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Baráti füsteregetéssel kezdő-
dött, ma már világbajnokokat is 
„lepipálnak”: a kilenc éve meg-
alakult Székelyudvarhelyi Polgári 
Pipaklub tagjai immár nemcsak 
hobbiból, hanem versenyszerűen 
is „szívnak”, állandó résztvevői 
rangos nemzetközi lassúsági 
pipaszívó versenyeknek, világ-
bajnokságoknak. Orosz-Pál Le-
ventével, a klub elnökével a szé-
kelyföldi pipás hagyományokról, 
illetve az ibafai pap által szerve-
zett legközelebbi versenyről is 
szót ejtettünk.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„Születésnapokkor, meccs-
nézéskor pipázgattunk 
korábban is, de igazából 

kilenc éve, egy dombóvári bará-
tunknak köszönhetően kerültünk 
kapcsolatba a versenyszerű pipázás-
sal: ő mondta, hogy Magyarorszá-
gon klubokba tömörülnek a pipá-
sok, versenyeken vesznek részt, így 
mi is követtük példájukat” – em-
lékezett vissza a kezdetekre Orosz-
Pál Levente. Ez már több volt a 
társaságbeli füsteregetésnél: az ud-
varhelyiek is hamar beletanultak 
a versenyszabályokba, majd 2003 
májusában megszervezték első ver-
senyüket – házi jelleggel. 

Ment a versenyszerű 
pipázás
„Ez annyira jól sikerült, hogy 

eldöntöttük: ha már megy a ver-
senyszerű pipázás, akkor kipró-
báljuk magunkat a nemzetközi 
mezőnyben is, így jutottunk el 
a debreceni lassúsági pipaszívó 
versenyre” – mesélte Orosz-Pál. 
A verseny és az azt övező légkör, 
hangulat annyira megtetszett 
a székelyeknek, hogy onnantól 
nem volt visszaút: egyre-más-
ra vettek részt versenyeken, s 
közben folyamatosan csiszolták 
technikájukat. Az elmúlt évek 
során Székelyudvarhelyen nyolc 
versenynek adtak otthont. „A 
verseny kellékei: A4-es fehér lap, 
amire kézzel elmorzsoljuk a do-
hányt, egyenes szárú, úgynevezett 
biliárdpipa, fa tömködő, 3 gramm 
dohány, 2 szál gyufa” – ecseteli a 
klubelnök. Azt mondja, a verseny-

pipázás és a hobbiszerű pöfékelés 
között óriási a különbség : utób-
binál a szertartáson, a dohány 
ízlelgetésén van a hangsúly, míg 
versenyeken figyelni kell, nehogy 
kialudjon a parázs.

Komoly edzéseket tartanak
„Talán viccesen hangzik, de ver-

senyek előtt edzéseket is tartunk: 
a versenybizottság egy hónappal 
korábban köteles megmondani a 
résztvevőknek, hogy milyen pipá-
val, milyen dohánnyal kerül sor a 
versenyre, így mi is azokkal tudunk 
készülni keddenként, amikor rend-
szerint egybegyűlünk, hiszen ahány 
dohány, annyiféle” – avat be a felké-
szülés rejtelmeibe Orosz-Pál. A Pol-
gári Pipaklub tagjai között mun-
kások és értelmiségiek egyaránt 
megtalálhatók: az elnök szerint a 
kedd esti összejövetel tulajdonkép-
pen egy polgári kikapcsolódás. A 
tagok maguk fedezik a versenyeken 

való részvétel, sőt maga a verseny 
megszervezésével járó költségeket, 
a pipázás ebben az esetben tehát 
cseppet sem olcsó szórakozás.

Az Udvarhelyi Polgári Pipa-
klub – melynek versenyzői „kör-
bepipázták” már Lengyelországot, 
Csehországot, Oroszországot, Né-
metországot, Portugáliát, Magyar-
országot, idén pedig a hollandiai 
Eindhovenben megszervezésre ke-
rülő világbajnokságra készülnek – a 
magyar szövetség tagjai. 

Székelyföldet képviselik
„Világversenyeken nem szívesen 

tettük volna ki asztalunkra a piros-
sárga-kék zászlót, ezért kértük fel-
vételünket a magyar pipaszövetség-
be. Ha már saját zsebünkre megy a 
játék, akkor hadd képviseljük Szé-
kelyföldet. Tavaly az estorili vébén 
már a magyar szövetség tagjaiként 
vettünk részt, nagy élmény volt 
egyforma ruhában felvonulni, Ma-

gyarországot képviselni” – mesélte 
Orosz-Pál, hozzátéve: tudomása 
szerint Romániában más nem ren-
delkezik aktív klubtagsággal. „Ha-
talmas élmény egy világverseny, az 
eszkimótól a négerig mindenki füs-
töl” – mondja.

