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egymilliárd euróért
A napokban új fiú tűnt fel a 

barikádokon, a gazdasági minisz-
térium államtitkára érke-
zett, hogy a nyilvánosság 
előtt bejelentse csodálatos 
felfedezését, miszerint Romániá-
ban megnőtt a gázfogyasztás.
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       Szász Csaba

Škoda

Eredmények 
és további tervek 
Acseh Škoda Auto igencsak 

si keres évet tudhat maga 
mögött, 2011-ben ugyanis 
az eladások összvolumene 
15,3%-os növekedést regiszt-
rált a világpiacon. A cseh gyártó 
otpimistán tekint a 2012-es évre is.
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gyilkoStó

 Folytatódik 
a csatornázás

Gyergyószentmiklós felhasznál-
ta a minisztérium által a gyil-

kostói közművesítésre tavaly 
előirányzott egymillió lejt, így 
újabb támogatást, kétmillió 
lejt kaphat. A munkálatok 60 száza-
léka készült el mostanáig.

Pályázat 
zöldövezetekre

Újra kiírta a városi zöldövezetek 
létesítését, illetve a természet-

védelmi területek népsze-
rűsítését finanszírozó közös 
pályázatát a MOL Románia 
és a PolgárTárs Alapítvány. 
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omladozik UdvarhelySzék legpatináSabb épülete

Balesetveszélyes gimnázium
Nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért a Tamási Áron Líceum vezetősége: a város 

legpatinásabb épületén omladoznak a színes majolikák, salétromosak a falak, huzatosak
a nyílászárók, elavult a fűtésrendszer, s az ingatag lábakon álló, ember nagyságú bagoly is ma 

már nem annyira a tudást, mint inkább a balesetveszélyt hirdeti az épület tetején. 
A legsürgősebb tennivaló viszont a tetőszerkezet megerősítése lenne. > 5. oldal
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Kérdésessé váltaK az eMNP-KoNgresszus MegszervezéséNeK KörülMéNyei

Bizonytalan a fűtés elindítása 
a művelődési házban

Ötvenezer lej falugondnoki szolgálatra

Közleményt adott ki tegnap a 
Goscom Rt., amelyből kiderül, 
hogy a sajtóban megjelent in-
formációkkal ellentétben nincs 
érvényes megállapodás a csík-
szeredai Szakszervezetek Műve-
lődési Háza fűtésének időszakos 
újraindításáról. Ez kérdésessé 
teszi nemcsak több tervezett 
előadás és esemény, hanem az 
Erdélyi Magyar Néppárt alakuló 
kongresszusának helyszínét is. A 
Városháza ugyanakkor óvatlan-
ságnak tartja és az érintettekkel 
szemben méltánytalannak véli, 
hogy a Szakszervezetek Művelő-
dési Házának igazgatója megol-
dott problémaként kezeli a fűtés-
szolgáltató felé tetemes kinnlevő-
ségeket felhalmozott intézmény 
helyzetét.

HN-információ

Asajtóban megjelent informá
ciók szerint megegyezett a 
távhőszolgáltatóval Sze  der

jesi Ferenc, a csíkszeredai Szakszer
vezetek Művelődési Házának igaz
gatója arról, hogy a február 13–26. 
közötti időszakban újra lesz fűtés 
az épületben. Ebben a periódus
ban lett volna esedékes ugyanis két 
kabaréelőadás, több iskola nagyko
rúsítási bálja, és elsősorban az Erdé
lyi Magyar Néppárt alakuló kong
resszusa. 

A Goscom tegnap kiadott saj
tóközleménye szerint viszont a fel
halmozott tartozásai miatt 2011 
márciusától távfűtés nélkül működő 
művelődési házban a fűtés újraindí
tása egyáltalán nem vehető biztos
ra. A szolgáltató azt közölte, január 
25én a Szakszervezetek Művelődési 
Házának igazgatója szóban kérte a 
fűtés beindítását a február 13–26. 
közötti időszakra. Megállapodtak, 
hogy írásban is benyújtja kérését jó
váhagyásra, ami tartalmazni fogja a 
szolgáltatás ellenértékének kifizeté
séről szóló vállalását is. 

„A Szakszervezetek Művelődési 
Házának a cégünk felé felhalmozott 

adóssága a szolgáltatás beszüntetésé
nek időpontjáig 247 115,38 lejre rú
gott késedelmi kamat nélkül, amiből 
a bírósági végrehajtó által elrendelt 
bankszámlazárolás után 119 373,23 
lejt sikerült behajtania cégünknek, 
és még hátravan további 127 742,15 
lej, illetve 24 000 lej körüli késedel
mi kamat. (…) A fűtés újraindítására 
vonatkozó kérés 2012. január 30án, 
hétfőn volt iktatva, és ebben csak a 
2012. február 13–26. közötti idő
szakra vállalják a szolgáltatás ellen
értékének kifizetését, azt is két rész
letben – 30% előleg és 70% a kérvé
nyezett időszak végén. (…) Ennek 
az esetnek a kapcsán szeretnénk az 
olvasók tudomására hozni: tekintet
tel arra, hogy a Goscom Rt. egy ke
reskedelmi részvénytársaság, és nagy 
erőfeszítéseket tesz az ügyfelei által 
felhalmozott adósságok behajtására, 
nem engedheti meg magának, hogy 
a tartozás teljes kifizetése előtt újra 
elindítsa a szolgáltatást a nagy tarto
zást felhalmozott ügyfeleinél” – áll a 
Goscom közleményében. 

Felelőtlennek tartja Szederjesi 
sajtónak adott nyilatkozatait Antal 
Attila, Csíkszereda alpolgármestere 
is, mint mondta, elsősorban a Szak
szervezetek Művelődési Házához 

kötődő, a fűtésszolgáltatás megvo
nása miatt szintén rossz körülmé
nyek között működni kénytelen 
intézmények szempontjából.

– A fizetőképesség  megtartása 
állandó gond a közüzemeknél, nem 
halmozhat fel kinnlevőségeket, és 
bíróságon kényszerül a tartozóit 
végrehajtatni. Számtalanszor kellett 
harcot vívnunk a gázszolgáltatóval 
is, hogy le ne állítsák a gázszolgálta
tást az adósok miatt akadozó fize
tőképesség miatt – ismerjük eléggé 
ennek a rendszernek a szigorát. 
Mivel nagyon sokan várják, hogy 
rendeződjön a művelődési ház hely
zete, úgy vélem, ilyen körülmények 
között felelőtlenség volt azt állítani 
a nagy nyilvánosság előtt, hogy meg
oldódott a probléma. Most a kész 
helyzet elé állított Goscom cáfolni 
kénytelen, ez pedig a szolgáltatóra 
vet rossz fényt, és még őt hozza olyan 
helyzetbe, hogy magyarázkodnia 
kelljen. Akár úgy is fogalmazhatnék, 
majdhogynem zsarolásíze van a tör
ténteknek – közölte az eset kapcsán 
Antal Attila. 

A Szakszervezetek Művelődési 
Házának igazgatóját, Szederjesi Fe
rencet is megkérdeztük, ám ő nem 
kívánt nyilatkozni az ügyben. 

Hirdetések

Idén ötvenezer lejjel támogatja 
a megyei tanács az elszigetelt 
településeken falugondnok

sági tevékenységet végző alapít
ványokat, egyesületeket, szerve
zeteket és egyházakat, amelyek a 
rászoruló személyeket segítik. Az 
országban egyedülálló falugond
noksági programot immár hét 
éve működteti sikeresen Hargita 
Megye Tanácsa, civilszervezetek
kel és helyi önkormányzatokkal 
kollaborálva. A tavalyi támogatás
hoz képest idén tízezer lejjel nőtt 
a keretösszeg, az önrész pedig 
– egyébként az idei összes prog

ramtámogatási kiírásnál – ettől 
az évtől 20 százalék az eddigi 51 
százaléktól eltérően.

Hargita megyében négy civil
szervezet foglalkozik falugondnoki 
szolgálattal tíz elszigetelt települé
sen, és több mint ezer személyen 
segítenek. A program során a pol
gármesteri hivatal biztosítja a falu
gondnok bérét, a civil szervezet a 
falugondnok által használt gépjár
művet és mobiltelefont, a megyei 
tanács pedig támogatja a falugond
nok által használt gépjármű üzem
anyag és kisebb javítási költségeit, 
illetve mobiltelefonköltségeit.

A pályázatokat Hargita Megye 
Tanácsa iktatójában lehet benyújta
ni, illetve elektronikus formában a 
sillocsilla@hargitamegye.ro email 
címen. A leadási határidő 2012. már
cius 7., 15 óra. A vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető a Hargita me
gyei falugondnoksági programmal 
kapcsolatos dokumentációban leír
tak szerint kitöltött pályázati űrlap 
alapján, amely a www.hargitamegye.
ro oldalon megtalálható, illetve Har
gita Megye Tanácsának székhelyéről 
lehet beszerezni. Információkkal a 
0266–207700/1308as telefonszá
mon szolgálnak.

A Goscom nem ért egyet a fűtés újraindításával a művelődési házban

A Hydroenergy Zrt.
csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

FÖLDMÉRŐT.
A földmérő feladata lesz:
 egy vízerőműhálózat kivitelezéséhez szükséges építési és 
geodéziai feladatok végzése (előkészítés, kitűzés, terep 
és állapotfelmérés, irodai feldolgozás)

Elvárások:
 földmérő technikus vagy mérnöki diploma;
 gyakorlati tapasztalat;
 nagyfokú mobilitás;
 B kategóriájú hajtási jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal:
email: szabolcs.csiszar@xindexeco.eu, telefonszám: 0749–115554.

A Hydroenergy Zrt.
csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT.
Az építőmérnök feladata lesz:
 a kivitelezési munkák előkészítése, helyszíni irányítása, ellenőrzése;
 építési naplók vezetése;
 alvállalkozók irányítása, munkabiztonsági, 
minőségirányítási elvárások betartatása; 
 ütemtervek nyomon követése.

Elvárások:
 építőmérnöki diploma;
 munkairányítói tapasztalat;
 kivitelezésben szerzett tapasztalat;
 nagyfokú mobilitás;
 AutoCAD, Word, Excel ismerete;
 B kategóriás hajtási jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal:
email: szabolcs.csiszar@xindexeco.eu,  telefonszám: 0749–115554.

a Pallas-aKadéMia KöNyvKiadó KiadváNya

Sarány István: Önkéntes száműzetés
Sarány István interjúkötete a székelyföldi tudo

mányos, művelődési élet személyiségeivel készült 
beszélgetéseket tartalmaz. Olyan személyiségek 
szólalnak meg, akik mindennapi munkájuk révén 
azért fáradoznak, hogy a térség peremvidékből 
központtá váljon. A kérdezőnek és interjúalanya
inak meggyőződése: a mostoha természeti adott
ságokat, a gazdasági fejlődésben tapasztalt lema
radást csak versenyképes tudással lehet ellensú
lyozni, csak következetes, kitartó, hittel és alázat
tal végzett munkával lehet behozni. A válaszadók 
valamennyien önként választották a székelyföldi 
létet, a peremlétből következő nehézségeket.  

A könyv terjedelme 256 oldal, ára: 32 lej. A könyv megvásárolható 
a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám, tele
fon: 0266–316798.

A RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám – 

A székelykeresztúri (Kossuth Lajos u. F1 tömbház, 5ös lakrész), 
ForestBok Kft. jogi felszámolói minőségében nyilvános árverést szervez 
az adós vagyonállományát képező következő javak értékesítése végett:

 faépítmény    6100 lej;
 faépítmény   3740 lej;
 gatter     4630 lej;
 gatter     5780 lej;
 marógép    230 lej;
 lyukasztógép     140 lej;
 élezőgép     420 lej;
 famaró     230 lej;
 10 m3 faanyag (tűzifa)    2000 lej;
Összesen:  23 000 lej.

Az árverésre a jogi felszámoló marosvásárhelyi székhelyén kerül sor 
március 2án 12 órakor, és azt megismételik hetente a pénteki napokon 
ugyanazon órában a vagyonállomány felszámolásáig. Az árverésen részt ve
hetnek azok a magánszemélyek és/vagy jogi személyek, akik legalább egy 
nappal az árverések megszervezése előtt befizetik a kikiáltási ár 10 százalé
kát képező részvételi garanciát, valamint a részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700, 
0265–261019 és 0756–086283-as telefonszámokon.



Öt hónap a türelmi idő az adó-
hátralék kifizetésére azoknak 
a személyeknek, akik családi 
pótlékban, munkanélküli, illetve 
gyermeknevelési segélyben ré-
szesülnek. Amennyiben ez idő 
alatt nem rendezik adósságukat, 
elveszítik a szociális juttatáshoz 
való jogukat.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hatályba lépett január else-
jétől a 2012/124-es sür-
gősségi kormányren delet, 

amelynek értelmében azok a szemé-
lyek, akik családi pótlékban, mun-
kanélküli, illetve gyermeknevelési 
segélyben részesülnek, amennyiben 
elmaradtak a javaik – épület, terü-
let, jármű – után fizetendő adóval 
a 2011-es évre vagy az előző évek 
valamelyikére, kötelesek voltak kifi-
zetni a hátralékot 2012. január 31-
ig, ellenkező esetben február 1-jétől 
felfüggesztik a juttatást. 

Kövér Katalin, Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala szociális osztá-
lyának vezetője lapunk megkeresésé-
re elmondta, öt hónapra függesztik 
fel a segélyhez való jogot. Ha ez alatt 
a türelmi idő alatt az adósok kifizetik 
a hátralékot, akkor visszamenőleg is 
megkapják a szociális segélyt, illetve 
a családi pótlékot, viszont a szoci-
ális segélyben részesülők a kirótt 
közmunkát visszamenőleg is el kell 
végezzék. 

– Hangsúlyozni szeretném, hogy 
ez az intézkedés csak a segélyben ré-
szesülő személy, illetve család ingat-
lanjára vonatkozó adók elmaradása-
kor érvényes. Tehát hiába van vala-
kinek, mert erre is van példa, 6900 
lejnyi büntetése a rendőrségen, attól 

még nem veszíti el a pótlékhoz való 
jogát. Ez az intézkedés kimondottan 
azokat érinti, akik nem fizették ki az 
ingatlanra, telekre, illetve járműre ki-
vetett adókat – hívta fel a figyelmet 
Kövér Katalin.

Az adósság törlesztése után saját 
felelősségre nyilatkozni kell a javak-
ról és jövedelmekről, mellékelve az 
igazoló dokumentumokat, majd az 
ezt követő hónaptól újra jogosultak 
az érintettek a támogatásra. 

A munkaügyi minisztérium köz-
leménye szerint a juttatásokra vonat-
kozó, az elmúlt év végén sürgősségi 
kormányrendelettel elfogadott ha-
tározat szerint a helyi önkormány-
zatoknak január 31-éig kellett el-
küldeniük a Szociális Szolgáltatások 
Országos Ügynökségének (ANPIS) 
a szociális juttatásokban részesülők 
adózási helyzetét. Az ügynökség 

szakemberei a következő időszakban 
ellenőrizni fogják a polgármesterek 
által beküldött információkat.

