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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Hójelentés
– Egyáltalában nem lehet 

itten haladni, kérem – mondta a 
taxis, amikor jó órás séta után úgy 
éreztem, végre kigyógyultam. Ez 
csak hó, és elvégre tél van. 
Csíkban volt már ilyen, 
alighanem lesz is, rosszabb 
is, jobb is. Eszi, nem eszi, a kulőr 
lokál domináns színe a fehér. 
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 Burus János Botond

gyimesközéplok

Újjászületett 
a kultúrház

Megújult a gyimesközéploki 
kultúrház, a hatvanas 

években épített létesítmény 
központi fűtésrendszerrel, 
korszerű konyhával és vizesblok
kokkal bővült. 

székelyudvarhely

Zsebbe kell nyúl-
jon a részeg sofőr
A sofőrnek kell megtérítenie a 

Vásártér utcai híd korlátjá
ban szerdán okozott tete
mes kárt: a biztosító nem 
fizet, mivel az autó vezetője 
ittas volt. A helyreállítás ötezer 
lejre is rúghat.
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Visszavágóra 
készül az SZKC

A Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabdacsapatnak mini

mális esélye van, hogy 
11 gólos hátrányát le
dolgozza a Frisch Auf 
Göppingen ellen az EHFkupa 
nyolcaddöntőjének visszavágóján.
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GyerGyói seGítők Buzău megyéBen

Embereket ásnak ki a hó alól
Gyergyószéken tartós élelmiszert, meleg takarókat gyűjtenek a Buzău és Vrancea megyei 
károsultaknak. Az Erdély Mentőcsapat tagjai, akik a helyszínen vannak, azt üzenik haza: 

higgyék el, nagy szükség van most a támogatásra. > 4. oldal
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Megtartják a kabaréelőadást

Fűtenek a művelődési házban
szakeMberek állapítják Meg az iskolaérettséget

Az ingyenes felmérést 
a szülőknek kell kérniük

avatóünnepség tárlattal, hegedűvel, ütőgardonnal

Újjászületett a gyimesközéploki kultúrház

Bár az elmúlt napokban folya-
matosan olvashatók voltak a 
gruppen-hecc társulat e hétvégi 
előadását népszerűsítő hirdeté-
sek a helyi sajtóban, és sokan 
már a jegyeket is megvásárolták, 
tegnap délutánig bizonytalan volt, 
hogy lesz-e előadás. a goscom 
rt. vezetője viszont tegnap dél-
után lapunknak azt nyilatkozta, 
hogy a vállalat vezetőtanácsának 
döntése értelmében a hétvégére 
kifűtik a szakszervezetek Műve-
lődési házát.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Több napon át egy légfú-
vóval próbálták felmele-
gíteni a csíkszeredai Szak-

szervezetek Művelődési Házának 
nagytermét, de a próbálkozás si-
kertelen volt, hiszen az egész télen 
fűtetlen terem falai is annyira ki-
hűltek, hogy a gázolajjal működő 

légfúvó alig 12 fokra tudta felme-
legíteni a levegőt. Szederjesi Fe-
renc igazgató azt mondta, tegnap 
újabb kérést tett le a Goscomhoz, 
amelyben kérte, adjanak fűtést e 
hétvégére. Kérésére a válasz dél-
után meg is érkezett: a szolgáltató 
cég vezetőtanácsa úgy döntött, 
hogy amennyiben a művelődési 
ház vezetője eleget tesz annak a 
vállalásának, hogy előlegben kifi-
zeti a hétvégi fűtés árát, ideiglene-
sen fűteni fogják az épületet.

– A döntés értelmében febru-
ár 17–19. között lesz fűtés, 20-án 
ismét elzárjuk a csapokat – nyi-
latkozta lapunknak Fekete Ana, a 
Goscom vezetője.

Szederjesi Ferenc azt mondta, 
előlegben kifizeti a hétvégi fű-
tés meghatározott értékét, hogy 
zavartalanul megtarthassák a be-
harangozott Gruppen-Hecc-előa-
dásokat, amelyekre már közel 
1300 jegyet eladtak.

Mint arról már több ízben beszá-
moltunk, a csíkszeredai Szakszerve-
zetek Művelődési Háza által felhal-
mozott adósság miatt tavaly márci-
usban a Goscom felfüggesztette a 
fűtésszolgáltatást az épületben, azóta 
tulajdonképpen fűtetlen a művelő-
dési ház nagyterme.

hirdetések

Miután kiderült, hogy bizony-
talan a Szakszervezetek Műve-
lődési Házának fűtése, a Csíki 
Játékszín nagytermébe helyez-
te át alakuló kongresszusának 
helyszínét az Erdélyi Magyar 
Néppárt. Tőke Ervin, a párt 
csíkszeredai elnöke a hírt teg-
nap megerősítette a Hargita 
Népének. Azt mondta, a jövő 
hét végén esedékes kongresz-
szusra közel 600 személyt vár-
nak, közülük 350 küldött, a 
többi pedig meghívott.

Megújult a gyimesközéploki 
kultúrház, a hatvanas években 
épített létesítmény központi fű-
tésrendszerrel, korszerű kony-
hával és vizesblokkokkal bővült. 
a tegnapi avatóünnepség rang-
ját a település egyik tehetséges 
szülöttje, a fiatal almási noémi 
képzőművészeti tárlata emelte, 
de természetesen megszólalt 
a hegedű és az ütőgardon is, a 
helyi táncosok pedig rövid mű-
sorral szórakoztatták az egybe-
gyűlteket. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Amegújult kultúrház ava-
tóünnepségére gyűltek 
össze tegnap délután Gyi-

mes középlokon önkormányzati 
vezetők, a helyi ifjúsági szervezet 
képviselői, de szép számban ér-
keztek az eseményre a helyi lako-
sok is. Az egybegyűltek a felújí-
tott létesítmény számbavétele és 
a munkálatok finanszírozási hát-
terének ismertetése mellett a tele-
pülés egyik fiatal alkotója, Almási 
Noémi képzőművészeti tárlatát 
is megtekinthették. A tehetséges 
pályakezdő művész jelenleg a csík-
szeredai Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola végzős tanulója, 
a kiállított munkákat az emlí-
tett intézményben tanító Imets 
László képzőművész-tanár mél-
tatta. Megszólalt a hegedű és az 
ütőgardon is, a falu tánccsoportja 
pedig rövid műsorral kedveske-
dett a megjelenteknek.

– Jól emlékszünk mindany-
nyian, régebben telente szinte tel-
jesen használhatatlan volt a kul-
túrházunk, a kályhában néhány 

napig folyamatosan kellett égjen a 
tűz, hogy valamelyest elviselhető 
legyen idebent a hőmérséklet – 
mondta avatóbeszédében Mihók 
Péter polgármester. Az elöljáró 
szerint valamivel több mint 240 
ezer lejt emésztett fel az épület 
külső-belső felújítása, illetve a 
központi fűtés rendszerének ki-
építése. 

– A felújításban segédkezet 
nyújtott Hargita Megye Tanácsa 
is, 55 ezer lejjel járultak hozzá a 
kultúrházunk újjászületéséhez, 
a többit a helyi költségvetéséből 
különítettük el – tájékoztatott 
Mihók. 

Az eseményen Hargita Me-
gye Tanácsát Rácz Árpád megyei 
tanácsos képviselte, aki Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök üze-
netét tolmácsolta az egybegyűl-
teknek. Rácz azt is kifejtette, a 
helyiek a közösség kulturális éle-

tének megélénkülését remélik az 
újjászületett épülettől. 

– Ez az épület a gyimesi völgy 
hasonló jellegű épületei közül 
ugyan nem a legrégibb, de a leg-
nagyobb. Reméljük, a felújított 
közösségi ház lehetővé teszi, hogy 
pezsgőbbé váljon a kulturális élet 
a településen, talán még a színhá-
zak társulatait is sikerül idecsa-
logatni. Feltehetően lenne elég 
bérletigénylő a településen, hogy 
például a Csíki Játékszín csapatát, 
amennyiben a színpadunkon lép-
ne fel, mindig telt ház fogadja – 
fejtegette Rácz.

Az előadások, egyéb kulturá-
lis jellegű rendezvények mellett 
az épületet ezután télen-nyáron 
igénybe vehetik a település lakosai 
is különböző közösségi vagy csalá-
di rendezvények, például kortárs-
találkozók, lakodalmak, kereszte-
lők szervezésére.

Szalagvágó a felújított művelődési házban. Közösségi tér fotó: domján levente

ditró közbirtokosság igazgató tanácsa
meghívja a tagságot folyó év március 3-án tartandó éves közgyűlésére a ditrói 
művelődési ház színháztermébe az alábbi program szerint:

A) 9 órától beléptetés az érvényes tagsági könyvek szerint, ugyanakkor 
iratkozás a 2011-es évi osztalék felvételének az időpontjára.

Azok a tagok, akik bankszámlaszámmal rendelkeznek, nem kell elője-
gyeztessék magukat, ezt jelezvén a beléptetéskor.

B) 11 órától a közgyűlés kezdete az alábbi napirend szerint:
 beszámoló a vezetőség részéről;
 beszámoló a cenzorbizottság részéről;
 a 2012-es év költségvetésének előterjesztése és elfogadása;
 határozattervezetek előterjesztése és elfogadása;
 különfélék.

a vindeX kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentgyörgy, Menaságújfaluban talál-
ható FAFELDOLGOZÓ ÜZEM működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

hétfőtől az iskolák logopédiai és/
vagy pszichopedagógiai tanács-
adó központjaiban a szülők kéré-
sére szakemberek mérik fel az is-
kolaköteles gyerekek iskolaérett-
ségét. az ingyenes felmérésre 
előzetesen időpontot kell kérni.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Sok hatéves gyerek szüleiben fel-
merül a kérdés: első osztályba 
vagy iskolaelőkészítő osztályba 

írassa gyerekét. A döntésben az isko-
lai pszichológusok, logopédusok hi-
vatottak segíteni. Hétfőtől tíz napon 
át állnak a szülők rendelkezésére a 
szakemberek, hogy felmérjék a hat-
éves gyerekek iskolaérettségét.

A 2012. augusztus 31-ig 7. 
életévüket betöltő gyerekeknek 
ősszel első osztályba kell menni-
ük. Azok, akik szeptember else-
jéig betöltik a hat évet, az elmúlt 
tanévben pedig óvodások voltak, 
szintén kezdhetik az első osztályt. 
Amennyiben nem jártak óvodá-
ba, de a szakemberek felmérése 
azt bizonyítja, hogy iskolaérettek, 
szintén kezdhetik az első osztályt. 

Hargita megyében 57 isko-
lai pszichopedagógiai tanácsadó 
központ működik. Azon iskolák 

számára, ahol nem dolgozik pszi-
chológus, a tanfelügyelőség és a Har-
gita Megyei Pszichopedagógiai Ta-
nácsadó Központ kijelölte azokat a 
pszichopedagógiai kabineteket, ahol 
felmérik a gyerekek iskolaérettségét.

A csíkszeredai Pszicho peda-
gógiai Tanácsadó Központba várják 
a kászoni, tusnádi és csíkszentimrei 
gyerekeket, valamint a maroshévízi 
Kemény János Gimnázium és a bor-
széki Zimmethausen Szakközép-
iskola magyar tagozatára iratkozni 
szándékozókat. A székelyudvarhelyi 
Csillagvár óvoda logopédiai köz-
pontjában mérik fel a farkaslaki 
iskolákba és a hozzájuk tartozó isko-
lákba iratkozókat. A szentábrahámi 
oktatási intézmények gyerekeit 
a székelykeresztúri Orbán Balázs 
Gimnázium pszichopedagógiai 
kabinetjébe, az etédieket pedig a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola pszichopedagógiai köz-
pontjába várják. A székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium pszi cho-
pedagógiai központjában mérik fel 
a bögözi, az Orbán Balázs Általá-
nos Iskola logopédiai kabinetjében 
pedig az oroszhegyi gyerekeket. A 
szülők kéréséhez csatolni kell egy ér-
tékelő lapot, amit az óvónőknek kell 
kitölteniük.  

ingyenes szakképesítési tanfolyamok 
vidéki munkanélkülieknek

Az Európai Szociális Alap támogatásával a Laguna Group Kft. és az ASFP az alábbi 
ingyenes szakképesítési tanfolyamokat indítja Hargita megyében:

• hegesztő (sudor) • Gyergyószentmiklós;
• darukezelő, ISCIR-jogosítvánnyal (macaragiu) • Székely udvarhely;
• számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, Szé kely udvarhely;
• angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda, 
  Székelyudvarhely, Maroshévíz;
• kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, Regiunea Centru • POSDRU/110/5.2/G/87159

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

InvEStEştE în OamEnI!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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Napok óta észlelem, hogy óráról órára valami tompa 
félsz kerít hatalmába. A legkönnyebben ezt úgy tudják 
elképzelni, ha valamelyik zsé-kategóriás amerikai horror-
film első tíz percére gondolnak. Látszólag minden rendben, 
minden békés, de az ekkor még hétköznapi hiposztázisban 
lubickoló főhősön kívül már mindenki tudja, hogy még né-
hány snitt, és jön a láncfűrészes/hokibotos/kiköszörült fogú 
rém Picassót csinálni az összes mellékszereplőből. Kicsit 
idegesített, ezért utánaolvastam: azt mondták a könyvek, 
hogy a tünetek alapján majdnem biztosan érzelmi szoron-
gás állapotában leledzem. Lehet, hogy nevetni fognak, de 
én a hó miatt kezdtem szorongani. Mind hull az égből 
a sok fehér izé, nem akar megállni, folyik ki a híradóból a 
sárga és narancssárga kód. Betemeti a szegény vráncsaiakat, 
megnehezíti az utakon a hármas előzést, lelassítja a men-
tőkocsikat, meg általában is dunyhába dug ja nekem az 
egész várost, civilizált úriemberhez méltatlan viszonyokat 
okozva. Az országos hírek szerint például tegnapelőtt is hét 
jobb sorsra érdemes polgár fagyott halálra, és rajtuk már az 
sem segít, hogy másnap reggelre megérkezett a helyesbítés: 
egyéb nyavalyák, és nem a hideg miatt nem tudnak részt 
venni a következő választásokon. Hát ennyi csak elég egy 
érzelmi szorongáshoz. 

Mivel ez az állapot nem jó – maguknak sem különö-
sebben javaslom –, próbáltam megoldást is találni. Túl sok 

időm nem volt, ezért átugrottam a női magazinos része-
ket, és inkább a durvább meg látványosabb pszichológiai 
göcsöknél kezdtem kutakodni. Az araknofóbiánál például 
egy kedves – szintén amerikai – kutató azt javasolta, hogy 
ha ilyenem lenne, nézegessek ízeltlábúakról készült portré-
fotókat, aztán simogassak szőrös plüsspókot, majd vegyek 
kézbe egy élő tarantulát. Nos, pókiszonyom egyelőre nincs, 
de a szembesülős módszer attól még hatékony lehet. Mivel 
úgy véltem, félreértésekhez és szükségtelen magyarázkodás-
hoz veztne, ha fejest ugrok a szerkesztőség udvarán a legna-
gyobb hóbuckába, inkább városi felfedezőútra indultam. 
Az újságírói szakma hátránya, hogy az ember jól értesült 
akkor is, amikor erre semmi szüksége. Én például egy hete 
tudom, hogy a városban csak nehezen, nyűgösen, türelem-
mel lehet közlekedni, mert a hóekék felnyomják a havat 
az út szélére, amitől egy sávvá szerényül a korábbi kettő, 

a parkolóhelyeken is buckák vannak, amitől a kocsik há-
tulja-eleje kilóg az útra, az útkereszteződésekben zavarják 
a kilátást hótornyok, a körforgalmak piruettezni ta-
nítják a kezdő sofőröket, a tömbházak közötti övezetekből 
nem lapátolják át a havat a lakók más tömbházak közötti 
övezetekbe, satöbbi. 

– Egyáltalában nem lehet itten haladni, kérem – 
mondta a taxis, amikor jó órás séta után elegem lett a 
hóval való szembesülésből, és úgy éreztem, végre kigyó-
gyultam. Hiszen ez csak hó, és elvégre tél van. Csíkban volt 
már ilyen, alighanem lesz is, rosszabb is, jobb is. Eszi, nem 
eszi, a kulőr lokál domináns színe a fehér. 

Friss gyógyultként szelíden figyelmeztettem a taxist, 
hogy szerintem mozgásban vagyunk, egyébként is, ha nem 
haladunk, akkor fizetni sem fogok. Erre módosított a véle-
ményén, és valami olyasmit mormolt, hogy: „hát halad-
gatni éppen lehet”.

