
szentegyházi területtulajdonosi unió: őrző nélkül, tolvajokkal

Láncfűrész a gyereknek
Négy fatolvajt értek tetten Har gitafürdő közelében, a csicsói közbirtokosság és az újonnan 

megalakult szentegyházi területtulajdonosi unió területén. A négyből három szinte gyermek:
18, 17, 15 éves. A terület, amit ők és társaik maguk után hagynak, mint a csatatér: kegyetlenül 

megcsonkított fák hevernek szanaszét. Ez a különös mészárlás szinte folyamatos errefelé. > 2. oldal

Fatolvajok garázdálkodásának nyomai a Hargitán. Sokkal nagyob a kár, mint az elvitt faanyag értéke

tíz gól a második napon

Jól játszott
a „székely” csapat
Közel állt a bravúrhoz a magyar 

és a román jégkorong-váloga-
tott a Csíkszeredában zajló EIHC-
torna második napján. Az ukránok 
a magyarokat, a lengyelek a Hargita 
megyei hokisokból álló ro-
mán válogatottak győzték 
le 3–2-re. Ma este játsszák a 
első román–magyar meccset a Vákár 
Lajos Műjégpályán.

Sikaszó: még idén 
kigyúl a fény 543Az egészségügyi

ellátást véleményezték
Kifosztották 
a segélyosztókat
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 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Csíkszereda

Megnyílt 
a Magyar 

Tudomány Háza 
A tudományművelés terén is sze-

retné elősegíteni a magyar–
ma gyar integrációt a Magyar Tu-
domány Háza. Csíkszeredában, a 
megyeházán tegnap délben bemu-
tatott intézmény szolgáltatásai-
val a kutatással foglalkozó 
tudományos műhelyeket, 
szervezeteket és az önálló-
an dolgozó kutatókat kívánja tá-
mogatni.

Székely amnézia
A fatolvajok köbméterenként 

hordták el a közösség biztonságér-
zetét. A falu számára mindig az 
erdő volt a tartalékalap, a „bank”: 
ez fedezte a nagyobb ki-
adásokat, adott új tetőt az 
iskolára, templomépítési 
alapot, árvízsegélyt, ösztöndíjat, 
szarvazatot, koporsót.
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szentegyházi területtulajdonosi unió: őrző nélkül, tolvajokkal

Láncfűrész a gyereknek, avagy utódaink sem fogják vágni
Négy fatolvajt értek tetten Har
gitafürdő közelében szerdán éjjel, 
a csicsói közbirtokosság és az 
újonnan megalakult szentegyházi 
területtulajdonosi unió területén. 
a négyből három szinte gyermek: 
18, 17, 15 éves. a terület, amit 
ők és társaik maguk után hagy
nak, mint a csatatér: kegyetlenül 
megcsonkított fák hevernek sza
naszét. ez a különös mészárlás 
– amelyről lapunk is többször cik
kezett – szinte folyamatos errefe
lé. ladányi lászló zsolt prefektus 
szerint jelentős előrelépés történt 
az utóbbi időszakban, a tulajdono
sok viszont türelmetlenek, mert 
nem látnak reményt a helyzet 
megoldására. 

A különös fenyőhullák csak a 
helyszínre látogatva látsza-
nak: fentről vagy a távolból 

figyelve még mindig összefüggő er-
dőségnek tűnik Hargitafürdő kör-
nyéke. Pedig a fatolvajok most már 
a negyven-ötven éves fákat sem kí-
mélik – csak a minőségi fát viszik el, 
az ághegyeket és a törzsek alsó részét 
ott hagyják. 

– A beteg fák maradtak meg, 
a görbék vagy veresbelűek. Ezek 
rosszat nem visznek. Ezek így 
nőttek fel. Egy szentegyházi ta-
nító nénitől hallottam, hogy az 
egyik fatolvaj a hétéves gyerekének 
láncfűrészt vett születésnapjára... 
Éjjelente jönnek, négy-öt szekérrel, 
vagy tizenöt-húsz ember. Oda ke-
rültünk, hogy fegyvert magammal 
soha nem hordoztam, s az utóbbi 
hónapban muszáj – panaszolja 
Tófalvi Ernő erdész. Ő a csicsói 
közbirtokosság erdőinek őre, ezek 
a szentegyházival határosak, így a 
fatolvajok bele-bele csípnek a terü-
letébe (éppen néhány napja vágtak 
ki két szál fenyőt), sőt az erdészt is 
fenyegetik. 

– A múltkor jöttek, tizennyolcan 
voltak. Elzárták az utat előttem is, a 
hátamnál is. Csákánnyal, forgócsá-
kánnyal és fejszével. Szerencsére a 
végén el tudtam jönni. Eddig örökké 
menekültek, most már nem mene-
külnek, most már kezdtek támadni 
is. Reaborogatják a fákat az útra, 
hogy kocsival ne lehessen járni, sőt 
csapdákat is állítanak – sorolja Tó-
falvi Ernő, miközben a döbbenetes 
pusztítást mutatja, s magyarázza, 
hogyan „vágjuk magunk alatt a fát”: 
az otthagyott csonkok miatt nő a 
bogárveszély, s a meggyérített erdőt 
az erős szél is könnyebben letarolja, 
s az árvízveszély is nagyobb, hisz a 
lehulló csapadék gyorsan lefut a völ-
gyekbe.

Tófalvi Ernő nem először jelzi, 
hogy baj van: néhány szentegyházi 
tulajdonosi társulás elnökével együtt 
több ízben mozgósította a hatóságo-
kat, kilincselt a prefektusnál. 

– Kihez menjek? Kihez lehet 
már menni? Mondják meg, hogy 
nem lesz semmi haladás, s akkor én 
is továbbállok. Vagy előbb-utóbb 
elfogy a fa, és az vet majd véget az 
irtásnak?

az unió az utolsó remény
A szentegyházi erdőlopások már 

évek óta szerepelnek a hazai román 
és magyar nyelvű lapok címoldalain: 
a Szentegyházához tartozó, mint-
egy 3500 hektárnyi erdő a tolvajok 
szabad prédája. Az állami erdészet 
2005-ben abbahagyta a terület őrzé-
sét anélkül, hogy felleltározta és rög-
zítette volna az akkori állapotokat. 
A terület öt tulajdonosi szövetség 
és néhány magánszemély birtoká-
ban van, a pontos telekhatárok sok 
vitát okoznak, s lehetetlenné tették 
a megegyezést. A megoldás egyik 
feltételeként Ladányi László prefek-
tus több ízben javasolta, hogy tömö-
rüljenek unióba, így legalább a külső 
határok világosak lesznek.

– Megcsináltuk az uniót, s az óra 
megállt – véli Lőrincz Imre, a Katlan 
Egyesület elnöke. – Most már nincs, 
amit reánk vessenek. Felmérettük s 
az unióba bekérettük azt a nagy tér-
képet, hogy a külső határok hol van-
nak, s benne melyik egyesület hol 
van, hány emberrel, mit föd le. Min-
denki tudja, hogy hol az övé. Most 
a prefektus kell odategye a „titlut....” 
Már nincs, amit tőlünk kérjenek, de 
oda kerültünk, hogy nem akarják 
a telefont felvenni. Ez a térkép két 
hónapja megvan. Most már köthet-
ne az unió szerződést erdőőrzésre. 
Mi leadtuk a kérést az állami erdé-
szetnek, de szóba se akarnak velünk 
állni. Ők sétáltak ki a 3500 hektár 
erdőből... S most ez sem megy. Nem 
tudom, hogy mi a baj!

az ügyészségen 
kellene kezdeni?
– Valóban nagy a baj – vélekedik 

János Zsolt, a Csíki Magánerdészet 
szakembere, akinek hatáskörébe a 
környékről mintegy huszonötezer 
hektárnyi erdő őrizete tartozik. 

– Általában a mi erdészetünk 
területén nincsenek olyan méretű 
lopások, mint tíz-tizenöt évvel ez-
előtt. Egyedüli a szentegyházi ilyen 
övezet, ahol nagyon el van szabadul-

va a falopás, s ami azzal határos, azt a 
részét fenyegeti inkább: a madéfalvi 
közbirtokosság kb. 370 hektáros te-
rületét, ami benyúlik Szentegyházá-
ra, s a csicsói közbirtokosságét, ami 
szomszédos a szentegyházi tulajdo-
nosokkal. Átjönnek, próbálkoznak, 
levágnak 10-20 köbméter fát, kárt 
okoznak mind a közbirtokosságnak, 
mind az ott lévő erdésznek, aki meg 
kell fizesse a kárt. 