2012. február 3., péntek | 3. oldal 

Körkép
csík

Amikor Emil Boc kormányfő megragadta a hólapátot, ta-
lán példát akart statuálni, hogy ő miként képzeli el országút-
jaink tisztán tartását. Most már csak az hiányzik, hogy bele-
fújjon a gázvezetékekbe, hátha megnő a nyomás, s talán a gáz-
import is fölöslegessé válik. Tény, hogy a hazai politikumnak 
jól jöttek a tél viszontagságai az országos hisztéria lecsitítására. 
Ilyenkor ugyanis a pórnépnek kisebb gondja is nagyobb annál, 
minthogy sztrájkon törje a fejét, vagy ne adj’ isten –20, –25 
fokos fagyban kimenjen az utcára tüntetni. Meg aztán kihez 
nyújtson be petíciót a sok hóért és a mínuszokért? Bár azt el tu-
dom képzelni, hogy pár megrögzött környezetvédő ismét vér-
szemet kap, hogy a klímaváltozásról, üvegházhatásról, a sarki 
jég olvadásáról és a bálnák megmentéséről tartson nekünk 
mélyreható, hosszas prédikációt, igazából az extrém időjárás 
miatt nincs akin kitöltsük tehetetlen dühünket. És mégis, ha 
kicsit betekintünk a dolgok hátterébe, az ott felfedezettek miatt 
lenne egy-két keresetlen szavunk.

A napokban új fiú tűnt fel a barikádokon, a gazdasági 
minisztérium államtitkára érkezett, hogy a nagy nyilvá-
nosság előtt bejelentse csodálatos felfedezését, miszerint Ro-
mániában megnőtt a gázfogyasztás. Hát ezért biztos nem 
kap Nobel-díjat, de még csak dicséretet sem, mert gyorsan 

hozzátette, hogy a készletekből nem lehet tovább fedezni az 
ország szükségleteit, tehát importálni kell. Na, ez már kiver-
te a biztosítékot. Ebben az országban minduntalan megfe-
ledkeznek arról, hogy minálunk általában négy évszak kö-
veti egymást, s egyik ezek közül a tél. S amint államfőnk is 
mondta, a tél nem nyár, valamilyen okból kifolyólag ilyenkor 
van esély arra, hogy havazzon és a mínuszoktól repedjenek a 
kövek. Nem tudom, miért, de a gazdasági minisztériumban 
ezt elfelejtették, most meg vakaróznak, hogy méregdrágán 
importált gázzal kell pótolni a hiányt.

Ami pedig a havazástól pár napig lebénult ország 
problematikáját illeti, az idősebbek talán még emlékeznek, 
Ceauşescunak elég volt két lehullott hópehely ahhoz, hogy le-
zárja az országutakat, így nem kellett pénzt költsön a hó el-
takarítására, és a benzint sem pocsékoltuk. Ma azonban ke-
mény pénzeket osztogatnak (vagy nyúlnak le) „hótalanítás” 
címszó alatt. Például ezen a télen Románia egymilliárd 
eurót költ az utak tisztán tartására, ugyanannyit, mint 
Finnország. Csakhogy a finneknek 78 ezer kilométeres út-
hálózatot kell karbantartaniuk, Romániának pedig ötször 
kevesebbet: 16 ezer kilométert. Arról nem is beszélve, hogy 
a tél ott nemcsak három hónapot tart, ennek ellenére nem 
emlékszem, hogy valamelyik híradó arról számolt volna be, 
hogy a skandinávoknál lebénult a forgalom a sok hó miatt.

Az adófizető tehát jogosan kérheti számon, hogy mit ka-
pott az egymilliárd euróért cserébe. Nos, a választ mindenki 
tudja: behavazott autósztrádákat és országutakat, hóba re-
kedt gépkocsik ezreit, szerencsés esetben egy csésze forró teát, 
személyesen Emil Boc kormányfőtől. Lehet, hogy nekem 
nem lett volna merszem dühösen a képébe önteni, de azért 
megkérdeztem volna tőle: Ceauşescutól már megszabadul-
tunk, de magukkal mit csináljunk!?

Forró tea 
egymilliárd euróért

             NézőpoNt n Szász Csaba

hirDetés

Kövér Katalin, a városháza szociális osztályának vezetője fotó: csíki zsolt

hargitanépe

ElvESzíthEti A SzoCiáliS SEgélyhEz vAló jogot Az, 
AkinEk AdóhátrAlékA vAn

Tartozás esetén 
nincs kifizetés

Egységes típusnyomtatványokat fognak használni  
a szociális segély és a családi pótlék igénylésére, a gyakorlatban 
ugyanolyan kritériumrendszer lép érvénybe, mint a fűtéspótlék 
igénylése esetében. Az újítás bevezetése a 2011/292-es szociális tör-
vényt kiegészítő 2011/124-es sürgősségi kormányrendelet hétfőn 
megjelent alkalmazási normái alapján történik – számolt be tegnap 
Lukács Erzsébet, a Hargita Megyei Szociális Felügyelési és Kifizetési 
Ügynökség igazgatója.

Elmondta, változtattak a családi pótlék igénylésének kritérium-
rendszerén is. Ezentúl a külföldön tanuló gyerekeket is beleszámol-
ják a családba, emellett pedig azt a 18-ik évét be nem töltött gyere-
ket, aki már befejezte tanulmányait és nem folytatja azokat, szintén 
felnőtt családtagnak számolják.

Szülési szabadság esetén az édesapa elmehet gyereknevelési sza-
badságra, abban az esetben, ha megszületik a második gyerek és az 
első még nem töltötte be a 2 éves kort. 

Ha fordítva volt a gyereknevelési szabadság a szülőknél, akkor 
váltani kell, a másik félnek kell gyereknevelésire mennie, a máso-
dik gyerek megszületését követően. Ha az édesanya egy évre megy 
el gyermeknevelési szabadságra, akkor az egy év alatt az édesapa is 
köteles kivenni egy hónap gyereknevelési szabadságot. Erre az egy 
hónapra az anyának felfüggesztik a gyereknevelési juttatást. Ez ab-
ban az esetben érvényes, ha mindkét fél jogosult a gyermeknevelési 
szabadságra – ismertette az igazgató.





Nem vállal felelősséget az 
esetleges balesetekért a Ta-
mási Áron Líceum vezetősége: 
a város legpatinásabb épületén 
omladoznak a színes majoli-
kák, salétromosak a falak, hu-
zatosak a nyílászárók, elavult 
a fűtésrendszer, s az ingatag 
lábakon álló, ember nagyságú 
bagoly is ma már nem annyira 
a tudást, mint inkább a bal-
esetveszélyt hirdeti az épület 
tetején. A legsürgősebb ten-
nivaló viszont a tetőszerkezet 
megerősítése lenne.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Remélem, nincsenek ege-
rek – mondom Laczkó 
Györgynek, miközben az 

1910-ben épült főépület padlá-
sán botladozunk. A gimnázium 
igazgatója azonban sokkal komo-
lyabb veszélyforrásra hívja fel a 
figyelmemet.

– Szerintem a tetőszerkeze-
tet soha senki nem újította fel 
– mutat a korhadt gerendákra. – 
Kétezerkettőben, amikor igazgató 
lettem, megtámogattuk a legveszé-
lyesebbnek bizonyuló déli részt, 
ahová tartóoszlopokat állítottunk 
és újraépítettük az omladozó bás-
tyát is. Lehet, hogy hiba volt: ha 
nem tatarozzuk, akkor mostanra 
leomlik az egész, s talán előrébb 
tartanánk – teszi hozzá keserűen, 
megjegyezve: az elmúlt huszonkét 
évben soha nem volt prioritása a 
székelyudvarhelyi városvezetésnek 
a patinás ingatlan felújítása.

– Jelenleg néhány tartóoszlop-
nak köszönhetően nem dől ránk 
a tető, de hangsúlyozom: minél 
hamarabb ki kell cserélni a ge-
rendákat, átforgatni a cserepeket. 
Ha csak részben is, de tartós meg-
oldást kell találnunk az áldatlan 
állapot felszámolására – hangsú-
lyozza Laczkó György.

Hosszú panaszlista
Az igazgató tavaly ősszel két-

ségbeesésében átiratban fordult a 
tanfelügyelőséghez és a polgármes-
teri hivatalhoz, melyben a helyzet 
sürgős megoldását kérte, illetve 
kijelentette: nem vállal felelősséget 
az esetleges balesetekért.

Márpedig balesetek gyakor-
latilag bármikor bekövetkezhet-
nek: az épület tetején a tudást hir-
dető, ember nagyságú két bagoly 
közül az egyik igencsak ingatag, 
nem beszélve arról, hogy két éve 
a főbejárat elé egy tízkilós tömb 
esett le, szerencsére reggel hétkor. 
Elképzelni is rossz, mi történik, 
ha egy órával később zúdul le a 
hatalmas kődarab... Az ingatag 
lábakon álló tetőszerkezet mellett 
az omladozó stukkók, a szecesszió 
jellegzetes színes, mázas épületdí-
szei, a pécsi Zsolnay porcelánma-
nufaktúrában száz évvel ezelőtt 
készült majolikák mind-mind ve-
szélyt jelentenek az arra járókra, 
az intézmény ezért szalagkorlátot 
szereltetett fel az épület veszélye-
sebb részei köré. 

– Az ónmázas kerámiák egy 
része sajnos leomlott, néhány 
darab pedig a padláson van, 
akárcsak a színes kupás csere-
pek. Újakat kellene rendelni, 
igaz, borsos áron árulják darab-
ját – mondja az intézményveze-
tő, aki más gondokra is felhívja 
a figyelmet.

– Teljes gőzzel fűtünk, de így 
sincs nagy meleg az épületben, 
annyira húznak a régi nyílászá-
rók. Gyakorlatilag a dombot me-
legítjük. A fűtésrendszer és a fű-
tőtestek sem voltak kicserélve, s 
hiába az új kazánház, a vezetékek 
hatvan-, hetvenévesek, nem bír-
ják a terhelést, nagy a veszteség a 
rendszerben. A falak annyira sa-
létromosak, hogy a mozaikpadló 
pattogzik fel, s az elektromos hu-
zalok sem bírják az igénybevételt. 
A muzeális értékű biztosítótáblát 
most cseréltük újra – panaszolja 
egy szuszra az igazgató.

Lekésett határidők
Az intézmény három ingatlan-

ját és területét – az 1850-es évek-
ben épült, valamikori egészség-
ügyi líceum épületét, amelyikben 
most az elemisták tanulnak, az 
1892-ben épült bentlakást, vala-
mint az 1910-ben átadott főépü-
letet – 2004-ben kapta vissza a va-
lamikori tulajdonos, a római kato-
likus egyház. A székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal tizenöt évre 
vette bérbe a három ingatlant a 

gyulafehérvári érsekségtől – ez 
volt az elsődleges feltétele a pályá-
zási lehetőségnek.

– A szerződés hosszas huza-
vona után 2009 novemberében 
köttetett meg, így lekéstünk a 
regionális operatív programon 
keresztül lehívható európai uniós 
pénzekről, hiába készült el idő-
közben a felújítási terv – mond-
ja az igazgató, hozzátéve: a teljes 
rehabilitáció mintegy 4 millió 
euróba kerülne. Laczkó György 
kapásból sorolja a jó példákat:

– A gyergyószentmiklósi Sa-
lamon Ernő Líceum valóságos 
ékszer, a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumot öt és fél mil-
lió euróból most fejezték be, s a 
nagyenyedi román városvezetés 
hatmillió euróból újíttatja fel a 
híres kollégiumot. Talán jövőre új 
pályázatot írnak ki, bár ezekben 
a válságos időkben nem sok re-
ményt fűzök ehhez – teszi hozzá 
keserűen.

A város évente százezer lej 
bért fizet a három ingatlanért és 
a területekért az egyháznak – az 
intézmény életében elenyésző-

nek számító összegeket rendre 
visszafordítják. A bérekből újí-
tották fel például a bentlakás 
homlokzatát és dísztermét, a 
régi kazánházból előadótermet 
varázsoltak, megújult a fizika- 
és a kémialaboratórium is, va-
lamint új, vasbetonból készült, 
kőlapokkal borított főbejárati 
lépcsőt öntöttek.

„Kitől várjunk 
segítséget?”
Laczkó György szerint kör-

vonalazódik egy elképzelés, ami 
ideig-óráig megmentheti a tető-
szerkezetet.

– A tervek szerint a város elő-
re kifizetne többévi bért, s ebből 
az összegből megerősítjük a tetőt. 
Teljes felújításra ez sem lesz elég, 
csak tűzoltómunkára. A kérdés 
a mai tanácsülésen is napirendre 
kerül, hátha...

A Gimnázium főépületének 
alapkövét 1909 májusában tették 
le a lebontott seminarium, vagyis 
fiúnevelő helyén, melynek főka-
puja felett két szó állt: „Pietati et 
scientiis.” Ma e két szó áll az intéz-
mény cí merében, hirdetve, hogy 
a gim názium a tudományok és 
a jámborság hajléka. „De ha van 
befektetés, mely kijövedelmezi 
magát, úgy a nevelés és oktatásra 
fordított összeg bizonnyal az, s 
míg lesznek jó iskoláink, lesznek 
jó polgáraink is” – írta id. Do-
bos Ferenc főgimnáziumi tanár 
az 1910/1911-es Értesítőben, az 
akkori Római Katolikus Főgim-
názium legújabb épületének fel-
szentelése okán.

– Akkor még tudták és komo-
lyan is gondolták az elöljárók az 
iskola fontosságát, a jövőt építet-
ték, hosszú távon gondolkodtak, 
nem négyéves periódusokban – 
jegyzi meg Laczkó. Az épületet 
egyébként 1910 novemberében 
már fel is szentelte gróf Majláth 
Gusztáv Károly püspök.

– Gyakorlatilag másfél év 
alatt húzták fel Udvarhelyszék 
talán legszebb épületét, amelynek 
lépcsőit folyamatosan székely-
magyar gyermekek koptatták. 
Akkor kitől várjuk, hogy meg-
mentse az enyészettől? – kérdezi 
az igazgató.