Aztán – a fene egye meg – kivágta magát.
– Hanem vasárnaptól tessék megnézni. Bemondta az 

enyhülést a tévé. Amikor ez a hó megloccsan… A csatornák 
meg el vannak tömődve. Úszni fogunk itt, kérem, árvíz 
lesz. Arra lefelé ejsze el is viszi a fél országot.

Hójelentés
      NézőpoNt n Burus János Botond

hirdetés

hargitanépe

Első egyéni tárlatát mutatja be 
Csíkszeredában hétfőn este a 
Munkácsy-díjas Vinczeffy Lász ló 
képzőművész a Pál Auk ci ós ház 
és Galériában. A kiállítás anyagát 
Ferencz S. Apor képzőművész vá-
logatta össze.

– Szürreális, absztrakt, elvont, sa-
játos álomvilág – ezekkel a szavakkal 
méltatja alkotásait a művészvilág. Ön 
hogyan jellemezné saját irányvona-
lát? Egyetért a külvilág által megfo-
galmazott jellemzéssel?

– A szürreális világ megjelenése a 
korábbi munkáimra jellemző, most 
inkább absztrakt, elvont, filozofi-
kus gondolkodású képeket festek, 
amelyek meditatív gondolkodásra 
ösztönzik a nézőt. A szürreális stílust 
a 90-es évek elején már magam mö-
gött hagytam, akkor foglalkoztatott. 
Vidékünkön a sajátos stílusomra 
nem annyira vevők a nézők, de hát a 
Munkácsy-díjamat ennek a világnak 
a megteremtésének köszönhetem. 
Ha nyugatabbra megyünk, ott már 
nagyobb a sikere az alkotásaimnak.

– Milyen egyéni tárlattal készül 
a csíkszeredai Pál Aukciósház és Ga-
lériába?

– A tárlat anyagát Ferencz S. 
Apor válogatta össze, ő a kiállítás ku-
rátora. Csak festmények szerepelnek 
az alkotások között – bár én szob-
rászkodom és grafikával is foglalko-
zom, ezek a munkáim kimaradtak a 
válogatásból.

– Ön az első igazán képzett resta-
urátor Székelyföldön. A Székely Nem-

zeti Múzeumban a Barabás Miklós 
festő munkáinak gyűjteményét is Ön 
hozta rendbe. Van utánpótlás a szak-
mában?

– Én már két éve nyugdíjba vo-
nultam, de sajnos, nincs utódom, 
nem tudom, ki fog a helyembe lépni. 
Vannak fiatalok, akik Kolozsváron 
és Budapesten szereznek restaurá-
tordiplomát, de inkább templom- 
és freskórestaurálásra szakosodnak. 
Reménykedem, hogy valaki vállalja 
majd ezt a fontos munkát. Tabló-
képekkel pillanatnyilag úgy tudom, 
egy ember foglalkozik itt Sepsiszent-
györgyön. Az a baj, hogy minimális 
összegért kell dolgozni, 600-700 
lejes fizetésért kevesen folytatják a 
szakmát. 

– Banner Zoltán művészettörté-
nész fogalmazta meg először a csíki fes-
tőiskola gondolatát. A Pál Aukciósház 
és Galéria nemrég közös beszélgetésre 
hívta a TAG művészcsoport tagjait és 
a művészetkedvelő közönséget. A ta-
lálkozó témája a helyi képzőművészet 
iránya és sajátosságai voltak, illetve 
céljaik között szerepel a műértő kö-
zönség nevelése. Milyen irányba halad 
a székelyföldi művészet? 

– Amellett, hogy sok székely-
földi képzőművész elvándorolt, 
maradtak itt fiatalok, akik jövőt te-
remtenek a képzőművészetben. Úgy 
látom, a Nagy Imre által képviselt 
irányvonal lassan feledésbe merül, a 
fiatalok bátran nyúlnak a különböző 
irányzatokhoz. A közönség is egyre 
nyitottabb az új dolgokra, az avant-
gárd művészetekre. 

 Pál Bíborka

bESzéLGEtéS VinCzEFFy LáSzLó kéPzőMűVéSSzEL

A közönség nyitott 
az avantgárd felé
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> Farsangbúcsúztató a Gyergyói-me-
dencében. A húszéves hagyomány részeként 
vasárnap 11.30-kor a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós-templomtól indul a farsango-
lók körmenete a Márton Áron utcai tájház-
hoz. Itt a Batthyány Ignác Technikai Kollé-
gium diákjai adják elő a Cibere vajda és Konc 
király konfliktusa című dramaturgiai játékot. 
A farsangbúcsúztató hétfőn folytatódik, 17 
órától interaktív, A medve nem játék című 
gyermekkoncerten vehetnek részt az érdek-
lődők, melyet gyermek- és felnőtt-táncház 
követ a gyergyószentmiklósi művelődési 
házban. Ugyanitt díjazzák a gyerekeknek 
meghirdetett farsangi álarcos pályázatra be-

érkezett alkotásokat is. A Gyergyói-medence 
falvaiban sem marad el a farsangolás: Újfa-
luban holnap, 18-án 8 órakor a művelődési 

háztól indul felvonulás, este 19 órakor pedig 
a Katorzsa Néptánccsoport tart előadást. 
Te ke rőpatakon szombaton tűzoltóbált tar-
tanak, 20 órától pedig az önkéntes színját-
szók lépnek színpadra. A marosfői fiatalok 
is szombaton zárják a farsangot, 19 órától a 
művelődési házban előadást, majd mulatsá-
got tartanak. Szárhegyen szintén szombaton 
tartják az V–VIII. osztályosok farsangi elő-
adását a helyi művelődési otthonban, ame-
lyet bál követ. A község utcáin 21-én vonul-
nak végig a jelmezes farsangolók, 12 órakor a 
központból indulva. Ditróban tavalytól visz-
szatértek az eredeti, háromnapos farsangbú-
csúztatóhoz. Február 19-én és 21-én délután 

a Kárpátok utcából indulnak a farsangolók 
Ditró központjába. 19-én este farsangi bált 
tartanak a helyi művelődési házban, 22-én a 
kultúrház parkolójában gyűlnek össze a far-
sangolók bábuégetésre. Remetén vasárnap 
13 órakor indul a felvonulás a Tolvajos és 
Balás Gábor utcák találkozásától, a bábut a 
művelődési ház előtti téren égetik majd el a 
farsangolók. Csomafalván húszéves hagyo-
mány alapján az iskolások farsangolnak jel-
mezes előadással, bállal. 21-én felvonulnak 
a községközpontban, majd visszatérve az 
iskola dísztermében tartanak előadást, meg-
ajándékozzák a jelmezbe öltözötteket, majd 
mulatságot szerveznek.hí
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GyerGyói seGítők Buzău meGyéBen

Embereket ásnak ki a hó alól

kintlévőségét csökkentené a 
gyergyószentmiklósi hőszolgál-
tató. Az adósságok összegéről 
ugyan nem nyilatkozik a cég, de 
tárgyalásra hívja a törlesztéssel 
elmaradókat, három javaslatot is 
ajánlva a számlák kiegyenlítésére. 
ugyanakkor többen a szerintük túl 
magas fűtésár, a kiszolgáltatott-
ság elleni tiltakozásba kezdtek, 
és a meglátásukkal egyetértők 
jelentkezését várják. 

B. K. 

Számos gyergyószentmiklósi 
kapott meghívást az elmúlt 
napokban a távhőszolgáltató 

E-Star Kft. székhelyére. A beszélge-
tés tárgya a tartozás befizetésének 
mikéntjére irányul. 

Az adósságbehajtás 
módozatai
Amint a szolgáltató levelében ol-

vasható, három alternatíva közül vá-
laszthat az adós: 20 nap alatt törleszti 
alaptartozását és megmenekül a ka-
mat terhétől; rendszeresen fizeti havi 
fogyasztását, a felgyűlt adósságot pe-

dig a május-július időszakban fizeti 
vissza a mostanig felgyűlt kamattal 
együtt; a harmadik variáns pedig, 
hogy – ha nem gyűjt fel további 
adósságot – az eddig felhalmozott 
összeget május-október időszakban 
fizeti be, ám kamatostól. 

A szolgáltatótól további kérdé-
sekre, a tartozók és felszólítottak szá-
mára, illetve a kintlévőség mértékére 
szerettünk volna választ kapni. A cég 
válaszlevelében az áll, hogy az elmúlt 
fűtésidény végéig felhalmozott lakos-
sági adósságok 30 százalékát sikerült 
behajtani. „A hátralékok mielőbbi 
beszedésének érdekében társasá-
gunk számos felszólítást küldött az 
elmaradásban lévő fogyasztókhoz. 
Néhány esetben a cég jogi eljárást is 
indított. Az adósságok normál úton 
történő rendezésének teret hagyva 
az E-Star rendszerint csak három 
hónap türelmi idő után kezdemé-

nyez jogi lépéseket” – olvasható a 
Balogh Katalin szóvivő által küldött 
tájékoztatóban.

elégedetlen fogyasztók
Az elégedetlen fogyasztók 

ugyanakkor megpróbálnak szer-
vezetten fellépni a szolgáltatóval 
szemben. Amint Kulcsár László vál-
lalkozó elmondta: – Azt szeretnénk, 
hogy lakásonként mérhető és szabá-
lyozható legyen a fűtés, megfizethe-
tő legyen a szolgáltatás, legyen mód 
a lecsatlakozásra, ha valaki tudatában 
van annak, hogy nem tudja kifizetni 
a meleg ellenértékét. 

A kezdeményezők úgy vélik, a 
jelenlegi lakossági árnál jóval alacso-
nyabb összegért is lehetne hőt szol-
gáltatni Gyergyószentmiklóson, 
ahol mód van a fahulladék fel-
használására is. Elfogadják, hogy 
a szolgáltatást végző magáncég azt 

szeretné, ha megtérülne befekte-
tése, csak a profitszerzés ütemét 
látják túl gyorsnak, és egyben a fo-
gyasztók ellehetetlenítésének. Al-
kupozícióba szeretnének kerülni 
a szolgáltatóval, ennek érdekében 
gyűjtik a támogatók, őket tárgya-
lásra felhatalmazók aláírásait. Aki 
csatlakozni akar, személyazonos-
sági igazolványával a tűzoltóság 
melletti Bosch üzletben keresheti 
Kulcsár Lászlót, aki javaslataikat, 
észrevételeiket is lejegyzi. Telefo-
non is lehet jelentkezni, a 0744–
691858-as számon Antal-Bacsó 
Sándor jelentkezik. 

Válasz a szolgáltatótól
Hogyan fogadta az E-Star e 

kezdeményezést, mi a véleménye 
a megfogalmazott igényekről? 
Kérdésünkre szintén levélben vá-
laszolt Balogh Katalin: „Akárcsak 

a gyergyószentmiklósi fogyasztók, 
társaságunk is szükségesnek tartja és 
támogatja a lakásonkénti mérhető-
séget és szabályozhatóságot lehetővé 
tevő műszaki megoldások alkalma-
zását. Az E-Star ennek érdekében, a 
2011–2012-es fűtésidényt megelő-
zően, tájékoztatási kampányt indí-
tott a vízszintes elosztású rendszer 
beszerelésének, illetve a termosztati-
kus radiátorcsapok alkalmazásának 
előnyeiről. A fűtés szobánkénti sza-
bályozásának és a fogyasztás laká-
sonkénti mérésének megvalósítása 
beruházást igényel mind a fogyasz-
tók, mind a szolgáltató részéről – az 
E-Star alternatívái pedig lényegesen 
kevesebb költséggel járnak, mint 
más egyéni fűtésmegoldások be-
szerelése. A gyergyószentmiklósi 
távhőrendszer az ország többi rend-
szeréhez képest kiváló állapotban 
van és minőségi hőellátást biztosít. 
A rendszer jelenlegi hatékonysága 
azonban tovább növelhető, ehhez 
pedig a tömbházakon belüli, el-
avult hálózat korszerűsítésére van 
szükség” – közölte a szóvivő a cég 
álláspontját.

A tArtozások BehAjtásáBA kezdett A táVhőszolGáltAtó

A lakók reális fűtésárért szövetkeznek

Gyergyószéken tartós élelmi-
szert, meleg takarókat gyűjte-
nek a Buzău és Vrancea me-
gyei károsultaknak. Az erdély 
mentőcsapat tagjai, akik a 
helyszínen vannak, azt üzenik 
haza: higgyék el, nagy szükség 
van most a támogatásra. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Amit a tévében láttunk, sem-
mi ahhoz, mint ami itt van. 
Lapátoljuk az összefagyott 

havat, amely helyenként vállig, más-
hol a ház kéményéig ér, és segítjük az 
embereket, hogy elhagyhassák háza-
ikat. Már aki tudja, mert van, akihez 
egyhetes bezártság után mentőt kell 
hívni – tájékoztatott tegnap Tusa 
Szilárd, az Erdély Mentőcsoport 
gyergyószéki szervezetének vezetője. 
Ő tizennyolc társával a Buzău me-
gyei Lunca településen nyújt segítsé-
get a bajbajutottaknak. 

Szerdán este indult az Erdély 
Mentőcsapat tizenhét tagja, kö-
zülük négy gyergyói, hogy a nagy 
havazás miatt bajba jutott Kárpát-
kanyari embereken segítsenek. A 
csapatban van egészségügyi szakem-
ber, képzett elsősegély-nyújtó, alpi-
nista, barlangász és kétkezi munkás 
is, illetve a szolnoki Életjel Mentő-
csoport két tagja, akik az életmen-

tés terén húszéves tapasztalattal 
rendelkeznek. Buzăuból a Sürgős-
ségi Esetek Felügyelőségének ko-
ordinálása révén indultak a Lunca 
nevű településre saját gépjárművel, 
miután mostanra sikerült egy sávot 
járhatóvá tenni e szakaszon. 

– Úgy ezer lélek van ebben a 
faluban, és nem azért nem dolgoz-

nak, mert lusták, hanem azért, mert 
idősek, nem tudnak megbirkózni a 
fagyott hóval – tájékoztatott dél-
előtt Tusa, hozzátéve, két óra alatt 
kilenc személyt részesítettek elsőse-
gélyben, tizennégy házhoz sikerült 
bejáratot ásni a hóban. 

Mint mondta, az emberek 
nagy részét korábban kimenekí-

tették már a házakból, a település 
nyolcvan százalékánál megköze-
líthetők a porták. A tizenkilenc 
fős csapatra bízta a felügyelőség 
a további munkát, fontos az is, 
hogy a háztetőket megszabadít-
sák a hó súlyától, megmentsék a 
beomlástól. A délelőtti órákban 
három utca házaihoz biztosítot-

tak bejárást, mint mondták, el-
viselhető időjárási körülmények 
között, mínusz 10-12 fokos hi-
degben. Délutánra indult el a szél, 
a falu szélén lévő házaknál pedig 
embereket is kellett kimenteniük 
házaikból.

– Ezek az emberek 4-7 napja 
élnek bezárva otthonaikban. Idő-
sek, betegek, igyekszünk felmérni 
állapotukat, és akihez kell, mentőt 
hívunk – közölték a gyergyóiak, 
akik számára ételt a Gondvise-
lés unitárius segélyszervezet biz-
tosít, a szálláshelyükről estefelé 
még nem tudtak nyilatkozni, de 
megnyugtatták hozzátartozóikat, 
vagy a település valamely közin-
tézményében, vagy Buzăuban, az 
ISU bázisán töltik biztonságban 
az éjszakát. 

Egyelőre úgy tervezik, vasár-
napig maradnak a helyszínen, jövő 
héten pedig segélyekkel térnek 
majd vissza oda. Kérik, aki teheti, 
tartós élelmiszert, meleg takarót 
juttasson el a Vöröskereszt Korona 
udvarán lévő gyergyószentmiklósi 
irodájába hétköznapokon 12–17 
óra között. Ha valaki nem tud-
ja az irodába vinni adományát, 
telefonos egyeztetés után az ön-
kéntesek a felajánlott segély után 
mennek (telefon: 0720–280229, 
0751–249243).

