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<p style="text-align: justify;"><span>Kedves Z�d Szikl� Bajt�sak! Az idei, sokszor �ral
szemben t�t�? kult�r- � term�zetv�elmi csat�oz�aink lez�ultak. Rengeteg csat�
nyert�nk, s b�szk� menetel�nk a c�jaink el���t folytatott gy?zelem fel�2015-ben is, s
am� v<span>il� a vil�. <strong>H�stock9</strong> <strong>Feszt</strong>en volt
szerencs� sokatokkal besz�ni, s m� most is el�z�eny�l�, az ?szinte, r�enrr�spicces
v�em�yeteket felid�ve. T�bsz� eml�ett�k m�, hogy meg�tj�k, ha valakinek nincs ideje,
ereje karitat� m�on j�odni, s , hogy el� egy- egy kedves gesztus a Term�zet vagy ak� a
M?v�zetek oltalm� tekintve. Nincs mi�t ments�et keresni, bocs�atot k�ni. Lerakni
valamennyit a j� �gy�t... Mi �et�nk jelent?s r�z� erre tett�k fel, s azt se titkoltuk soha (s?t
pr��unk motiv�ni vele), hogy rengeteg jutalom falatot kapunk ez�t, ami persze anyagiakban
m�ve alamizsn�ak se lenne el� (m�is motiv�tak vagytok, igaz? ). De mivel l��nknek csak
egy darabja (sajna fontos darabja) a p�z, �y m� �t�ekben m�t fizets��nk r��,
milliomoss�tettetek benn�nket! <br /> �y s��hatunk a <strong>Tisza �t�</strong>ben,
hogy tudjuk tett�nk az�t, hogy tiszt�b legyen. T�b sz�an vettetek r�zt
<strong>�otal�k�nkon</strong>, ahol egyszer a Puszta � a pusztai �?vil�, �etform�
gy�y�k�tettek, m�szor a Parkerd? v�os mellett b�v�zugaiban tal�tunk cs�p rejteket
rohan�vil�unk el?l.<br /> Ezen projekt�nket id� siker�lt hivatalosan lez�nunk, elsz�olnunk,
h�a ez�t Cs�in�Sulyok Nikinek � titk�unknak, Szab�Viktornak! A be��t utaz� nem marad
el!!! <br /> Sokadj�a <strong>L�Z</strong>�t�nk ny� elej�, ami a rengeteg munka ellen�e
is fel�d�l� sz�unkra mindig. Szittya hangulatban mulatozni, n�i �t�eket elsz�tan
��m?v�zekkel, k�m?vesekkel, gazd�kal poharazgatni, s egy�tt dolgozni azon, hogy ezen
kincseket bemutathassuk, fentarthassuk... Nosza, ide m� vagy ��! <br /> H�stock meg...
Tudj�ok Ti... Az amat?rnek titul�hat�profik, a rock tenger� edzett, profiknak
titul�hat�mesterek, fill�ek�t dolgoz�bar�ok, kik szakemberei a zeneiparnak, t�ogat� hada,
s a K��S�. Be�ltunk 300- 400 f?re m� �ek �a, s ez �y j�.. Undergroundban sz�unk, s a
p�y�atokb�, v�osi t�ogat�b� kapott t?k�k nem b� el t�b rekl�ot, orsz�os kamp�yt.
M�is... Id� a Leander z�zd�a haz�k sz�os pontj�� �keztek, s Funktasztikus is t�olabbr�
cs��ott nek�nk vend�eket. Szombaton az egys�g�t���lt metal t�or l�v�ya, hangja, a
fent d�b�g? f�nevekkel, mennyei..., akarom mondani pokoli j� volt. Mattot adtunk ism�
b�kinek, ki valaha is k�elkedett benn�nk, holott semmi kedv�nk vel�k sakkozni. <br />
Sz�os mini story sz�ezte a HS9- et. A VIP- ben v�akoz�band� ?szinte s�ajai, v�yai, a
"neves" csapatok len�? f�ults�a, mely persze a sz�padon tovat?nt, "kis" helyi band�, kik
hajnal n�ykor is �etet tudtak lehelni a sz� pog�ott, nem szomjas � nem fitt brig�ba. A h�t�
csapat munk�a, mely lazas�gal, szeretettel, ?szintes�gel volt meg l�tyintve. Kilenc �
t�lat�� annyit tudok mondani, hogy �szeforrtunk. Lehet, hogy a Z�d Szikla csapat, s annak
t�ogat�b�isa ekkora energia kibocs�t�sal b� jelenleg "csup�", de azon dolgozunk, hogy ez
megmaradjon nek�nk, s ha lehet?s��nk ny�ik, b?v�s�k ezen energiaforr�t, s j�c�okat
t�l�junk bel?le. Hagyom�yok, Rock, Term�zet. Ezt v�laltuk, csin�juk. Ez a h�om PUNKt
not's dead! Kaptunk b���kritik� hivatalos (terepi munk� soha nem l�ott) int�m�yb?l, hogy
a Z�d Szikla passz�abb lett, mint volt. A fentiekben le�tak a f?, �ente visszat�?
vez�sz�unkon futnak, melyeknek b�r�ratikus h�t� munk�atai a lebonyol��hoz k�est
minimum 100-szoros neh�s�i faktorral � stresszel b�nak. Apr�j� cselekedeteinknek se szeri,
se sz�a, s ahol tudunk seg��nk, ott vagyunk. Viszont a jelent?s megmozdul�inkat kell szem
el?tt tartani, hogy azok �r?l- �re �etben maradhassanak, gyarapodhassanak. Nem egyszer?,
f?leg, hogy csakis elhivatotts�unk az legink�b, ami tol minket el?re. �dekes, hogy teszel
valamit, b�mit a k�, illetve a j�? nemzed�e, vagy �pen a jelen gener�i� annak kult�r��ak
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�dek�en, s megsz�hatnak, hogy mi�t nem t�bet. Vagy �pen mi�t �y? Az�.. C�jaink
nemesek, amit felv�laltunk, lassan egy �tizede, azt vissz�k, fejlesztj�k folyamatosan,
akad�yokat (melyeket pont a b�r�r�ia sz�os hivatala, nyomtatv�ya, jogszab�ya, csekkje,
stb. g�d� el�k legink�b) lek�zdj�k, Titeket meg szeret�nk. Teh� legyenek sz�esek
hagyjanak minket dolgozni, s ha seg�eni nem is, de h�r�tatni azt� f?leg ne!!! Tisztelet a
kiv�eleknek! <br /> Z. SZ szimpatiz�soknak pedig k�zi mindent id�re, s legal�b ennyit,
l�yszi j�?re is! F�adts�, f�ults� nem ments�, mert az k�os r�ok, j�edv�t viszont z�d
pontokat kaptok, melyb?l, ha �szegy?lik 666, kaptok egy Z�d Szikla Pal�tot (a pal�tr�
b?vebben, k�?bb).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Kellemes,
b��, �dott Kar�sonyt, � sikeres, gazdag, eg�zs�t?l duzzad�2015- � �et
mindannyiunknak! <br /> </span></span></p> <p style="text-align:
justify;"><em><span><span>Cs�l�</span></span></em></p>
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