OmLAdOziK UdvArHeLyszéK LegpATiNÁsAbb épüLeTe

Balesetveszélyes gimnázium
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> A bethleni kapcsolat. A Székely-
ud varhelyi Református Kollégiumot 
1670-ben alapította bethleni Bethlen Já-
nos gróf. A protestáns erdélyi főnemesség 
képviselője a frankfurti egyetem végzett-
je, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék fő-
kapitánya ekkor ezer aranyat adományo-
zott a székelyudvarhelyi triviális, elemi 
fokozatú iskola gimnáziumi rangra eme-
lésére. Ugyanakkor más – természetbeni 
– juttatásokkal is segítette (majorsággal, 
búzával) az új középiskolát. Társalapí-
tónak tekinthető fia is, Bethlen Miklós, 
aki a „Bethlen-adományból” kialakuló 
könyvtárat is jelentősen felkarolta. A ti-

zenöt Bethlen mindegyike adományozó, 
mecénás, kivétel nélkül mindegyikük 
hozzájárult az iskola fejlődéséhez, bővü-
léséhez, szépüléséhez. A Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Gimnázium a 
Bethlenek, és kiemelten az iskolaalapító 
iránti tiszteletből többrétű kapcsolatot 
tart fenn a Beszterce-Naszód megyei 
Bethlen város református egyházával és 
iskolájával. Ennek a kapcsolatnak az ered-
ményeként a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnáziumban évente tanul 
bethleni magyar diák, akiknek az iskola 
ösztöndíjat biztosít. A kapcsolat másik 
oldala a kölcsönös látogatások, progra-

mok és műsorok palettáját gazdagítja. A 
székelyudvarhelyi iskola ifjúsága évente 
ellátogat Bethlenbe, ahol kulturális mű-
sorral szerepel, és ismerkedik a szórvány 
mindennapjaival. – A kölcsönösség je-
gyében a 2011-es esztendőben Hargita 
Megye Tanácsának támogatásával meg-
valósítottuk egy bethleni ifjúsági csoport 
viszontlátogatását Székelyudvarhelyre 
– tudatta lapunkkal az iskola részéről 
dr. Bekő István Márton lelkipásztor, 
aki azt is elmondta, 2012 májusában a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Reformá-
tus Gimnázium újabb látogatást szervez 
Bethlenbe az iskola ifjai számára. hí
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Megkopott patina. Szalaggal zárták el a balesetveszélyes részeket fotó: balázs attila

udvarhely
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Miniszteri rendelettel hagyták 
jóvá azt az informatikai rend-
szert, amellyel a közoktatási 
intézmények kiszámítják az 
alkalmazottak fizetését. Az új 
rendszer azonban nem teszi le-
hetővé a szakszervezeti tagsá-
gi díjak automatikus levonását. 
Csík körzetben a szakszervezet 
már megtalálta a megoldást a 
tagsági díjak begyűjtésére. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A november 1-jei Hivatalos 
Közlönyben jelent meg 
a tanügyminiszter, a bel-

ügyminiszter és a pénzügyminisz-
ter közös rendelete, amelyben a 
tanfelügyelőségek rendelkezésére 
bocsátották azt az EDUSAL el-
nevezésű informatikai rendszert, 
amellyel a tanügyben dolgozók 
fizetését kiszámítják. Ez a rend-
szer nem teszi lehetővé, hogy au-

tomatikusan levonják a fizetésből 
a szakszervezeti díjakat, valamint 
az önsegélyző pénztárba (CAR) 
befizetendő részleteket. 

A tanügyi szakszervezetek 
azonnal tiltakoztak a minisz-
teri rendelet ellen, voltak me-
gyék, ahol pert is indítottak a 
tanügyminisztérium ellen. 

Csík körzetben már megol-
dást találtak a helyzetre. Póra 
Fülöp szakszervezeti bizalmi ar-
ról tájékoztatta a Hargita Népét, 

hogy mindazok a szakszervezeti 
tagok, akik bankkártyán kapják 
fizetésüket, kitöltöttek egy típus-
nyomtatványt, amelyre ráírták 
azt az összeget, amelyet tagsági 
díjként fizetnek, és ezt az összeget 
az illető bank automatikusan le-
vonja fizetésükből, illetve átutalja 
a szakszervezet számlájára. 

Póra megjegyezte, természe-
tesen sok munkát és utánajárást 
igényelt ez az eljárás, és hozzá kell 
számítani az átutalási összeget 
is, amelyet a bankok levonnak. 
Azonban úgy értékeli, hogy a tag-
sági díjaknak ilyen formában való 
begyűjtése már nem függ az ép-
pen aktuális politikai hatalomtól, 
és ez nagyobb biztonságot jelent. 

Az informatikai rendszer vál-
tozása miatt a decemberi tagsági 
díj nagy részét egyébként nem 
kapták meg a szakszervezetek. Ez 
Csík körzetben mintegy 18 000 
lejt jelent. 

6. oldal |  2012. február 3., péntekhargitanépe Körkép
csík

 
 Póra megjegyezte, ter-
mészetesen sok mun-
kát és utánajárást igé-
nyelt ez az eljárás, és 
hozzá kell számítani 
az átutalási összeget is, 
amelyet a bankok le-
vonnak. 

◆ Škoda-eladás: 15,3%-os világpiaci növekedés 2011-ben 

◆ Az új Škoda  modellek offenzívája folytatódik: sikeresen 
rajtoltak a Škoda Citigo és a Škoda Rapid modellek

◆ Folyamatos kapacitásbővítés a további növekedéshez

Škoda-eladás: 
15,3%-os világpiaci növekedés 2011-ben

A cseh Škoda Auto igencsak sikeres évet tudhat maga mögött, 
ugyanis 2011-ben az eladások összvolumene 15,3%-os 
növekedést regisztrált a világpiacon. Közép- és Kelet-Európában 
például 18,9%-os, míg Ázsia térségében 26%-os növekedést ért 
el 2010-hez viszonyítva.

2011-ben a Škoda rekordot döntött Oroszországban, ahol 
74 100 autót értékesítettek (2010: 45 600), ami 62,5%-os 
növekedésnek felel meg.

Kínában a márka szintén fölfelé ívelő tendenciát mutat, hisz 
a 21,9%-os növekedési ráta 220 100 darab eladott autót ered-
ményezett.

Indiában, ahol 2011 novemberében sikeresen rajtolt a 
Škoda Rapid, 49,9%-kal növelve eladásait. Az alsó közép-
kategóriájú Rapid tágas térkínálatával, kellemes megjelené-
sével, biztonsági elemeivel hamar elnyerte az indiai vásárlók 
tetszését, hisz megjelenését követően az év családi autójának 
választották meg.

A világpiaci növekedéssel ellentétben a hazai autópiac 2011-

ben 11,01%-os visszaesést könyvelt el 2010-zel szemben, a Škoda 
azonban 2,24%-kal növelte eladási rátáját, megőrizve a második 
helyét az importmárkák között. 

Bár a hargitai autópiacon 27,64%-os csökkenés volt 
megfigyelhető (ami jóval nagyobb mértékű, mint az országos 
visszaesés!), a Škoda a dobogós első helyen zárta a 2011-es évet 
az importmárka kategóriában.

Folyamatos kapacitásbővítés 
a további növekedéshez

A cseh gyártó optimistán tekint a 2012-es évre is. A további 
növekedések céljából folyamatosan zajlik a kapacitásbővítés, az anya-
országi és a külföldi gyáraiban egyaránt. 

A Mláda Boleslav-i központi üzemben 2012-ben a gyár-
tási  kapacitás napi 800 autóról 1200-ra növekszik, illetve a nagy 
népszerűségnek örvendő Fabia és Octavia modellek gyártása mel-
lett, ebben a termelési egységben, egy harmadik Škoda modell is 
legurul a gyártási szalagról. A szintén anyaországi Vrchlabí gyárban 
2012 végétől kezdik gyártani a VW csoporthoz tartozó márkák 
DSG automata váltóit.

Jelentős befektetésekre kerül sor az idei év folyamán az oroszorszá-
gi, illetve a Kínában működő üzemekben is.

„Bizakodóak vagyunk a jövőt illetően, ezért nagy hangsúlyt 
fektetünk mind a cseh, mind pedig külföldi termelési egységeink, 
értékesítési hálózataink bővítésére, fejlesztésére” – nyilatkozta az 
eladásért és marketingért felelős Stackmann, a Škoda igazgatótaná-
csának tagja.

Az új Škoda modellek offenzívája 
folytatódik: sikeresen rajtoltak 

a Škoda Citigo és a Škoda Rapid 
modellek

Az ígéretesen rajtolt Škoda Rapid mellett, szintén 2011 végén 
került forgalmazásra Csehországban a kisautó kategóriát képviselő 
Škoda Citigo. Az Euro NCAP teszteken legmagasabb minősítést, 
5 csillagot szerzett Citigo igazi különlegessége a „City Safe Drive” 
vészfékfunkció, amely a pillanatnyi sebesség és közlekedési helyzet 
függvényében jelentősen mérsékelheti az ütközés erejét. Bár nemrég 
kezdték forgalmazni Csehországban, máris több mint 500 darabot 
értékesítettek belőle. 

Romániában várhatóan 2012 őszén jelenik meg.
A Škoda Auto dinamikus fejlődését igazolja továbbá a Frank-

furti Autószalonon bemutatott új kompakt limuzin tanulmányautó, 
a Mission L, amelyet valószínűsíthetően 2012-ben más név alatt 
kezdenek majd értékesíteni Európában, így Romániában is.  Prof. Dr. 
h.c. Winfried Vahland, a Škoda igazgatótanácsának elnöke állítása 
szerint „a Mission L konkrét kitekintés új kompakt limuzinunkra, 
pontosan jelezve, milyen irányban kívánunk továbbhaladni. Hatodik 
modellsorozatunk termékoffenzívánk alapvető eleme”. Az új modell 
a Fabia és az Octavia közötti szegmensbe érkezik. Bőséges térkínálatá-
val, letisztult vonalaival, ötletes részletmegoldásaival kitűnő alter-
natíva lehet a családi autók kategóriájában.  

Bővebb információ: www.ecocar.ro; 
          facebook/Eco Car Skoda Harghita

Forrás: Eco Car Kft.

Nem voNhatják le a Fizetésből a szakszervezeti tagsági díjat

„A banki átutalás nem függ 
a politikai hatalomtól”

Škoda: 2011-es eredmények és további tervek

Škoda Citigo

Škoda Rapid Škoda Mission L

Hójelentés – február 4–5. 

Szám Helység Pálya neve Hóréteg 
(cm) A pálya állapota

1 Homoródfürdő Lobogó 70 Jó

2 Tusnádfürdő  Tusnád 60 Jó

3 Borszék Reménység 45 Kiváló

4 Bucsin Havas 130 Kiváló

5 Bucsin Bogdán 80 Kiváló

6 Bucsin Bujdosó 100 Kiváló

7 Csomafalva Veresvirág 30 Jó

8 Csomafalva Snowpark 30
Használaton 
kívül

9

Madarasi-
Hargita Sugó 100 Kiváló

Madarasi-
Hargita Nagy Mihály 100 Kiváló

Madarasi-
Hargita Kicsi Mihály 100 Kiváló

10 Hargitafürdő  Kossuth 60 Jó

11 Hargitafürdő Miklós 55 Jó

12 Hargitafürdő Csipike 70 Kiváló

13 Csíkszereda Somlyó 4 Használaton 
kívül

14 Csíkszereda Tolvajos 60 Kiváló



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Gyönyörű és kockázatos vállalkozás – 8. oldal] n [Üzenetek a ma élő és jövendő nemzedékeknek – 9. oldal] 

 fotó: mihály lászló / archív

– Ideálisnak korántsem mondható körülmények között 
tevékenykedik a megye legnagyobb közkönyvtára, mégis 
igyekszik eleget tenni hivatásának. Hogyan sikerül ez?

– A könyvtár – hitem szerint – a templom és iskola mellett 
a társadalom alapvető fontosságú intézménye, kultúraterjesz-
tő, nevelő, tájékoztató, szociális szerepéből adódóan. A közös-
ségért van, a közösséget szolgálja, ez ad értelmet a könyvtárosi 
munkának. Következésképpen nincs olyan nehézség, melyet 
ne lehetne leküzdeni, legyen az épületgond, fűtetlen helyiség, 
ázó plafon vagy éppen pénzhiány. Mindenre van megoldás, ez 
sok esetben hivatástudat, elkötelezettség kérdése.

– Milyen volt az intézmény számára az elmúlt esztendő? 
Sikerült-e gyarapítani az állományt, illetve hogyan alakult 
az olvasók száma?

– Állománygyarapítás szempontjából, 2001-től 
számítva a legkedvezőbb évet zárjuk. Összesen 4035 
könyvtári dokumentummal gyarapítottuk állomá-
nyunkat; a gyarapodás többségét könyv és folyóirat 
képezi, de folyamatosan nő a könyvtárban fellelhető 
hangoskönyvek, DVD-k, más elektronikus dokumen-
tumok száma is. Intézményünk értékes könyvadomány-
ban részesült a Márai Program keretében (312 kötet – 

ebből 185 kötet szépirodalom, 127 kötet tényirodalom 
800 000 Ft értékben). Ugyanakkor saját digitalizálási 
tevékenységünk eredményeként interneten publikál-
tunk 100 elektronikus dokumentumot, ebből 35-öt a 
vizsgált év folyamán.

folytatás a 10 . oldalon

A neves somlyói polihisztor Kájoni János nevét viseli a Hargita Megyei Könyvtár. 
A név az írás, a könyvnyomtatás, a műveltség nagy múltjára utal, az intézményben 
folyó digitalizálási munka viszont jelzi, hogy lépést tartanak a korral. Az írás lényege 
nem változik, csupán az a közeg, hordozó, amely révén eljut az olvasóhoz. Kopacz 

Katalin, a könyvtár igazgatója válaszol Sarány István kérdéseire, a statisztikai 
adatokat Bedő Melinda osztályvezető állította össze.

A közösség szolgálata ad értelmet 
a könyvtárosi munkának
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ársasház lakói – tavaszi tennivalóik közt – 
épületfelújítási esélyeiket latolgatták. Az 
anyagi hozzájáruláshoz érve vélemény-
különbség alakult ki köztük. Egyikük 

azt mondta: Álljon meg a menet, mert nem úgy verik 
a cigányt! Fiatal (városi) olvasónk kérdése: Mit jelent 
és honnan ered a Nem úgy verik a cigányt szólás?

Ezt a szólást akkor szoktuk használni, ha valamilyen 
elhatározással, döntéssel, akár annak megindoklásával nem 
értünk egyet; ha kifogásolunk valamit. A szóláskutatók meg-
győző magyarázatot ismernek az említett szólás eredetére. 
O. Nagy Gábor munkáiból tudjuk, hogy az 1700-as évek vé-
gén már nyomtatásban is megjelent az az anekdota, amelyből 
a szólás származik. „A beregszászi bíró lovát ellopta a cigány. 
Egy városban megismerte a bíró a cigány alatt a lopott lovat. 
Megragadta a ló kantárját, a másik kezével pedig verni kezdte 
a cigányt. Erre megszólalt a cigány. – Hohó, bíró uram, nem 
tudja, hogy nem úgy verik a cigányt? – Hát hogy? – kérdezte 
elcsodálkozva a bíró. – Két kézzel, bíró uram, két kézzel! A 
bíró két kézre fogta a botot, s ezért el kellett eresztenie a ló 
kantárját. A cigány se volt rest, felhasználta a kedvező pillana-
tot és elnyargalt a lopott lovon.”