Háztetőig érő hó Lunca településen. Öregek, betegek maradtak elzárva a külvilágtól



Viszonylag kevés figyelmet 
szentelnek Erdély, és egyben 
Szé kely udvarhely egyik legérté-
kesebb muzeális könyvgyűjte-
ményének, a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Gimná-
zium épületében található tudo-
mányos könyvtárnak. A közel 
350 éves múltra visszatekintő 
könyvtárban az évek során any-
nyi kötet összegyűlt már, hogy 
helyszűke miatt nem tudják 
újabb gyűjteményekkel bővíte-
ni az állományt. Róth András 
Lajos könyvtáros – saját be-
ceneve szerint a Könyvtár Őre 
– körbevezetett a plafonig érő, 
rendkívül értékes könyveket 
felsorakoztató polcok között.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

1670-ben alapították a könyv-
tárat, amely egy idős a refor-
mátus kollégiummal, hiva-

talos neve jelenleg a Haáz Rezső 
Múzeum Tudományos Könyvtára, 
amelyet általában dokumentációs 
könyvtárként emlegetnek. Mivel 
a református egyház visszakapta a 
régi épületét (a korábbi tanítókép-
zőt), ezért az ingóságok és a könyv-
tár sorsa nincs teljesen tisztázva – is-
mertette Róth András, aki 1990-től 
vezeti a könyvtárat. Jogilag a refor-
mátus gimnáziumé, adminisztrá-
ciós szempontból a rendszerváltás 
után átkerült a múzeumhoz, mint 
muzeális gyűjtemény. 

350 éves múlt
Az „Őr” ismertette, hogy a 

törzsállomány 1950 előtti köny-
vekből áll. 1680-ban rögzítették 
a kollégium törvényeit, amelyek 
közt az is szerepel, hogy mi az 
iskolai könyvtáros szerepe, mire 
kellett felesküdnie. Akkoriban a 
könyvtárat diákok látták el, tanári 
felügyelettel. Az első fennmaradt 
leltárkönyv 1793-ból származik 

(nem tudják, hogy van-e ko-
rábbi). Ekkor állították össze a 
protokollumban a könyvtár leltá-
ri gyűjteményét. Ez öt részből áll, 
amelyben többek közt az iskola 
pénzgyűjteményét is feltüntették. 
A Pénz beszél című kiállítás alap-
ját is ez a gyűjtemény képezi. A 
következő leltárkönyv 1803-as.

Az 1700-as évek közepétől kez-
dődően tizenhét személyi téka ke-
rült a könyvtár tulajdonába: ebből 
áll a régi gyűjtemény legnagyobb 
része. A volt pedagógiai iskola épü-
letébe, a mostani helyszínre 1910-
ben költöztették át a könyveket az 
útra néző, mostani zöld épületből. 
– Nagyon értékes ez a gyűjtemény, 
mivel a nagyenyedivel ellentétben 
túlélte az 1848-as forradalmat, a 
világháborúkat, illetve az általános 
erdélyi könyvmenekítési progra-
mot is. Ekkor tűnt el a híres tibeti 
angol–magyar nagyszótár is. Itt 
bárki érdeklődő részletes betekin-
tést nyerhet az elmúlt századok 
erdélyi könyvgyűjtési szokásaiba is 
– magyarázta Róth András. Mint 
múzeumi könyvtár, az államosítás-
kor kiegészült a gyűjtemény a ka-
tolikus gimnáziuméval, illetve az 
akkori agyagipari szakiskola köny-
veivel. Ezért egy kicsit „amalgám-
má” vált. Három ősnyomtatvány 
van a birtokukban, az 1500–1550 
közötti régi könyvekből már több 
tucatot őriznek, a Gutenberg-idő-
szakból. A könyvek nyolcvanöt 
százaléka magyar nyelvű, a mara-
dék pedig latin, német, francia és 
angol.

Kevés a hely, készül 
a digitális katalógus
Pillanatnyilag 80 ezer kötet-

tel rendelkeznek, jóllehet magát 
a termet csupán 36 ezer könyvre 
tervezték. A kétszintes könyvtár 
már teljesen túl van zsúfolva, a leg-
újabb köteteket már kénytelenek 
a polcok közti dobozokban tárol-

ni. – Már nem is tudok fogadni 
könyveket. A könyvtárnak itt kell 
maradnia, költözésről szó sem le-
het, mert az üveges szerkezete nem 
engedi. Ígéretet tett a református 
gimnázium vezetősége, hogy a jogi 
procedúrák tisztázása után adná-
nak egy felszabadult termet. Nincs 
egy feldolgozó irodánk, az olvasó 
maga is szorul, ha belátogat. Az is-
kolának is jót tenne, ha elkészülne 
egy korszerű reprezentáló szoba. A 
dokumentációs könyvtár gyakorla-
tilag egy raktár – mondta Róth. A 
látogatók kapcsán elmondta, hogy 
olyan hetek is vannak, hogy alig 
tér be valaki, mivel a könyvek jel-
lege már nem tud szerepet vállalni 
a mai oktatásban, viszont történel-
mi felsőoktatásban, néprajzban, 
illetve tudománytörténetben ez az 
állomány egyenesen csemege. Az 
iskolások csak érdekességekért lá-
togatnak be, mivel a könyvtár jelle-
ge hűen tükrözi a 17. és 20. század 
közötti erdélyi magyar kultúrát. 

Róth ismertette, hogy készül a 
dokumentációs könyvár digitális 
katalógusa – ezzel telik az „Őr” 
munkanapjának java része. Jelen-
leg 242 kötet van digitalizálva, 
már több tízezer oldal olvasható a 
magyar Elektronikus Könyvtáron 
keresztül. A múzeum honlapján 
keresztül megtekinthető a helyi di-
gitális állomány. Tudni kell, hogy a 
dokumentációs könyvtár nem úgy 
működik mint a városi: nem „nyil-
vános”, nem kölcsönöznek, viszont 
bárkit szívesen látnak helyszíni ol-
vasásra, adatgyűjtésre, csupán fel 
kell iratkozni. 

Róth hangsúlyozta, hogy köny-
veket már nem tud raktározni, 
viszont szívesen fogad régi gyászje-
lentéseket, bármilyen mennyiség-
ben. A 19. századi nekrológokon 
fel volt tüntetve a hozzátartozók 
családja, a rangjaik, emiatt család-
történeti szempontból igencsak 
értékesek.

A sofőrnek kell megtérítenie a 
Vásártér utcai híd korlátjában 
szerdán okozott tetemes kárt: 
a biztosító nem fizet, mivel az 
autó vezetője ittas volt. A vét-
kesnek mélyen a zsebébe kell 
nyúlnia, a helyreállítás ötezer 
lejre is rúghat.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Ideiglenesen lezárták a polgár-
mesteri hivatal munkatársai 
a Vásártér utcai híd korlátján 

keletkezett űrt, miután szerdán 
egy 39 éves székelyudvarhelyi fér-
fi, elveszítve uralmát a jármű felett, 
előbb egy teherautónak csapódott, 
majd a Nagy-Küküllőn átívelő híd 
korlátjának ütközött, több méte-
ren felszakítva azt. Mint hírül ad-
tuk, a balesetben senki nem sérült 
meg, s csak a szerencsének volt 
köszönhető, hogy az autó nem zu-
hant le a hídról. A sofőr egyébként 
nem rendelkezett jogosítvánnyal, 
ráadásul 0,64 ezrelékes alkohol-
szintet mutatott ki a szonda.

– Ma vesszük fel a kapcsolatot 
a sofőrrel. Kizártnak tartom, hogy 
az autó biztosítója fizessen, hiszen a 
fiatalember alkoholt fogyasztott, rá-
adásul jogosítványa sincs – mondta a 
Hargita Népe Udvarhelynek Tikosi 
László. A Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal műszaki igazgatója 
szerint a vétkes is helyreállíttathatja 
a több méteren letarolt hídkorlátot, 
ha viszont nem tudja ezt megoldani, 
akkor a hivatal elvégzi a munkálato-
kat, amelyeket a sofőrnek kell meg-
térítenie.

– Egyedi darabokról, csiszolt 
mozaik oszlopokról van szó, ugyan-
ilyeneket kell visszaállítani. Nem lesz 

olcsó mulatság, számításom szerint 
négy-ötezer lejbe is belekerülhet. Ha 
a sofőr nem hajlandó fizetni, akkor 
törvényes úton hajtjuk be az össze-
get – magyarázta Tikosi. Az igaz-
gató szerint a hideg is akadályozza a 
munkálatok gyors kivitelezését, hi-
szen szerinte hiába fognak hozzá eb-
ben az időben betonozni, ha nyárára 
úgyis szétreped az egész. A korlátot 
ideiglenesen deszkadarabokkal, lé-
cekkel helyettesítették.

– Az esetek többségében a biz-
tosító térítette meg a kárt, például 
az Orbán Balázs és Wesselényi utcák 
kereszteződésénél található villany-
rendőr nyolcezer lejre rúgó helyreál-
lítási, szerelési költségeit is a biztosító 
állta, miután egy teherautó kidön-
tötte azt – mondja Ülkei Zoltán. A 
polgármesteri hivatal városgazdálko-
dási osztályának vezetője szerint más 
esetekben sikerült megegyezniük a 
vétkes sofőrökkel, igaz, a károk sem 
voltak tetemesek. Ülkei szerint még 
nem volt példa arra, hogy hasonló 
esetekben bírósági úton kérjék az 
összeg behajtását.

udvarhely
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LEtARtóztAtáSt jAVASoLtAK

Szabadlábon 
a gyanúsítottak

A rendőrség letartóztatást java-
solt, az ügyészség lakhelytilalmat 
írt elő annak a két udvarhelyi fér-
finak, akit a rendőrség zsarolás 
gyanújával vett őrizetbe szerdán 
délután. A csütörtöki kihallga-
tást követő ügyészi intézkedés 
azért is meglepő, mert az egyik 
gyanúsított ellen felfüggesztett 
börtönbüntetés van érvényben.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Arendőrség szerdai tetten-
érési akciója során két szé-
kelyudvarhelyi férfit, a 32 

éves P. M.-et és a 28 éves P. L.-t 
egy bögözi férfi zsarolásának gya-
nújával 24 órára őrizetbe vett. A 
hatóságok előzetes letartóztatást 

javasoltak, az ügyészség 29 napos 
lakhelyelhagyási tilalmat írt elő.

– Felkutattuk a gyanúsítot-
takat, leellenőriztük őket, nyo-
moztunk utánuk, vártunk rájuk, 
tetten értük, 24 órára őrizetbe 
vettük, javasoltuk letartóztatásu-
kat, az ügyész mégsem látta szük-
ségesnek további fogvatartásukat 
– nyilatkozta Gheorghe Filip, a 
Hargita Megyei Rendőr-felügyelő-
ség sajtószóvivője a Hargita Népe 
Udvarhelynek.

A szóvivő értetlenségének adott 
hangot, mint mondta, meglepő-
dött az ügyész döntésén, különösen 
annak fényében, hogy az egyik gya-
núsított (P. M.) jelenleg egy év két 
hónapos felfüggesztett börtönbün-
tetését tölti...

Róth András Lajos könyvtáros az olvasószobában. „Az iskolának is jót tenne egy reprezentáló szoba” fotó: balázs attila

Az ERdéLyi mAGyARSáG KuLtúRájA 80 EzER KötEtBEn

Helyproblémákkal küzd 
a tudományos könyvtár

A BiztoSító nEm fizEti Ki A hídKoRLátot

Zsebbe kell nyúljon 
a részeg sofőr

 fotó: bALÁzS AttiLA
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hirdetések

Körkép
csík

X-faktor 

Erdélyi turnén
a nyolc legjobb

a csíkszeredai Sportcsarnokban 
rendezik meg a Sztárok Erdély-
ben elnevezésű X-Faktor kon-
certet március 1-jén 19 órától. 

hN-információ

ASztárok Erdélyben című tur-
né állomásaként Csíkszere-
dában is fellép az X-Faktor 

tehetségkutató verseny legsikeresebb 
nyolcasa a Félsziget szervezőcsapata, 
valamint a Csík Területi Ifjúsági Ta-
nácsa által szervezett koncerten. Az 
ötnapos koncertturnén Kolozsvá-
ron, Marosvásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön, Gyergyószentmiklóson, 
va lamint Székelyudvarhelyen lép-
nek fel az X-Faktor legjobbjai. Csík-
szeredában március 1-jén, a Sport-
csarnokban bulizhatnak a rajongók 
Kocsis Tibor, Muri Enikő, Baricz 
Gergő, Tarány Tamás, Kováts Vera, 
a Rocktenors, Lil. C, valamint az 
Apollo 23 dalaira. – Jó, hogy van-
nak ma is új csillagok, akik meg-
mozgatják egy kicsit az embereket. 
Úgy látom, elég népes X-Faktor-
rajongótáborra tettek szert itt nálunk 
is – vélte Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármestere. – Idén először vesz 
részt a rendezvény lebonyolításában 
a Félsziget szervezőcsapata. A tavalyi 
fellépésekre Erdély-szerte mintegy 
12 ezer ember volt kíváncsi – mond-
ta el Száfta Szende szervező. – Mi a 
népszerűsítésből, a jegyek eladásából 
vesszük ki a részünket, ugyanis a mi 
irodánkban, valamint a Fun Fm-nél 
lehet majd jegyeket elővételben 
vásárolni. Idén is megszervezzük 
Facebook-játékunkat, amely során a 
lájkolók között 15-20 jegyet fogunk 
kisorsolni – tudtuk meg Kozma Ist-
vántól, a CSTIT elnökétől. 

A koncertre jegyeket elővételben 
25, míg a helyszínen 30 lejért lehet 
majd vásárolni.

hirdetések

Hójelentés – február 18–19. 

Helység Pálya neve Hóréteg 
(cm) Pálya állapota

1 Homoródfürdő Lobogó 70 Jó

2 Tusnádfürdő tusnád 70 kiváló

3 Borszék
reménység 65 kiváló

Prücsök 45 kiváló

4 Bucsin havas 105 kiváló

5 Bucsin Bogdán 110 kiváló

6 Bucsin Bujdosó 100 kiváló

7 Csomafalva Veresvirág 45 kiváló

8

Madarasi-hargita sugó 155 kiváló

Madarasi-hargita Nagy Mihály 150 kiváló

Madarasi-hargita kicsi Mihály 160 kiváló

9 Hargitafürdő kossuth 100 Jó

10 Hargitafürdő Miklós 55 Jó

11 Hargitafürdő Csipike 150 kiváló

12 Csíkszereda tolvajos 70 kiváló



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Gyermekversek évada – 9. oldal] n [Összefogás egy erdélyi képzőművészeti múzeumért – 10. oldal] 

– Bár öt évtizede él Debrecenben, gyermekkori emlékei 
minduntalan a korondi tájhoz és Csíkszeredához vezetik 
vissza. Mi az, amire ma is szívesen gondol a megszépült idő 
távlatában?

– Igen, ez így van. Mondhatnám a Bibliát parafrazálva: 
kezdetben vala a gyermekkor… Korondot csak felnőtt-
fejjel tapasztaltam meg, mert másfél éves voltam, amikor 
elköltöztünk Csíkszeredába. De Korondra is beköltözők 
voltunk, a szüleim pár évet laktak ott, közben megszület-
tem. Aztán 15 éves koromig Szeredában laktunk. Ezek az 
évek meghatározók voltak az életemben, s hogy milyen 

sokat jelentett nekem az otthoni környezet, azt korán és 
keservesen tanultam meg, épp az elszakadásból fakadó fáj-
dalom révén. Ezért aztán valahogy nagyon sokáig sajgott 
ez a hiány a szívemben, és csak lassan kezdtem otthonom-
nak tekinteni Magyarországot. Az első évben, 1963-ban, 
volt olyan hét, hogy hatvan levelet írtam, még kimondani 
is sok, nemhogy finanszírozni a bélyeget hozzá. Mindenki-
vel leveleztem, minden szálon oda akartam kötni magam. 
Magyarországon az unokatestvéreim csúfoltak a tájszólá-
som miatt, és utánoztak, jól szórakozva beszédmódomon, 
a számukra furcsa szavaimon és énekeimen. Amikor nya-
ranként jöttünk vissza Erdélyből, mindig sírtam a határon. 
Csíkszereda a jó, igényes oktatást, felkészült tanárokat is 
jelentette. A nyolcadikot, ami megfelelt az első gimnázi-
umnak, még ott jártam. Deák Gyuszi bácsi tanította a la-
tint, egy év alatt annyit tanultam tőle, hogy utána még az 
egyetemen is fél évvel hamarább vizsgáztam le, mint az év-
folyam, ráadásul kitűnőre. Tanultunk a magyar tannyelvű 
tagozaton oroszul (Somaitól), németül, románul is a latin 
mellett, ez jó alapot jelentett a későbbiekben. 