János Zsolt szerint a rendterem-
tést nem is az erdőben, hanem az 
ügyészségen kellene kezdeni: – Mi 
hiába futunk a rendőrökkel, a csend-
őrökkel, hogy elkapjuk a tolvajt. 
Elkobozhatjuk a bűncselekmény 
eszközeit: motorfűrészt, traktort, 
szekeret, de az akták az ügyészségen 
elakadnak, az ügy elsimul.

komoly előrelépés 
néhány problémával
– Komoly előrelépés történt – 

hangsúlyozza Ladányi László Zsolt, 
Hargita megye prefektusa, kiemelve, 
hogy az egyesületek egyesületének 
létrehozása valóban lehetővé teszi az 
őrizet megoldását. – A probléma az, 
hogy mindenhonnan elutasító vá-
laszt kapnak. Nincs egyelőre olyan 
erdészet, amely átvenné adminiszt-
rálásba ezeket a területeket. Mi azt 
kértük a helyi bizottságtól, hogy 
minden egyes birtoklevelet, amit 
megőrzésre ott tartottak a hivatalnál 
– ezekről elég sok vita volt az elmúlt 
időszakban –, adjanak ki, és tegyék 
lehetővé azoknak, akiknek beazono-
sítható a területük, és nem tartoznak 
egyik egyesülethez sem, hogy érvé-
nyesítsék a jogaikat és telekkönyvez-
tessék a területeiket.

A prefektus szerint késlekedést 
okozott az is, hogy eltűntek a tér-
képek a parcellázási tervekkel – de 
ezek, miután a rendőrség is keresni 
kezdte, előkerültek. 

– Az aláírt, pecséttel rendelke-
ző térképek most már megvannak, 
és közösen az erdőfelügyelőséggel, 
a brassói ITRS vezetőivel kértük a 

minisztériumot, hogy egy miniszteri 
rendelettel tisztázzák, melyik az az 
erdészet, amely a környéken a terüle-
tek többségét kezeli, mert abban az 
esetben azt fel lehet szólítani, hogy 
vegye át ezeket az erdőket is admi-
nisztrálásba. Most ez a folyamat 
zajlik. Ekkora előrelépés nem volt ez 
ügyben az utóbbi tizenegynéhány 
évben. 

Ladányi László Zsolt úgy gon-
dolja, hogy most már mindenkinek 
érdeke lesz az erdők őrzése, és reméli, 
lesz előrelépés anélkül is, hogy kö-
telezni kelljen valamely erdészetet 
az átvételre. – Persze ehhez minden 
egyes levágott fát fel kell leltározni 
és egy nulla pontból kell kiindulni – 
véli a prefektus, viszont az állapotfel-
mérésre is csak akkor lesz lehetőség, 
ha már lesz, aki átvegye az erdőket... 

– Igaz, az is egy probléma, és ta-
lán a törvénynek is hibája, hogy egy 
kis kibúvót ad, és hogy nem lehet 
sokkal gyorsabban procedurálisan 
lerendezni azt, hogy ki vegye át 
ezeket a területeket megőrzésre. 
De ha a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, remélem, hogy tudunk 

kötelezni valakit az őrzésre. Most 
ismételten a törvények módosítási 
fázisban vannak, és szerintem min-
denkinek az az érdeke, hogy ne ma-
radjon őrizetlenül erdő, ezért, hogy-
ha esetleg korrekció kell valamelyik 
törvényhez, akkor javaslattevőként 
is meg fogjuk fogalmazni.

Amikor a fatolvajok egyre nö-
vekvő „étvágyáról” érdeklődöm, 
a prefektus arra hivatkozik, hogy 
kevés a rendőrségi feljelentés. – Mi 
a helyzet jogi oldalát próbáljuk ren-
dezni, az illegális kitermelés megaka-
dályozására megvannak a megfelelő 
intézmények, amelyek el kell végez-
zék a feladatukat.

a tettenérés
Az év elején néhány hétig csend-

őrök és rendőrök őrizték a Szentegy-
házáról kivezető utakat. Akkor hall-
gattak a láncfűrészek, aztán ismét 
rázendítettek. Szerda éjjel, amikor 
a csicsói közbirtokosság erdőőre, 
Tófalvi Ernő erdész az általa őrzött 
erdőrészen észrevette a tolvajokat, 
két motorfűrész „serénykedett”. Két 
szekér, négy ló, négy ember (K. V., 
ifj. K.V., Sz. A, Sz. N.) volt az erdőn. 
Mint utólag kiderült, közülük há-
rom tizenéves. Tizenhét szál bélye-
gezetlen fát vágtak le és csonkítottak 
meg. A fák csutaknál mért köbméte-
re 13,5 köbméter, a szekerekre 7,53 
köbmétert raktak fel. 

– A két mennyiség közti különb-
séget a megmocskolt, otthagyott 
fahegyek teszik ki – mondta János 
Zsolt, aki a csendőrökkel együtt ér-
kezett a helyszínre. – Mindannyian 
meg voltunk döbbenve a tettesek 
életkorán – tette hozzá a Csíki Ma-
gánerdészet munkatársa –, nem szá-
mítottunk erre. 

Az erdészet a csendőrséggel kö-
zösen bűnügyi eljárást indított az 
elkövetők ellen, a levágott fákat, a 
fűrészeket és a szekereket elkoboz-
ták. János Zsolt szerint hasonló tet-
tenérés tavaly novemberben is volt, 
a tettes megúszta egy 300 lejes ad-
minisztratív büntetéssel, egy év után 
visszakapta az elkobzott traktort is, 
és most ismét járja az erdőt....

Daczó Katalin

a környezetvédelmi és erdészeti Minisztérium álláspontja

A szentegyházi erdőbirtokosság területeinek kérdésével kiemelten foglal-
kozik a minisztérium – közölte megkeresésünkre a szaktárca sajtóosztá-
lya. „Alárendelt intézményeink és partnereink (pd. a belügyminisztérium 
a Zöld Pajzs program keretén belül) számos ellenőrzési és rendfenntar-
tási tevékenységet folytattak a területen. Ezek az eredmények elsősorban 
kirótt büntetésekre, illetve szabálysértési/bűnügyi eljárások kezdemé-
nyezésére vonatkoznak, ezáltal mintegy tüneti vonatkozásban kezelve a 
problémát. A minisztérium célja a problémának a végleges és mindenki 
számára megnyugtató megoldása, ennek elengedhetetlen feltétele, hogy 
az erdőbirtokosság területeire őrzési és esetleg erdőgazdálkodási szerződés 
legyen megkötve egy, a környéken működő erdészeti hivatallal.”

A közlemény hangsúlyozza: a minisztérium munkatársai azon dol-
goznak, hogy a szerződéskötés a lehető leghamarabb megtörténjen. „A 
szerződéskötés elengedhetetlen feltétele az erdőbirtokosság dokumen-
tumainak elemzése, a társtulajdonosok területeinek beazonosítása és a 
már létező károk/illegális vágások kérdésének tisztázása.” Ez után fog 
megtörténni a szerződéskötés valamely területileg illetékes erdészeti hi-
vatallal, várhatóan a jövő év elején – ígéri a minisztérium.

A hargitafürdői éjszakai tettenéréskor készített felvétel. Gyerekektől lefoglalt láncfűrészek fotó: jános zsolt



Kérdőívek segítségével próbál-
ta felmérni a Hargita Megyei 
Egészségbiztosító Pénztár, hogy 
a megye településeit vezető pol-
gármesterek mennyire elégedet-
tek az egészségügyi szolgáltatók 
tevékenységével. Az elöljárók 
többségének viszont nem a véle-
ménye, hanem az érdektelensége 
tükröződött az eredményben.

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

A Hargita Megyei Egészség
biztosító Pénztár hatvanhét 
helyi önkormányzathoz 

küldött kérdőívet, amelyben többek 
között arra kerestek választ, hogy 
mennyire elégedettek a településen 
dolgozó családorvos tevékenységé
vel, a rendelő felszereltségével, álla
potával, a gyógyszerész munkájával, 
illetve a gyógyszertár állapotával, a 
lakosság szakorvosi, kórházi és sür
gősségi ellátáshoz való hozzáférésé
vel, illetve annak minőségével. 

– Meglepő volt az érdektelenség, 
amellyel a kérdőíveket fogadták – 
nyilatkozta a Hargita Népé nek Duda 
Tihamér, a megyei egészségbiztosító 
vezérigazgatója. – A megszólított 
67 önkormányzat közül többszöri 
megkeresés után is csupán 28 küldte 
vissza a kitöltött kérdőívet.

Ami a felmérés eredményét illeti, 
a válaszoló polgármesterek többsége 
jónak értékelte a településen dolgo
zó családorvos tevékenységét, bár 
volt olyan megjegyzés, hogy nem 
betegközpontú program szerint 
rendelnek, más azt kifogásolta, hogy 
az orvos nem a településen lakik.A 
rendelők állapotát és felszereltségét 
illetően már megoszlottak a vélemé
nyek. Bár a többség ezt is jónak mi
nősítette, néhányan az új, korszerű 
eszközök hiányát említették, több 
településről is jelezték, hogy akár 30 
éves felszerelések is vannak a rende
lőben, és emiatt több alapvető esz
köz már használhatatlan.

A gyógyszertárak, gyógysze rész
ek munkájával szemben nem volt je
lentősebb kifogás, de Gyergyóremete 
például igényelné az állandó szolgá
latot.

A lakosság szakorvosi ellátás
hoz való hozzáférését a többség 
csupán elégségesnek minősítette. 
A felsorolt kifogások között szere
pel, hogy hiány van jó szakorvos
okban, többen is említették, jól 
jönne, ha a szakorvosok vidéken is 
rendelnének, a betegeknek ugyan
is nehézséget jelent eljutni a közeli 
városokba.

