, Argentinától Észak-Ameri-
káig, Japántól Indonéziáig, Nyugat-Európába so-
kat. Ez mutatja, hogy ez valamilyen érték, nem
szerénytelenségbõl, de eljön egy vadidegen, aki-
nek ehhez a kultúrához semmi köze, magyar
kötõdése sincs, megtetszik valami, és mondja,
hogy õ is szeretne a házába egy ilyen darabot. 

- A kelengyés ládát milyen célból rendelik
manapság? 

- Van, aki egy az egyben azt mondta, hogy a
régi perefernumos levél alapján összegyûjti, ami
hagyományosan belejár, belerakja, és az esküvõn
átadja a lányának. Fényképet is küldtek vissza az
átadásról. Aztán a ládák legtöbbje gyerekeknek
kincses láda, tetszik nekik a színes virágos láda. 

- Lesz továbbvivõje még a mesterségnek, hi-
szen neked is, öcsédnek is fiúk születtek...

- Igen, nekem három fiam van, a legkisebb két
hónapos, az öcsémnek is van már egy, a legkisebb
öcsém most nõsült, be vagyunk biztosítva. Mond-
tam is, a nagy veszteséget most már valahogy visz-
sza kell pótolni.            Kérdezett: Szász Réka

Interjú
Ma is igény van a hagyományos festett bútorra



A.E. Kilencedik alkalommal szervezte meg
múlt hétvégén a baróti Csala Kürtje Fúvosegyesü-
let a “Száz kürt riadója szól” névre keresztelt
rendhagyó fúvószenekari találkozót, Baróton.
Kis túlzással ki lehetne jelenteni, hogy a vidéken
az elmúlt idõszak, de különösen a múlt hét a
fúvóshangszerek szerelmeseinek kedvezett. 

A találkozót megelõzõen, Nagybaconban, egy
hetes fúvóstábort tartottak. Hogy a gyerekek
mit tanultak e rövid idõ alatt, arról népes kö-
zönség gyõzõdhetett meg a múlt pénteken, a kö-
zségközpontban tartott bemutató alkalmával.

A tábor szervezõi elmondták, a gyerekek és fia-
talok számára rendezett tábor egyik célja az volt,
hogy megismertessék a hangszereket, bevezessék
a fúvószene világába. Napi 6-7 órás zenéléssel na-
gyon nagy eredményeket tudtak felmutatni, az ál-
landó gyakorlásnak köszönhetõen, olyan fejlõdési
szintet értek el, illetve olyan zenedarabokat tanul-

tak meg, melyhez normális esetben fél évre lenne
szükség. A karnagyok a repertoárt igyekeztek úgy
összeállítani, hogy minden zenei mûfajból ízelítõt
kapjanak a tábor ifjú fúvóspalántái.

Szombaton délelõtt Baróton, a hagyományos
zenekari felvonulásokkal vette kezdetét a IX. al-
kalommal megrendezett fúvóstalálkozó, a felvo-
nulást követõen, közös zenélésre is sor került, a-
hol eljátszották Himnuszainkat. 

A központi parkolóban kialakított sátor alatt, ké-
sõ délutánig tartott a térzenélés, ahol felléptek a há-
zigazda Csala Kürtje, illetve a nagybaconi fúvóstá-
bor gyerekei mellett a mikóújfalusi, parajdi, ma-
gyarhermányi, székelyzsombori és kálnoki fúvós-
zenekarok. Elnézve a találkozón megjelenõ zeneka-
rokat, úgy tûnik, egyre inkább hangsúlyt kap az u-
tánpótlás nevelés, melyben megkérdõjelezhetetlen
érdemei vannak Vágási Istvánbaróti karnagynak.
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A.E. Tornagyõztes lett a Baróti Focisuli 2004-
2005-ös korosztálya, míg a 2002-2003-as generá-
ció a harmadik helyen végzett csoportjában, a

múlt hétvégén, Lövétén megrendezett labdarúgó
tornán. A csapatsikerek mellett a baróti gyerekek
két egyéni elismerést is bezsebeltek, a torna leg-

jobb játékosának választották Szabó Ádámot,  a
2005-ös korosztályban, míg a 2003-asoknál a leg-
jobb kapus Fosztó Péter lett. Szép volt gyerekek!

Baróti Focisuli
Két korosztályban is dobogón

IX. Fúvóstalálkozó Baróton
Egyre nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás nevelés
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Ezen a héten a 20 lejt 

Kalapács Mária
baróti háziasszony nyerte.

Nyereményét átveheti szerkesztõsé-

günkben munkanapokon 8–16 óráig.