De Szeredába már régen nem vágyom. Megváltozott, a 
gyerekkori barátok szétszéledtek. Ha megyek, egyvalakiért 
teszem: a gyermekkori Katincánkért, aki a szolgálónk volt, s 
aki nekem máig olyan, mintha nővérem lenne. Olyan ő, mint 
a férje után viselt neve is mutatja, nomen est omen: Kedves.

Korondra visszatérve: csak azt mondhatom, nekem 
élénk gyermekkori emlékeim vannak róla. Persze nem kell 
azt hinni, hogy ezek a sajátjaim, hisz másfél éves gyermek-
nek nemigen lehetnek emlékei. De a szüleim, különösen 
az édesanyám, nagyon sokat emlegették. Édesanyám na-
gyon meg tudta jegyezni az embereket, a tanítványait és 
azok szüleit, a kollégákat, s ezeket mindig mesélte, így az-

tán Korond bennem nagyon elevenen élt mindig. Aztán 
a kilencvenes években egyszer a férjemmel és a szárhegyi 
művésztelepen dolgozó művészekkel – férjem is meg volt 
hívva, én meg elkísértem – elmentünk az árcsói vásárra, ott 
összetalálkoztunk Ambrus Lajossal. Azóta tart a barátság, 
s azóta járok haza Korondra. Korond gazdag falu, ezt nem 
anyagilag értem, hanem kulturális, szellemi értelemben, és 
van megtartó ereje is. Így hát, ha hívnak, megyek, s öröm-
mel.

– A család 1963-ban történt magyarországi kitelepe-
désekor Debrecent, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb 
szellemi központját és vidékét választotta. Úgy érzi, jó döntés 
volt?

– Debrecenbe csak én kerültem. Amikor megérkez-
tünk, hatvanhárom nyarán, Tiszavasváriba mentünk, nagy-
anyámhoz. A család ekkor két évig kettészakadva élt, mivel 
édesanyám az ottani iskolában tanított, és a húgom is oda 
járt, édesapám pedig Miskolcon helyezkedett el, s én is ott 
folytattam a gimnáziumot. Aztán hatvanötben utánunk jött 
édesanyám és a húgom is. Debrecenbe akkor kerültem, ami-
kor elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat, és szépen ott is 
ragadtam: beszippantott az egyetem. De hosszú idő kellett, 
amíg az Alföld ízére ráéreztem, aztán meg is szerettem. Sok 
barátom lett, befogadtak, elfogadtak.

– Festészettel és digitális grafikával csak az 1990-es évek-
től foglalkozik. Addig mivel foglalkozott a bölcsészdiplomás 
debreceni végzős? Kinek „köszönheti”, hogy életének delén egy 
másik lehetőséget, egy másik dimenziót is meglátott?

folytatás a 8. oldalon

Láng Eszter Korondon született, 
Csíkszeredában végezte középiskolai 

tanulmányait, Debrecenben teljesedett 
ki művészként. Verset ír, fest, könyveket 
recenzál. Színes életéről Székely Ferenc 

kérdéseire válaszolva számol be.

A magam kedvére 
festek



folytatás a 7. oldalról
– Rajzolni kisgyerekkoromtól rajzoltam, s elég jól. De is-

koláskoromban a rajzkörön kívül jártam tánckörre, énekkar-
ba, biológiakörre, röplabdázni, kézilabdázni. Szóval minden 
érdekelt. Aztán ebből tartósan csak a tánc maradt meg, har-
minchat éves koromig táncoltam a Debreceni Népi Együt-
tesben. A bölcsészkar után még elvégeztem a közgazdasági 
egyetemet is, és azóta is ezzel keresem meg a kenyeremet, a 
debreceni egyetemen tanítok. Ezek a dolgok nem zárják ki 
egymást, sőt jól elférnek együtt. A világban épp az a jó, hogy 
annyira változatos! De az igazság az, hogy csak az utóbbi két-
három évben derült ki szélesebb körben, hogy a képzőművész 
Láng Eszter és az egyetemi oktató egy és ugyanaz. 

Hogy a festészet, képzőművészet ennyire fontos lett, azt 
bizony a férjemnek, Torok Sándornak köszönhetem, aki el-
ismert képzőművész volt, s aki emberként is a legkülönb, akit 
valaha is ismertem. Ő fordított vissza a festészethez, biztatott, 
és megerősített abban, hogy érdemes, akkor is, ha későn kezd-
tem. Ezért aztán azt szoktam mondani, hogy minden tudásom 
tőle ered, s minden hiányosságom a sajátom. Ő egymagában 
felért egy főiskolával. Rengeteget beszélgettünk, együtt olvas-
tunk. Tulajdonképpen látni is tőle tanultam. A képzőművé-
szeti könyvtárunk nagyon jó, volt miből képeznem magam. 
Korábban is rendszeresen jártam múzeumokba, kiállításokra, 

ez mindig része volt az életemnek. Csak Sándor mellett el-
kezdtem másképp látni, s az alkotással, a rendszeres munkával 
magam is sokat változtam. A férjem szerette, hogy kísérlete-
zek. A véleménye az volt, hogy a legjobban azt fogom tudni, 
amire magamtól jövök rá. De erősen támogatott, és amellett, 
hogy hagyott szabadon dolgozni, mindig megmondta, mire 
kell jobban odafigyelnem.

– Ön nemcsak fest, fotózik és – divatos szóval élve – a mail-
art művelője, verset ír, recenziót, jelentős a közírói tevékenysége 
is. Mondjon néhány szót erről. 

– Nem nevezném jelentősnek a „közírói” tevékenysége-
met. Keveset írok, épp azért, mert sok egyéb elfoglaltságom is 
van. Semmit sem lehet fél szívvel csinálni, ezért aztán sokszor 
úgy érzem, semmire nem jut igazán időm. De nincs erőm bár-

miről is lemondani: minden tevékenységem hozzám tartozik. 
Inkább azt mondanám, kedvtelésből írok, s csakis olyankor, 
ha van mondanivalóm. Írok könyvekről, kiállításokról is. 
Ezek jó helyeken jelennek meg, ez fontos, ez adja a dolgok 
súlyát számomra. Nagyon ritkán nyitok is kiállítást, akkor, ha 
azonosulni tudok a másik művészetével. 

– Mikor ír, és mikor veszi kezébe az ecsetet Láng Eszter a 
költő, és Láng Eszter a festőművész? Beszélhetünk-e arról, hogy 
a vizuális értékteremtés és az irodalmi alkotás az Ön életében 
kölcsönösen és szerencsésen kiegészíti egymást?

– Teljesen rendszertelenül írok verset. Festeni pedig leg-
inkább olyankor szoktam, amikor folyamatosan van rá időm, 
tehát leginkább nyáron, vagy amikor tavasszal és ősszel, néha 
télen is egy-két hétre elvonulok valamelyik művésztelepre. 
Olyankor hajnalban kelek, és estig dolgozom, kifestem ma-
gamból a felhalmozódott feszültséget. Sokszor születnek 
ilyen periódusokban versek is, ezek valahonnan úgy és onnan 
jönnek, ahogyan és ahonnan a vizuális eszközökkel megte-
remtett alkotások.

– Valahol olvastam, hogy fél életét az internet előtt tölti. 
Erről jómagam is meggyőződtem, amikor levelemet átküld-
tem, s azonnal válaszolt. Tényleg, eget-földet rengető nagyha-
talom lett a net?

– A net az egyik áldása a globalizációnak. Valóban 
többnyire a számítógép előtt ülök. És tudom, hogy vala-
hol távol ott ülnek a barátaim is. Néha rám csörögnek, ír-
nak egy mélt, de közben azért folyik a munka. Bár nagyon 
szeretem a könyveket kézbe fogni, lapozgatni, mégis sokat 
olvasok a neten. A fiatal írók, költők leginkább ott jelen-
nek meg, már van egy csomó olyan folyóirat, amelyik csak 
elektronikus formában létezik, mint amilyen a Spanyol-
nátha vagy a Kulter. A régi irodalom olvasható az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtár honlapján. A hálón van a szakiro-
dalom, és ha azt akarom megtudni, hogyan kell csúsztatott 
palacsintát csinálni, az is ott van. Ha meg akarom nézni, 
hol a legolcsóbb a Schminke festék, az is. Ha az érdekel, 
hogy a genfi egyetemen milyen kurzusokat hirdettek meg, 
és milyen szakkönyveket használnak, megkereshetem per-
cek alatt. És ha olcsó repülőjegyet akarok, akkor is a neten 
nézek körül. Beszélni, levelet váltani tudok pillanatok alatt 
Párizzsal és Melbourne-nel. Vagy Koronddal. Ha jól hasz-
náljuk a virtuális hálót, segíti a munkánkat, és közelebb 
hoz egymáshoz.

– Egyéni kiállításainak színtere és éve?

– 2003-tól minden évben volt egyéni kiállításom. Ma-
gyarországon kívül Romániában, Franciaországban, Szer-
biában, Lengyelországban. Csoportos kiállításokon évente 
10-15-ször szerepelek, ezek országos és nemzetközi tárlatok, 
olyan országokban, mint az USA, Japán, Kína, Kanada, 
Franciaország, Lengyelország, Ukrajna, Szerbia, Románia, 
Macedónia.

– Ön nemcsak festett, alkotott, de sokat utazott is...

– Számos országban jártam, de csak Európában. Fél Eu-
rópát bejártam kelettől nyugatig, északtól délig. Kedvencem 
Lengyelország és Franciaország. Csak olyan helyekre szeretek 
menni, ahol értem a nyelvet, nem szorulok másokra. És nem 
vágyom se keletebbre, Ázsia irányába, se nyugatabbra, Ame-
rikába. Európát ismerem, azokra a helyekre szeretnék újra és 
újra elutazni, ahol már jártam és jól éreztem magam.

– Díjak, elismerések?

– Vannak, jövögetnek. Épp a minap, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából megnyílott XXI. Miskolci Téli Tárlaton 
vehettem át az egyik díjat. Váratlan volt, és annál jobban 
megörültem. De nem a díjak számítanak, hanem a munka 
öröme. A díj legfeljebb megerősíti kicsit az önbizalmamat, 
meg talán jobban rám figyelnek. De valójában a magam 
kedvére festek, akkor is, ha meg akarom mutatni és meg is 
mutatom másoknak a munkáimat, akkor is, ha kiállításokon 
megméretkezem. 

– Milyen gyakran jár szülőföldjére, Korondra, a Hargita 
lábához, s hogy érzi magát a Hazanéző-domb vigyázó tekin-
tetének ölelésében?

– Korondra mindig megyek, ha hívnak. Korondra haza-
megyek.
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A magam kedvére festek

riss újsághír: kétezerben február 21-ét 
nemzetközi anyanyelvi napnak kiáltotta 
ki az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szerve-
zete). Ebben a hírben is öli nyelvünket a 

rossz fordítás. A nemzetközi anyanyelvi nap kifejezés 
helyett az anyanyelvek világnapja az ajánlott forma. 
Tehát február 21-e az anyanyelvek világnapja. Min-
den létező emberi nyelv napja. A jelentős esemény al-
kalmából fordítsuk jobban figyelmünket anyanyelvünkre. 
Szükség van erre a családban, iskolában, egyházi közössé-
gekben, művelődési és politikai intézményekben is. Mert az 
anyanyelv meghatározó szerepet játszik az egészséges nem-
zeti öntudat kialakításában, fejlődésében, megtartásában. 
Fontos, hogy az illető anyanyelvet beszélő közösség tudat-
erősítő ismeretekhez jusson saját anyanyelvéről. 

Újabb szakvélemények szerint is ma a Földön mint-
egy 6 ezer beszélt nyelv létezik, azonban ennek több mint 
felét a kihalás, az eltűnés veszélye fenyegeti. Szerencsére a 
magyar nem tartozik ezek közé, például azért sem, mert 
egy fejlett kultúrájú európai ország hivatalos nyelve, és 
ezen a nyelven kifejezhető a világmindenség.

Elég sokan tudják közülünk ma már, hogy a magyar 
a világ egyik legszebb és egyik legrégibb nyelve. Jó, ha 

tudjuk azt is, hogy egyike a kutatók által legtöbbet tanul-
mányozott nyelveknek. Európa 55 nyelve között a miénk 
a 11. helyen áll a magyar anyanyelvűek száma szerint, 
világviszonylatban pedig a 40. helyre sorolják. A világ 
23 országának 80 egyetemén oktatják idegen nyelvként. 
Nem kis nyelv, hanem közepes nagyságú, és ne terjesszük 
róla mi magunk, hogy nehéz. Mert nincsenek eleve ne-
héz és könnyű nyelvek. Az egyéntől függ, hogy neki me-
lyik nehéz és melyik könnyű nyelv. Minden nyelvet illik 
tisztelnünk és becsülnünk, természetesen mindenki saját 
anyanyelvéhez ragaszkodik legjobban. A nyelvek rangso-
rolásában egyetlen tudományos kritérium létezik csupán: 
a szép hangzás, vagyis a magánhangzók és mássalhangzók 
megoszlásának aránya. A magyart a dallamosság alapján a 
4. helyre sorolják, holtversenyben a franciával.

Az idők folyamán számos – magyar és nem ma-
gyar – jeles ember vetette papírra gondolatait nyel-
vünkről. Szabó Dezső például ezt írta: „ A nyelv lel-
künk lelke, egyéniségünk ősi izenetű legfőbb formá-
lója […] Magyar nyelv nélkül lehet valaki jó szándékú, 
hű polgára a hazának. De magyar nyelv nélkül nincs 
magyar ember. Milyen csalogány volna egy ugató csa-
logány, milyen pacsirta egy röfögő pacsirta?”

A Nobel-díjas George Bernard Shaw angol író vé-
leménye is figyelmet érdemel: „…ha magyar lett volna 
anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett 
volna […] mert ezen az ősi erőtől duzzadó nyelven sok-
szorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, 
az érzelmek titkos rezdüléseit…”

Jules Romains francia író: „Minden nyelv közül, me-
lyet hallottam a finn nyelv érzékelteti meg leginkább a 
gyermekkor kellemét, egy ősi tavaszi ünnep vidámságát. 
Ezzel ellentétben úgy éreztem, hogy a magyar nyelv csu-
pa erő. Nem ismerek ehhez fogható férfias nyelvet. Szen-
vedelmesen férfias.”

Kodály Zoltán : „A magyart is tanulni kell, még szü-
letett magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, 
berozsdásodik.”

Férfias nyelv a magyar
F                           helyesen n Komoróczy György

Láng Eszter

aranyfényű ígéret
a függöny résén érkezik, 
nem érdekli, akarom-e, 
csak jön magabiztosan, 
cikázva a falon, 
szemem résébe tolakodik, 
szivárványt varázsol 
a tükör metszett szélére.

nem kérdezi, aludhatnék-e még,
kihajt az ágyból, 
emlékeztetve feladataimra,
a befejezetlen cikkemre,
a megválaszolatlan levelekre,
az elhalasztott varrnivalóra.

aztán az ablakhoz csal,
elhúzatja a sötétítőfüggönyt,
s mint aki jól végezte dolgát, 
már ott sincs: 
egybeolvad a beáradó fénnyel.

szeretem ezt a korai sugarat,
ahogy a nyári éjszaka fátyla mögül
aranyfényű ígéretként tűnik elő:
hiszem is, nem is, de azért jól jön 
e csendes reggeli biztatás, mielőtt
kávéscsészémből kibomlik a nap.
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ekem az utazás nagy élmény: 
csillagokig repítő, gyerekes bol-
dogság akkor is, amikor busz-
nyi ismerőssel megyek világgá, 

akkor is, amikor egymagamban indulok 
el, mint a népmesék hőse, akkor is, ami-
kor visszaérkezem, „itt a vége, fuss el véle” 
háziasszonykodni, és akkor is, amikor – mint 
most is – megpróbálkozom a lehetetlennel, 
leírni a világban tapasztaltakat.

Olyan reménytelen vállalkozás ez, mint 
amikor az illatos, zamatos földiepret kom-
póttá főzzük és tartósítjuk, hogy a leszige-
telt üvegből majd télen elfogyasszuk, nyári 
ízére emlékezve!

A teremtés sokszínűségét, a földgolyó 
meghökkentő változatosságát „vadássza” 
mindenki, aki utazni szeret. Én is ezeknek 
örvendek lépten-nyomon, és az embert ke-
resem, a bukott angyalt, aki megszépíti, de 
le is rombolhatja családtagjai vagy közössé-
ge életét. Van az én ember-figyeléseimben 
egy jó adag önzés is. Mert az élet végső, záró 
szakaszában, a számadás éveiben szeretném 
azt hinni, hogy tértől és történelmi kortól 
függetlenül, megálltam a helyem, hogy jól 
sáfárkodtam adottságaimmal, lehetősége-
immel. Ehhez viszont a saját szememmel 
is látnom kell a világ színpadának emberi 
színjátékát is, hogy felmérhessem, mi az, 
amit az én „darabomban” elmulasztottam, 
ami mindennél fontosabb, ami még bepó-

tolható, ami nélkül nem beszélhetünk tel-
jes emberi életről.