Többnyire elégséges minősí
tést kapott a polgármesterektől 
a kórházi ellátás is. Az említett 
negatívumok között szerepel, 
hogy még Gyergyószentmiklóson 
is gondot okoz a nyelvi prob
léma, hogy „menekülnek” a 
betegek a gyergyói kórházból, 
Csíkszentmárton jelezte, hogy 
a kórházi ellátásról nagyon sok 
negatív visszajelzés érkezik a la
kosságtól az önkormányzathoz, 
Csíkszentsimon pedig a gyógy
szerhiányt kifogásolta és azt, hogy 
néha a beteg kell állja a kezelésé
hez szükséges orvosságokat.

A sürgősségi ellátáshoz való 
hozzáférés elégséges és gyenge mi
nősítést kapott. Gyergyócsomafalva 
szerint a sípályák léte indokolná 
legalább egy, mentőautóval ellátott 
elsősegélyközpont létesítését a tele
pülésen, és Csíkszentmihály is hiá
nyolja az augusztusban felszámolt 
mentőállomást. Tölgyes kérte az 
egy váltásban szolgálatot teljesítő 
mentőautók számának növelését 
vagy a gyergyóhollói mentőállomás 
újraindítását, Csíkszentsimon pedig 
azt kifogásolta, hogy nincs mindig 
orvos a mentőn. 

– Minél több a reformnak ne
vezett intézkedés, annál inkább 
padlóra küldik az amúgy is gyenge 
lábakon álló egészségügyi rendszert 
– összegzett a parajdi polgármester.
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Ismert, hogy akit rendkívül súlyos trauma ér, elveszítheti 
emlékezetét: az agy utolsó védekezésként kilúgozza a lelket. Kér-
dés viszont, hogy milyen skálán mérhető az a megrázkódtatás, 
amely társadalmi szinten vezet amnéziához. 

A székelyföldi erdők kiirtása például olyan léptékű tragédia, 
amelynek elviseléséhez maga a közösség átalakulására, szem-
lélet- és identitásváltására volt szükség. Az okozott anyagi kár 
mértékét véve alapul a jelenség helye ott van az elmúlt száz év 
legnagyobb „civil” – nem államok vagy hadseregek által vég-
rehajtott – lopásai, sikkasztásai, panamái között. A veszteség 
mégis erkölcsi értelemben nagyobb: a fatolvajok köbméterenként 
hordták el a közösség biztonságérzetét. A falu számára mindig 
az erdő volt a tartalékalap, a „bank”: ha eleget zargatták, a föld 
termett annyit, ami a napi megélhetéshez kellett, de a nagyobb 
kiadásokat az erdő fedezte – adott új tetőt az iskolára, temp-
lomépítési alapot, árvízsegélyt, ösztöndíjat, szarvazatot, kopor-
sót. A magántulajdonba visszakerült, még meglévő erdők gaz-
dasági potenciálja ma egy keserű szájízzel megkötött üzlethez 
elegendő: mielőtt ellopnák, tulajdonosai inkább eladják értéké-
nek töredékéért. Nyirkos parola ez: sokszor korábbi falopásokból 

összevert pénz jelenti a vételárat. Érthető az erdőt muszájból 
elkótyavetyélők rezignáltsága: a hatóságok látványosan képtele-
nek visszaszorítani a falopásokat, az erdész, a rendőr, az ügyész 
kezéből bántatlanul kerül ki a fatolvaj, és két éjszaka alatt ismét 
lop annyi fát, amellyel kiváltja a büntetést, az elkobzott láncfű-
részt. Az erdőügyek hozadékaként a konokságból megalkuvás, 
a büszkeségből sunyítás, a vérmes kiállásból félrefordulás lett. 
Hősöknek ebben a történetben nincs helye: megverik az erdészt, 
lefizetik a rendőrt, megfenyegetik az újságírót. 

Átalakult a minket körülvevő anyagi világról alkotott felfo-
gás is, a fából vaskarikát csináló ezermester, a maga körül min-
dent hasznosító ember világképe odalett: a tolvajok nem csak 

az ellopott fa árával károsítják meg a közösségeket, hanem szó 
szerint tönkreteszik, megbetegítik az erdőt, elpusztítva a regene-
rálódás esélyét is. 

Igazán megrázó viszont a közösség impotenciájával szembe-
sülni. Székelyföldön valamiért nem akarják tudatosítani, hogy 
az erdőt a székelyek lopják. 

Mindenki tudja, hogy melyik gatter mögött nem volt soha 
egy talpalatnyi erdő, semmilyen örökség. Mindenki tudja, hogy 
ki lop, hol lakik a tolvaj, kik a cimborái, hogy miből tett szert 
vagyonra. Azt is, hogy folytatni fogja a tolvajlást. Mégsem tör-
ténik semmi. A közösség nem veti ki magából a fatolvajokat, 
inkább már megsüvegeli őket. Kiköveteli a torz tiszteletet a zúgó 
gatter, az új autó, a sokemeletes ház. 

Pedig az erdőlopás nem nagy vonatrablás, nem bankrob-
bantás. Nem írnak könyvet, filmforgatókönyvet róla, nem jön 
Francis Ford Coppola, és nem csinál Szentegyházából Corleonét. 
A gumicsizmás, druzsbás bűnözés önpusztítás, a saját tartalé-
kok hisztérikus ütemben való felszámolása a következő generá-
ciók elől. Ilyenre csak az vetemedhet, aki nem érzi magáénak a 
közösséget, amelyben él. És ezért nincs is helye benne. 

Székely amnézia
  NézőpoNt n Burus János Botond
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FElMérés A PolgárMEstErEK KöréBEn

Az egészségügyi
ellátást véleményezték

A hagyományos székely terméke-
ket kínáló vásárok mellett olyan 
fiatal iparművészek és formater-
vezők megmutatkozására ad lehe-
tőséget a ma kezdődő Delikates 
csíkszeredai karácsonyi vásár, 
akik eddig a sepsiszentgyörgyi 
és budapesti piacon próbálkoztak 
termékeik értékesítésével.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Vásárolj szépen! mottóval 
kezdődik ma a Delikates, 
a karácsonyi ajándékok, 

kézművestermékek és ünnepi kellé
kek vására. Olyan fiatal tehetséges 
iparművészek, designerek munkái 
kapnak helyet a vásárban, akik Bu
karestben vagy külföldön végezték 
az egyetemet, jelenleg pedig itthon 
dolgoznak. Mellettük  a kézügyes
séggel megáldott, hobbiszinten tevé
kenykedő személyeknek is felületet 

biztosítunk – mondta el a Hargita 
Népének Varga Csaba szervező. 
A karácsonyi vásár ma délután 17 
órától este 22 óráig, illetve szomba
ton 11 órától 18 óráig tart nyitva a 
csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Líceum aulájában. 

– A kiállítók között színfolt két 
teaház jelenléte, ezek helyi gyógy
növényeket és teakülönlegességeket 
hoznak magukkal, sőt helyben is 

lehetőség lesz a teák megízlelésére. 
Reméljük, kellemes hangulatú és 
színvonalas vásárteret sikerül vará
zsolnunk az iskola aulájában – rész
letezte az esemény különlegességeit 
a szervező. 

Varga Csaba szerint az ehhez 
hasonló rendezvények sikeresen 
működnek már Budapesten, de 
Sepsiszentgyörgyön is: sok csíksze
redai iparművész utazott az előző 
években a Kovászna megyei város
ba azért, hogy kézzel készített, kü
lönleges egyedi termékeit az ünne
pekhez közeledve ott értékesítse. 

– Úgy gondoltuk, a mi váro
sunkban is van hely a fiatal művé
szek számára. Amióta meghirdettük 
a rendezvényt, több mint 40 személy 
jelentkezett, ezek nyolcvan százaléka 
itt él, a többiek pedig Vásárhelyről és 
Sepsiszentgyörgyről utaznak Csík
szeredába, hogy részt vegyenek a 
vásáron – nyilatkozta Varga. 

DEliKAtEs KArácsonyi vásár

Lehetőség a fiatal iparművészek számára
A mi váro sunkban is 
van hely a fiatal mű-
vészek számára. Több 
mint 40 személy jelent-
kezett, ezek nyolcvan 
százaléka itt él, a többi-
ek pedig Vásárhelyről 
és Szentgyörgyről utaz-
nak Csíkszeredába.
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Feltörték a City Parking cég 
szolgálati autóját Gyergyó szent
miklóson, de a híresztelésekkel 
ellentétben az elkövetőt inkább 
az autómagnó érdekelte, sem
mint a kerékbilincsek. Az elége
detlenség viszont érezhető: Me
zei János polgármester parkolá
si intézkedését bíráló szórólapok 
jelentek meg az autók szélvédő
in, illetve a postaládákban.

J. A. 

Napok óta terjed a hír Gyer
gyó szent miklóson, hogy is
meretlen tettesek feltörték 

a City Parking szolgálati autóját, és 
elvitték a kerékbilincseket. Hanesz 
József, a parkolási szolgáltatást végző 
cég illetékese lapunk kérdésére előbb 
cáfolta a történteket, majd rövidre 
fogta a beszélgetést: „Megoldjuk a 
problémát, ne izgassák magukat!” 
Tiszta vizet Gheorghe Filip rend

őrségi sajtószóvivő öntött a pohár
ba, tisztázva: valóban feltörték a 
péntekről szombatra virradó éjsza
ka Gyergyószentmiklóson a City 
Par king egyik autóját, azonban az 
elkövetőt inkább az autómagnó ér
dekelte, nem a kerékbilincsek. Mint 
magyarázta, a kár minimális, az el
követőt vagy megzavarták, vagy 
nem találta eléggé jó minőségűnek 
a lejátszót.