106.8

HIRDESSEN 
AZ

ERDÕVIDÉKBEN!

Baróton, a Szabadság út 7 szám
alatt (a Bányakantin épüle-
tének raktárhelyiségében)

minõségi NÉMETNÉMET
HASZNÁLT BÚTORHASZNÁLT BÚTOR- és

hásztartási 
kellékes üzlet várja vásárlóit.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk kedvezõ árakkal

Telefonszám: 
0743-683268.

Biciklik, szobabiciklik,
fitnesszgépek, autómata

mosógépek, 
varrógépek eladók.

Telefonszám: 
0741-0 9 0 7 0 3 .

A FÉNYES VENDÉGLÕ
vállalja esküvõk, keresztelõk, 
összejövetelek, halotti torok,

állófogadások vagy
más rendezvények 

teljes körû intézését
akár kiszállással kultúr-

otthonokban vagy más 
helyiségekben.

Elérhetõség: 0744-147980,
0744-656019.

Megemlékezések
Kegyelettel, és soha el nem múló bánattal

emlékezünk a baróti 
SZOTYORI szül. LÁZÁR ILONÁRA, 

halálának 7. évfordulóján, és lányára, 
GYÖRFFY, szül. SZOTYORI ZSUZSÁRA, 

halálának 3. évfordulóján. 
Szeretetüknek emléke szívünkben örökké

élni fog. Pihenésük legyen csendes, emlékük
áldott.

Szeretteik

ÜZENET
Benk  Gerg nek üzenem, hogy élje 

át azt, amit a férjemmel csinált, 
 tudja, mir l van szó, még annyit 

se mondott, hogy bocsánat, tévedtem. 
Szégyellje magát, ha még tud 

gondolkodni. 
Fodor Jolán, Kisbacon

DELNEY
Exp-Imp. kft. 

Telefonszámok: 
0267-378722, 0267-377266

Minden típusú 
fás kazánra

3% kedvezmény, 
amíg a készlet tart!

Az olaszteleki 
DANIEL KASTÉLYSZÁLLÓ

recepciós 
munkatársat keres. 

Kellemes munkakörnyezet,
barátságos csapat, elõnyös

bérezés és fejlõdési lehetõség!
Román és angol nyelv 

ismerete kötelezõ. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal az 
office@danielcastle.ro 

címre lehet.

Élelmiszerüzletbe
ELÁRUSÍTÓT 

ALKALMAZUNK.
Érdeklõdni a 

0745-777854 telefon-
számon.

A munkaügyi minisztérium által
jóváhagyott személy, I.I. VAJDA

zvédelemre szakosodott
egység szolgáltatásai:

- t zvédelmi dokumentáció össze-
állítása cégeknek, intézmnyeknek

és egyéb aktivitásoknak
- a személyzet felkészítése (havon-

ta) a t zmegel zésre
- interaktív kommunikáció a

munkahelyen
- t zvédelmi terv összeállítása
- jellegzetes tevékenységekre
vonatkozó iratok jóváhagyása

- t zvédelem megszervezése a
munkahelyen 

- t zoltó palackok forgalmazása
Elérhet ség: 0741-585462,

0745-555481
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regionális hetilap
Szerkesztik:
Albert Egon,

Varga Béla (fotós)
Tördelõszerkesztõ:

Szász Réka 
Lapterjesztõ:
Vajda György

Postacím:
525100 Barót

Rózsák utca 40
Tel./Fax: 0267-378400

E-mail: erdovidek@evidek.ro
www.evidek.ro

Szerkesztõségi elnök:
Antal István

Kiadja: az Actual Print kft.
A közölt cikkek jogi 

felelõssége a szerzõé.
ISSN 1453-4118

Apróhirdetések

Ha jót szeretne Ha jót szeretne 
enni-innienni-inni

a a PARTY-PUBPARTY-PUB -ban -ban 
kell azt tenni!kell azt tenni!

Kiszállással vállaljuk: Kiszállással vállaljuk: 
esküvõk, keresztelõk, halotti

torok, és egyéb rendezvények
teljes körû intézését
LEGYEN ÖN IS A MI

VENDÉGÜNK!

TEL: 0740-132305.
3+13+1 akció pizzára!akció pizzára!

(hármat fizet 
négyet kap)

Biztosításra van szüksége?
Mi biztosítjuk Önöknek a

legjobb ajánlatot a legjobb áron:
KÖTELEZÕ, LAKÁS, CASCO,

ÉLET BIZTOSÍTASOKRA
Barót, Kossuth Lajos utca, 161 szám 
(az ÉVA kft. elektonikai üzlete mögött)

Érdeklõdni a 0267-377106, 
0726-170862 telefonszámokon. 