Csak az ember a tudója annak a titok-
nak, hogyan lehet eltökélten gyűlölni, és 
mi a művészete a tiszta szerelemnek. Csak 

az ember hallatlanul leleményes a jó tette-
iben és fatálisan kiszolgáltatottja alantas 
indulatai, rosszakarata, irigysége démonai-
nak. Ezt szemlélem utcán, műremekekben, 
előadásokon, amelyeket alkalmam nyílik 

odakint megtekinteni. Keresem a csoda-
számba menő emberit abban a pár napban, 
hétben, ami az idegen „emberi komédia” 
nézőjévé tesz. Olyankor rövid időre jóma-
gam kiszállok saját darabomból, szerepe-
met pihentetem. Játszóból nézővé alaku-
lok, hogy a mások „produkcióját” szemlél-
jem, morzsáit felcsipegessem, hogy otthon 
majd tanuljak belőlük: követendő mintául, 
vagy épp ellenkezőleg, messze ívben elke-
rülendő negatív példaként.

Számomra az utazás két olyan tevékeny-
séget jelent, amelyek sziámi ikrekként egy-
séget alkotnak a különállásban is: utazni, 
látni, befogadni, és visszaemlékezni, meg-
érteni, átgondolni, leírni a tapasztaltakat. 
A látni, megélni élménye olyan megfogha-
tatlanul szép és üde, mint egy virág. Leírni, 
hogy mások is részesülhessenek a távollét 
örömeiből, olyan élettelen, mint a lepré-
selt, lapok közé marasztott növény.

Az utazás maga a szikla, az útijegyzet 
csak annak darabkája, egy kavics, sok ka-
vics, ami a kőzethalmazból természetes 
úton keletkezik. Ezért neveztem sorozato-
mat Kaliforniai kavicsoknak, hisz amerikai 
valóságot igyekszem majd hétről hétre az 
emlékezet koptató hatása dacára átnyújtani 
önöknek, hogy pár percre, mint egy érde-
kes kavics érintésekor, vizsgálásakor meg-
érezzék a kicsi részletben az Egész nagysá-
gát és nagyszerűségét!

KALIFORNIAI KAVICSOK 3. n Váli Éva

Kavicsban a sziklaN

H

A tél a gyermekversek évada Ferencz Imre költő, pub-
licista számára: nyomdában van Madárkirakat című 
kötete, amely a Hargita Népe hasábjain nemrégiben 

megjelent madaras verseit tartalmazza. A kötet pedig 
egy másik, ugyancsak gyermekeknek szánt madaras 
könyvét követi: a Verebestől Madarasig című könyv  
a népszerű falucsúfoló ürügyén mutatja be a verebet.

Gyermekversek évada

hargitanépe

ogyan keveredtem a mada-
rak közé? – tette fel a kér-
dést Ferencz Imre, s a vá-
lasszal sem késett: – A telet 

Hargitafürdőn töltöm, s házam mellett 
rengeteg madár megfordul, etetjük őket, 
s megismerkedtem velük, megismertem 
őket. Segített ebben Hermann Ottó 
madárhatározója is, amely kiegészítette 
a madáretetés alkalmával szerzett élmé-
nyeket, versírásra ihletve. Így lett a verses 
madárhatározó.

Az elmúlt telek termése után az idei 
télen született versekről beszél Ferencz 
Imre. Kénytelen-kelletlen indult a tél, s 
ez a versekben is tükröződik, ugyanis az 
első még a Késik a tél címet viseli. Ezt kö-

vetik: Mikulásra, Karácsonyra, Új naptár, 
Téli álom, A medve. E verseket egy kis 
kötetbe szerkesztve, illusztrálva szeretné 
megjelentetni A tél versei címmel.

– A ciklus utolsó verse, a Jégtörő 
Mátyás poémává kerekedett, önálló 
kötetben is megállja a helyét – mondja 
a szerző, átnyújtva a kéziratot. – Talán 
nem véletlenül alakult így, ugyanis Jég-
törő Mátyás a küzdő ember mindenkori 
megtestesítője.

Végezetül azt is elárulja, hogy 
nemcsak a gyermekekre gondol, a 
Székelyföld és a Látó folyóiratokban 
nemrégiben megjelent verseit szed-
te kötetbe, amely Pakli címen jelenik 
meg nemsokára.

Ferencz Imre

Jégtörő Mátyás
Megérkezett Mátyás mester,
aki régi motoros.
Tegnapelőtt szerződtette
le az elnök, Domokos.

– Ide figyelj, Matyi fiam,
pihentél már eleget,
ideje, hogy összetörjed
ezt a rengeteg jeget!

Vedd a csákányt, meg a fejszét,
s vagdaljad a patakot,
mely az eltelt hónapokban,
hej, ugyancsak felfagyott!

– Nem probléma, Domi kartárs,
nem most kezdem az ipart!
Megeszem a bundasapkám,
hogyha holnapig kitart

ez a tél, mely megviselte
sok vénasszony idegét,
aki forró kályha mellett
szenvedte a hidegét.

Először is azzal kezdem,
leverem a csapokat,
mik ereszek alatt nőttek,
s majd lehúzták azokat.

Aztán megfogom a rángát,
s kalapácsot ragadok,
s széjjelverek minden egyes
jégtorlaszt meg kupacot.

Marosfőtől Remetéig
felszabdalom a folyót, –
úgy feltöröm, mint a diót,
vagy akár a mogyorót.

Jégzajlás lesz, meglátjátok
Madarason, Szárhegyen...
Nem mondhatja el azt senki:
„Mátyás nem az emberem!”

Ez a jég hátán is megél,
– mondja rólam Salamon.
Mi tagadás, nem henyélek,
vár reám a Balaton...

Amikor a tenger befagy,
akkor jön fel a napom!
Megkeresnek, alkalmaznak
szerződéses alapon.

Törtem én már jéghegyeket
büntetésből, mert a Párt
kuláklistára tett engem,
s Antarktiszra delegált.

Volt amikor Szaharába
űzött el a hatalom, –
két kezemet törölgettem,
s csücsültem a homokon.

Máskor: irány Szibéria,
ötcsillagos lágerek!
Azt hitték, hogy nem bírom ki,
rögtön meggémberedek.

Volt amikor kőtörésre
kárhoztattak engemet,
hogy a fényes jövő útját
nyomhassák a hengerek.

Mikor hidegháború volt,
s mosolyszünet keleten,
nagyhatalmak könyörögtek,
enyhítsek a helyzeten.

Mikor néha lefagytak a
nemzetközi viszonyok,
sürgönyöztek nekem akkor
híres politikusok.

Valamikor jégkorszak volt,
s kérve-kértek, legalább
– mielőtt a Föld kihűlne –
olvasszam ki Afrikát.

Nem dicsekszem, jól tudom,
hogy ki mikor nyal és harap!
Volt amikor poharamba
nem jutott egy jégdarab...

Hűtőszekrény-javítónak
egyszer aztán felcsapok,
amikor az Antarktiszon
lehullnak a jégcsapok.

Amikor a sarkvidéken
forrón ömlesztik a sört,
megkeresnek s szóra bírnak
engem, a nagy jégtörőt.

Emelvényről csendet kérek,
ha már ott az alkalom,
és életem bölcsességét
szépen összefoglalom:

„Mi értelme van a létnek,
ha nincsenek évszakok?
Ha a víz nem fagy meg soha,
s mindig mindenütt locsog?

Mi értelme van a létnek,
hogyha nincsen átmenet?
Hogyha nincs miért küzdeni,
s kiadnod a lelkedet?!

Töretlenül törődni kell,
amíg bírod, míg lehet!
Törekedni szépre-jóra,
s mindig törni a fejet...”

2012. február 
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– Az elmúlt kilencven esztendő erdélyi képzőművészeti ter-
mése reprezentatív darabjainak összegyűjtését tervezi az új intéz-
mény. Nem túl merész ez a vállalkozás?

– Csutak Vilmos és dr. László Ferenc gimnáziumi taná-
rok pontosan száz évvel ezelőtt, súlyos gazdasági helyzet-
ben, az első világégés előestéjén mertek korszerű, komoly 
múzeumot építeni itt, Sepsiszentgyörgyön. Mi ezt az álta-
luk épített Székely Nemzeti Múzeumot akarjuk bővíteni, 
oly módon, hogy ebből lehetőleg egész Erdély képzőművé-
szeti élete részesedjen. Mert a rendszerváltás első pillanatá-
tól máig, a hazai művésztársadalom igenis igényli egy ilyen, 
országos jellegű csúcsintézmény létrehozását. Az ötlet búvó-
patakként jelen van a köztudatban, lépések is történtek ez 
irányban, de az adminisztratív döntés valahogy mindig el-
maradt. Ha nem viszem az igényemet a döntéshozók elé, azt 
is jelentheti, hogy nem akarom vagy nem merem az ügyet 
vállalni, megvalósítani. Ezt a nem-tudásból, nem-merésből 
képződött láthatatlan falat kíséreljük, merészeljük mi most 
áttörni.

– Kortárs alkotók esetében könnyebb a helyzet, ugyanis el-
képzelhető, hogy ők maguk munkákkal járulnak hozzá e gyűj-
temény létrehozásához. De hogyan lehet összegyűjteni például a 
műkereskedésekben, netán magángyűjteményekben még fellelhe-
tő nagybányaiakat, a különböző festőiskolákhoz tartozó alkotók 
munkáit?

– Élő kapcsolatban vagyunk műgyűjtőkkel, szinte naponta 
keresnek meg, hogy nem vásárolunk-e Mattis-Teutschot, Nagy 
Imrét, Gyárfás Jenőt, mert tudják rólunk, vagy látják a honla-
punkról, hogy körülbelül ezeket a művészeket gyűjtjük. Ha van 
egy olyan intézmény, amelynek a neve Erdélyi Képzőművészeti 
Múzeum, egy gyűjtőhely, amelynek benne van a nevében, hogy 
mire szakosodott, ez az érdeklődés nőhet és jobban ráirányulhat 
az itteni érdekeltségű művészekre, művekre. Persze ide komoly, 
értékelvű válogatási kritériumrendszer, szűrő kell, másrészt kell 
egy pénzalap, hogy az aukciókon és a magánembereknél eladás-
ra felkínált értékes munkákat megvásárolhassuk. Pusztán ado-
mányozás útján nem lehet egy ilyen horderejű gyűjteményt lét-
rehozni, bár meggyőződésem, hogy az adakozókedv is jelentős 
lehet Erdélyben. Már érkeztek hozzánk adományozói felaján-
lások Németországból, Magyarországról erdélyi származású, jó 
nevű alkotóktól.

– Mennyiségüket és eszmei meg anyagi értéküket is tekintve, 
hatalmas képzőművészeti gyűjteményekkel rendelkeznek a szé-

kelyföldi múzeumok, ugye jelentős 20. század eleji és kortárs gyűj-
teménnyel rendelkezik a Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Szé-
kely Múzeum őrzi a Nagy Imre-hagyaték tetemes részét vagy a 
Szopos Sándor-hagyaték jelentős hányadát, de számottevő kortárs 
alkotásokat tartalmazó gyűjteménye van a gyergyószárhegyi mű-
vésztelepnek is. Hogyan lehet összehangolni a létesítendő új intéz-
mény keretén belül e gyűjtemények feldolgozását, bemutatását?

– Az összehangolásnak az alapja az, hogy valamennyi, a 
projektben érdekelt szereplő – intézmények, gyűjtők, alko-
tók – akarjuk ezt a konstrukciót. Március elejére szervezünk 
egy szakmai értekezletet, amelyre meghívjuk a legjelentő-
sebb erdélyi művészeti szereplőket, intézményvezetőket, 
Nagyváradtól Brassóig és Temesvártól Csíkszeredáig, pon-
tosan azért, hogy ezt az összehangolási készséget a szerveze-
tek szintjén felmérjük és együttműködésre buzdítsuk őket. 
Reméljük, kísérletünk sikerrel jár, hiszen ez egy nagypályás 
terv kíván lenni.

– Erdélyi, netán romániai magyar képzőművészeti életről 
hallani gyakran. Van ilyen? Mennyire illeszkedik az elmúlt 90 
esztendő erdélyi művészeti termése a magyar, illetve az európai 
művészeti, művelődési életbe?

– Erdélyi képzőművészet igenis van, csak roppant szer-
vezetlen, helyesebben struktúrálatlan. Egy szoba, amely-
ben a padlón szanaszét, kupacban hevernek a műtárgyak, 
az értékek. Amíg a szobát nem polcozom be, a tárgyaknak 
nem adok identitást, leltári számot, és nem rakom fel a 
polcra őket, addig ez a gyűjtemény gyakorlatilag „nincs”, 
mert nem lehet hozzáférni, nincs ahonnan megfogni. 
Ezzel a projekttel éppen annak kellene kiderülnie, hogy 
rendrakás után mi az, ami van, hol kellene erősödnie en-
nek a színkörnek. Kányádi Sándor szavával élve mi er-
délyiek „sem inde, sem unde” helyzetben vagyunk, néha 
előfordul, hogy kapunk egy-egy díjat, vagy megvásárolnak 
tőlünk egy-egy művet, de azért a pangás, a parlagiasság,  
a mellőzöttség a jellemző. Miért kellene nekünk mindig a 
sült galambot várnunk? Szükség van az önszerveződésre, 
amelynek eredményeként, azt mondjuk: mi erdélyiek úgy 
gondoljuk, hogy Iksz művész európai értéket képvisel, 
csak elkövette azt a baklövést, hogy nem disszidált – mint 
Nagy Imre és Nagy Albert –, vagy azt, hogy hazajött. mint 
Mattis-Teutsch... Vagy hogy Ipszilon irányzat, csoportosu-
lás igenis van olyan erős, mint a kortárs európai irányza-
tok – lásd Medium, AnnArt, Mamű –, csak senki nem tud 
róla, mert eddig nem volt fóruma, nem volt kulturáltan 

„eladva”. Itt az alkalom, tessék ide betérni! Aztán jöhet a 
vita és a lavina is, de előbb nekünk kell legyen egy karakte-
res véleményünk a saját szellemi produktumainkról. Hadd 
jegyezzem meg, nagyon üdvözlendőnek tartom a „székely 
termék” vagy a „góbé” mozgalmat, ha tehetem, olyan he-
lyen vásárolok, ahol ezek kaphatók, van lehetőségem, hogy 
„hazafelé” tegyem le a voksomat. A csíki sörről is többen 
hallanak, amióta a csapatuk a MOL-ligában játszik.

– Az Ön által jegyzett felhívásban olvashatók a következő 
kérdések: mivel tudunk mi, erdélyiek kirukkolni? Melyek azok a 
klasszikus, modern vagy avantgárd értékeink, amelyekkel szere-
pelhetünk Európa vagy a világ színpadán? Hol tartunk a világ 
művészeti irányzataihoz képest? Kire várunk, hogy helyettünk az 
értékeinket a megfelelő helyre sorolja? Mit válaszolna rájuk?

– A kérdéseket nem magamnak tettem fel, hanem 
mindazoknak, akiket a képzőművészet érdekel, felelőssé-
get éreznek iránta, vagy valamilyen szinten kapcsolatban 
vannak vele. Ezekre a kérdésekre nem nekem vagy Önnek 
kell válaszolnia magánemberként, hanem egy jól működő 
intézménynek, amely igényes, kutatáson alapuló kiállítá-
saival partnere tud lenni hazai és külföldi múzeumoknak, 
fórumoknak. Tudjuk például, hogy Mattis-Teutsch-nak 
komoly sikerei voltak Párizsban, de hogy pontosan mi-
ben áll ez, nem tudjuk. Kikkel állított ki, hol, ki írt róla, ki 
gyűjtötte a munkáit? Ő például nagyon erős kapocs lehet 
az európai piktúra felé. Román Viktor vagy Étienne Hajdu 
szobrászok szintén. Ha tudatosítjuk ezen nagy emberek 
erdélyi eredetét, ez pezsdítő hatással lehet az egész erdé-
lyi képzőművészeti életre, igazából ez lehet a kanonizáció 
alapja. Minden valamirevaló művész álma lesz, hogy egy 
ilyen gyűjteménybe bekerülhessen, és ezáltal egy sajátos 
vizuális kultúrát képviselhessen. 