Ugyanekkor nyomdatechniká
val készült színes szórólapok jelen
tek meg több autó szélvédőjén és a 
postaládákban a Virág negyedben, 
amelyeken Mezei János polgár
mestert piros ruhás Mikulásként 
ábrázolják, amint szarvas vontatta 
szánjáról kerékbilincseket oszto
gat. „A polgármesterünk a város 
kerékkötője, minden autós szá
mára van egy piros bilincse!” – ol
vasható a lapon. Mezei János nem 
kívánta kommentálni az esetet.

Feltörték A City PArkinG szolGálAti AutóJát

A kerékbilincseket 
nem vitték el

szurkoljunk együtt Baricz Ger
gőnek! – hívja a gyergyóalfalvi 
Petőfi Sándor Kultúrházba és 
annak udvarára Erdős Ágnes 
igazgató a borzonti énekes ra
jongóit. Ők szombaton, illetve 
továbbjutás esetén vasárnap 
19 órától nagy kivetítőn kö
zösen nézhetik az rtlklub 
X-Faktor műsorát. Baricz Ger
gő annak ellenére, hogy az 
utóbbi héten meglehetősen 
sok negatív kritika érte, jó 
hangulatban készül a megmé
rettetésre.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Finisbe ért az XFaktor 
2011, hétvégén eldől, 
hogy ki lesz idén az 

RTL Klub tehetségkutató show
mű sorának győztese” – áll a keres
kedelmi csatorna sajtóközlemény
ében. A három döntős, Muri Eni
kő, Baricz Gergő és Kocsis Tibor 
először szombaton mérkőzik meg 
a nézők voksaiért. A két legtöbb 
szavazatot kapó versenyző bejut a 
vasárnapi fináléba, ahol eldől, ki 
lesz a nyertes – szintén kizárólag 

a nézők voksai alapján. Vasárnap 
délután XFaktor Nap lesz az RTL 
Klubon, egészen az esti Híradóig, 
melyet 19 órától követ maga a te
hetségkutató showműsor fináléja. 
A nézők az XFaktor eddigi leg
jobb és legérdekesebb pillanatait 
élhetik át újra, Király L. Norbi és 
Müller Attila vezetésével. Szom
bat és vasárnap este a versenyzők 
szülővárosaiból pedig élő helyszíni 
bejelentkezésekkel készül a csator
na, Gyergyószentmiklósról Valkó 
Eszter, Lajosmizséről Barabás Éva, 
Nyíregyházáról pedig Istenes Ben
ce jelentkezik élőben a rajongók 
táborából. A műsor kedvelői az 
XFaktor 2011 sztárjai mellett több 
népszerű és neves zenekart láthat
nak ezúttal is a műsorban. Szom
baton fellép a Magna Cum Laude, 
vasárnap az Omega frontembere, 
Kóbor János. Szintén vasárnap 
visszatér az XFaktor színpadára a 
tavalyi év győztese, Vastag Csaba 
testvérével, a szintén döntős Vastag 
Tamással.

Baricz Gergőt a múlt szombati 
élőadást követően rengeteg negatív 
kritika és támadás érte internetes 
fórumokon, még a saját rajongói 
oldalán is szidták őt az ellendruk

kerek. „Eleinte kicsit zavart, de be
lenyugodtam, hogy ilyen az emberi 
természet” – mondta a Hargita 
Népe kérdésére Baricz Gergő, ki
fejtve, tudatában van, hogy ez a ver
seny a nézői támogatásokról szól. 
Mint magyarázta: utólag fölösle
ges sopánkodniuk azoknak, akik, 
amikor szükség lett volna a támo
gatásukra, nem álltak a kedvencük 
mellé. „Már így is sokat nyertem, de 

az lesz a nyertes, akit minél tovább 
versenyben tart a rajongótábora” – 
szögezte le a borzonti fiatalember, 
hozzáfűzve, örül, hogy szülőföld
jének lakóit büszkeséggel tölti el az 
eddig elért eredménye. Kitartóan és 
következetesen készül a szombati 
fellépésre, és mindent megtesz an
nak érdekében, hogy a fináléban is 
szurkolhassanak neki erdélyi és ma
gyarországi rajongói.

Amíg rászorultakhoz juttatott 
el ajándékot a Gyerekek színes 
sátra német segélyszervezet 
csapata, ismeretlen tettesek 
betörték a közelben leparkolt 
kisbuszuk ablakát, és egy lapto
pot, illetve egyéb javakat tulaj
donítottak el. A megkárosítottak 
300 eurót ajánlanak fel a nyom
ravezetőnek. A történtekért ma
gukat okolják: nem kellett volna 
szem előtt hagyni az értékeket. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A gyergyószentmiklósi ro
mákhoz hozott segélyt 
minap a Gyerekek Színes 

Sátra. A németországi segélyszer
vezet 2003 óta segít a rászorulta
kon, öt esztendeje balánbányai 
székhelyet is létrehoztak. 6065 
gyergyószentmiklósi család ha
vonta e szervezet jóvoltából jut 
élelmiszercsomaghoz, ruhane
műt pedig rendszeresen több száz 
szegénynek hoznak. Ünnepek 
környékén a német segítők kü
lön küldeményeit is továbbítják, 
a fogadott keresztgyermekekhez 
is ilyenkor juttatják el az ajándé
kokat – tudjuk meg az egyesület 
képviselőjétől, Drella Eduárdtól.

Legutóbb, mikor három tég
lagyári családhoz mentek névre 
szóló csomagokkal, a Kárpátok 
utca végén parkolták le autóju
kat. Húsz percet időztek, mire 

visszaértek, betörve találták 
a jármű jobb oldali ablakát, a 
buszból hiányzott egy hátitás
ka, benne egy németországi se
gítő laptopja a kiegészítőkkel, 
valamint pénztárcája az összes 
irattal együtt.

– Nem egy olcsó készülék tűnt 
el, de még nagyobb veszteséget je
lentenek a benne lévő adatok. Ké
rem, ha valaki tud róla, értesítsen, 
300 eurós jutalomra számíthat, 
ráadásul biztos lehet benne, hogy 
nem jelentem fel a rendőrségen 
– közölte a kárvallott Daniel, el
érhetőségként a Drella Eduárd 

telefonszámát adva meg: 0744–
976678.

A laptop és az autón esett kár 
összértéke eléri a 2500 eurót. Sej
tik, hogy a romasor közelében 
történt rablás elkövetői az ott élők 
voltak, de állítják, ez esetben a 
nemzetiség nem számít. Mi több, 
magukat is hibásnak érzik amiatt, 
hogy értéket hagytak szem előtt. 

Az eset nem szegte karitatív 
kedvüket, tovább osztják a csoma
gokat, tegnap a fogadott kereszt
gyermekeknek, ma 200 téglagyári 
családnak 2500 karácsonyi cso
magot visznek.

Kifosztották a Gyerekek színes sátrát. A kár értéke közel 2500 euró

Baricz Gergő. Bízik a rajongótáborában Fotó: bársony bence/rtl-klub

A Vacsárcsi közbirtokosság 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a legelő erdősítése 
Vacsárcsiban című tervét benyújtotta a környezetvédelmi be
leegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilá
gosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron u. 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között (telefon: 
0266–310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljá
rás alatt.

Hibaigazítás. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba érke
zett amerikai könyv és folyóiratadományról szóló cikkünkbe saj
nálatos hiba került: annak küldője a debreceni Bíró Zoltán és Er
zsébet. A több mint 400 kötetből álló értékes könyvadomány csak 
első lépése egy alakulóban lévő kapcsolatnak, a Bíró család ugyanis 
jelezte, további könyveket küldene, felkérve a könyvtár vezetőségét, 
továbbítsa azoknak, akik legnagyobb hasznát veszik.

BAricz GErGŐ: MÁr íGy iS SoKAt nyErtEM!