A pipázást a tatárok honosítot-
ták meg nálunk, a pipás világverse-
nyeknek pedig Nyugat-Európában 
van a legnagyobb hagyománya: 
csapatban és egyéniben is az ola-
szok a világ legjobbjai, de nagyon 
erősek a dánok, és a magyaroknak 
sincs szégyenkeznivalójuk, hiszen 
az élmezőnyhöz tartoznak. 

„A székelyek pipáztak, 
de nem szakszerűen”
A székelyföldi pipás hagyomá-

nyokról szólva Orosz-Pál elmondta: 
a székelyek mindig is pipázgattak, 
de nem szakszerűen. „Mindenféle 
fából pipát faragtak, így nem cso-
da, hogy a sokat emlegetett rózsa-
fa pipa sem vált be, a cserép pedig 
gyorsan forrósodott. Az igazi pipa 
hangagyökérből készül, ami nem 
gyúlékony. Arról nem is beszélve, 
hogy a dohánytermesztés sem volt 
a székelyek erőssége, sokkal inkább 
a szászoké, mezőségieké, holott a 
feljegyzések szerint néhány évti-
zede Zetelakán még termesztettek 
dohányt.

Az udvarhelyi klubelnöktől első 
kézből szerettük volna megtudni, ho-
gyan lehet megnyerni egy versenyt, 
mit kell tenni, hogy minél lassabban 
szívjuk el a másfél szál cigarettányi 
három gramm dohányt. Orosz szerint 
roppant fontos a dohány megfelelő 
összetörése: ha ez jól sikerül, akkor 
a parázs nem „fut le” a dohány közé, 
nem szárítja ki a környezetét. „Az a 
jó versenyző, aki a parazsat fenntartja 
a felszínen, ezáltal biztosítja a hosszú 
égést” – magyarázza a csak hallásra 
egyszerű technikát az elnök. A világre-
kordot egyébként a 2010-es világbaj-
nok tartja: az olasz férfi 3 óra 34 percig 
szívta a három gramm dohányt!

Az udvarhelyi pipások legkö-
zelebb a Gyergyói-medencéből 
elszármazott, aktív pipázó ibafai 
pap által szervezett versenyre hiva-
talosak, ősszel pedig a hollandiai 
Eindhovenben sorra kerülő világ-
bajnokságon igyekeznek tisztesség-
gel helytállni.

Az udvArheLyieK mindenKit LePiPáLtAK

Minél lassabb, annál jobb

világbajnokokat vertek meg

Szombaton Udvarhelyen immár nyolcadik versenyüket szervezték meg 
a pipaklubosok, melyre kilenc csapat 35 versenyzője nevezett. A női me-
zőnyben Szieber Józsefné másfél órás időeredménnyel utasította maga 
mögé a mezőnyt, a férfiak mezőnyében 2 óra 26 perces eredménnyel az 
egykori világbajnok Horváth Tamás lett a legjobb. Csapatversenyben 
az Udvarhelyi Polgári Pipaklub diadalmaskodott, ami azért is nagy szó, 
mert megelőzték a két világbajnokot is soraiban tudó dombóvári pipa-
klubot, vagy a szintén előkelő helyen rangsorolt budapestieket. „Azt 
hiszem, ez az eredmény sokáig felülmúlhatatlan lesz” – mondja moso-
lyogva Orosz-Pál.

hírfolyam

> Áram nélkül fél Szombatfalva. Vasárnap 
este a Vásártér utcai Junior étterem közelében 
meghibásodott egy transzformátor, vagyis egy 
áramátalakító berendezés, fél Szombatfalva 
pedig áram nélkül maradt. Az Electrica Rt., az 
áramszolgáltató munkacsoportja reggel látott 
hozzá a hiba elhárításához, ám mivel az új al-
katrészeket Csíkszeredából kellett leszállítani, a 
munkálatok délutánig eltartottak. Mint koráb-
ban is tudatták: a rendszer elavultsága, rossz álla-
pota miatt elméletileg bármikor számítani lehet 

hasonló meghibásodásokra, illetve szolgáltatás-
kiesésekre. 