– Az eddigi visszajelzések alapján hogyan fogadták a politikai 
döntéshozók – s nem utolsósorban a finanszírozási kérdésekben 
illetékes személyek – a kezdeményezést?

– Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a megyei és a vá-
rosi adminisztratív vezetőktől, magától a kulturális minisztertől 
is, de anyaországi politikusok is biztosítottak támogatásukról.

mi most Sepsiszentgyörgyön történt, az az első 
nagy lépés arra, hogy a képzőművészetet megint 
nagyhatalommá tegyék, amely egyben az identi-
tási értékeket is hordozza.

Dicséret illeti a város és a térség vezetőit, hogy megérezték 
a művészi értékek, szellemi kincseink begyűjtésének fontossá-
gát és áldozatos kereső munkával, pályázatok írásával, lobbi-
zásokkal a tettek mezejére léptek. Gondolatuk nagyszerűen 
találkozott a Vargha Mihály kitűnő szobrász és múzeumigaz-
gató álmaival, aki szintén, hozzám hasonlóan, évek óta dédel-
geti az önálló múzeum gondolatát.

A múzeum megvalósításának már csak az elképzelése 
is nagyon pozitívan befolyásolta a művészeti életet, már 
többen jelezték nekem, magyarországi és németországi 
gyűjtők, hogy szívesen adnának ajándékba szobrokat és 

festményeket erdélyi nagy alkotóktól, egy leendő múzeum 
számára.

Már maga a gondolat is megnyugtató, hogy az utóbbi 30 
évben elhunyt kollégáinknak, kitűnő festőknek, szobrászok-
nak, grafikusoknak a munkái mellett a kortárs nemzedékek 
művészeti termésének legjava is begyűjthető, felmutatható 
és tanulmányozható lesz múzeumi kereteken belül.

Az igényes szakmaiság jegyében, a szervezők munkája na-
gyon körültekintő kell legyen, ezért alakítottak ki egy olyan 
kuratóriumot, egy olyan véleményező bizottságot, amelyben 
az ország különböző részein élő művészek, művészeti szakem-
berek véleménye is érezhető lesz.

Voltak olyan természetes vágyak is, hogy Kolozsvár, Ma-
rosvásárhely, azaz Erdély központi centruma megfelelőbb 
hely lenne a múzeumnak.

Reményeink vannak, az évek folyamán azt is el tudjuk érni, 
hogy múzeumhálózat-szerűen ezekben a városokban is művé-
szeti centrumok alakuljanak ki, de most Sepsiszentgyörgy bi-
zonyított, s a magyar többségű politikai hatás is, mint komoly 
háttér létezik, ennek a vágynak a megvalósítására.

De különben is, Sepsiszentgyörgy művészeti légkö-
re már az 80-as években bebizonyította, hogy fogékony 
az újra, a Baász Imre által szervezett Médium-kiállításo-
kon, valamint az Ütő Gusztáv által szervezett AnnArt-
rendezvényeken keresztül is. Nagy segítségünkre volt a 
város vezetősége és a múzeum vezérkara, az ott élő képző-
művészek, hogy 2009-ben meg tudtuk rendezni a grandi-
ózus, jubileumi Barabás Miklós Céh-kiállítást a Gyárfás 
Jenő Képtárban.

A Barabás Miklós Céh vezetősége részéről, minden támo-
gatást megadunk, hogy ez a nagyszerű terv megvalósuljon és 
az erdélyi műértékek igazi otthonra leljenek.

Jakobovits Miklós 
a Barabás Miklós Céh elnöke

Erdélyi képzőművészeti múzeum létrehozását kezdeményezték Sepsiszentgyör-
gyön. A Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 

által jegyzett felhívás az erdélyi alkotókat szólítja meg, feladatul jelölve meg  
számukra azt, „hogy egymásra utaltságukat felismerjék, önös érdekeiket félretéve  

összefogjanak és az új intézmény nemes ügyét a döntéshozók elé vigyék”. 
Sarány István kérdéseire válaszol a kezdeményező.

Összefogás egy erdélyi 
képzőművészeti múzeumért

Barabás Miklós Céh álláspontja

A



A nevében is benne van: Csíksze-
reda egyik legigényesebb szóra-
kozóhelye azoknak szól, akiknek 
már fontossá vált, hogy magukra 
és barátaikra szánt szabadide-
jüket igényes környezetben, jó 
társaságban, kifogástalan kiszol-
gálás mellett töltsék. A Club 30+ 
mindezt a jó vendéglátás nagy-
könyve szerint tudja nyújtani – és 
ennél többet is. Erre a „pluszra” 
voltunk kíváncsiak. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Vendégeink 99 százaléka elé-
gedett azzal az élménnyel, 
amit a klub nyújt számuk-

ra, a legtöbb elismerő visszajelzést 
a hely bensőséges, őszinte, baráti 
hangulatáért és a vendégek iránt 
tanúsított odafigyelésért kapjuk. 
Egy szórakozóhely sikere több 
szempont alapján értékelhető. De 
mi annak örülünk a legjobban, 
hogy mindig vannak olyan új vagy 
visszatérő vendégeink, akik egy itt 
töltött délután, este után, távozás-
kor azzal köszönnek el: „Csíksze-
redának kellett egy ilyen hely!” 
– mondja a csíkszeredai Club 30+ 
kitalálója és vezetője, Becze Máthé 
Gyöngyvér.  Tőle főként azt akar-
tuk megtudni, a Hargita Vendég-
váró kistermében három hónappal 
ezelőtt megnyílt, jelenleg a város 
talán legigényesebb szórakozó-
helyének számító Club 30+ meg-
találta-e már a törzsközönségét?

Lounge & Club: amit 
ez valóban jelent
Az, hogy a csíkszeredai közön-

ség egy részének korábban tényleg 
hiányzott egy olyan szórakozó-
hely, mint a Club 30+, akkor válik 
egyértelművé, amikor valaki betér 
oda: ha olyan este jön, amikor élő 
zene szól, a sarokból például egy 
zongorasláger vagy egy halk dzsessz 
fonódik a vörösboros poharak 
szárára, csak nehezen talál szabad 
asztalt. Így a csütörtök, péntek és 
szombat estékre ajánlott is az elő-
zetes asztalfoglalás. Aki ebédidő-

ben érkezik vagy délután, kávé és 
édesség mellett találkozna, esetleg 
egy sakkparti és egy pohár sör felett 
beszélgetne a klubban ismerősével, 
annak elsősorban a szórakozóhely 
hangulata és a belső tér stílusa tű-
nik fel. A Club 30+-ban az egyik 
legszimpatikusabb vonás, hogy 
értelmezni tudja az emblémájában 
szereplő Lounge & Club megha-
tározást: olyan találkozó-, társalgó-
hely, amely nagy figyelmet fordít a 
célközönség igényeire, és biztosítja 
azokat a feltételeket, amelyek mel-
lett a klub vendégei magukénak 
érezhetik a teret. Kényelmesen 
elegáns, nagyon közvetlen, de nem 
bizalmaskodó, mesterkéltség nélkül 
helyezi a vendéget a figyelem közép-
pontjába, és mindenekelőtt őszinte 
abban, amit nyújtani kíván – ezek 
a klub legkarakteresebb vonásai. A 
nyolcvan-kilencven fő számára ké-
nyelmes helyiségben az igényesen 
válogatott természetes anyagok do-
minálnak: a padló, a keményfából 
készült székek és asztalok tónusa 
markáns és meleg, a sarokban álló 
kandalló, a néhol szabadon hagyott 
téglaborítás, a mennyezeti geren-
dák, a falikárpitok, a világítás meg-
hitté, diszkréten közvetlenné teszik 
a belső teret. 

A szórakozóhely egy másik ér-
deme a kifogástalan kiszolgálás: a 
vendéglátás látványos és apró gesz-
tusait ugyanolyan figyelemmel gya-
korló személyzet munkájában még a 
legelegánsabb külföldi éttermekben 
megfordulók is nehezen tudnának 
kivetnivalót találni. A Club 30+ 
nemzetközi konyhát visz, amelyben 
a séf a különleges ízek kombinálásá-
ra helyezi a hangsúlyt, de nem ön-
célúan: vigyáz arra, hogy az ételek 
megfeleljenek a közönség igényei-
nek, a helyi elvárásoknak. Az alma-
karikákkal és karamellizált lilaká-

posztával felszolgált kacsamáj,a mé-
zes-pikáns csirkeszárny, a lazactatár, 
a borjústeak, a rókagombás tarja 
vagy a kemencében sült, fűszeres 
borda a legjobb választások közé 
tartozik.

A borlap egyben bortérkép is, 
gondosan válogatott francia, olasz, 
magyar és spanyol borok mellett 
meg lehet kóstolni az „új generáci-
ós”  chilei, ausztrál, új-zélandi, kali-
forniai és dél-afrikai borászok ter-
mékeit. És – végre Csíkszeredában 
is – jó összeállításban szerepelnek 
a román borok: ezek teszik ki a kí-
nálat harmadát, és a nagy pincésze-
tekből származó palackok mellett 
mindenképp figyelmet érdemelnek 
a kiváló tehetségű Aurelia Vişinescu 
borai, a Segarcea-pincészet díjazott 
vöröse vagy – ínyenceknek – a 
Recaş Sole Quintája vagy Überland 
Cuvée-je. A rövidital- és sörkínálat 
a megszokott prémium kategóriát 
járja be. És valamit mindenképp 
érdemes kérni a pincértől: étkezés 
előtt vagy után, esetleg fekete mel-
lé egy Club 30+ koktélt, ami egy 
shotnyi bodzaszörp és vodka és két 
csepp Tabasco-szósz keveréke. Egy 
mozdulattal érdemes felhajtani, ki-
csit a szájban tartani, hogy kevered-
jenek az ízek – akik először próbál-
ják, azoknál szinte garantált reakció 
egy mosoly. 

A Club 30+ igényes vendéglá-
tása ugyanakkor nem az árakban 
tükröződik: egy itt elköltött ebéd 
vagy eltötött este nem kerül többe, 
mint a város más, hasonló kategóri-
ájú szórakozóhelyein.

Ma este: Stand-up
Comedy a klubban
– A visszajelzések egyértelművé 

teszik, hogy a klub közönsége igény-
li a szórakoztatást, a különböző élő  
programokat. Élőzenés estjeinken 

gyakran előfordul, hogy egy-egy 
asztaltársaság úgy jelentkezik be: 
ők vacsorázni és táncolni jönnek, és 
jókedvük aztán magával ragadja a 
többieket is. Igyekszünk minél na-
gyobb hangsúlyt helyezni arra, hogy 
valóban közös térként használjuk a 

klubot – délutáni borkóstolókat, 
könyvbemutatókat, kiállításokat 
szervezünk. Ezekről és minden más 
programunkról a sajtóból és a klub 
Facebook-oldaláról tájékozódhat a 
közönség. Pénteken este kilenctől 

például a Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda, Tóth Szabolcs és Bálint 
Ferenc lép fel, és a következőkben 
a Club 30+ hangulatához nagyon 
találó humoresteket rendszeressé 
akarjuk tenni – mondta el Becze 
Máthé Gyöngyvér.

A csíki közönség által már jól 
ismert szomszédnénik „erdélyi 
túlélő-humorestnek” nevezték a 
Club 30+-beli fellépésüket. A mű-
sorról annyit árultak el: a legújabb 
jelenetek mellett bemutatnak egy 
válogatást az elmúlt tíz év legjobb 

jeleneteiből is, állásinterjútól férfi 
kozmetikusig, még elsősegély-be-
mutatót is tartanak, de stílszerűen a 
vendégeskedés gyötrelmeiről is lesz 
szó, és nem hiszik, hogy kihagynák 
a párkapcsolatok témáját. 
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hirdetés

„CSíkSzErEdánAk kELLEtt Egy iLyEn hELy!”

Club 30+: Törzshely, plusszal

hargitanépe

A hargita Vendégváró 
kisterme

Asztalfoglalás: 0745–138815
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Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Hirdetések

Székelyudvarhely önkormányzatának pályázati kiírása
Környezetvédelmi és fejlesztési tevékenységek támogatása a 2012-es évre 

Pályáztató:  Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. 
Határidő:  2012. március 9., 12 óra. 
Célcsoport:  alapítványok, egyesületek.
A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Városháza 

tér 5. szám, telefon: 0266–218383, fax: 0266–218032.
Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, a város területén környezetvédelmi és fejleszté-

si tevékenységet folytató, jogi személyiséggel bíró alapítványok, egyesületek.
Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza 

nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350-es törvény.
Támogatott tevékenységek: 1. Tudomány és környezetvédelem; 2. Természeti környezet álla-

potának megőrzését/rehabilitálását szolgáló tevékenységek; 3. Jeles környezet- és természetvédel-
mi napok megünneplése.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50 000 lej, egy pályázat maximálisan elnyerhető 
támogatása 5000 lej.

A program futamideje: 2012-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktató-

jához kell benyújtani a Városháza tér 5. szám alá. Leadási határidő: 2012. március 9., 12.00 óra. A 
támogatással kapcsolatos program dokumentációja letölthető a  www.varoshaza.ro honlapról.

Kapcsolattartó személy Dobai-Pataky Virág, telefon: 0266–218383 (1811-es mellék), elekt-
ronikus postafiók: virag.pataky@varoshaza.ro.

Bunta Levente polgármester

Versenysportokat támogató program a 2012-es évre
A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vá-

rosháza tér 5. szám, adószám: 4367558, telefon: 0266–218145, fax: 0266–218032, elektronikus postafiók: 
office@varoshaza.ro.

Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen működő, jogi személyiséggel bíró, bejegyzett sportegyesületek, sport-
klubok.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő 
támogatásokról szóló 2005/350-es törvény, a 2006/130-as rendelet, amely a sportklubok és sportegyesületek tá-
mogatását szabályozza, a 2000/69-es sporttörvény és az ezt gyakorlatba ültető 2001/884-es kormányhatározat, 
sporttevékenységek pénzügyi szabályozását illető 2007/1447-es kormányhatározat és a városi tanács 2012/11-es 
határozata a helyi költségvetés jóváhagyásáról, a városi tanács 2012/15-ös határozata a versenysportokat támo-
gató program jóváhagyásáról.

Támogatott tevékenységek: Sportolók felkészítését célzó tevékenységek, amelyek a város hírnevét növelik 
országos és nemzetközi szinten: ◆ a város sportolóinak részvételi díja, illetve sportfelszerelésének és felkészülé-
sének támogatása az országos és/vagy nemzetközi sportversenyeken; ◆ helyi, megyei, országos vagy nemzetközi 
sportrendezvények elszállásolási, étkezési és szállítási költségeinek támogatása. Gyermekek és juniorok sporttevé-
kenységének támogatása: sportfelszerelések vásárlása, illetve sportterem, sportpálya  bérlési költségeinek biztosí-
tása; ◆ önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 800 000 lej.
A program futamideje:  2012. április–december.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatalának iktatójához kell benyújtani, Városháza tér 5. szám, I. emelet, 5-ös iroda. Leadási határidő: 
2012. március 9., 12 óra.

Pályázati dokumentáció: A sporttevékenységeket támogató programmal kapcsolatos dokumentáció le-
tölthető a www.varoshaza.ro oldalon, Pályázatok 2012 menüpont, Sport almenü alatt, illetve igényelhető a pol-
gármesteri hivatal székhelyén: Városháza tér 5. szám, II. emelet, fejlesztési Iroda. Kapcsolattartó személy Puskás 
Emese, telefon: 0266–218382/1811, elektronikus postafiók: emese.puskas@varoshaza.ro.

  Bunta Levente polgármester

Szociális szolgáltatásokat támogató program a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Városháza tér 5. szám, adószám: 4367558, telefon: 0266–218145, fax: 0266–218032, elektronikus pos-
tafiók: office@varoshaza.ro.

Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen működő, jogi személyiséggel bíró, székelyudvarhelyi csoportot 
foglalkoztató egyesületek, alapítványok és nem kormányzati, nem profitorientált szervezetek.

Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem té-
rítendő támogatásokról szóló 2005/350-es törvény, valamint a városi tanács 2012/11-es határozata a helyi 
költségvetés jóváhagyásáról.

Támogatott tevékenységek: szociális jellegű tevékenységek, amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű 
személyek, családok, csoportok és közösségek társadalmi kirekesztésének megelőzésére, a kirekesztettség 
hatásainak csökkentésére vagy kezelésére, valamint ezen csoportok társadalmi reintegrációjának elősegí-
tésére irányulnak. 