Az nyer, akit versenyben tart a rajongótábora

MiKözBEn AdoMÁnyoKAt oSztottAK, FEltörtéK A GéPKocSijuKAt

Kifosztották a segélyosztókat
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> Karácsonyi vásár. Második alkalom
mal szervezi meg a karácsonyi vásárt Székely
udvarhely belvárosában a polgármesteri hiva
tal. A Barátoktemploma és a Városháza tér 
közötti szakaszon felállított faházikókban 
mától tizenkét, saját terméket bemutató cég 
kínálja portékáit, főként hentes és péktermé
keket. Bálint Attila, a hivatal sajtóosztályá
nak munkatársa elmondta, hogy karácsony
fadíszítő és betlehemes játszóház pályázatot 
hirdettek meg az iskoláknak, óvodáknak. A 
jelentkezési határidő ma délben jár le, ezután 
a lurkók nekilátnak a központban elhelye
zett húsz fenyőfa díszítésének. A kicsik idén 
is felülhetnek a mesevonatra. Holnap szer

vezik meg az Eötvös József Szakközépiskola 
sportpályáján a disznóvágó bemutatót. A 
város legtöbb intézménye kiveszi részét az 
ünnepből, többek közt a könyvtár, a színház, 
a néptáncosok. Nem maradnak el a zenei 
produkciók sem, fellép Abodi Nagy Blanka, 
az XFaktor székelyudvarhelyi szereplője, 
valamint a Titán együttes Szabó Előddel 
ünnepi koncertet ad a nagyérdeműnek a 
mozi termében. Állandó programként ellá
togathatnak a gyerekek az alkotóműhelybe 
is . A vásár 24ig tart, egy közös énekléssel, 
lampioneregetéssel zárul majd az ünnep. A 
központ autósforgalma legközelebb 27én 
áll helyre. hí

rf
ol

ya
m

évtizedes várakozás után sikaszóban

Még idén kigyúl a fény
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A RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avrămescu utca 4. szám –

a Székelyudvarhely, Villanytelep u. 9. szám alatti székhelyű adós, az Euro Sped Kft. 
jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szervez az annak vagyonállományába 
tartozó alábbi javak értékesítése céljából: 

1. Székelyudvarhely, Fások u. 14. szám alatt található ingatlan (bejegyezve, 
Székelyudvarhely telekkönyvébe 51 465ös szám alatt), amely három irodából, 
előszobából és mellékhelyiségből áll, fából épült betonalapon, cseréppel fedett, a 
hozzá tartozó 1447 m2es területtel.

2. Ingó javak, amelyek az ingatlan klimatizálási rendszerében (fűtés, légkon
dicionálás) konkretizálódnak, s azok belefoglaltatnak a Bálint Csaba szakértő 
(AVEVARtag) által megállapított ingatlanértékbe. 

Az ingatlan kikiáltási ára a hozzá tartozó technológiai felszerelésekkel együtt 
75 000 lej (áfa nélkül). Az árverésre 2012. január 20án 12 órakor kerül sor a jogi 
felszámoló marosvásárhelyi székhelyén (General Gh. Avrămescu utca 4. szám) és 
megismétlődik hetente a pénteki napokon, ugyanazon órában a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek mindazon jogi és magánszemélyek, akik legkésőbb egy 
nappal az árverés időpontja előtt befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvé
teli garanciát, valamint a részvételi illetéket. A befizetésre készpénzben kerülhet sor 
a jogi felszámoló székhelyén vagy átutalással az adósnak a BRD székelyudvarhelyi 
fiókjánál megnyitott folyószámlájára: RO86BRDE210SV18263882100.

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

elkészült a zetelaka községhez 
tartozó sikaszó villanyhálozata, 
melyet a megyei tanács tegna-
pi kihelyezett ülésén született 
döntések értelmében átadtak a 
zetelaki önkormányzatnak, majd 
az electrica villamossági válla-
latnak. a napokban már megkez-
dődnek a rácsatlakozások, így 
több évtizedes várakozás után az 
év végéig kigyúlnak a fények az 
udvarhelyszéki faluban.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tegnap délben két tanács 
is ülésezett Sikaszóban. 
A Hargita megyei önkor

mányzat kihelyezett tanácsülésén 
ellenvetés és tartózkodás nélkül 
döntöttek arról, hogy az általa 
finanszírozott, közel 850 000 lej 
értékű beruházást ügykezelésbe át
adja a zetelaki önkormányzatnak.

Ezt követően a település dön
téshozó testülete szintén egyönte
tű szavazattal határozta el, hogy a 
kiépített hálózatot, hosszabbítási 
lehetőséggel egy évre díjmentesen 
átadja az Electricának.

A Villamosítás Hargita megye 
villanyhálózattal nem rendelkező 
településein elnevezésű program 
keretében megvalósított hálózat 
87 százalékban fedi le a falu ener
giaigényét. 

otthonra talált a „benedek elek-es szellemiség”

Szalagvágás a Mária Valériánál
a benedek elek gimnázium a 
tanévet már a felújított mária 
valéria-épületben kezdte, ahol 
tegnap az iskola tantestülete, 
diáksága, a város elöljárói, poli-
tikusok és az oktatási intézmé-
nyek vezetőinek társaságában 
avatóünnepséget tartott.

hN-információ

Lukács István igazgató rövi
den hosszas kálváriájukról 
beszélt, melyben volt sze

relem, házasság, sőt, szakítás is, 
közben pedig közel álltak ahhoz, 
hogy az épülettel együtt az iskola 
is odavesszen.

– Ezt a háborút megnyer
tük, áldozatok nélkül – mondta 
az igazgató, majd támogatóikat, 
vagyis azok nevét sorolta, akik 
„nem csalták meg Mária Valéri
át”: tanfelügyelőség, RMDSZ, 
városvezetés.

Külön kiemelte, hogy új épü
letük 2007 és 2011 között, vagyis 
a válság ideje alatt vált lakhatóvá, 
„a Mária Valéria újjászületett, re
mélem, az elkövetkező száz évet is 
az oktatásnak szenteli”.

Bunta Levente polgármester 
arról beszélt, hogy 1993ban 
„azon enyves kezek is kiszemel
ték az épületet, amelyek lenyúl

tak más udvarhelyi épületeket 
is”. Tervük nem sikerült, ám a 
felújítással 2007ig kellett várni: 
„az összeg kétharmadát, 1,5 mil
lió lejt a várost állta” – közölte a 
polgármester.

Ferencz S. Alpár főtanfelügye
lő beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a „Benedek Elekes szelle
miség újra otthonra talált”. Györfi 
Tünde Edina a diákok nevében 
szólt: második otthonukká vált 
az intézmény, „megérdemeljük 
ezt az épületet”. Szalagvágás kö
vetkezett, majd a polgármester ki
tartásukért egy oklevelet nyújtott 
át a tantestületnek.

sikaszóban ülésezett a megyei önkormányzat fotó: szász csaba

Négy kisjátékfilm felfűzve egy 
közös szálra, egy ötödik fiktív 
alkotással keretbe helyezve 
– biznisz cím alatt egész es-
tés nagyjátékfilm készítésén 
dolgozik a székelyudvarhelyi 
transikon egyesület. 

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

A Transikon Egyesület ne
ve ez idáig javarészt do
kumentumfilmek révén 

merült fel, aktív tagjai a Duna 
Műhellyel koprodukcióban már 
számos alkotást készítettek el. 
Nemrég váltottak, a fikció irá
nyába nyitottak: négy különálló 
történetet találtak ki, melyeket 
egy képzeletbeli kisfilmes rende
ző furcsa, egyéjszakás sztorijával 
nagyjátékfilmmé gyúrnak össze. 
Már leforgatták Bálint Arthur 
A nagy trükk munkacímet vi
selő kisjátékfilmjét, amelyben 
Gozefini, a székelyudvarhelyi 
bűvész a kulcsfigura. Túlvannak 
Jakab Ervin alkotásának a lefor
gatásán is: a Tombolino egy nyug
díjas vénlegény sorsjegykálváriá
ját mutatja be – a figurát Czintos 
József színművész alakítja, a 
filmkészítési munkálatokat pe
dig Hargita Megye Tanácsa is 
támogatta.

Elkészült ugyanakkor Bálint 
Ibolya romániai újgazdagokra 
fókuszáló, Tökéletes befektetés 
munkacímű kisfilmje is. Hátra
van még Fecső Zoltán fiktív, ám 
valóságon alapuló történetének 
elkészítése.

Fecsőt tévés hírszerkesztő
ként mindig is foglalkoztatta 
a hírek világa. Azt mondja, 
mintha Romániában nem a 
valóságról szólnának a hírek, 
hanem egy képzelt világról. 
Az „infotainment”, vagyis az 
információközvetítés és a szó
rakoztatás egyvelege szerinte a 
politikában is már rég megmu
tatkozik: elöljáróink mintha 
színészként próbálnák meg
győzni a választókat, hogy ők 
a legmegfelelőbbek a közösség 
„igazi valóságának” alakítására 
– Fecső ezen érdekes alapgon
dolatot igyekszik a kisfilm ré
vén visszaadni. 

Ha meglesz a négy film, 
jöhet majd az ötödik, a keret
történet, a „Biznisz”, amelyben 
kiderül, hogy a négy művet egy 
lecsúszott filmrendező (Pálfi 
Tibor, a sepsiszentgyörgyi Ta
mási Áron Színház színésze 
alakítja) készítette, aki kétség
beesetten próbálja eladni alko
tásait. 

Az ily módon összeálló 
nagyjátékfilmet remélhetőleg 
már jövő év végén a nagyközön
ség is megtekintheti, készítőik, 
akárcsak korábbi filmjeiket, ezt 
is igyekeznek majd minél több 
helyen bemutatni, minél több 
szemlére eljuttatni. 

– Folyamatosan alkotunk – 
közölte Fecső Zoltán –, ezzel 
párhuzamosan pedig forráso
kat kutatunk fel, pályázatokból, 
vállalkozók támogatásaiból dol
gozunk. Azt tesszük, amit sze
retünk, esetünkben nincsenek 
komolyabb megkötések, az van 
a filmjeinkben, amit mi is látni 
szeretnénk – fűzte hozzá.