A fentebb említett szóláskutató ismer egy székelyföldi 
változatot is a szólás eredetére. Aszerint a tolvaj cigány azt 
tanácsolta a megkárosított gazdának, hogy a cigányt kerí-

tésre kell állítani és karóval kell verni. Persze, mire a gazda 
karót talált és hozzáfoghatott volna a veréshez, a tolvaj már 
rég odébbállt.

Az idézett adoma más nyelvekben is ismert, szólás vi-
szont csak a magyarban lett belőle. Ez azt is jelenti, hogy 
nálunk – magyar nyelvterületen – széles körben el volt ter-
jedve a história, és a régi magyarok szellemes fogásnak talál-
ták a cigány furfangos ötletét – mondják a kutatók.

Nyelvünkben sok cigány- előtagú összetett szó van. 
Ezekben a kifejezésekben az előtag általában lekicsinylő, 
gúnyos értelmű jelzőként fordul elő. Azért van ez így a 
szakirodalom szerint, mert régebb bizonyos tulajdonsága-
ik alapján lekezelték a cigányokat. Általánosan ismert pél-
dául a cigányút/cigányútra kifejezés. Akkor szoktuk hasz-
nálni, amikor az étel vagy ital a nyelőcső helyett a légcsőbe 
jut (cigányútra ment). A nyelvjáráskutatók Kalotaszegen 
tapasztalták, hogy ott a tejútnak cigányút a neve. Az Új 

Magyar Tájszótárban erről a következő magyarázat 
olvasható: (…) a néphit szerint a cigányok, amikor 
Egyiptomba mentek téglát vetni, végigszórták az 
eget szalmával vagy pelyvával, más változat szerint 
borsóval (…). A cigánybog kifejezést Udvarhely és 
Csík vármegyéből adatolják a gyűjtők. A szó je-
lentése: ’a gatya hasítékánál összefogott két részből 
csavart, a gatya lecsúszását megakadályozó csomó. 

Csíkból való ez a példamondat: Cigánybogra köttem. Más 
cigány- előtagú szavak: cigánybúza ’gyomnövény, vadbú-
za’; cigányhal ’apró hal, ebihal, békaporonty’; cigányhit 
’vadházasság’; cigánygomba ’bolondgomba’; cigányszap-
pan ’szürke agyag’. Stb. Azt viszont jó, ha tudjuk, hogy 
nyelvünkben a cigány népnévben nincs sértő, lekicsinylő 
vonás! Helyesek és ajánlottak például az ilyen kifejezések: 
cigány kisebbség, cigány néptáncegyüttes, cigánybál, ci-
gány iskolai osztály, cigány képviselő, cigányzene stb. A 
roma szó a cigányok saját elnevezése, tehát cigány nyelvi 
forma, ezért idegen szónak számít nyelvünkben. Cigány 
helyett romát mondani magyar beszédben épp olyan, 
mintha német helyett dajcsot (deutsch) mondanánk. A 
cigány–roma szópárt nem úgy kell megítélni, mint példá-
ul tót–szlovák, muszka–ruszki–orosz, oláh–román for-
mákat. A magyar nyelvészeti szakirodalom csak a cigány 
formát használja, a romát nem.

Nem úgy verik a cigányt
T                           helyesen n Komoróczy György

– Bartók Béla és Kodály Zoltán néprajzi 
kutatásai és gyűjtései nyomán Ön is elindult 
Gyergyó vidékére, ahol megpróbálta felku-
tatni a térségben még elő népzene foszlánya-
it. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott?

– Utunk során Orotván találkoztunk 
nagyon jó furulyásokkal és énekesekkel, 
de mégis határozottan stíluskülönbséget 
lehetett érezni a Bartók, Kodály és Mol-
nár Antal által a gyergyói vidéken 1907-
től 1911-ig fonográfhengerre gyűjtött 
anyag és a mai közt. Ez az időszak a ma-
gyar zenetörténet számára fontos válto-
zást hozott, a magyar népzene ekkor talált 
rá legeredetibb hangjára. Bartók így ír er-
ről: megtaláltam a székely népdaltípuso-
kat, amiről nem hittem volna, hogy létez-
nek. Ezekből a művekből híres zenekari és 
kórusművek születtek. Tulajdonképpen 
utam során rá kellett jönnöm, hogy az az 
éneklési mód, amelyet a kilencvenes évek 
elején feljegyeztek, eltűnt. Éppen ezért, 
hazatérve a fonográfhengereket kezdtem 
hallgatni, körülbelül háromszáz dallamot 
gyűjtöttek akkoriban, ezekből készítet-
tem el a lemezt. 

– Mennyiben nevezhető a Hazakísérlek 
című lemez feldolgozásnak?

– Az ember nem épp úgy énekli a dalo-
kat, mint ahogy azt feljegyezték, valamit 
biztos másképp csinálok, de előadásmó-
dunkban a hűségre törekszünk, persze az 
ember a töredékében megmaradt dalokat 
néhol kipótolja, megfoltozza. A gardonos 
muzsika például Gyergyóban már kihalt, 
ezért olyan zenészt hívtam meg a zenekar-

ba, aki hallotta, hogy a csíkszentdomokosi 
muzsikusok hogyan játszottak gyergyói 
népzenét. Ismerte a ritmusértelmezést. A 
cimbalomnak a dallamjátéka egy egyszó-
lamú játék, bizonyos értelemben rekonst-
rukció, talán nem is feldolgozás, hanem a 
létező adatokra támaszkodva valószínű-
síthető dallam. A hegedűs és a furulyás 
fonográfról, hangról hangra tanulta meg 
a dalokat. A dalszövegek esetében pedig 
volt, amit kicseréltünk. Azokat a szaka-
szokat, amelyek a köztudatban már rég 
ismertek, kevésbé ismert szövegekkel he-
lyettesítettük.

– A laikus népzenekedvelők gyakran 
összetévesztik a gyergyói népzenét a csángó 
népzenével...

– Ez jelenség. Ahogy civilizálódik az 
ember, veti le magáról a korábbi gúnyá-
kat, így például a népzenét, a táncot, a 
viseletet. Ezt én a magam részéről sajná-
lom. Az ember, amikor nagyon gazdag, 
akkor szokott prédálni, ez egy régi for-
gatókönyv. Az indiánok is a nagyszüleik 
aranyát üveggyöngyre cserélték, aztán 
amikor az utolsót is elkótyavetyélték, 
akkor kérnék vissza az egészet. Az em-
beriség a föld minden pontján lejátssza 
ezt a szomorú játékot, szinte senki nem 
maradt ki belőle. A zenében is komoly 
lecserélődés történt, az emberek azt ér-
zik népzenének, népdalnak, ami szerzett 
zene, ami nem a miénk. A sajátunktól 
pedig néha viszolyogva elfordulnak. En-
gem viszont nagyon izgat, annál szebbet, 
érdekesebbet nem tudok. Ugyanakkor 
az öntudatot is tiszteletben tartom, ha a 

székely embernek rendkívül fontos, hogy 
ne csángós legyen, akkor azt tiszteletben 
kell tartani, mert az ő magánügye, hogy 
kitől határolja el magát és milyen értéke-
ire büszke. Ezért gyönyörű és kockázatos 
vállalkozás elhozni ide, Székelyföldre ezt 
a lemezt és bemutatni, hogy szerintünk 
és a fonográfhengerek felvételeinek tanú-
sága szerint mi a régi gyergyói zene. 

– A lemezbemutatóra táncosokat is hoz-
nak magukkal. 

– A táncházban, ha valaki gyergyói 
muzsikát kér, a zenészek nemigen tudnak 
játszani. Én Békéscsabán találkoztam egy 
olyan szerencsés emberrel – mint én is 
vagyok –, akinek Gyergyó szinte az ölébe 
hullt, és azóta ennek a vidéknek a tánckul-
túrájával foglalkozik. Anélkül, hogy ismer-
tem volna, meghívtam a műsoromba. 
Úgy hívják az illetőt, hogy Farkas Tamás, 
és Almási Berta a párja. Farkas Tamás 
már a gyergyóremetei fiataloknak megta-
nította a régi verbunkot. 

Gyergyói népzenegyűjteményt tartalmaz Berecz András 
Hazakísérlek című új lemeze, amelyet vasárnap mutat be 

Csíkszeredában. Az ének- és mesemondó hisz abban, hogy 
bár a régi zenei dallamok és szövegek már nem élnek 

a köztudatban, de az ember képes az emlékezésre, és ha nem 
is tudja ezeket, ráismer saját elődeinek életérzésére – derül ki 

Pál Bíborka kérdéseire adott válaszaiból.

Gyönyörű és kockázatos  
vállalkozás
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e már megint utazol? – kérdi 
ismerősöm alig leplezett rosz-
szallással, amikor kigurítom kis 
kerekes bőröndömet a peronra.

– Igen, én megint utazom, mert nekem 
az utazás a „szabadság édes madara” – vála-
szolom boldogan.

És nem teszem hozzá, hogy az utazás ví-
rusa gyerekkorom óta bennem lappangott, 
de a történelmi és családi helyzet, később a 
tanári fizetés szorítása miatt csak idős ko-
romra (és a bankoknak hála) betegedtem 
bele.

Először négy és fél évesen, húgom szü-
letése után indultam világgá, de csak a fő-
térig értem, mert valaki felismert és haza-
vezetett.

Mielőtt ötödikes koromban, életemben 
először vonatra ültem volna, hogy Feleken 
(Avrig) Samuel von Bruckenthal báró nyá-
ri kastélyában és Erdély egyetlen megma-
radt barokk parkjában naponta többször 
azt harsogjam halántékra illesztett ujjak-
kal, hogy Vidáman köszönt a pionír! Tot 
Înainte! 

Nagymamám egyik régi, akkoriban ti-
los, tehát dugdosott könyvében, aminek 
borítóján az állt: Horoszkópok, azt olvas-
tam a nyilasok jegyében születettekről, 
tehát magamról is, hogy „ön nagy tengeri 
utazásokra vágyik”. Akkoriban még a vo-
natfékezéstől is hányingerem volt, emiatt 
nem hittem egy szavát sem a „sors könyvé-
nek”, és a tudományos materializmus szel-
leme diadalt ült kis, lelkes pionír buksim-
ban. Mígnem nőni, nődögélni kezdtem, 
kinőttem a fékezések okozta émelygést és 
a szalutálást, fantáziámban pedig lombot 
eresztett a jóslat magocskája. A sok tengeri 

utazásról szóló elolvasott könyv sóvárgás-
sá változtatta a titkos vágyat: nagy tengeri 
utazást tenni – na hová? – természetesen 
Amerikába!

Merthogy első nagy, megrázó olvas-
mányélményem Amerikáról szólt. Az 
ötvenes évek derekán, valamelyik kará-
csonyra kaptam életem első regényét, 
Harriet Bécher-Stowe írta, Tamás bátya 
kunyhója címmel. A budapesti Ifjúsági 
Kiadónál megjelent, akkor már száz év-

vel azelőtt megírt regény hőseit meg is 
nézhettem, mert (ma már tudom) a ki-
váló grafikus, Würtz Ádám rajzolta meg 
külsejüket, a duzzadt ajkú, tömött gyap-
jas hajú fekete rabszolgákat és az elegáns 
korabeli ruhákban urizáló fehér tulajdo-
nosaikat. Ezek az alakok ma is a szemem 
előtt vannak hús-vér valóságukban, mert 
ne feledjük, a mi akkori vizuális nevelé-
sünkről (tévé nem volt, moziba gyerek 
csak felnőtt kíséretében, szervezett cso-

portokban, ideológiailag hasznos hábo-
rús filmekre járhatott) kizárólag a könyv-
illusztrációk gondoskodtak.

Ebben a regényben olvashattam elő-
ször az Egyesült Államok történetének 
első pár évtizedéről, amelyben szüntelen 
kemény harc dúlt az Afrikából behurcolt 
rabszolgák rendszeréért harcoló Dél és az 
abolícióért, a rabszolgaság eltörléséért küz-
dő Észak között.

Rabszolgasorsot ábrázoló regényem 
gyerekkönnyekkel áztatott lapjait gyer-
mekeim is olvasták, és, ha nem jön a forra-
dalom, hogy a magyar könyvpiac is kisza-
baduljon börtönéből, akkor az a példány, 
amibe gyerekes, szívecskével cifrázott mo-
nogramom díszelgett, megérhette volna a 
százéves évfordulóját valamelyik déduno-
kám kezében.

Amerikáról a családi legendáriumban 
is szaftos történetek keringtek és kacska-
ringóztak fantáziadússá a szegénypistákról 
és csorójancsikról, akik ott „megcsinálták 
a szerencséjüket”. Bár velük, az imperia-
lizmus haszonélvezőivel félelemből még a 
szüleik is megszakítottak minden kapcso-
latot, azért titokban mindenki azt remélte 
évek múltán, hogy örökösök hiányában 
dollármillióikat majd az itthon maradt 
proli-pereputty megváltására hagyatkoz-
zák. Sajnos nem így történt, mert egyikük 
sem lett bőrszivaros kizsákmányoló, csak 
kormos képű szénbányász.

Így aztán én sem rokonlátogatás-
ra indultam Amerikába Gazdagékhoz, 
csak fiatal barátaimhoz, az ő meghívá-
suknak, a nyugdíjpénztárból felvett köl-
csönnek, meg férjem nagyvonalú bele-
egyezésének hála!

Többkötetes, ismert közíró újabb kötete 
jelent meg az év végén 

az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület 
és a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Központ közös kiadásában. P. Buzogány 

Árpád és írásai már rég belopták 
magukat a betűszerető olvasók szívébe, 
nemcsak Székelyudvarhelyen, de egész 
Hargita megyében, sőt jóval távolabbi 

vidékeken is.

Üzenetek a ma élő 
és jövendő 

nemzedékeknek
székelykeresztúri születésű (1964) író a ko-
lozsvári egyetem Bölcsészkarán szerzett nyelv-
tanári diplomát, több udvarhelyszéki faluban 
és Udvarhely két neves középiskolájában ta-

nított, majd 1998–2001 között az Udvarhelyi Híradónál 
dolgozott mint művelődési szerkesztő és újságíró, azután 
a Városi Könyvtár alkalmazottja lett. 2001–2006 között a 
Hargita Megyei Kulturális Központ udvarhelyszéki irodá-
jának közművelődési szakreferense volt, 2007 óta a Hargi-
ta Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa-
ként tevékenykedik. 2008-ban a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Andragógiai Tanszék-
ének kulturális mediátor szakán szerzett diplomát. Több 
témakörben közöl folyamatosan: 1996-tól közművelődési 
és néprajzi témákat (Romániai Magyar Szó, Hargita Népe, 
Udvarhelyi Híradó, Helikon, Korunk), más hazai és kül-
földi lapokban, illetve kötetekben is jelentek meg tanul-
mányai, 1994 óta közöl szépirodalmat is (prózát, verset és 
gyermekverset, meséket, fordításokat).