> Csáki Rozália lesz az SZKA elnöke. 
Döntött a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapít-
vány bizottsága: Chris Worman utódja Csáki 
Rozália lesz. Az új elnök megbízatása október-
től érvényes, Chris Worman pedig tervei szerint 
jövő nyáron „vonul” vissza a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítványból. Csáki – aki a napok-
ban az SZKA kötelékében is elkezdi munkáját 
– amúgy a Civitas Alapítvány munkatársa, nem 
idegen tőle tehát a civil szféra, a két alapítvány 

már számos projektben működött sikeresen 
együtt. A témához tartozik, hogy az SZKA a 
korábbi kiírás szerint nemcsak elnököt, ügyve-
zetőt keresett, hanem pénzügyi igazgatót, prog-
ramfelelőst is – ez a pozíció még betöltetlen, 
várják a pályázatokat. 

> Sportbázist avattak Szentegyházán. A 
Szentegyházi Városnapok alkalmával, május 21-
én tartották a szentegyházi multifunkcionális 
sportbázis avatóünnepségét. A nagyszámú ér-
deklődőt vonzó majálisjellegű ünnepség Burus 
Mária Ella polgármester köszöntőbeszédével 

kezdődött, aki üdvözölte a Szentegyháza test-
vértelepüléseiről érkezett vendégeket, majd el-
mondta: a sportbázis teljes egészében még nem 
készült el, apró csiszolnivaló még akad ugyan 
rajta, de a fiatalok máris birtokba vehetik. Az 
eseményen jelen volt Borboly Csaba, megyei ta-
nácselnök is, aki hangsúlyozta az RMDSZ sze-
repét a sportbázis létrejöttében, majd azt emelte 
ki, hogy ahogyan forrást találtak erre a beruhá-
zásra, úgy a turizmust elősegítő beruházásokra 
is sor kerül a közeljövőben. Borboly beszédét 
követően székely zászlóval  ajándékozta meg 
Szentegyháza Polgármesteri Hivatalát. 

KözPénzügyi hivAtAL

Kevés bevallás, 
sok átirányítás  

Székelyudvarhelyen 10 200, jö-
vedelmet megvalósító személy 
élt adóátirányítási lehetőségével 
május 16-ig, ennyien ajánlották 
fel adójuk két százalékát vala-
mely civil szervezetnek. ugyan-
akkor a bevalláskötelesek mind-
össze 86 százaléka tett eleget 
kötelezettségének. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Május 16-ig kellett eleget te-
gyenek a több forrásból 
jövedelmet megvalósító 

személyek adóbevallási kötelezett-
ségüknek, ugyanakkor szintén ed-
dig az időpontig irányíthatták át a 
jövedelmet megvalósító személyek 
adójuk két százalékát valamely civil 
szervezetnek. Mint Katona Hajna, a 
székelyudvarhelyi közpénzügyi hivatal 
személyi adózási osztályának veze-
tője tájékoztatott: idén 10 200-an 
éltek az adóátirányítási lehetőséggel, 
magyarán ennyien tartották adójuk 
két százalékát helyben. „Ez lehetett 
volna több is, hiszen sok olyan sze-
mély van, aki több helyre is átirá-
nyította adója ezen kis részét, avagy 
hiányosan adta le a papirost – ilyen 
esetekben pedig elvész az átirányí-
tott összeg” – magyarázta Katona 
Hajna, majd arra is kitért, hogy tar-
talmilag június 30-ig értékesítik a 
hozzájuk beérkezett felajánlási íve-
ket – ezen időpont után derül tehát 
majd ki, hogy melyik civil szervezet 
mennyi pénzt kapott az akció révén. 
Amúgy közel sem rossz a 10 200-as 
szám, hiszen 2009-ben az átirányí-
tók száma kevéssel 9000 felett volt, 
2010-ben pedig, mint Katona meg-
jegyezte, „súroltuk a 10 000-et”, va-
gyis „növekvő tendenciáról beszél-
hetünk, apránként megyünk felfe-
lé”. Ugyanakkor nem mellékes, hogy 
idén a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány már nem szervezett a 
témában kampányt, vagyis minden 
civil szervezet saját úton kellett rek-
lámozza magát. 

Közel sem ilyen rózsás a helyzet a 
jövedelmet bevallók esetében: az érin-
tettek 86 százaléka tett eleget ezen 
kötelezettségének, Katona Hajna ér-
tékelése szerint pedig általában 12-14 
százalékuk mindig megvárja, hogy a 
hivatal felszólítást küldjön – ezen a 
téren tehát nem sok pozitív változás-
ról lehet beszámolni. 

Hobbiszerű pöfékelésről versenyszerű füstölésre váltottak a pipaklubosok fotó: balázs attila