Az alkotó arra is kitért, hogy 
bár alacsony költségvetésből dol
goznak, filmjeik esetében „sok a 
hozzáadott érték”. Statisztáik 
ingyen vállalják a megbízatást, 
magánszemélyektől, vállalkozá
soktól nagy eszköztámogatásban 
részesülnek, gyakran a rendezői, 
operatőri, produceri honorári
umot is megspórolják, illetve a 
szereplők is baráti áron dolgoz
nak, hisz tudják, a Transikon 
nem egy nagy filmgyár, inkább 
egy olyan helyi kezdeményezés, 
olyan alkotóműhely, amelynek 
szárnybontogatása támogatásra 
érdemes.

transikon egyesület

Biznisz: film a filmben
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A tudományművelés terén is 
szeretné elősegíteni a magyar–
magyar integrációt a Magyar 
Tudomány Háza. Csíkszere-
dában, a megyeházán tegnap 
délben bemutatott intézmény 
szolgáltatásaival a kutatással 
foglalkozó tudományos mű-
helyeket, szervezeteket és az 
önállóan dolgozó kutatókat kí-
vánja támogatni.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Több tudományos munka 
születik ebben a térség-
ben, mint amennyit elbír 

– fogalmazott Biró A. Zoltán 

professzor, a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem dé-
kánja, aki a Kolozsvári Akadémi-
ai Bizottság (KAB) Alkalmazott 
Társadalomtudományi Szakbi-
zottsága és a KAM – Regionális 
és Antropológiai Kutatások Köz-
pontja képviseletében vett részt 
az intézményt bemutató tegnap 
déli sajtóbeszélgetésen.

Mint mondta, bár távol esik a 
Székelyföld a nagy egyetemi köz-
pontoktól, így a kutatóközpon-
toktól is, számos – tudományos 
fokozattal is rendelkező – nem-
zetközi szinten is elismert ered-
ményeket felmutató kutató él és 
dolgozik a térségben.

Hangsúlyozta, hogy bár ne-
hezebb körülmények között, de 
vidéken is lehet kutatómunkát 
végezni, az időközben megtele-
pedett felsőoktatási intézmények 
némelyike lehetőséget teremt 
erre.

Tiboldi István, a KAB Ag-
rártudományi Szakbizottságának 
képviseletében elmondta, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia 
szervezeti keretei között műkö-
dik a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság, amely intézményes ke-
retbe fogja össze a tudományos 
fokozattal rendelkező több száz 
romániai magyar kutatót. A bi-
zottság révén kívánják biztosítani 

a hazai magyar tudományművelés 
színvonalát és az összmagyar meg 
a nemzetközi tudományos életbe 
való bekapcsolását.

A Magyar Tudomány Háza 
alapítói között van az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos 
Társasás (EMT) Hargita Megyei 
Fiókosztálya, valamint a Pro Geo-
lógia Egyesület. E két szervezet 
képviseletében Szilágyi József 
egyetemi oktató és Zólya László 
geológus számoltak be a szakterü-
leteken szervezett sikeres rendez-
vényekről.

A Magyar Tudomány Háza 
működésének feltételeit Hargita 
Megye Tanácsa biztosítja.

társadalom

hIrdetéS

hIrdetéSek

Magyar Tudomány Háza nyílt Csíkszeredában

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap;
 a nagyobb tételben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A sz.
Telefon: 0266–336226
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751

Alter tour

Görög
tanulmányút 

Görögországi tanulmányúton ve-
hetnek részt azok, akik jó ered-
ménnyel zárják a munkaerő-el-
helyező ügynökség által indított 
Alter Tour-tanfolyamokat.

A munkaerő-elhelyező ügy-
nökségnél zajló turisztikai 
tanfolyamok európai uniós 

pályázat révén indultak el térségünk-
ben. A projekt fő pályázója az Olt 
Megyei Munkaerő-Elhelyező Ügy-
nökség, a felnőttképzést pedig egy 
bukaresti partner bonyolítja. A ro-
mániai partnerek mellett egy görög 
cég is csatlakozott a programhoz. 

 – A görög partnerek által kidol-
gozott metodológiát követjük az al-
ternatív turizmus képzéssorozatban. 
Célunk, hogy színvonalas szakképe-
sítéssel rendelkező szállodai alkalma-
zottakat képezzünk ki, illetve hogy 
a panzióvezetésben már gyakorlati 
tapasztalatokat szerzett vállalkozók-
nak, alkalmazottaknak diplomát 
biztosítsunk. Ezért jövő évtől üzlet-
kötési tanfolyamot is indítunk, illet-
ve a hegyi útikalauz szakterülettel is 
szélesítjük a kínálatot – mondta el 
Jánó Edit, a munkaerő-elhelyező 
ügynökség osztályvezetője. Közölte 
azt is: az Alter Tour végzősei közül 
hatvanan ötnapos görögországi ta-
nulmányúton vehetnek részt. 



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Lendület, kreativitás és bizakodás – 8. oldal] n [A legkedvesebb díj – 9. oldal] 

a műhely oldalakat 
támogatja:

– Bár mindenki korondiként emlegeti, 
Ön valójában Budapesten látta meg a nap-
világot. Meséljen a körülményekről… 

– Abban, hogy én történetesen Budapes-
ten születtem, nincs semmi különös. Köztu-
dott, hogy miután Észak-Erdély visszakerült az 
anyaországhoz, s erre mifelénk is ismét „magyar 
világ” lett, a Székelyföldről – s így Korondról is 
– sokan „kimentek” Budapestre is, munkát vál-
lalni. (Azt hiszem, akkor keletkezett az a dal is, 
hogy „Meguntam az életemet, felmegyek Bu-
dapestre…) Nos, az én („leendő”) Édesanyám 
is – tizenhét évesen – „felment” Budapestre, 
szolgálni. Valameddig szolgált egy úgyneve-
zett úri családnál (ezek a munkaadói lettek 
aztán a keresztszüleim), majd a – ma is fungáló 
– Szent István Kórházba, a gyermekosztályra 

került, amolyan dadusfélének, később ápoló-
női tanfolyamot végzett, s Budapest ostroma-
kor nővérként tevékenykedett. Hát így szület-
tem én Budapesten, a Szent István Kórházban. 
Aztán a háború után hazajöttünk Korondra, 
s „a pesti gyerekből” örök életére „korondi” 
lett, az éppen aktuális lakhelyétől függetlenül. 
Sokszor eltűnődtem azon, vajon hogyan ala-
kult volna az életem, ha – mint annyian mások 
– mi sem jövünk haza a háború befejeztével? 
Nem tudható. Egy dolog viszont alighanem 
biztosra vehető: élményekben, emlékekben 
s talán még lelkiekben is szegényebb lennék, 
érzelemvilágom, beidegződéseim, tudatom is 
más lenne, szegényesebb, kopárabb – ugyanis, 
gondolom még mindig, amit Korond, a táj, az 
emberek, a falu megadott nekem, azt egy vá-
ros, például Budapest sem tudta volna megad-

ni. Tehát azt kell mondanom: úgy történt jól 
minden, ahogy történt. 

– Korond volt gyermekéveinek színtere, 
Székelyudvarhelyen érettségizett. Milyen volt ez 
a két helység az 1950-es években? 

– Innen, 2011-ből visszatekintve az 1950-
es évekre, nekem úgy látszik, hogy Korond, az 
a nagy falu, boldog, nyugodt falu volt. Ebbe 
a megszépülésbe, nyilván, jócskán, döntően 
belejátszik az is, hogy nekem valóban boldog, 
szép, nyugodt volt a gyermekkorom. Szeret-
tem iskolába járni, s engedtek is a szüleim, soha 
nem hiányoztam, merthogy „mezőre kell men-
ni”, voltak nekem is „szeretőim”, mint minden 
gyereknek, kürtös voltam a pionírcsapatban, 
benne voltam a tánccsoportban, nagyon jól 
sakkoztam, gombfocibajnok is voltam, ren-
geteget fociztunk, csatangoltunk a mezőkön, 
erdőkben… Szóval, olyan volt ez a gyermek-
kor, amilyennek lennie kell. Szerettem olvasni, 
hagyták – mert az én családomban mindenki 
szeretett olvasni, saját kis könyvtárunk is volt, 
én az akkoriban középiskolás, majd egyetemis-
ta nagybátyáimtól mindig könyvet kaptam 
ajándékba. Harmadikos voltam, amikor már 
kezdtem „verseket faragni”, eleinte egy-egy 
Petőfi-verset korondiasítva (pl. Petőfi zor-
don Kárpátokjából „nálam” fenséges Firtos és 
Kalonda-tető lett, az Alföldből Papmocsára 
mezeje, s más mindenféle változtatásokat esz-
közöltem, falum dicsőségét zengedezőn, ha 
már Petőfi ezt megtenni elfelejtette). Volt egy 
szülőföldes vers – a szerzőjére már nem emlék-
szem –, amelyet olyan sikeresen s olyannyira 
korondiasítottam, hogy még az akkori Pionír 
című lap szerkesztői sem vették észre, s harma-
dikos koromban meg is jelent a lapban. „Köl-
tő” lettem. Hatodikos, hetedikes koromban 
már „faliújságot” is „szerkesztettem” saját „mű-
veimből”. Nos, ezek után mondhatom, hogy 
nem volt szép, nyugodt, boldog falu az 1950-es 
években Korond? Végül is, szerintem, minden 
helység, környezet olyan, amilyennek érzi az 
ember, ahogy érzi magát benne. Persze, most 
már tudom, felnőttként „megtanultam”: az 
akkori Korond igazi falu volt, hagyományőr-
ző, a maga szigorú erkölcsi szabályai szerint élő, 
jobbára mezőgazdaságból, állattenyésztésből 
éltek az emberek, a magántulajdon szent volt 
– és mindezekkel egyetemben pezsgett a mű-
velődési élet, országhírű volt a tánccsoportja (a 
gyermekeké is), vitték kóberes („gyékényes”) 
szekereken a négy égtáj felé a már akkor is híres 
korondi „cserepet”, és voltak vízimalmok, de 
már gőzmalom is, posztóványolók, olajütők, 
fungált a két kerámiagyár s az aragonitbánya, 
őszidőben telezengték a falut a kendertörő ti-
lók, szállt a szilvaíz és az aszalódó szilva illata, 
divatban volt a posztóharisnya s a tollúfosztók, 
guzsalyasok, azaz a fonók, s a minden vasárnap 
délutáni verekedések a táncban… Ezek mind 
egységes egésszé szerveződtek a székely falu 
rendje, hagyományai szerint, s a falu lakóit igazi 
közösségé tették… A mai Korond már nem az 
a Korond, s ez valahol természetes is. Ma már 
nem falu, de még nem város, a kettő, a két élet-
forma között keresi a helyét, meglehetősen sok 
„lazaság” közepette… Székelyudvarhely? Ne-
künk, falusi gyermekeknek a város volt. Én egy 
évig bentlakó voltam, s aztán együtt laktam az 
időközben Udvarhelyre került közgazdász bá-
tyámmal, Ákossal, s így egy kicsit „beleláttam” 
a város életébe is. Sok falusias vonása volt még 