Nagy munkabírású ember. Kezdetben a lírai és prózai 

népköltészeti műfajoknak szentelt több figyelmet: szak-
dolgozatot írt, illetve nyelvészeti szempontú gyűjtőmun-
kát is végzett. Az Udvarhelyi Híradó munkatársaként a 
tárgyi néprajzzal és népi mesterségekkel kapcsolatos kü-
lönböző témákat részesítette előnyben, egyik szakdolgo-
zatát a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság díjazta. 
Részt vett Hargita megye kulturális adatbázisának elké-
szítésében és webes megjelenítésében 
(ld. www.ccenter.ro honlapon), 2004 
óta évente jelennek meg riportkötetei 
szociográfiai-néprajzi megközelítésben, 
népköltészeti gyűjtései, tanulmányai – 
és amit nem lehet eléggé hangsúlyozni 
(az utóbbi időben kissé mostohagyer-
mekként kezelt) gyermekirodalom 
körébe vágó, a leghálásabb olvasók-
nak szóló gyermekvers- és meseköte-
tei. Mindemellett napi munkájaként 
kiadványszerkesztéssel foglalkozik: 
az utóbbi évtizedben a rá jellemző 
igényességgel és pontossággal több 
mint 150 kiadványt szerkesztett, 
olvasószerkesztett, illetve korrek-
túrázott több Hargita megyei 
kiadó számára.

Kissé terjedelmes bemuta-
tónk arra hivatott, hogy tulaj-
donképpen a legutóbb megje-
lent kötet* tartalmának tagla-
lása előtt, közvetett módon, 
a kiadvány rangjára, adatainak 
megbízhatóságára és gondos szerkesztésére való 
hivatkozással P. Buzogány Árpád legújabb könyvének fon-
tosságát érzékeltesse, és meghozza az olvasó kedvét, hogy 
kézbe vegye a szép nyomdai kivitelezésű könyvet (ez utób-
bi a DTP Stúdió munkáját dicséri).

Példák, példaképek, példabeszédek. Hogy gyorsan zár-
juk ki a cím többféle (netalán kissé biblikus áthallású) 
értelmezését, tisztázzuk hamar, mit is takar ez a szépen 
alliteráló szóhármas. A könyv a szerző aktív újságírói 
munkássága idején, vagyis 2000 előtt és után lejegyzett 
mintegy negyven beszélgetést tartalmaz: 35 megszólal-
tatott közéleti személyiség vallomását életről, munkáról, 
hivatásról, visszatekintést a megtett életútra, leszűrve an-
nak tapasztalatait, vagy a fiatalabbak esetében felvázolva 
jövőbeli terveiket, elképzeléseiket. Gondolhatnánk: ez tu-
lajdonképpen mindenkinek magánügye. Ezekkel a beszél-
getésekkel korántsem így áll a helyzet, sőt éppen fordítva. 

Mindannyian a szellemi élet és a művelődés emberei: írók, 
színészek, festők, szobrászok, tanárok, papok, lelkészek, 
akik a maguk idején minden tőlük telhetőt megtettek 
(legtöbbjük Udvarhelyszéken, de távolabb Erdélyben, sőt 
a határokon túl is), hogy a magyarság (és azon belül a szé-
kelység) művelődésének ügyét szolgálják, azt terjesszék és 
fennmaradását elősegítsék. Példát adtak emberi és szak-
mai helytállásból. A legidősebb, Mátéffy Béla tanár 1902-

ben született Budapesten, és 101 éves korában 
hunyt el Székelyudvarhelyen; 
mellette sorjáznak az idősebb és 
középnemzedék tagjai (akik kö-
zül többen: Bán Péter, Maszelka 
János, Székely József már nincse-
nek közöttünk), majd a legfiata-
labbak, akik 1976 után születtek, 
de már nevet szereztek maguknak 

a szakmában és a közéletben. Min-
den esetben a helytállásról, a közös-
ségek iránti elkötelezettségről szól a 
beszélgetőtárs üzenete, így lehet szá-
munkra legtöbbjük életútja: Példakép. 
Folytatva a cím boncolgatását, el kell 
mondanunk, hogy a beszélgetésekben 
az ezredfordulón felvetett gondolatok 
ma is tanulságosak, egyrészt hitelességük 
és szakmai jellegük miatt, másrész pedig 
– egy évtized eltelte után – dokumen-
tumértékűek, amelyek a megszólaltatott 
személyiségek kiválósága miatt érdemesek 
arra, hogy könyv alakban az olvasó kezébe 
kerüljenek. Üzenetek a ma élő és jövendő 
nemzedékeknek, vagyis: Példabeszédek. Az 

utolsó beszélgetés után pedig a 35 interjúalany rövid élet-
rajza és szakmai munkásságának leírása következik: ezzel 
a kitűnő ötlettel a könyv dokumentumértéke megsokszo-
rozódik.

A kötetbeli beszélgetések „szereplői” kortársaink 
voltak, vagy ma is azok – de üzenetük kortól függetle-
nül közérdekű: minden olyan emberhez szól, aki szívén 
hordja a magyarság és a székelység anyagi és szellemi kul-
túrájának ügyét. Kányádi Sándort parafrazálva (A vers 
az, amit mondani kell.), túlzás nélkül ki lehet jelenteni: 
ez a könyv az, amit olvasni kell.

Murányi János
*) P. Buzogány Árpád: Példák, példaképek, példa

beszédek. Beszélgetések, interjúk. 1999–2003. Székely
udvarhely, 2011
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A közösség szolgálata ad értelmet 
a könyvtárosi munkának

folytatás a 7. oldalról
A könyvtár Mikó-várban működő részlegeinek költözése 
miatt a dokumentációs, művészeti-történelmi és gyermekrész-
leg több hónapig zárva tartott, ez a kedvezőtlen tény az olvasók 
számának csökkenéséhez vezetett, az előző évi 4471-ről 3824-
re csökkent a könyvtárhasználók száma. Gondot okoz az olva-
sók „visszaszoktatása”. Bár a polgármesteri hivatal épületében 
részlegeink nagyon jó körülmények között működnek, a jó hír 
elég nehezen terjed. A tájékoztatásban továbbra is számítunk a 
helyi sajtó segítségére. 

– Melyek a könyvtár idei prioritásai?

– Prioritás a székhelygond megoldása. Úgy tűnik, van re-
mény a könyvtár régóta fennálló problémájának orvoslására, 
valamennyi részleg egy épületbe költöztetésére.

 
– Az olvasóközönség kiszolgálása mellett dokumentumokat, 

információkat gyűjtenek, rendszereznek, sajtóbibliográfiát készí-
tenek, és módszertani szempontból összehangolják a megye terüle-
tén működő közkönyvtárak tevékenységét. Elegendő szakszemély-
zettel rendelkeznek ennek a sokrétű feladatnak az ellátására?

– 2002-ben lépett életbe a könyvtári törvény, amely pontos 
előírásokat tartalmaz a könyvtári személyzet számát illetően. 
Sajnos intézményünkben a személyzet száma mindig az előírt 
alatt maradt, korlátozva a könyvtári szolgáltatások fejlesztését.

– Milyen korosztályok, érdeklődési körű emberek keresik fel a 
könyvtárat, milyen jellegű kiadványokat kölcsönöznek?

– Legnagyobb a 14–25 év közötti korosztály aránya: 45 
százalék, a 26–40 év közöttiek 22  százalékban, a 41–60 év kö-
zöttiek 15 százalékban képviseltetik magukat, de jelen vannak a 
14 év alattiak és a 60 év felettiek is kisebb arányban. A nemek 
szerinti megoszlást tekintve kétszer annyi nő látogatja a könyv-
tárat, mint férfi. Az újságolvasók között viszont a nemek aránya 
fordított. Ami a kölcsönzött, illetve helyben használt dokumen-
tumok megoszlását illeti, mintegy 40 százalék szépirodalom, 20 
százalék pedig újság, folyóirat, lexikon. Az elmúlt évben a zárva 
tartás miatt a gyerekkönyvek, művészeti, történelmi, földrajzi 
könyvek aránya csökkenő tendenciát mutatott az előző évek-
hez képest. Mivel állományunk jelentős része nem volt elérhető 

bizonyos ideig a könyvtárhasználók számára, a múlt évi adatok 
nem tekinthetők reprezentatívnak az olvasói érdeklődés fel-
mérése szempontjából. Általános tapasztalat viszont, hogy a 
Kájoni János Megyei Könyvtár látogatói szép számban érdek-
lődnek a helytörténeti, helyismereti témák iránt.

 
– Érezhető-e az intézmény életében az egyetemi hallgatók léte 

a városban?

– 2011-ben az egyetemi hallgatók aránya a könyvtárhasz-
nálók között 15 százalék volt. Ezen túl, az egyetemi hallgatók 
jelenléte a szakszerű szolgáltatások igénylésében nyilvánul meg.

 
– Az új médiák megjelenése, térhódítása mennyire befolyá-

solja a könyvtár látogatottságát? Az internet mennyire jelent kon-
kurenciát a könyvtárnak? Illetve hogyan tudják ezeket a korszerű 
eszközöket a maguk javára fordítani?

– A digitális hordozók évek óta jelen vannak a könyv-
tár állományában, és a könyvtárhasználók rendelkezésére 
állnak. Ugyanakkor, a könyvtár is létrehoz digitális do-
kumentumokat, ezeket fizikailag tárolja és interneten is 
közzéteszi a Magyar Elektronikus Könyvtárban vagy az 
Elektronikus Periodika Adatbázisban. A közzétett doku-
mentumok használatát számlálók regisztrálják, hatalmas 
elégtétel a számok ismerete és a távoli használóktól érke-
ző visszajelzések. Említésre méltó a könyvtár hozzájáru-
lása a Wikipédia építéséhez: helyi személyiségek életrajzi 
adatait és más helytörténeti, helyismereti adatokat pub-
likálunk. Az intézmény jelentős műszaki felszereltséggel 
rendelkezik. 1993 óta könyvtári szoftvert használunk, a 
könyvtár katalógusa interneten elérhető, digitalizáláshoz 
szükséges eszközöket pályázati úton nyertünk. 2009-ben 
bekapcsolódtunk a BIBLIONET országos programba 
(idáig, a Megyei Könyvtár mellett, Hargita megye to-
vábbi 35 városi és községi könyvtárát sikerült pályázati 
úton csatlakoztatni az említett programhoz). A Megyei 
Könyvtárban 32 számítógép áll a közönség rendelkezé-
sére egyéni vagy csoportos használat céljából; lehet taní-
tani, tanulni, kommunikálni, szerkeszteni, tájékozódni. 
A könyvtárlátogatások 30 százaléka alkalmával a könyv-
kölcsönzés mellett számítógépet és internetet is igénybe 
vesznek.

Kiadványok digitalizálása. Az információ marad, csupán a hordozó változik fotó: mihály lászló / archív

ehéz dolog ekkora szereposztással kiszállást ter-
vezni, és számításba kell vennünk a rendelke-
zésünkre álló színpadi feltételeket is – vázolja a 
csíkszeredai előadás létrejöttének előzményeit 

Ferencz Attila, a kézdivásárhelyi társulat gazdasági igazgatója.
Mint mondta, a Hargita megyei színházakkal kezdetektől 

fogva jó kapcsolatokat épített ki Erdély legfiatalabb állandó 
színtársulata, a Kézdivásárhelyi Városi Színház.

– Bérletnaptárunkban indulásunktól, 2009 óta szerepelnek 
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a Csíki Játékszín, 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház produkciói, és mi 
is rendszeresen bemutatjuk előadásainkat Hargita megyei tele-
püléseken – fűzte hozzá.

A gazdasági vezető megjegyezte, nemcsak a környék szín-
házaiban lépnek fel, ugyanis a kézdivásárhelyi Városi Színház 
kezdetektől felvállalta, sőt célkitűzésének tartotta, hogy olyan 
településekre vigyen színházi előadásokat, ahol nagyobb társu-
latok ritkán vagy egyáltalán nem lépnek fel. A környékbeli fal-
vakon kívül gyergyói és csíki településeken vendégszerepelnek.

– Tavaly 33 helyszínen lépett fel a társulat, a tömbma-
gyarság lakta települések mellett a szórványnak számító 

Brassó, Szászrégen, Maroshévíz és Déva magyar közösségét 
lepte meg igazi magyar színházi előadással – összegzett a 
gazdasági vezető –, reméljük, hogy ezzel az előadással is el-
jutunk minél több helyre.

Mint mondta, folyamatban vannak már a tárgyalások, 
február, március, április folyamán Szászrégenbe, Gyer gyó-
szentmiklósra, Székelyudvarhelyre, Marosvásárhelyre és Sep-
siszentgyörgyre is várják a társulatot, de terveznek besztercei, 
szatmárnémeti és nagybányai kiszállást is.

Az úr vadászni jár című produkció rendezője Kolcsár József 
színművész, a társulat művészeti vezetője. Ez az előadás az első 
nagyszínpadi rendezése, s a közönség reakciójából megítélve 
nagy sikert aratott a Feydeau-bohózat színrevitele.

– Első rendezésem egy gálaműsor volt 2010-ben a budapes-
ti Égtájak Iroda felkérésére, fennállásának 15. évfordulójára – 
vázolja korábbi tapasztalatait a rendező –, ebből az alkalomból 
Kinek szíve merre vezet címmel több mint 100 fős stábnak ren-
deztem műsort a pesti Vígszínházban.

Kolcsár József elmondta azt is, hogy színpadi rendezőként 
ezt megelőzően sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi színját-
szókkal szerzett tapasztalatot, s megemlítette továbbá Salinger: 

Zabhegyező című egyéni műsorát is, amelyet Zakariás Zalán 
sepsiszentgyörgyi rendező segítségével vitt színre 2009-ben.

– Georges Feydeau vígjátéka izgalmakkal teli, kemény mun-
ka volt számomra és a társulat számára is, de úgy érzem, megérte 
a fáradságot – jegyzi meg a rendező. – Ahhoz, hogy derűre, ne-
vetésre ingereljük a közönséget, a próbafolyamat idején nagyon 
komoly és igényes munkára van szükség, a humorral nem lehet 
viccelni, a vígjátékot is halálkomolyan kell venni.

Hangsúlyozta, hogy rendezőként, színészként, de magán-
emberként is igényes munkát szeret végezni, és alkotótársaitól is 
ugyanezt várja el. Csak az a szép, ami komoly – idézte a csehovi 
mondást, s jómaga is próbálja ehhez tartani magát.

Az előadás díszlet- és jelmeztervezője György Eszter, a pla-
káton Lung László Zsolt meg Dávid Péter neve színészként és 
a rendező asszisztenseként is feltűnik. A színpadon látható a 
Kézdivásárhelyi Városi Színház négy állandó színésze – Kófity 
Annamária, Orbán Levente, Pál Emőke és Veres Előd – mellett 
számos zenész is: Kertész János, Gáspár Csaba, Gyergyai Sza-
bolcs, Kelemen István és Vitályos Lehel.