A  2012-es évre előirányzott keretösszeg: 100 000  lej, a támogatás maximális összege egy pályázatra 
10 000 lej.

A program futamideje: 2012. április–december.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának iktatójához kell benyújtani, Városháza tér 5. szám, I. emelet, 5-ös iroda. Leadási 
határidő: 2012. március 9., 12 óra.

Pályázati dokumentáció: A szociális szolgáltatásokat támogató programmal kapcsolatos dokumen-
táció letölthető a www.varoshaza.ro oldalon, Pályázatok 2012 menüpont, Szociális almenü alatt, illetve 
igényelhető a polgármesteri hivatal székhelyén: Városháza tér 5. szám, földszint, szociális főosztály. Kap-
csolattartó személy Fülpesi Gyula, telefon: 0266–218382/1803, elektronikus postafiók: gyula.fulpesi@
varoshaza.ro.

  Bunta Levente polgármester

Ifjúsági és nevelési tevékenységek támogatása a 2012-es évre 

Pályáztató: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Határidő: 2012. március 9., 12 óra. Célcsoport: alapítványok, egyesületek.
A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Városháza 

tér 5. szám, telefon: 0266–218383, fax: 0266–218032.
Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, a város területén ifjúsági és nevelési tevékenysé-

get folytató, jogi személyiséggel bíró alapítványok, egyesületek.
Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza 

nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350-es törvény.
Támogatott tevékenységek: 1. Tudomány és technika; 2. Társadalmi párbeszéd és helyi de-

mokrácia; 3. Önkéntesség támogatása; 4. Egészséges életmód.
A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 150 000 lej, egy pályázat maximálisan elnyerhető 

támogatása 5000 lej. 
A program futamideje: 2012-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktató-

jához kell benyújtani a Városháza tér 5. szám alá. Leadási határidő: 2012. március 9., 12 óra. A 
támogatással kapcsolatos program dokumentációja letölthető a www.varoshaza.ro honlapról.

Kapcsolattartó személy Dobai-Pataky Virág, telefon: 0266–218383 (1811-es mellék), elekt-
ronikus postafiók: virag.pataky@varoshaza.ro.

Bunta Levente polgármester

Kulturális programokat, projekteket és rendezvényeket 
támogató program a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Városháza tér 5. szám, adószám: 4367558, telefon: 0266–218145, fax: 0266–218032, elektronikus posta-
fiók: office@varoshaza.ro.

Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen működő, jogi személyiséggel bíró, bejegyzett egyesületek, alapítványok 
és nem kormányzati, nem profitorientált szervezetek.

Jogszabály:  1998/51-es kormányrendelet a kulturális programok és tervezett finanszírozási rendsze-
rek javításáról, valamint ennek jóváhagyására kiadott 2001/245-ös törvény;  2008/2-es kormányrendelet az 
1998/51-es rendelet bővítéséről és módosításáról;  a városi tanács 2012/11-es határozata a helyi költségvetés 
jóváhagyásáról; a városi tanács 2012/16-os határozata a kulturális program jóváhagyásáról.

Támogatott tevékenységek:  az egyetemes emberi kultúra, az európai kultúra és a nemzeti kultúra tovább-
adását, fenntartását célzó tevékenységek;  magas szintű kulturális értékrend továbbítását célzó tevékenységek; 
 hivatásos és műkedvelő művészeti rendezvények;  hagyományőrző és az identitástudat megőrzését célzó ren-
dezvények.

A  2012-es évre előirányzott keretösszeg: 200 000  lej – ebből a kiemelt kulturális rendezvényekre elkülöní-
tett keret 90 000 lej. A támogatás maximális összege egy pályázatra 5000 lej, a kiemelt kulturális rendezvényekre 
pedig 10 000 lej.

A program futamideje: 2012. április–december.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatalának iktatójához kell benyújtani, Városháza tér 5. szám, I. emelet, 5-ös iroda. Leadási határidő: 
2012. március 9., 12.00 óra.

Pályázati dokumentáció: A kulturális tevékenységeket támogató programmal kapcsolatos dokumentáció 
letölthető a www.varoshaza.ro oldalon, Pályázatok 2012 menüpont, Kultúra almenü alatt, illetve igényelhető a 
polgármesteri hivatal székhelyén: Városháza tér 5. szám, II. emelet, fejlesztési iroda. Kapcsolattartó személy Pus-
kás Emese, telefon: 0266–218382/1811, elektronikus postafiók: emese.puskas@varoshaza.ro 

 Bunta Levente polgármester

Tömegsportot ösztönző és egészséges életmód tudatosítását szolgáló 
tevékenységek támogatása a 2012-es évre 

Pályáztató: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. 
Határidő: 2012. március 9., 12 óra. 
Célcsoport: alapítványok, egyesületek. 
A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Városháza 

tér 5. szám, vezetékes telefon: 0266–218383, fax: 0266–218032. 
Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, a város területén sport- és egészségmegőrző te-

vékenységet folytató, jogi személyiséggel bíró alapítványok, egyesületek.
Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza 

nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350-es törvény.
Támogatott tevékenységek: Ép testben ép lélek – az egészséges életmód tudatosítását szolgáló 

tevékenységek;  Tömegsport;  Jeles egészségvédelmi napok megünneplése.
A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 150 000 lej, egy pályázat maximálisan elnyerhető 

támogatása 10 000 lej. 
A program futamideje: 2012-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktató-

jához kell benyújtani a Városháza tér 5. szám alá. Leadási határidő: 2012. március 9., 12 óra. A 
támogatással kapcsolatos program dokumentációja letölthető a www.varoshaza.ro honlapról.

Kapcsolattartó személy Dobai-Pataky Virág, telefon: 0266–218383 (1811-es mellék), elekt-
ronikus postafiók: virag.pataky@varoshaza.ro.

Bunta Levente polgármester



lakás

ELADÓK vagy ELCSERÉLHETŐK 
társasházban minigarzonok és két-
szobás lakrész (megfelel panziónak 
is), megegyezés alapján. Telefon: 
0754–494235. (21334)

KIADÓ március 1-jétől bútoro-
zott, I. osztályú garzonlakás Csíksze-
redában, a Hadsereg Háza mellett. 
Telefon: 0745–318234. (21314)

ELADÓ Lokodon egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, 
igényesnek vagy alapítványnak is. 
Telefon: 0744–182886.

ELADÓ Csíkszeredában I. osz-
tályú, II. emeleti, 2 szobás, saját 
kazán nal rendelkező lakás a Testvéri-
ség sugárút 4. szám alatt (a rendőr-
ség mellett). Telefon: 0749–520550. 
(21285)

ELADÓ 2008-ban épített legke-
vesebb 170 m2-es családi ház, öt 
szobával, fürdőszobával, terasszal, 
garázzsal, két fedett terasszal, saját 
fatüzelésű hőközponttal, rendezett 
udvarral Csíkszeredában. Ára: 49 
ezer euró. Telefon: 0744–783218. 
(21309)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú,  
I. emeleti lakás Csíkszereda központ-
jában, termopán ablakokkal, remek 
beosztással. Telefon: 0728–896224. 
(21293)

ELADÓ felújított garzonlakás. 
Érdeklődni lehet a 0746–585066-os 
telefonszámon. (21328)

ELADÓ Újszentes központjában 
két családi ház összesen 13 szobá-
val, 5 fürdőszobával, 3 konyhával, 
1151 m2 telekkel. Telefon: 0721–
173621. (21322)

ELADÓ Székelyudvarhely szom-
bat falvi részén téglából épült, hő-
szigetelt, emeletes családi ház. Lent 
nagy nappali, konyha, ebédlő, kam-
ra, fürdő, kazánház, terasz, fent tá-
gas előtér, három szoba, vécé, nagy 
fürdőszoba, ruhatár. Csendes kör-
nyezet, 16 ár telek, két kocsi beálló, 
fásszín, kutyaudvar, veteményes. 
Csak komoly érdeklődők hívjanak! 
Nézze meg, tegyen ajánlatot! Tele-
fon: 0745–351089.

ELADÓ jó állapotban lévő, köz-
ponti fekvésű tömbházlakás 2 szo-
bával, manzárdszobával és pincé-
vel. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127. (21206)

ELADÓ Csíksomlyón 4 szobás 
családi ház a Hétvezér negyedben 
igényesen elkészítve, az udva-
ron melléképülettel. Irányár: 60 
000 euró. Telefon: 0754–679717. 
(21223)

telek
ELADÓ beépíthető telek Csíksze-

redában, a csíksomlyói Bánya utcá-
ban. Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 
0728–068986.

jármű
ELADÓ 2004-es évjáratú, frissen 

behozott, 4 ajtós Daihatsu Coure új 
téli gumikkal, 48 000 reális km-ben, 
első női tulajdonostól, 3,8–4,5 l/100 
km fogyasztással, sérülésmentes 
állapotban. Ára illetékestől: 2500 
euró. Beszámítok bükkfarönköt. Te-
lefon: 0722–342429.

VÁSÁROLOK roncsautó-program-
ba való öreg autót, teljes ügyintézést 
vállalok, helyben fizetek. Érdeklődni 
lehet a 0753–092433-as telefonszá-
mon. (21335)

ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 
1310-es, 2013-ig érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve, belül 
is nagyon szép állapotban, rozsda-
mentesen. Irányár: 850 euró. Tele-
fon: 0266–334468, 0721–773479. 
(21311)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV, 1.4-es motorral, 
Euro 4-es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, eredeti kilométerben, na-
gyon szép, karc- és rozsdamentes 
állapotban. Extrák: négy légzsák, 
ABS, szervo, tetőablak, elektromos 
ablakok, klíma, központi zár távirá-
nyítóval. Vállalom a beíratást is vagy 
bármilyen vizsgáztatást. Irányár: 
3350 euró. Telefon: 0266–334468, 
0721–773479. (21311)

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

ELADÓ Opel Zafira 1.6-os mo-
torral, Euro 4-es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon szép, karc- 
és rozsdamentes állapotban, szép 
festéssel. Extrák: ABS, szervo, elekt-
romos ablakok, központi zár, klíma, 
bordkomputer, eredeti kilométerben, 
nyolc légzsákkal stb. Irányár: 3650 
euró. Vállalom a beíratást is vagy bár-
milyen vizsgáztatást. Telefon: 0266–
334468, 0721–773479. (21311)

ELADÓ 2002-es évjáratú Peu geot 
Boxer 2000 HDi-motorral (duba), for-
galomba beírva, alkatrésznek. Irány-
ár: 1700 euró. Telefon: 0744–109145. 
(21312)

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 
000 km-ben. Irányár: 1650 euró. Be-
számítok öreg autót. Telefon: 0758–
898989, 0722–342429. (21218)

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin-

tetizátor. Telefon: 0753–500305.
ELADÓ négy munkahengeres, 

három hengeres MF homlokrakodós 
traktor, váltóeke, trágyalészippantó, 
szalma-széna prés, kultivátor, per-
metező, műtrágyaszóró. Beszámítok 
bükk tűzifát. Telefon: 0758–898989.

ELADÓ DT 1010 homlokrakodó 
traktor, rendsodró – 2,7 m, forgató-
gép – 4 m, vetőgép – 2,4 m, frézer 
– 2,4 m, gabonafelfúvó. Telefon: 
0745–016132. (21333)

ELADÓK nagy méretű (apa 77 cm, 
anya 72 cm), többszörösen győztes 
champion HPJ-CAC-CACIB, illetve 
Európa Fiatal Győztes (apa) címeket 
elért szülőktől januári és februári szü-
letésű tibeti masztiff kiskutyák. Tele-
fon: +36–30–9595093, weboldal: 
http://tibetimasztiff-tseng-to.hu

ELADÓ 120 literes, új, 1,5 mm-es 
rézlemezből készült pálinkafőző üst, 
katlannal és hűtőedénnyel együtt. Te-
lefon: 0742–620484. (21327)

ELADÓ étkezési burgonya. Tele-
fon: 0744–285332, 0746–244256. 

ELADÓK használt, működőképes 
laptopok. Telefon: 0746–219248. 

ELADÓ két felújított huszárnyereg 
– 800 lej/db. Telefon: 0742–343937.

ELADÓ 2,5 éves sárga színű, 
fehér hajú monyas csikó. Telefon: 
0746–900625.

állás
B-kategóriás jogosítvánnyal ál-

lást keresek, de bármilyen munka 
érdekel (Székelyudvarhely). Telefon: 
0741–519946, 0734–880319.

A csíkszentléleki Suta Közbirto-
kosság pásztort KERES juhok őrzé-
sére. Telefon: 0746–077903, 0745–
974804. (85829)

A csíkszeredai METAGALAX Kft. 
alkalmaz: esztergálásra és marásra 
képzett szakembert, valamint pálya-
kezdő fémipari szakiskolában, szak-
líceumban képzett fiatalokat. Lehe-
tőséget biztosítunk számvezérelt 
(CNC) szerszámgépek kezelésének 
elsajátítására. Megbeszélésre kézzel 
írott önéletrajzzal lehet jelentkezni a 
Hársfa utca 19/A szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között. Érdeklődni 
a következő telefonszámokon lehet: 
0266–310215, 0266–371215, 0749–
037365, 0740–236215. (21330)

szolgáltatás
Kéményseprést VÁLLALUNK mo- 

  dern eszközökkel. Telefon: 0746–
656519. Web: www.kemenysepres.ro.

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjármű-
vek (teherautók), kis-haszongépjár-
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es-
te: 0266–312312.

Magyar állampolgársághoz 
szük   séges iratok hiteles FOR DÍTÁ-
SA ked vező áron, rövid határidővel, 
a kon zulátussal szembeni for dító-
iro dában. Telefon: 0266–372433, 
0744–664364.

Csíki hagyományos székely 
kapu kivitelezését VÁLLALOM 
A–Z-tól, akár saját anyagból is. 
Ár megegyezés szerint. Telefon: 
0742–343937.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk drága 
édesanyánk,

özv. GERGELY JENŐNÉ
Ráduly Anna

halálának 6. hónapján. Az engesz-
telő szentmise február 18-án 18 
órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló hoz-
zátartozói. (21320)

Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él
és örökre ott marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 2006. 
február 16-ra,

SZÁSZ SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján. Emléke 
szívünkben örökké él! Szerettei. 
(21312)

Hirdetések

Fájdalmas mély 
szeretettel emléke-
zünk azon rettenetes 
napra, amelyiken 26. 
éve az örök hazába 
távozott az igazlelkű, 
tiszta szívű

GYÖRGY JÁNOSSY MARIKA.

A ránk hagyott szeretetét 
ápolva, a viszontlátás reményé-
ben drága emlékét tisztelettel, 
nagy szeretettel őrizzük. Köszö-
nettel adózunk minden kedves 
olvasónknak, akik egy fohásszal 
hozzájárulnak az ő lelki nyugalmá-
hoz. Lánya és édesanyja – Lon-
don, Tusnádfürdő. (21313)

Legyen áldott a föld, 
mely ráhullt koporsódra,
s ha a tavaszi szél 
a havat elolvasztja,
emléked odahív, 
hozzád jövünk újra.

Szemünkben köny-
nyel, szívünkben fáj-
dalommal emlékezünk 
2009. február 22-re, 
amikor eltávozott tő-
lünk, a drága jó testvér,

GYÖRGY MARGIT
(Kuky)

halálának 3. évfordulóján. Lelkéért 
a szentmiseáldozat 2012. február 
20-án reggel 7.30 órakor lesz a 
csíksomlyói kegytemplomban.

Fájó szívvel sírodra 
virágot helyezünk,
Könnyezve elmondjuk, 
hogy hiányzol nekünk.

Nővére és szerettei – Csíkszere-
da. (21329)
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HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA

Virágkötő- és gyöngyfűzőtanfolyam indul.
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Formator Egyesülettel és a 

Fiatal Művészek Egyesületével közösen gyöngyfűző- és virágkötő-tanfo-
lyamot szervez.

Kezdési időpont: 2012. március 1. 
Jelentkezési határidő: 2012. február 27. 
További információkat kérhet a 0266–310884-es vagy a 0743–251204 te-

lefonszámokon, valamint elektronikus levélben a nepiskola@gmail.com címre.
Ugyanezeken az elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamokra is.