akkor, elsősorban a melegséget, nyugodtságot 
illetően. Udvarhelyen is a „Nap”, amely körül az 
én életem forgott, az iskola volt, a gimnázium. 
Én ennek az iskolának nagyon sok mindent 
köszönhetek és köszönök is. Ez az iskola tette 
számomra Udvarhelyt mindmáig szeretett vá-
rossá, s engem büszkévé, arra, hogy udvarhelyi 
diák voltam a „gimiben”. Itt volt osztálytársam 
négy évig Magyari Lajos is. Együtt szerveztünk 
iskolai szintű irodalmi kört, külön irodalmi fa-
liújságot szerkesztettünk, folytonosan szerel-
mesek voltunk, szavaltunk, színjátszottunk, s 
természetesen, verseltünk. Nagy élmény volt 
„élőben” is megismerni Tompa Lászlót és 
Tomcsa Sándort. Udvarhelyi diákkoromban 
(IX. osztályos voltam) jelent meg az első „igazi, 
komoly” versem is, az Ifjúmunkásban. (Záró-
jelben: az is a szülőföldről szólt!) Olyan nagy 
dolog volt ez, hogy még az iskolám is felfigyelt 
rá: a verset kivágták a lapból és egy, a „költőt” 
bemutató szöveggel egyetemben kitették az 
iskolai faliújságra. A dicsőségnél ennek szá-
momra kézzelfoghatóbb haszna is volt. Első az, 
hogy kaptam 147 lej honoráriumot, ami akkor 
nagy pénz volt, s mivel az iskolába címezték a 
küldeményt, az egész suli tudott róla. A másik, 
akkor ennél sokkal fontosabb haszon az volt, 
hogy ezt követően algebrából és mértanból „be 
volt biztosítva”az átmenő jegy… Csodálatos vá-
ros volt Székelyudvarhely akkor is, s számomra 
az marad örökre – mert szép volt, csodálatos 
volt udvarhelyi diákkorom is. 

– A kolozsvári egyetemet olyan személyi-
ségekkel végezte, mint Farkas Árpád, Magyari 
Lajos, Király László, s három évig vezette a Gaál 
Gábor irodalmi kört. Hogyan emlékszik vissza 
egyetemi éveire? 

– A kolozsvári egyetemi évek életem leg-
szebb évei voltak. Az az öt esztendő külön 
fejezet, s olyan gazdag, változatos, hogy napo-
kon át mesélhetnék róla, s akkor sem érnék a 
végére. Így hát csak néhány olyan dologra, tör-
ténésre szorítkozom, amelyek döntő módon 
befolyásolták az életemet. Nos, itt és ekkor ta-
láltam rá a Nagy Ő-re, a verseimben Zsezsének 
nevezett évfolyamtársnőmre, akivel együtt 
vágtunk neki a tanárkodásnak az Érmelléken, s 
az életnek is. Ma is együtt ballagunk elfelé. Az 
egyetemen ismerkedtem meg Király Lacival, 
az Udvarhelyről jött Farkas Árpival, a korán 
elhunyt, tehetséges Balázs Andrással, a szintén 
korán elhunyt, nagytehetségű költővel, Apáthy 
Gézával, Tömöry Péterrel, s természetesen 
„adott volt” Magyari Lajos is. Ahogy mondani 
szokás, sülve-főve együtt voltunk a költészet-
ben… Aztán megcsináltuk 1963-ban a Maxim 
Gorkij Irodalmi Kör helyett a Gaál Gábor 
Kört, amelynek – ma már irodalomtörténeti 
adalék – mi voltunk a kovászai. Én, egészen a 
letartóztatásunkig, az elnöke. Hogy kik jártak, 
olvastak fel, vitatkoztak minden pénteken este 
ebben a körben? Csak néhány név: mi, a fen-
tebb említettek, aztán Kenéz Ferenc, Kocsis 
István, Csiki László, Szilágyi István, Vásárhelyi 
Géza, Gálfalvi György, Vásárhelyről Vári Atti-
la, Szőcs Kálmán, Hodos László, Komán Já-
nos, rendszeresen eljárt a körbe Lászlóffy Ala-
dár, Szilágyi Domokos, Veress Zoltán, Jancsik 
Pál, sokan az idősebb, már befutott és elismert 
szerzők közül – még Nagy István is megfordult 
a körben. Patronálónk, őszinte barátunk pedig 
Bodor Pál volt, az Utunk szerkesztője. 

folytatás a 10. oldalon

Molnos Lajos 70 éves. A pesti fiúból miként lett korondi – 
avagy a korondiból pesti –, hogyan lett ünnepelt költő; milyen 

volt ifjúkora kolozsvári irodalmi élete; no meg miért lesz  
a költő politikussá – ezekre a kérdésekre keresett választ 

Székely Ferenc a „hetvenkedő” költőt faggatva.

Minden helység olyan, 
amilyennek érzi az ember
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– Mi az Ön által vezetett intézmény szerepe a térségben?

– Ezt a kérdést mindig szem előtt tartjuk. Egy-egy esemény, 
projekt tervezésekor és értékelésekor is szempont, hogy az in-
tézmény eleget tegyen feladatkörének. Ez pedig nagyon össze-
tett. Ahhoz, hogy jobban megértsük, valamelyest ismernünk 
kell a megyei szintű kulturális intézményi rendszert, valamint a 
térségben zajló folyamatokat is látnunk kell. A Hargita Megyei 
Kulturális Központ (HMKK) megyei hatósugarú intézmény, 
mely földrajzi adottságaiból adódóan erősebb kapcsolatokat a 
csíki térséggel épített ki. Tudni kell, hogy Hargita Megye Taná-
csának alintézménye, hasonlóan az Udvarhelyszéket átfogó Ha-
gyományőrzési Forrásközponthoz, vagy a Gyergyószárhegyen 
működő Alkotóközponthoz is. Fontosnak tartom érzékeltetni, 
hogy az intézmény tevékenysége tükrözi azokat a társadalmi fo-
lyamatokat, amelyek a térségben zajlanak, és megpróbál választ 
keresni az új kihívásokra. Tevékenységünkben ott van a rendez-
vényszervezés, az oktatás, a módszertani és elméleti munka egy-
aránt. Például foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogyan történhet 
meg a hagyományos népi kultúra megőrzése, átadása, megjele-
nítése, bekapcsolása az élet más területeire is. Ezzel a példával rá 
tudok mutatni arra, hogy egyetlen téma milyen sok tevékeny-
séget generál. Rendezvényként említhető a nagyon népszerű 
és sikeres farsangtemetés. De megjelenik a néphagyományok, 
néptánc, népdalok átadása táborok, vetélkedők szervezésén 
keresztül. A Hargita együttesnek is köszönhetően nagyon sok 
településen van tánccsoport. De megérett az idő a táncoktatók 
képzésére, módszertani, pedagógiai és táncismeretek átadására. 
Ezek a csoportok egyben civilszervezetek is, a helyi közösség 
életében, a helyi identitás őrzésében-építésében nagyon fontos 
szerepet töltenek be. Nem mindegy, hogy a település lakói és 
vezető gondolkodói, hangadói (és itt nemcsak a választott ve-
zetőkre gondolok) hogyan becsülik meg az ő tevékenységüket 
és a szervezeteket működtető lelkes emberek tevékenységét. És 
még nem beszéltem a régi fotók digitalizálásáról, fotókiállítá-
sokról, fotótáborokról, a falusi turizmusban, a megőrzött jel-
legzetes falukép varázsában rejlő lehetőségekről. Összefoglalva, 
az intézményre jellemző, hogy szintetizálva és elemezve építi fel 
rendezvényeit, programjait, igyekszik „megkerülhetetlen” len-
ni a térségben. Fontos számunkra, hogy műfajtól függetlenül 
partnerként, szervezőként, tanácsadóként részt tudjunk venni 
a művelődő közösségek kulturális életében. Nem könnyű, bo-
nyolult, megfoghatatlan, de ez benne a kihívás.