– Az énekesek – Kovács Linda és Pakot István – tulajdon-
képpen a színpadi szereplők alteregói, szerepük az éneklésen 
túl is jelentős az előadásban – szögezi le a rendező. – Ami a 
vendégszínészeket illeti, közülük többen stabil „bedolgozók” a 
színháznál: Kalamár György és Lung László Zsolt akár társulati 
tagnak is tekinthető. Dávid Péter Sepsiszentgyörgyről, Gulácsi 
Zsuzsanna Marosvásárhelyről és Némethy Zsuzsa Szatmárról 
érkezett hozzánk – fűzte hozzá.

A rendező szerint az előadás rólunk, hétköznapi emberek-
ről szól. A szerelemről, a vágyainkról, amelyek néha jó, máskor 
rossz irányba viszik az életünket. 

– Mindenkinek ajánlom, aki szereti a vidámságot, a jó 
humort – vallja a művészeti vezető –, de elsősorban mind-
azoknak, akik rendelkeznek kellő öniróniával ahhoz, hogy 
felfedezzék önmagukat a humor olykor torz tükörképében 
a színpadon.

Ferencz Éva

Erdélyi turnéja negyedik állomásaként Csíkszeredába látogat a Kézdivásárhelyi Városi 
Színház Feydeau: Az úr vadászni jár című, nagy közönségsikernek örvendő bohózatával. 

Georges Feydeau életművén keresztül nézve, az élet egyetlen nagy kérdése: hogyan 
rejtsük el szeretőnket a házastársunk elől. A választ, melyet a társulat nem rejt véka alá, 
a kézdivásárhelyi, torjai, brassói és segesvári nézők után Csíkszeredában is megtudhatja 

a nagyérdemű holnap, a Csíki Játékszínben este 7 órakor kezdődő előadáson.

Az úr vadászni jár – Csíkszeredában
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Hetedik alkalommal írta ki a vá-
rosi zöldövezetek létesítését, 
illetve a természetvédelmi te-
rületek népszerűsítését finan-
szírozó közös pályázatát a MOL 
Románia és a PolgárTárs Ala-
pítvány. Az új kiírás meghirde-
tésére szervezett tájékoztatón 
bemutatták az elmúlt év mér-
legét, díjazták a legaktívabb 
szervezetet, de az is kiderült, 
idén nagyobb összeget pályáz-
hatnak meg az érdeklődők.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Országos népszerűségnek 
örvend a csíkszeredai 
székhelyű PolgárTárs 

Alapítvány a MOL Románia ki-
rendeltségével közösen a városi 
zöldövezetek, a természetvédelmi 
területek népszerűsítését támoga-
tó pályázata. Immár hetedik éve 
sikerült idén újra kiírni a progra-
mot, köszönhetően a nemzetközi 
olajtársaság társadalmi szerepvál-
lalási politikájának, amely alapján 
folyamatos finanszírozást bizto-
sítanak különböző környezetvé-
delmi tevékenységek számára. A 
PolgárTárs testvéralapítványai 
által három országban szervezett, 
hasonló környezetvédelmi prog-
ramok szempontjából Románia 
élen jár Szlovákiával és Magyar-
országgal szemben, a tavalyi 560 
projektből több mint 300 nálunk 
valósult meg – tudtuk meg az 
alapítvány sajtótájékoztatóján. A 
tavalyi év mérlegének ismerteté-
sekor kiderült, országos szinten  

42 000 négyzetméter zöldöveze-
tet tettek rendbe vagy alakítottak 
ki, 5200 fát és 4700 virágot, dísz-
növényt ültettek a pályázó civil-
szervezetek.

– A kiírás célja tudatosítani 
a környezet, a természeti értékek 
megóvásának fontosságát, úgy, 
hogy a lehető legtöbben kap-
csolódjanak be a civil szférából a 
nyertes programokba. Kiemelten 
sikeresnek értékeljük, hogy pél-

dául Csíkszeredában a fogyatéko-
sok is bekapcsolódtak, az ő mun-
kájuknak köszönhető a Kalász 
negyedi lépcsősor alján található 
Szent Ágoston park létesítése, de 
dolgozott a programban autista 
csoport is – fejtette ki Potozky 
László, a PolgárTárs Alapítvány 
igazgatója. Hozzátette, a pályázat 
népszerűségének feltehetően az 
a magyarázata, hogy nem feltét-
lenül a zöld szervezeteknek szól, 

hanem bármilyen területen dol-
gozó civil egyesület igényelheti a 
finanszírozást.

A jól működő partnerséget a 
MOL Románia részéről is meg-
erősítette Daradics Kinga vezér-
igazgató. 

– Az alapítvány teljes ko-
molysággal bonyolította le a pá-
lyáztatást, rengeteg jó projektet 
sikerült megvalósítani együtt – 
emelte ki. 

A 2011-es nyertes projektek 
közül idén is választott „ked-
vencet” a MOL Románia és a 
PolgárTárs Alapítvány. A legkör-
nyezetkímélőbb, legtöbb helyi 
erőforrást bevonó kivitelezésért 
ezúttal a bukaresti TeamWork 
Egyesületet díjazták a Nagymama 
kertje néven zajló projektért. A 
nyertes projektet a megpályázott 
összeggel jutalmazták. 

– A bukaresti botanikus kert-
ben zajlottak az események, egy 
hagyományos kiskerti veteményest 
alakítottunk ki az önkénteseinkkel, 
a zöldségtermesztésbe bevontuk a 
gyerekeket is. A cél az volt, hogy a 
városi gyerekek is megismerhessék 
az igazi zöldségek ízét, megtapasz-
talják, mint nő fel, fejlődik ki a nö-
vény – fogalmazott a díj átvételekor 
Anca Anton, a TeamWork Egyesü-
let alelnöke. 

A kiírás tehát nyitott, idén ösz-
szesen 639 ezer lejt ajánl fel a MOL 
Románia a projektek finanszírozásá-
ra. Az idei pályázatok beküldési ha-
tárideje 2012. február 29., 16 óra, az 
érdeklődők bővebben informálód-
hatnak a www.repf.ro honlapon.
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Hirdetés

„A kiírás célja tudatosí
tani a környezet, a ter
mészeti értékek meg
óvásának fontosságát, 
úgy, hogy a lehető leg
többen kapcsolódja
nak be a civil szférából a 
nyertes programokba.”

KöRnyezeTbARáT PROjeKTeK A MOL TáMOgATásávAL

Pályázat zöldövezetek létesítésére

Körkép
csík

hargitanépe

A MOL románia és a Polgártárs Alapítvány sajtótájékoztatója. idén 639 000 lejre lehet pályázni   fotó: domján levente

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb 

természetgyógyászati termékeket előállító 
cége. Tevékenysége, elsődleges jelentőségű 
célkitűzése újabb és újabb készítmények 
gyártásba vétele. Ennek érdekében hozták 
létre a kutatási részleget, amely keretében 
különböző tudományágak szakértői fejtik 
ki tevékenységü-
ket. Ugyanakkor 
szorosan együtt-
működnek élvonal-
beli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promioddal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és  összetevőinek 
összes tulajdonsá-
gát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgozták ki orosz tu-
dósok. Az étrend-kiegészítő Promiod az 
Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő cég 
terméke, amely az oroszországi Permi város 
szakértői által kidolgozott különleges tech-
nológiáknak megfelelően készül, az Európai 
Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 
(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), 
propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat 
(Hippophae rhamnoides), ciprusolajat 
( Juniperus virginiana) és tökmagolajat 
(Cucurbita pepo). Ezen alkotóelemek közül 
mindegyiknek többféle jótékony hatása van 

a szervezetre, de össze-
kombináltan,  az orosz 
tudósok által kidolgo-
zott különleges kép-
letnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá-
jában létezik. Használa-
ta kötelező módon szá-
jon keresztül történik 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csökken 
a koleszterinszint, vala-
mint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható 

vérkeringési zavarok megelőzésében is, mint 
például szívaritmia, vérszegénység, magas 
vérnyomás, tromboflebita, visszér, vissz-
érgyulladás. A Promiod étrendkiegészítő 
rendkívül eredményesnek bizonyult a mig-
rénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható köszvény, 

artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. 
A Promiod étrendkiegészítő szabályozza a 
pajzsmirigy működését. Hatékony lehet a 
cukorbetegség kezelésében is, lévén hogy 
nem tartalmaz cukrot, és az alkotóelemei 
közt lévő olajok jótékony hatást gyakorol-
nak a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércu-
korszintet. A termék kedvező eredménnyel 
jár a műtétet követő állapotokban is, előse-
gítve a hegek begyógyulását. Eredményesen 
alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyul-
ladás stb. A Promiod  javítja a bélműkö-
dést, méregtelenítheti a májat, szabályozza 
a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti 
megbetegedésekben, mint például hólyag-
hurutban, prosztatagyulladásban, prosztata-
megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat te-
rén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti fer-
tőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, hogy 
a Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladás-
ról, arcüreggyulladásról, középfül-gyulla-
dásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek 
(ekcéma, pszoriasis) esetében is hatékony-
nak bizonyult. Nem feledkezhetünk meg 
gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez 
az étkiegészítő. A Promiod természetgyó-
gyászati termék csak egyetlen formában 
létezik, a gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy postai szolgáltatások révén 
a cég képviselőihez fordulva. Óvakodjanak a 
hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot
tam, aminek eredményeként a vércukor
szintem 300ról 140re csökkent. Két 
egymást követő kúra után az inzulinada
golást is csökkentettem 32 egységről 14re. 
Vérnyomásom is ingadozó volt, elérve a 
180/90 mmHg. Most 140/70 mmHgnál 
állapodott meg. Két kúra után már nem 
szedek vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. 
Sokkal jobban érzem magam, és ezért is 
ajánlom másoknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 

használatát 2011 januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egyegy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 
próbáltam meg használni. Három hóna
pos használat után javulás következett be, 

eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több, a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szen

vedek, amit nagyon zavaró, makacs köhö
gés kísért. Volt egy másik problémám is: 
nagyon gyakran vizeltem, aminek okán 
gondot jelentett az otthonról való el
távozás is. Hallottam az önök termékéről, 
s úgy döntöttem, hogy használni fogom én 
is. 2 x 3 flakonos kúrát végeztem, s egész
ségi állapotom megjavult. Lényegesen 
kevesebbet köhögtem, s azt is megtapasz
taltam, hogy ritkábban kell vécére men
nem. Most sokkal jobban érzem magam, s 
ezért folytatni fogom ennek a terméknek 
a használatát, hogy még optimálisabb 
eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2012. február 8án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött KIÁLLÍ
TÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz., Szaksz. Műv. Háza, 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda.

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte.

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila. 



Szerda este egy egyiptomi baj-
noki labdarúgó-mérkőzés után 
– ahol az al-Maszri gárdája az 
al-Ahlit fogadta – a vendég-
szurkolók és a hazaiak között 
verekedés tört ki, amely végül 
több mint 70 halálos áldozatot 
követelt.

Tömegverekedés tört ki 
egy egyiptomi labdarúgó 
bajnoki mérkőzés után, 

amely során egyes híradások 
szerint több mint 70 szurkoló 
vesztette életét. Szerda este az 
al-Maszri 3–1-re győzte le hazai 
környezetben az al-Ahli együt-
tesét. Míg a hazai drukkerek a 
csapatuk győzelmét ünnepelték, 
addig a vendégszurkolók berohan-
tak a pályára. A biztonságiak nem 
tudták mindezt megakadályozni. 
Ezt követően a hazai szurkolók 
is a pályára rohantak és egymás-
nak estek. Az első hírek szerint 
40, de a későbbiekben kiderült, 
hogy több mint 70 halálos áldo-

zatot követelt a precedens nélküli 
atrocitás. Az áldozatok többnyire 
az egymással verekedő szurkolók 
közül kerültek ki, de a biztonsá-
gi szolgálat munkatársai közül is 
többen életüket vesztették. A sta-
dionban egyébként az egyiptomi 
viszonyoknak „megfelelően” na-
gyon kevés rendőr tartózkodott. 
Esélyük sem volt szétválasztani a 
két tábort. A beszámolók szerint 
a fanatikusok késekkel, kövekkel, 
különböző pirotechnikai eszkö-
zökkel és üvegekkel estek egymás-
nak, az összecsapásban pedig több 
játékos is megsérült.

Az Egyiptomi Labdarúgó-szö-
vetség már be is jelentette, hogy 
törlik a forduló összes mérkőzé-
sét, s egyelőre az is bizonytalan, 
hogy mikor játszanak újra mérkő-
zést a bajnokságban. A tömegve-
rekedés kitörése után nem sokkal, 
az áldozatokkal való együttérzés 
jegyében lefújták az akkor még 
zajló al-Iszmailíja–Zamalek mér-
kőzést is.

A halálos áldozatok száma 
egyelőre nem végleges. Sajnos 
annak tükrében, hogy több mint 
ezren sérültek meg (150-en súlyo-
san...), akár újabb halálesetekről 
is beszámolhatnak a híradások az 
elkövetkezendő időszakban...

A labdarúgás fekete napja
A Nemzetközi Labdarúgó-

szövetség elnöke, Sepp Blatter a 
labdarúgás fekete napjának ne-
vezte a szerdait, amikor is az al-
Maszri – al-Ahli találkozót követő 
szurkolói összecsapásokban 74-en 
haltak meg. „Ledöbbentett és el-
keserített, amikor megtudtam, 
hogy rengeteg ember vesztette éle-
tét egy futballmérkőzés után Port 
Saídban. Együttérzek azokkal a 
családokkal, akik elveszítették ro-
konukat szerda este folyamán. Ez 
volt a labdarúgás fekete napja. Egy 
elképzelhetetlen katasztrófa volt 
ez, aminek nem lett volna szabad 
megtörténnie” – mondta Sepp 
Blatter, a FIFA elnöke.

Sport
hirdetések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Falugondnoksági támogatási program a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa. 
Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén fa-

lugondnoksági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek 
és egyházak.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50 000 lej.
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy Silló Csilla Má-

ria, telefon 0266–207700/1308, e-mail: sillocsilla@hargitamegye.ro, vala-
mint a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: http://www.
hargitamegye.ro/palyazatok.
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Több mint 70 szurkoló
vesztette életét Egyiptomban

Pályára beszaladó szurkolók. Agresszivitásuk több mint 70 személy halálát eredményezte

Kézilabda, ob. Ifi II. Teg-
nap délelőtt elrajtolt Csíkszere-
dában a lány kézilabda országos 
bajnokság I. csoportjának te-
remtornája. A Marosvásárhelyi 
BC Sirius együttese időközben 
visszalépett a bajnokságtól, így 
ők nem jelentek meg. Tegnap a 
Marosvásárhelyi LPS együttese 
sem jelent meg, de ma a szerve-
zők ígéretei szerint jelen lesznek 
a mérkőzéseken. Az első nap 
eredményei: Csíkszeredai VSK – 
Besztercei LPS 10–23, Csíksze-
redai VSK – Székelyudvarhelyi 
ISK 20-35. A mai műsor: Besz-
terce – Marosvásárhelyi LPS 
(9), Székelyudvarhely – Beszter-
ce (14), Marosvásárhely – VSK 
(15.30).  Fotó: Csíki Zsolt



jókívánság

Csíkszenttamásra DEMETER 
JÓZSEFNEK és feleségének, AMÁ-
LIÁNAK házasságkötésük 50. év-
fordulója alkalmából minden elkép-
zelhető szépet és jót kívánunk, és 
kérjük a jó Istent, adjon erőt, hogy 
még sok számos évet töltsenek el 
együtt egészségben, békességben. 
Köszöntik, akik őket nagyon szere-
tik. (21262

lakás
ELADÓ II. osztályú, IV. emeleti, 3 

szobás tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Lendület sétányon. Telefon: 0744–
695560.