Négyszobás és háromszobás tömbhá-
zlakás a Szabadság téren, valamint gar-
zonlakások eladók részletfizetési lehetõ-
séggel, kamat nélkül. Tel.: 0744-390026.    

(964)
Eladó hálószobabútor. Tel.: 0740-

317534.
(965)

Földszinti helyiség kiadó a Rózsák
utca 40 szám alatti 1A tömbházban, üzlet-
nek, könyvelõségnek, fodrászatnak, stb.
megfelelõ. Telefon: 0740-317534.               

(966)
A Keserû kerttõl 50 méterre 2000

négyzetméter telek bekerítve eladó. Tel.:
0049-1777771860.                                     

(967)
Eladó 49 négyzetméteres, kétszobás,

negyedik emeleti tömbházlakás Barót
központjában, alkalmi áron. Érdeklõdni a
0036-28739909, 0734-136480.                   

(968)
Eladó Carpatina kaszálógép nagyon

megkímélt, újszerû állapotban. Tel.: 0755-
273760.

(969)
Eladó Olaszteleken kertes családi ház,

inox vízmelegítõ kazán és 50 cm átmérõjû
5 db. cementkarika. Tel.: 0746-820911.      

(970)
Teljesen felújított, saját hõközponttal

rendelkezõ, negyedik emeleti háromszobás
tömbházlakás eladó. Tel.: 0745-988143.

(971)
Barót forgalmas részén, az autóbusz-

állomással,  és  a  Profi  üzlettel  szemben
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 0744-491179.      

(972) 
Baróton, a Szabadság téren, teljesen

felújított, saját hõközponttal rendelkezõ
II. emeleti garzonlakás kiadó. Tel.: 0745-
163460, 0267-377980.                               

(973)

Heti akció a COMIXT 
mindkét üzletében!

Vajas Linco margarin 500 gr / 2,75 lej
Gordon vajkrém 125 gr  / 1,19 lej

Száraz szalámi 220 gr / 4,99 lej
Belgian Truffles csoki 65 gr / 5,99 lej

Nivea sampon 400 gr / 12,70 lej
És még sok más termék!

Szakember szarvasmarha
és koca mesterséges
megtermékenyítést, 
és korai vemhesség 
vizsgálatot VÁLLAL. 

Telefonszám: 
0762-212395.

Apróhirdetések
Eladó ház Olaszteleken és Baróton.

Tel.: 0728-071100.                              (974)
Bridgestone Dueler HIT terepjáróra

való,  205/70/R15,  4  db.  használt  gumi
eladó, hat lyukú felnikkel együtt. Tel.:
0753-687544.                                       (975)

Eladó garzonlakás Baróton. Tel.: 0740-
097598.                                                       (976)

Kiadó kétszobás tömbházlakás, telje-
sen felújítva. Tel.: 0742-110692.        (977)

Fejõs tehenek eladók. Tel.: 0742-
189232.                                             (978)

Eladó három darab német használt bicik-
li. 1. Carver - 3x7 sebességû, teleszkópos, di-
namója az elsõ kerékben, a hátsó piros stop-
lámpa megállás után is világít, 2. Gudereit, 5
sebességû, váltója a torpedóban, 3. Schweiz-i,
3 sebességû, torpedóváltós és egy szép kis
használt német csillár, gyertyaégõs. Vásárol-
nék kb. 25 kg hullott édes mézkörtét vagy
mást is, édes fajtát. Tel.: 0747-404679.   (979)

Baróton, Lõrincz Jenõnél 7-8 hetes mala-
cok eladók. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0746-332337.                                         (980)

Eladók mezõgazdasági gépek, száraz desz-
ka és építkezési tégla. Tel.: 0741-741727,
0751-172101.                                         (981)

Mosatlan berkegyapjút vásárolok. Tel.:
0746-892871.                                         (982)

Óriás  belga  süldõnyulak  eladók.  Tel.:
0745-630103.                                         (983)

SZÕCS MIHÁLY P.F.A.
vállalkozások számára a következõ

szolgáltatásokat  nyújtja:
- 319/2006-os számú

munkavédelmi törvény 12-21.
cikkelyei szerinti munkabiztonsági

szaktevékenységek elvégzése;
- 307/2006-os számú tûzvédelmi
törvényben elõírt tevékenységek

elvégzése;
- rendszeres munkavédelmi és

tûzvédelmi oktatások megtartása
az alkalmazottaknak.

Elérhetõség a 0745 266 309
telefonon.