Kiadó Székelyudvarhelyen az 
UCECOM Spiru Haret Líceum épü-
lete: iskola (F+2 emelet) – 1668 m², 
bentlakás+műhely(F+3 emelet) 2291 
m², kantin 323,8 m², tornaterem 197,89 
m², udvar 4000 m². Ár: 1,5 euró/m²/
hó az épületekre, 0,5 euró/m²/hó 
az udvarra. Alkudható. Információ: 
Székelyudvarhely, Budvár utca 2. szám. 
Tel.: 0266–212652, 0745–111903, 
0744–656795, 0724–270685.

Munka Izraelben!
Sürgősen keresünk  

40–50 év közötti asszonyokat  
idős emberek mellé gondozónak, 

házvezetőnőnek Izraelbe. 
Érdeklődni a 0752–648243-as  

telefonszámon 
vagy székhelyünkön

Sepsiszentgyörgy, Olt uca 17. 
szám, naponta 10–14 óra között.

hargitanépe

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.

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A G 10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja – 

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii 
Giurgeu G10 (működési jogosítványszám: 61170/2011.07.21.) 

versenyvizsgát hirdet az alábbi állások betöltésére:
 ügyvezető (1 személy)
 animátor (3 személy)
 technikai felelős (1 személy)
 könyvelő (1 személy)
 titkárság (1 személy). 

A versenyvizsgák időpontja: február 24–29.  
Jelentkezési határidő: február 24., de. 10 óra.
Szakirodalom és bővebb felvilágosításért érdeklődni lehet a polgár-

mesteri hivatal titkárságán, munkanapokon 8–14 óra között (e-mail: 
office@g10.ro).

A PRIMULACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:

 1988-as évjáratú Roman 10315, indulási ár 500 euró;
 2002-es évjáratú Nissan Atleon, indulási ár 1350 euró;
 1992-es évjáratú Roman 10FFI, indulási ár 2200 euró;
 1994-es évjáratú Roman 7120, indulási ár 500 euró;
 1983-as évjáratú Roman 10215, indulási ár 2200 euró;
Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodában lehet 

leadni (Szentlélek utca 49. szám) 2012. február 22-ig, hétköznapokon 8–15 
óra között. Ugyanebben az időpontban bővebb információ kapható a 0751–
209515-ös telefonszámon (szállítási iroda).



salvator-kupa

Kutyaszánhúzó verseny Kalibáskőn

14. oldal |  2012. február 17., péntek

hirdetések

hirdetés

Sporthargitanépe

Ahétvégén rendezik Kalibás
kőn a Salvatorkupa kutya
szánhúzó versenyt. Míg az 

előző években a hóhiány okozott ne
hézséget, az idén a helyenként másfél 
méteres hóval kell megküzdeniük a 
szervezőknek, akik hat kategóriában 
több mint húsz csapat részvételére 
számítanak. A verseny során újra lesz 
8 kutyás kategória, itt számíthatnak 

a nézők a leglátványosabb indulások
ra. Két magyarországi hajtó is jelezte 
részvéte lét, egyik 8 kutyás fogattal a 
másik 2 kutyással indul. Indul töb
bek között az elmúlt hétvégén az 
olaszországi Ebn részt vevő Parajdi 
Zoltán, Grosu Constantin és Erdély 
Sándor, de érkeznek versenyzők 
Aradról és Bukarestről is. Kategóri-
ák és távok. A1: 8 kutyás fogat, 16 

km; B1: 6 kutyás fogat, 16 km; C1: 
4 kutyás fogat (husky), 8 km; C2: 4 
kutyás fogat (malamut, szamojéd), 
8 km; D1: 2 kutyás fogat (husky), 5 
km, D2: 2 kutyás fogat (malamut), 5 
km. A verseny holnap 11 órakor kez
dődik az első rajttal. Vasárnap a má
sodik futam rajtja szintén 11 órakor 
lesz, az eredményhirdetést vasárnap 
14.30kor tartják.

Visszavágóra 
készül az SZKC

a székelyudvarhelyi kC férfi-kézi-
labdacsapatnak minimális esélye 
van, hogy 11 gólos hátrányát ledol-
gozza a Frisch auf Göppingen ellen 
az EHF-kupa nyolcaddöntőjének 
visszavágóján.

Biztosan meg lesz tartva hol
nap a Székelyudvarhelyi 
KC – Frisch Auf Göp

pin gen férfikézilabda EHFkupa 
nyolcaddöntő visszavágója a ked
vezőtlen időjárás ellenére. Az 
SZKC múlt szombaton 11 gólos 
hátrányba került a Göppingen ott
honában, így a továbbjutás sorsa 
gyakorlatilag már ott eldőlt. 

Az SZKC a nemzetközi soro
zattól szépen szeretne búcsúzni, 
ennek érdekében mindent meg 
fognak tenni. Ahogy Vlad Caba 
vezetőedző sokszor már nyilatkoz
ta európai kézilabdát vár el csapa
tától. A két fél közti összecsapást 
holnap 17.30tól rendezik, és azt a 
Digi Sport élőben közvetíti.

Hősiesen küzdött a KK. Két meghatározó embere, Jakab és 
Erceg nélkül vette fel a harcot a Csíkszeredai KK a bajnoki címvédő 
Kolozsvári U ellen a román kosárlabdabajnokság 12. fordulójából 
elhalasztott mérkőzésen. A csíkiak nem ijedtek meg neves ellenfe
lüktől, és az utolsó percekig partiban voltak a gyenge napot kifogó 
ellenfelükkel szemben. Sőt az utolsó negyed elején még a vezetést 
is megszerezte csíki gárda, de a találkozó hajráját már nem bírta, és 
végül kétpontos vereséget szenvedett. Eredmény: Csíkszereda – 
Kolozsvár 86:88 (16:18, 17:23, 23:13, 30:34). Csíki pontszerzők: 
Tucker 26 (3 x 3), Dies 23, Long 21 (3 x 3), Samuilă 5 (1 x 3), Roşu 
5 (1 x 3), Champion 4, Pora 2.



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 48. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 318. Napnyugta ma 17.46-kor, 
napkelte holnap 7.14-kor. 

Isten éltesse 
ma Donát, holnap Bernadett, vasárnap 

pedig Zsuzsanna nevű olvasóinkat, vala-
mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Donát jelentése: Istentől 

ajándékozott. A Bernadett germán–francia 
eredetű, jelentése: erős, mint a medve. A 
héber–görög–latin eredetű Zsuzsanna je-
lentése pedig liliom.

Február 17-én történt 
1979. A két ország közötti határvillon-

gások után Kína bevonult Vietnamba, hogy 
„büntetőakciót” hajtson végre. 

Február 17-én született 
1844. Szent Bernadett francia katolikus 

szűz, a francia leányok katolikus egyesületei-
nek védőszentje

1954. Eperjes Károly Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész

1963. Michael Jordan kétszeres olimpiai 
bajnok, amerikai profi kosárlabdázó 

Február 17-én halt meg
1405. Timurlenk mongol uralkodó
1998. Wass Albert gróf, emigrációban 

élt erdélyi író 

Helytörténeti 
évforduló

Nyolcvanöt éve, 1927. február 18-án szü-
letett Hosszúaszón (Fehér megyében) Sza-
bó Zoltán nyelvész. A Székelyudvarhelyi 
Római Katolikus Főgimnáziumban tanult.

*Húsz éve, 1992. február 19-én hunyt 
el Budapesten Domokos Pál Péter nép-
rajz- és népzenekutató, irodalomtörténész. 
Várdotfalván született. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Lakatos Noémi Emese tart 
sürgősségi fogorvosi ügyeletet a Gyermek sé-
tány 2/A/6. szám alatt, Székelyudvarhelyen 
pedig dr. András Réka fogadja a betegeket 
9–13 óra között a Bethlen utca 65. szám 
alatt.

közkorcsolyázás

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 
szombaton 19–21 óra között, illetve vasár-
nap 21–22 óra között lehet korcsolyázni.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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para

programajánló

Könyvbemutató és előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében ma 
18 órától Gazda József tanár, művelődés-
történész, közíró Harmadik ág (A nagy-
világ magyarságának hangulata, helyzete) 
című könyvének bemutatóját tartják a pol-
gármesteri hivatal gyűléstermében. 

Kurgán-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a csíkcsomortáni kur-
gánhoz szervez túrát, melyre minden érdek-
lődőt szívesen vár. Túraútvonal: Csíkszereda 
– csíksomlyói borvízforrás –  csíkcsomortáni 
kurgán – Csíkpálfalva – Csíkszereda. Indu-
lás: vasárnap 9 órakor a Hargita Vendégvá-
ró épülete előtti térről.  Megjegyzés: a túrán 
csak előzetes beiratkozással lehet részt ven-
ni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet 
a 0745–107618-as telefonszámon.

Koncert és táncház
Farsangi gyermekkoncert és táncház várja a 

kicsiket hétfőn 17 órától a gyer gyószentmiklósi 
művelődési ház előterében, ahol a farsangi 
álarcokat is díjazni fogják, 20 órától pedig fel-
nőtteknek szól a táncház. Muzsikál: Ségercz 
Ferenc, Kelemen István és az Égvilág zenekar.

Fazekastanfolyam 
Fazekastanfolyam kezdődik február 21-én 

Dánfalván diákok és felnőttek számára egy-
aránt. Szervező: Femina Faber Kft. Oktató: 
Szász Judit. Érdeklődni és iratkozni a 0744–
580491-es vagy a 0729–169228-as telefon-
számokon lehet.

felhívás

Hargita Megye Tanácsa meghirdette pá-
lyázati programjait a 2012-es évre. Ezek segít-
ségével intézményük a 2005/350-es törvény 
alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a megyében tevékenykedő, jogi személyiséggel 
rendelkező, nem kormányzati és nem pro-
fitorientált, bejegyzett civilszervezeteknek a 
következő szakterületeken: ifjúság, szociális, 
kulturális, turisztika, sport. A pályáztatási 
programok bemutatása és megvitatása céljából 
Hargita Megye Tanácsa fórumokat szervez. 
Ezek helyszínei és időpontjai: Csíkszereda – 
Hargita Megye Tanácsának földszinti már-
ványterme, ma 10 órától; Gyergyószentmiklós 
– RMDSZ-székház,  hétfőn 10 órától.

terápiák a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítvány a szenvedély-
betegek, valamint családtagjaik számára előké-
szített, magyar nyelvű rövid terápiáját a febru-
ár 6–17. közötti időpontról március 5–16-ra 
halasztotta. Február 27-ig még lehet jelentkez-
ni a terápiára. Március 19–30. között román 
nyelven szerveznek terápiás programot, mely-
re március 12-ig lehet jelentkezni. Részletek: 
www.bonuspastor.ro 
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– Nagyon megrettentem, amikor anyu megbetegedett. 
Azt hittem, apu fog főzni ránk.

 www.parapista.com 

XX. Megyei Farsangbúcsúztató

Hargita megye településeinek ha-
gyományőrző csoportjai idén 
hu szadik alkalommal gyűlnek 

össze közös farsangbúcsúztatóra. Ebben az 
évben Alsósófalva a házigazda holnap 11 
órától a helyi Sükösd Ferenc Általános Iskola 
udvarán, az esemény szervezője Hargita Me-
gye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, illetve ez alkalommal az Alsósófalvi 
Farsangolók Egyesülete. Tizenöt csoport 
vesz részt az eseményen, mintegy 800 mas-
karás és zenész mókázik  és mutatja be te-
lepülése jellegzetes farsangi hagyományát 
a következő településekről: Csík borzsova, 
Csík csicsó, Csíkszentsimon, Csík mena-
ság, Csík  szent domokos, Csík szent  ki rály, 
Ká szon altíz, Gyergyóditró, Gyer  gyóre-
mete, Gyer  gyó szárhegy, Szent egyhá za, 

Csobot fal va, valamint a magyarorszá gi 
Nádasd és a horvátországi Várdaróc hagyo-
mányőrző csoportjai.

A nap programja: 10 órakor érkeznek 
a csoportok, melyet 11 órától a megnyitó 
követ a Sükösd Ferenc Általános Iskola 
udvarán. Az ünnepség keretében Ádám 
Gyula Sófalvi farsang című fotókiállítá-
sát tekinthetik meg az iskola épületében. 
11.30-tól a szentegyházi Ördögbetlehem 
bemutatóját kísérhetik figyelemmel az 
iskola szabadtéri színpadán, majd a ha-
gyományőrző csoportok elindulnak a 
kijelölt útvonalakra. 16 órától lesz a mu-
latság a Kacsó András Művelődési Ház-
ban. Házigazda: Alsósófalva Hagyo-
mányőrző Csoportja. 20 órától Masz-
kura-bál zárja a napot. 



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 17., péntek

A szerelem 50 órája: 
új csókcsúcs

Új csókcsúcsot ismert el a Guinness Re-
kordok Könyvének szerkesztősége, 
miután Thaiföldön 50 órán át csóko-

lózott egy pár.
Az eredmény versenyen született, rend-

kívül szigorún: a párok ajkai egyetlen pil-
lanatra sem válhattak el egymástól, még a 
vécészünetekben sem. Minden párnak egy 
négyzetméternyi területe volt – elfeküdni 
így nem lehetett –, ételt-italt kizárólag szí-
vószálon keresztül vehettek magukhoz. Il-
lemhelyre az első három órában egyáltalán 
nem mehettek, de utána is csak folyamato-
san csókolózva és ellenőr kíséretében.

Az ajakmaratoni vasárnap kezdődött 
és eltartott egészen keddig, Valentin, Bá-
lint, avagy a szerelmesek napjáig. A viadal-
ra mindössze hét pár nevezett be az idén, a 
világhírű üdülőhelyen, Pattajában forrasz-
tották össze ajkaikat, hogy megdöntsék a 
korábbi világrekordot, amely 46 óra 24 perc 
és 9 másodperc volt. A győztes pár a rekord 

dicsősége mellett egy 10 ezer lejes gyémánt-
gyűrűn és 20 ezer lej értékű szállodautalvá-
nyon osztozkodhat – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.

fotóalbum

-14
-4 C̊

-15
-6 C̊

-16
-6 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-12/-5 -17/-3 -14/-6 -15/-7

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A felhőátvonulások mellett több-kevesebb 
napsütésre is számítani lehet, elszórtan havazás,  
hózápor is kialakulhat. A viharos északnyugati 
szél estétől mérséklődik.

A fotót Fülöp Attila József készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: A lélek rózsája 

Csúszik az autó, kipörögnek a kere-
kek, az utcák két oldalán combközépig 
érő hóbucka. Tél van, és amint mondotta 
a nagyember, az nem olyan, mint a 
nyár. Legtöbben megértik, igyekeznek 
alkalmazkodni az évszak körülményei-
hez. Nem így az „ideges”, aki kapja a te-
lefont és felhívja az egységes segélyhívót, 
hogy képzelje el a világ, nem tud kiállni 
a parkolóból. Mert micsoda dolog az, 
hogy amíg az ügyeit intézte eljárt egy 
hóeke és buckát dobott a kocsi mögé? És, 
most azonnal tessék megoldani a gond-
ját, neki programja van. Milyen dolog 
az, hogy másfél nap havazást követően, 
amikor térdig ér az égi áldás, nem le-

het ebben a városban közlekedni? Mert 
– szerinte – ki kellene vinni az összes 
havat a városból, hogy nyári körülmé-
nyek között lehessen közlekedni. Nagy-
jából olyan ez, mintha a gyalogosok 
csapkodnák az asztalt, hogy a járdákon 
vászon tornacipőben szeretnének járni, 
még akkor is, ha félméteres hó esett és 
mínusz huszon Celsius-fokoktól csíp a 
levegő. Az ötlet nem rossz, és – elvben 
– nem kivitelezhetetlen, például az ara-
bok a perzselő hőségben fedett sípályát 
tudtak maguknak csinálni. Sajnos nem 
itt vannak az olajmezők. Tél van, mi 
pedig csórók vagyunk. Egyet tehetünk: 
alkalmazkodunk.

Buckadüh
       villanás n Hompoth Loránd

skandi
 készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A január 30.–február 3. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a csíkszentkirályi La-
katos Rozáliának kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk, valamint 
egyhavi Hargita Népe-előfizetést nyert Albert 
Levente gyergyóújfalusi olvasónk-játékosunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Béke Csaba – Ó én édes 
hazám; Meryl Streep – Sophie választása; 
Stephen Hawking – Az idő rövid története; 
Väinö Linna – Az ismeretlen katona; Lan-
tos László – Éhségkönyv. 

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.február17.

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 29-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
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1. – Kislányom, a nemi életről 
szeretnék veled beszélgetni!

– ... (poén a rejtvényben)!

2. – Az éjjel meghalt a férjem.
– És mik voltak az végső sza-

vai?  – ... (poén a rejtvényben)!