Kedvezményes áron KIADÓ 500 
m2-es, igényesen elkészített, fűtött 
kereskedelmi felület Csík sze redában, 
a Zöldfenyő bútorcentrum földszintjén. 
Telefon: 0744–598200. (21224)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 
2 szobás lakás a Nicolae Bălcescu ut-
cában (központi zóna). Telefon: 0747–
552627, 0747–552627. (21245)

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön 2 
szobás tömbházlakás (saját kazán, 
termopán ablakok, biztonsági ajtó, 
beépített konykaszekrény). Irányár 
21 ezer euró. Telefon: +36–70–
3616087, e-mail: szakacs.simon.
anna@citromail.hu.

ELADÓ sürgősen garzonlakás 
Csík  sze redában, a Gyermek sétányon. 
Telefon: 0747–951274, 0746–585066. 
(21203) 

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon-
ti fekvésű tömbházlakás 2 szobával, 
manzárdszobával és pincével. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (21206)

ELADÓ I. emeleti garzonlakás Csík-
szeredában, a Szív utcában. Telefon: 
0366–118914, 17 óra után. (21137)

ELADÓ Csíksomlyón 4 szobás 
családi ház a Hétvezér negyedben, 
igényesen elkészítve, az udvaron mel-
léképülettel. Irányár: 60 000 euró. Te-
lefon: 0754–679717. (21223)

ELADÓ vagy KIADÓ Csicsóban, 
az állomással szemben vállalkozásra 
alkalmas, sok szobás ingatlan nagy 
területtel. Telefon: 0266–321467. 
(21074)

ELADÓ Csíkszépvízen, a gyimesi 
úton felújított ház nagy területtel. Tele-
fon: 0266–321467. (21074)

telek
ELADÓ beépíthető telek Csíkszere-

dában, a csíksomlyói Bánya utcában. 
Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 0728–
068986.

ELADÓ Csibában 20 ár beltelek 
az Incognito panzió mellett. Telefon: 
0745–012387.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 

friss műszakival (minden illeték kifi-
zetve 2012-ig), karc- és rozsdamentes 
állapotban. Irányár: 950 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ egy 2000-es, fehér Dae-
woo Cielo kitűnő állapotban, érvényes 
iratokkal, magánszemélytől. Telefon: 
0724–697544. 

ELADÓ Ford 3000 fülkés traktor, 
homlokrakodó kitűnő állapotban ga-
ranciával, új gumikkal. Beszámítok 25-
30 éves személyautót, valamint EL-
ADÓ sárgarépa és vetőmagburgonya. 
Telefon: 0727–874009, 0749–155155. 
(21222)

ELADÓ 1996-os évjáratú Lada 
Niva 4 x 4-es, felezős, differenciálzár, 
vonóhorog stb., hargitai rendszám-
mal, mindennapi használatból. Telefon: 
0745–906527. (21242)

ELADÓ 2000-es évjáratú, kétsze-
mélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE-s 
motorral, frissen behozva, kitűnő ál-
lapotban, valamint Suzuki Vagon R+, 
négyhengeres motorral, 60 LE, 115 
ezer km-ben. Irányár: 1650 euró. Be-
számítok öreg autót. Telefon: 0758–
898989, 0722–342429. (21218)

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti-

zátor. Telefon: 0753–500305.

ELADÓK hathetes pireneusi kisku-
tyák. Telefon: 0745–711599.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓK használt, működőképes lap-
topok. Telefon: 0746–219248. (21229)

ELADÓ jó minőségű bükk tűzifa 
(125 lej/m) vagy vegyesen nyír-, nyár-
fa (100 lej/m). Felvágását, szállítását 
már egy öltől vállaljuk. Telefon: 0752–
632182, 0756–795736. (21213)

ELADÓ 70 kg-os süldő. Telefon: 
0749–246846.

ELADÓ két 120 kg körüli disznó. 
Telefon: 0743–823392.

állás

CO-hegesztőket KERESÜNK. Te-
lefon: 0752–872476. (21251)

ALKALMAZUNK gépkezelőt 
Komatsu buldoexkavátorra. Előnyt 
jelent a szakmai tapasztalat. Érdek-
lődni a 0744–184385-ös telefonszá-
mon. (21255)

szolgáltatás
Használt külföldi traktorok és más 

mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kishaszon-gépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus ka-
zánellenőrzés, valamint működtetési 
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték 
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhető-
ségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron u. 
21. szám, Csíkszereda. Telefon: 0266–
371785, 0745–380499. (21217)

Lakodalmak, ünnepi ebédek le-
bonyolítását VÁLLALJUK! A tavalyi 
árakhoz képest 10%-kal olcsóbban. 
Telefon: 0744–695540. (21129)

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra
fájó emlék marad.
Minden elmúlik, minden elenyész,
csak egy él örökké,
a megemlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 1999. 
február 3-ra,

SZABÓ LAJOS

halálának 13. évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszentmárton. (21261)

Mély fájdalommal, szeretettel 
és kegyelettel emlékezünk

LAKATOS JÓZSEF
nyug. törvénybíró

halálának 6. évfordulóján. Hiányát 
lelkünkben mindig érezzük. Emléke 
legyen áldott! Szerettei. (21263)

Szomorúan emlékezünk

BOCSKOR MIHÁLY

halálának 47. és

BOCSKOR ROZÁLIA

halálának 17. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csen-
des! Szeretteik – Csíkszentmárton, 
Gyergyószentmiklós.

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk 
oly sokat dolgozott.
Gyémánt volt a szíved, 
munka az életed,
Isten hívott, 
mert nagyon szeretett.

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
február 8-ra,

RAFAIN ANTAL

halálának 4. évfordulóján. Lelke 
üdvéért az engesztelő szentmise 
2012. február 4-én 16 órakor lesz 
a nagytusnádi kápolnában. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Családja. (21229)

Ifjú szívekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.

(Ady Endre)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
február 5-re,

KALAMÁR JÁNOS

halálának 5. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. február 
5-én 8 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke mindig 
élni fog szívünkben! Családja.

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagy-
tata, testvér, rokon és jó szomszéd,

VÁTA SIMON

szerető szíve életének 72. évében 2012. február 1-jén megszűnt do-
bogni. Temetése február 3-án lesz 14 órától a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család.

Üres és rideg nélküled otthonunk,
Nincs kivel megosszuk 
örömünk, bánatunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van ma is 
szerető családod.
Eljöttünk újra tisztelni téged,
Szívünkben hordjuk örök emléked.
Istenem, óvd és öleld át helyettünk.
Mert csak te tudod, 
mennyire szerettük.

Fájó szívvel em-
lékezünk életünk leg-
borzalmasabb napjára. 
Örök hálával szívünk-
ben emlékezünk az imá-
dott férj és édesapa,

BÖJTE ZAKARIÁS
(Miska)

halálának 2. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. február 
4-én 11 órától lesz a marosnyíri 
katolikus templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család. (21252)
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elhalálozás

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:

 földmunkálati gépkezelő   elárusító
 személyi asszisztens   pék-cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő    autószerelő
 szakács     kőműves
 mészáros    pincér
 ács-asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő   láncfűrészkezelő

      
Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.

Román Vizek Nemzeti Gondnoksága
Olt Medence Vízügyi Igazgatóság

Hargita Megyei Szakaszmérnökség

VERSENYVIZSGÁT HIRDET az alábbi állások betöltésére.

Az állás megnevezése Munkahely A részvételi dosszié 
határideje

A versenyvizsga 
időpontja

1. Gépész Csíkszépvízi részleg 2012. február 13. 2012. február 15.
2. Technikus – diszpécser Diszpécseriroda 2012. február 15. 2012. február 17.
3. Technikus – 

részlegvezető
Szentkeresztbányai 
részleg

2012. február 17. 2012. február 21.

4. Titkárnő Székhely – titkárság 2012. február 21. 2012. február 24.

Felvilágosítás a vállalat székhelyén:  
Csíkszereda, Haladás utca 16. szám.

Magyar állampolgárok részére!

Érettségizzen
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban

magyar nyelven, levelező tagozaton!
A tananyag elsajátításához szükséges foglalkozásokat 

az Ön romániai lakóhelyén,
vagy annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj nincs!

Érdeklődni lehet:

 Mihály Ilona 0744–310140
 Mihály Lajos 0764–998679 oktatásszervezőknél
 e-mail: info@kolcseylevelezo.hu

WEBÁRUHÁZ OPERÁTORT  
ALKALMAZ.

Elvárások:
 számítógép-kezelői ismeretek;
 nagyon jó román nyelvtudás;
 aktív problémamegoldó 
    hozzáállás;
 jó kommunikációs készség.

Fényképes önéletrajzát vár-
juk az office@medvital.ro e-mail 
címre.

A csíkszeredai Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes

főállású hivatásos  
NÉPTÁNCOS  

LÁNYOKAT ÉS FIÚKAT  
alkalmaz. 

Jelentkezni lehet az intézmény 
székhelyén: a Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 6. szám alatti Városi Művelődé-
si Házban, telefonon: 0266–371362, 
vagy e-mailen: office@hargitatanc.ro

A versenyvizsga időpontja: 2012. 
február 7-én 15 órától.

Csíkmadaras önkormányzata
– Csíkmadaras 193. szám  

alatti székhellyel –
értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy a Nagy-Madaras és Kis-Mada-
ras erdészeti utak feljavítása című 
tervét, Csíkmadaras külterületén, 
benyújtotta a környezetvédelmi be-
leegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásá-
val kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között (0266–310041, 
office@apmhr.anpm.ro) az engedé-
lyezési eljárás alatt.

hargitanépe
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hirdetések

hirdetés

Sporthargitanépe

Jégkorong
Román bajnokság: ma: Galaci 

Dunărea – Bukaresti Steaua 
Rangers (17); vasárnap: Galaci 
Dunărea – Gyergyószentmiklósi 
Progym (18.30).

Utánpótlás-bajnokság, U10, 
Csíkszentimre. Az U10-es bajnok-
ság B csoportjának körmérkőzéses 
tornájára kerül sor vasárnap 11 
órától. Részt vevő csapatok: Csík-
szeredai ISK, Csíkszeredai Sport-
klub, Sepsiszentgyörgyi Király-
pingvinek, Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely és a Csíkszentimrei 
Sasok.

Kézilabda
Férfi A liga, 14. forduló: 

va sárnap: Bukaresti Steaua – 
Székelyudvarhelyi KC (11).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság, Ifi I: lányok: Székelyudvarhelyi 
ISK – Segesvári ISK (vasárnap, 
13.30); fiúk: Székelyudvarhelyi 
ISK-SZKC – Szászsebesi LPS 
(ma, 16); ifi III: fiúk, 5. torna, 
Mizil: ma: Székelyudvarhelyi 
ISK-SZKC – Ploieşti (11), Steaua 
Mizil – ISK-SZKC (15); holnap: 
ISK-SZKC – Fogarasi ISK (9.45), 
ISK-SZKC – Sepsiszentgyör-
gyi ISK (16.15); vasárnap: ISK-
SZKC – CSM Ploieşti (12.15).

Megyei bajnokság, férfiak, 
A csoport (Székelyudvarhely): 
vasárnap: SZKC öregfiúk – Szent-
egyházi Vasas (8.30), Balánbányai 

ROA – Székelykeresztúri Egyesü-
lés (9.45), Gyergyószentmiklósi 
Szaki II – Székelyudvarhelyi Par-
tizán (15), ROA – Vasas (16.15), 
Keresztúr – Partizán (17.30).

Kosárlabda
A liga, 20. forduló: holnap: 

Marosvásárhelyi KK – Csíkszere-
dai KK (17).

Sítájfutás
Hargita-kupa. A Hargita 

Sport klub Egyesület és a Városi 
Sportklub Csíkszereda 2012-ben 
először szervezi meg a Sítájfutó 
Hargita Kupa sportrendezvényt. 
Az országos szintű versenyre több 
megye sportolóinak részvételével 
február 4–5. között kerül sor a 
Kalibáskő menedékház közelé-
ben 900–1000 méter tengerszint 
fölötti magasságon kialakított 
versenypályán. A bajnokságra 
gyerek, ifjúsági, felnőtt és veterán 
korcsoportokban nevezhetnek be 
a sportolók. A megmérettetés első 
napján, február 4-én 11 órakor 
indul a középtávú futam, másnap, 
február 5-én 10 órától pedig a 
hosszú távú futamra kerül sor.

Amatőr verseny. Hargita Me-
gye Tanácsa – közös szervezésben 
a Sportklub egyesületével – szom-
baton és vasárnap, február 4–5-én 
12 órai kezdettel sítájfutó versenyt 
tart amatőröknek a kalibáskői 
menedékháznál. A helyszínen el-

magyarázzák a tájfutás lényegét, 
a térképjeleket és hogy mi a teen-
dő. Sífutó-felszerelés szükséges, 
a többit a helyszínen a szervezők 
biztosítják.

Birkózás
Nagyszabású nemzetközi sza-

badfogású birkózóversenyt szer-
vez a Lőrincz Márton Sportklub, 
2012. február 4-én, szombaton, 
Korondon. A XII. Lőrincz Már-
ton Nemzetközi Emlékversenyre, 
amelyet a világhírű korondi olim-
pikonról elnevezett sportcsar-
nokban tartanak, 16 hazai és öt 
magyarországi településről közel 
250 birkózó kapott meghívót.

Lábtenisz
Negyedik alkalommal szerve-

zik meg a székelyudvarhelyi Rá-
kóczi Centerben a Rákóczi-kupa 
lábteniszversenyt holnap délelőtt. 
Benevezni a helyszínen lehet. A 
csapatok technikai gyűlése 8.30-
tól kezdődik, míg a mérkőzéseket 
9 órától kezdik. Minden érdeklő-
dőt szívesen látnak a szervezők. A 
csapatok benevezési díja 50 lej.

Teremlabdarúgás
Barátságos mérkőzés. Ma 

19 órától a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban a Székely ud var-
helyi SK együttese és a Gyer-
gyószentmiklósi Inter felkészülési 
mérkőzést játszik. 

Tófalvi 42. Oslóban
Norvégiában folytatódott 

a biatlon-világkupa 7. fu-
tama. Tegnap délelőtt a 

sílövők sprintversenyét rendezték 
meg. A csíkszeredai Tófalvi Évá-
nak (képünkön) nem volt lőhibája, 
ám ennek ellenére csupán a 42. 
helyen végzett. A versenyen nem 
vett részt a gyergyótekerőpataki 
Ferencz Réka. Romániát Éva 
mellett további két sportoló kép-
viselte. Luminiţa Piscoran a 26., 
míg Cirstea Florina Ioana a 74. 
helyen végzett.

Oslo Holmenkollenben tovább 
folytatódnak a versenyek. Holnap a 
női és a férfi üldözőversenyre kerül 
sor 13.15, illetve 15.15 órai kezdet-
tel. Vasárnap a tömegrajtos verse-
nyeket rendezik. A nők 13.15-kor 
állnak rajthoz, míg a férfiak 15.15-
kor. Az Eurosport minden versenyt 
élőben közvetít.

A verseny végeredménye: 
nők, sprint 7,5 km: 1. Magdalena 
Neuner (német) 20:41.9 (0 bün-
tetőkör), 2. Darja Domracseva 
(fehérorosz) +38.2 (1), 3. Tora 
Berger (norvég) +48.9 (1). Az 
összetett vk állása (még 11 verseny 
van hátra): 1. Magdalena Neuner 
756 pont, 2. Darja Domracseva 
693, 3. Tora Berger 608.

Nyerjen belépőt. La-
punk játékával belépőt nyer-
het a Székely udvar helyi KC 
férfikézilabda-csapatának 
soron következő hazai mér-
kőzésére, amelyet február 
8-án, szerdán, 18 órától ren-
deznek. Az SZKC ellenfele 
a CS Caraş-Severin lesz.

Válaszoljon helyesen a 
következő kérdésre: 

Hányadik helyen vég-
zett az SZKC a 2010/2011-
es idényben?

A megfejtéseket az 
udvarhely@hargitanepe.
ro e-mail címre várjuk 
kedd délután 17 óráig. A 
nyertes nevét szerdai lap -
számunkban fogjuk kö-
zöl ni, aki majd a belépőt 
a székelyudvarhelyi sport-
csar nok jegypénztáránál 
veheti át személyi igazol-
ványa felmutatásával.



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 34. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 332. Napnyugta ma 17.26-
kor, napkelte holnap 7.33-kor.

Isten éltesse
ma Balázs, holnap Csenge és Ráhel, va-

sárnap pedig Ágota nevű olvasóinkat, vala-
mint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A Balázs latin–magyar eredetű, jelentése: 

királyi. A magyar eredetű Csenge keresztnév 
jelentése ismeretlen, a Ráhel héber eredetű, 
jelentése bárány. A görög eredetű Ágota név 
jelentése jó.

Február 3-án történt
1950. Nagy-Britanniában letartóztat-

ták Klaus Fuchs német származású fizikust, 
akit azzal vádoltak, hogy hidrogénbombá-
val kap csolatos információkat adott át a 
Szovjetuniónak.

Február 3-án született
1809. Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-

Bartholdy német zeneszerző, karmester, 
zongora- és orgonaművész

1829. Orbán Balázs báró, néprajzi gyűj-
tő, akadémikus, író

1859. Hugo Junkers német feltaláló, re-
pülőgép-tervező, vállalkozó

1939. Novák Dezső kétszeres olimpiai 
bajnok labdarúgó, mesteredző

Február 3-án halt meg
1924. Woodrow Wilson amerikai poli-

tikus, az Egyesült Államok 28. elnöke
1989. John Cassavetes amerikai színész, 

filmrendező

Helytörténeti 
évforduló

Harminc éve, 1982. február 3-án hunyt el 
Szentendrén Hun Nándor orvosi szakíró, aki 
jelentős szerepet töltött be a csíkszentmártoni 
kórház megszervezésében.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Sándor Mária tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Testvériség sugárút 
22/B/1. szám alatti rendelőjében. Szé kely-
udvarhelyen 9–13 óra között dr. Zsarnóczai 
Krisztina a Villanytelep utca 2. szám alatt fo-
gadja a betegeket.

a nap vicce

– Mikor van abszolút hideg?
– Amikor a sertésbőr is libabőrös lesz.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika 
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 
0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
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Színház
Gazdag szegények című előadását holnap 

19 órától Gyergyócsomafalván játssza a Csí-
ki Játékszín. Az előadásra érvényes a Borsos 
Miklós-bérlet, ugyanakkor a helyszínen je-
gyeket is lehet váltani. A társulat vasárnap 
Csíkszentdomokoson lép színpadra ugyan-
csak a Gazdag szegények című darabbal, mely-
re érvényes a Kurkó Gyárfás-bérlet, de a hely-
színen jegyek váltására is lehetőség nyílik.

*Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Szín -
ház társulata vasárnap 17 órától a Terülj, terülj 
asztalkám című meseelőadásának bemutatóját 
tartja. A bemutatóra szüleikkel együtt érkező 
gyermekeknek az előadás ingyenes. 

 
Előadás a templomban
Kilyén Ilka, a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház Tompa Miklós Társulatának Magyar 
Örökség-díjas színművésznője vasárnap Zsol-
tár az anyanyelvről címmel, az épülő zsögödi 
plébánia és közösségi központ javára tart jóté-
konysági előadást a zsögödi templomban a fél 
tizenegyes szentmise után.  

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket ve-

títik a csíkszeredai Fidelitas Egyesület mo zi-
termé ben: ma 17, szombaton és vasárnap 20 
órától a Ha eljő a világvége című filmet, a Fék-
telen harag című filmet pedig szombaton 16 
órától tűzték műsorra. A Zöld darázs című 
filmet szombaton 18, vasárnap pedig 13 órá-
tól kísérhetik figyelemmel az érdeklődők. A 
Trója című filmet vasárnap 17 órától tűzték 
műsorra, míg a Scorpions együttes koncert-
filmjét ma 20 órától láthatják a mozi és a zene 
iránt rajongók. A Jégkorszak 3. részének vetí-
tési ideje: szombat 11 óra; a Robinson család 
titka című filmet szombaton 13, vasárnap 15 
órától kísérheti figyelemmel a közönség. A 
Sammy nagy kalandjai című mesefilmet va-
sárnap 11 órától láthatják.

Sting-koncertfilmvetítés
Madéfalván, a Fészek kávézóban ma 21 

órától újabb koncertfilmvetítést tartanak. 
Ezúttal egy Sting-koncertfilmet kísérhetnek 
figyelemmel a zenerajongók.

pályázat gyerekeknek

A Román Televízió Magyar Adása új játé-
kot indít gyerekek számára. Az én filmem cím-
mel 10–15 éves gyerekek kell egy fogalmazást 
írjanak, amit e-mailben vagy postán juttathat-
nak el a Magyar Adás bukaresti szerkesztősé-
géhez. Három téma közül lehet választani. 1. 
Az én városom (falvam, iskolám); 2. Önarckép; 
3. Az én barátom. A kiválasztott fogalmazások-
ból kerülnek ki azok, amelyekből majd elké-
szülhetnek a kisfilmek. A fogalmazások bekül-
dési határideje: február 24. További részletek a 
www.magyaradas honlap Játék – Az én filmem 
címszavánál olvasható. E-mail cím: jatek@
tvr.ro. Postacím: TVR – Redacţia Maghiară, 
Calea Dorobanţilor 191., Sect. 1. Bucureşti.

– Csak 95-ös, 98-as? Hát XP- vagy Vista-benzinjük nincs?
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Hétvégi túrák
A Csíki-havasokba szervez túrát 

az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csíki 
szakosztálya szombaton. Útvonal: Lóvészi 
vasútállomás – Lóvész-tető – Bocs-tető 
– Bodorvész – Rézégés-teteje – Kondra-
kereszt – Háromkő – Antalok-pataka – Tar-
kő vasútállomás. Indulás: a csíkszeredai vas-
útállomásról szombaton reggel, a 7.17-kor 
induló 5223-as személyvonattal. Szükséges 
felszerelés: meleg, vízhatlan túrabakancs, 
réteges téli öltözet, lábszárvédő, túrabot, ter-
mosz forró teával. Túravezető: Kánya József, 
telefon:  0745–072237.

A Nagyhagymásra szervez téli 
hótalpas túrát az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) csíki szakosztálya szombaton és va-
sárnap a következő útvonalon: első nap: 
Balánbánya – Terkő – Egyeskő – Nagy-

hagymás – Fehérmező. Szállás a fehérmezői 
menedékházban. Második nap: Lóhavas 
– Kovácspéter – Síposkő – Fekete-rez – 
Marosfő. A túra az igényes téli túrákhoz 
tartozik, jó fizikai erőnlétet igényel. Indulás: 
szombaton reggel 7 órakor a Penny áruház 
parkolójából saját személyautókkal. Túrave-
zető: Tőke Dénes, telefon: 0752–568855.

Izra-túra címmel a csíkszeredai 
Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-
nap a Csíki-havasokba szervez túrát, melyre 
minden érdeklődőt szívesen vár. Túraút-
vonal: Csíkszereda – Izra-feredeje – Szilas-
tető – Somlyó-patak völgye – Csíkszereda. 
Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a Hargita 
Vendégváró épülete előtti térről. A túrára  
szombaton este 9 óráig lehet beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon.
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Az illat erősebb érzelememlék-
előhívó, mint a fény?

Az illatok erősebben idéznek fel ben-
nünk érzelememlékeket, mint a han-
gok, de nem erősebben, mint a fények 

– állítják holland kutatók.
Az Utrechti Egyetem tudóscsapata 70 

önkéntes nővel kísérletezve vizsgálgatta, 
hogy mennyire van igaza Marcel Proust 
írónak Az eltűnt idő nyomában című regény 
híres részletében, amelyben egy sütemény il-
lata idéz fel feledés lepte emléket. A kutatók 
az alanyokkal sokkoló filmeket nézettek – 
autóbaleseteket, afrikai népirtást –, miköz-
ben fekete ribiszkéből készült likőr illatát 
permetezték a helyiségbe, melyben színes 
fények égtek és semleges háttérzene szólt.

Egy hét múlva megkérték a nőket, 
hogy idézzék fel filmemléküket, miközben 
ugyanannak az illat-, fény- vagy hanghatás-
nak tették ki egyes csoportjaikat, mint a 
vetítéskor. Akik a likőrillatot kapták, job-
ban emlékeztek filmrészletekre, emlékeiket 
felkavaróbbnak érezték, mint azok, akiket 
csak a háttérzene segített a felidézésben. A 
fények ugyanakkor hasonlóan hatásos em-

lékelőhívóknak bizonyultak, mint a szag.
Mindezek alapján a kutatócsoport arra 

jutott, hogy kísérlete nem igazolta a „Proust-
jelenséget”, ám eredménye hasznos lehet a 
traumák utáni stressz oldásában – adta hírül 
a The Daily Telegraph című brit lap.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Fátyolfelhős, hideg, de napos idő várható, 
majd estétől délnyugat felől megvastagszik a 
felhőzet, fokozatosan beborul az ég. Csapadék 
nem valószínű.

A fotót Fülöp Lóránt készítette (az alkotás a 2011-es Arc-élek pályázat III. díjazottja). Címe: Takaros otthon

Tudjuk, szegény az eklézsia, még 
szegényebb az oktatási tárca, nem futja 
arra, hogy rendszeresen új tankönyveket 
biztosítson a gyerekeknek. Így aztán év-
ről évre marad az a rongyos, régi...

Az általános iskolások által használt 
tankönyveket már eleve úgy nyomtat-
ták, hogy azt legalább négy évfolyam 
használja. A belső borítóra táblázatot 
nyomtattak, amelybe egymás után kel-
lett volna beírniuk nevüket évről évre a 
tulajdonosoknak, hogy – elvileg – követ-
hető legyen, ki hogyan kímélte meg ezt a 
közös kincset. De nincs az a borító, az a 
pedáns diák, amely rendesen meg tudta 
volna óvni a gyűrődéstől, koszolódástól 
azt a könyvet. Már ha használta egyál-
talán. 

De a szamárfülek talán a kisebbik 
bajt jelentik a régi tankönyveknél. Az 

első négy év használat után következett 
a második, aztán a harmadik négy év, 
és bizony a tartalmuk is helyenként el-
avult. Forgatom a mostani ötödik osz-
tályosok földrajz tankönyvét. Azok a 
gyerekek, akik használják, többnyire 
2000-ben születtek. Ezért akadt meg 
a szemem az egyik mondaton, amely jó 
előre jelzi nekik, hogy 2000-ben szökő-
év lesz. Igen, így, jövő időben. Érthető, 
hogy azonnal a könyv kiadásának évét 
kerestem, és megtudtam, hogy 1998-ban 
írták és adták ki először a könyvet, de 
a most használatban levő már újraki-
adás, amit 2001-ben nyomtattak. Előt-
te talán nem ártott volna átolvasni, és 
az ilyen apróságokat aktualizálni, hogy 
ne legyen az az érzésük a gyerekeknek 
tanulás közben, hogy idejétmúlt ez az 
egész tudomány.

Aktualizálni kellett volna
     villanás n Takács Éva

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A január 16–20. között megjelent skan di-
fel  adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a farkaslaki Márton Ju
liánnának kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Szokolay Sándor – A 
tűz márciusa; David Oakes – A katedrális; 
Bartók Béla – Kodály Zoltán; Szepes Mária 
– A vörös oroszlán; Jankó János – Csokonai 
lakodalomban. 

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.február3.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. február 15-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................

5 4 7 6
9 8 2

6 3 1 8 9
5 7 3

4
9 1 7

2 7 6 4 9
9 2 3

3 7 9 8

Magyar
filM-
rendező

poHár-
köSzöNtő*

Szemel 
érzékel Névelő

2006-oS
önálló
kötete

romáN 
terepjáró

voNAlzó-
fAjtA

NATIoNAL 
AutiStiC 
SoCiety

deHogy!

uráN
joHN ..., 
HíreS Skót 
orvoS volt *

költői 
SóHAj

jód

rómAi 1-eS

oroSz 
HármAS

SiemeNS

NémA liNA!

tőrrel 
áTdöF

operAt. zero 
tolerANCe

A végéN 
HAt!

állókép

dzSúSz

mAdoNNA-
muSiCAl

SzeNt (AN-
gol röv.)

HAlváNyAN 
emlékSzik 
v.mire

utáNzAt

liter
Az udvArrA

ell!

pApír-
mérték

réSzbeN 
átporol!

kelet

Szolm. 
HANg

jóSzág, 
párA, 
bArom

órA méri

ToLLFor-
gAtó

eSS!

*

billeNtyűS 
HANgSzer

l

oxigéN

NuLL-NuLL

kerek betű

óriáSkígyó

jApáN 
táblAjáték

zéró eSzteNdő

ittrium 
vegyjele

éSzAk

9

oNT 
mAgából * lAmArtiNe 

verSe *