– Értékelje, milyen évet zár a HMKK?

– Év vége van, és már zajlanak az értékelő tárgyalások az 
intézmény munkatársaival. Elmondhatom, hogy nemcsak egy 
évet nőttünk, hanem mennyiségben és minőségben is a növeke-

dés állapítható meg. Habár szeretjük az értékelést, visszajelzést 
kintről megkapni, és becsüljük mind a pozitív, mind a negatív 
visszajelzéseket. Visszatérve az év értékelésére, több mint 150 
projektet bonyolítottunk, 70 helyszínen. Képzési programja-
inkon 32 képző, illetve 24 fotós szerzett akkreditált diplomát. 
Közel kétszáz szervezettel voltunk valamilyen szinten partne-
rek. Számos programunkat újragondoltuk, vagy kibővítettük. 
Gondolok itt a Free Camp Nemzetközi Alkotótáborra, amely-
hez egy visszatekintő kiállítás is kapcsolódott az elmúlt táborok 
anyagaiból. Nagyon jó volt a visszajelzés, de a befektetett mun-
ka is, gondoljunk bele, pályázatok, partnerek, résztvevők, kata-
lógusszerkesztés, sajtókapcsolatok, elszámolások stb. Mindez 
kemény és fegyelmezett csapatmunkával tud megvalósulni. 
Fontos elmondani, nagyon sokan megértették, hogy nyitott 
intézmény vagyunk. Teret is adunk számos olyan eseménynek, 
amelyeket önszerveződő közösségek, civilszervezetek tarta-
nak kézben. Pinceklubunkban egész héten zajlik valamilyen 
tevékenység. Ez különben jelzés arra vonatkozóan, hogy egyre 
nagyobb az igény a családok, civilek részéről a találkozásra, is-
merkedésre, tanulásra, művelődésre, viszont a meglévő, városi 
kulturális terek nem elegendők ezek befogadására.

– Melyek voltak az idei év kiemelkedőbb rendezvényei?

– Olyan események gazdája a HMKK, amelyek vidékünk 
hírnevét is öregbítik. Ez nagy felelősség, hiszen miközben szer-
vezzük, és odafigyelünk, hogy a helyi közösség magáénak vallja, 
szeresse, és büszke legyen rá, ezzel egy időben a kívülről érke-
zettnek is tudni kell tálalni, több nyelven, többféle csatornán 
juttatva el a hírt. De ez nemcsak nyelvi kérdés. Vonzóvá tenni 
azt a helyet, ahol élünk, megtehető a kultúra eszközeivel, de ez 
egy térségi marketing kérdése már, amelyből mi nagyon sokat 
felvállalunk, de talán több is elkelne a jövőben. Itt egy komple-
xebb összefogásra gondolok. Ilyen rendezvény a megyei farsang-
temetés, amelyet az idén Gyergyóremetén rendeztük meg, nagy 
sikerrel, a helyi önkormányzattal közösen. Jövőben Alsósófalva 
lesz a házigazda. A Székelyföld Napokat második alkalommal 
szerveztük meg számos intézmény és szervezet közreműködé-
sével, az idén is a sokszereplős rendezvény összefogása volt a 
feladatunk. A Csíkszeredai Régizene Fesztivált nem kell bemu-
tatni. Úgy érzem, hogy összenőtt a helyiek identitásával, Csík 
számos más értéke mellett az egyik büszkeségünk. Nagyon fon-
tosnak látom hangsúlyozni, hogy olyan szakmai tudás összpon-
tosul szervezési és zenei téren az intézményben, amelyet érté-
kelni kell. A fesztivál új honlappal jelentkezett az idén, érdemes 
böngészni, mert nagyon sok tartalmat, ismeretet tartalmaz. A 
közösségi oldalakon is csoportjai vannak, érdemes csatlakozni. 
Régizenész-utánpótlás zajlik a Régizenei Nyári Egyetemnek is 
köszönhetően. A fesztiválra egész évben készülünk, hiszen a 

tervezés időszakát már korán meg kell kezdeni, a forrásszerzés is 
hatalmas munka. De közben odafigyelünk arra, hogy a közön-
séghez az év más szakaszában is jussanak el régizenei dallamok. 
Sok mindenben vagyunk egyediek. A térségben egyedülállóan 
mi rendezzük meg a Csángó Napot. Hatással vagyunk a kör-
nyezetre, elindítunk folyamatokat. Például a Magyar Kultúra 
Napját, a Kulturális Örökség Napját, a Magyar Fotográfia Nap-
ját mi kezdtük el ünnepelni, és örömmel láttuk, hogy mások is 
kapcsolódnak. Egyediek vagyunk abban, hogy fotótáboraink 
valóságos közösségfejlesztő táborok.

– Milyen új programjuk volt az idén?

– Az idén egyik prioritásunk volt a vidékre való odafigyelés. 
Ez annyiban hozott újdonságot, hogy újragondoltuk, miben 
lehet szorosabbra fűzni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, 
akik vidéken a kulturális életet működtetik. Már januárban 
minden községi könyvtárba eljuttattunk a kiadványainkból 
1-1 példányt, a megyei könyvtár segítségével. Tavasszal alcsíki 
tanulmányutat szerveztünk, melynek témája a kultúrházak, 
emlékházak, műemlékek, tájházak meglátogatása volt. Szintén 
tanulmányutat szerveztünk a Homoródmentére. Végül ősszel, 
társintézményeinkkel összefogva kétnapos képzést szerveztünk, 
melynek során 85 oklevelet osztottunk ki. Nagyon jó visszajel-
zéseket kaptunk, úgyhogy jövőre is folytatni szeretnénk.

– Melyek még a jövő évi tervek?

– Éves programunk tervezetét már összeállítottuk. Folyta-
tódnak nagyobb lélegzetű programjaink: felnőttképzés, képző-
művészeti program, fotóművészeti program, hagyományőrzés 
és természetesen a régizeneprogram. Részt veszünk a megyei 
tanács által koordinált szórványprogramban, ehhez kapcso-
lódóan a hozzánk képest „széleken” élő magyar közösségekkel 
való partneri kapcsolatokat prioritásként kezeljük, és szinte 
minden programunkba beépítjük. Az oktatói, módszertani és 
elméleti tevékenység is folytatódik. Számos tanácskozást terve-
zünk a térségi kulturális szereplőkkel, nyitottak vagyunk olyan 
témákról beszélni, amelyek őket foglalkoztatják. Ez az időszak a 
tervezés időszaka, de nem kell elfeledkeznünk arról, hogy mire 
is építünk. Ahhoz, hogy legyen bennünk kellő lendület, kreati-
vitás és bizakodás, szükséges, hogy munkánkat értsék, értékel-
jék, megbecsüljék. A közelgő ünnepek alkalmából szeretném 
megköszönni a bizalmat munkatársaim nevében is mindazok-
nak, akik velünk együttműködtek ebben az évben, és áldott 
ünnepeket kívánok.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Hargita Megyei Kulturális Központ: számos, 
nagy múlttal rendelkező rendezvényei mellett újabbakat is szervezett, igyekszik meg-
kerülhetetlenné válni a térségben. Az év történéseiről és a jövőbeni tervekről Ferencz 

Angéla, az intézmény vezetője számol be Pál Bíborka kérdéseire válaszolva.

Lendület, kreativitás és bizakodás

uszonkettedik születésnapja közeledtével ér-
demes Kosztolányi Dezső szavaival emlékezni 
jelentőségére: „Csak bot és vászon, / de nem 
bot és vászon, / hanem zászló. / Mindig be-

szél. / Mindig lobog. / Mindig lázas. / Mindig önkívület-
ben van / az utca fölött, / föllengő magasban, / egész az 
égben / s hirdet valamit, / rajongva […] Lelkem te is, te 
is – / ne bot és vászon – / légy zászló.

A fordulat bátor hirdetőjének megszületése után a ha-
zai tömegtájékoztatási eszközök – ahogy akkor mondtuk: 
a massz média (írva: mass média) – jó néhány, számunkra 
akkor még jobbára ismeretlen/szokatlan szótól volt han-
gos nap mint nap. Ilyen volt például a genocídium, diktá-
tor, diktatúra, demokrácia. Ismétlés a tudás anyja – szok-
tuk mondani. Tehát: a demokrácia az a politikai rendszer, 
államforma, amelyben a hatalom a népé. A görög eredetű 
szó jelentése: ’népuralom, néphatalom’. Van gyülekezési, 
szólás- és sajtószabadság, elismerik az állampolgárok sza-
badságát és jogegyenlőségét, röviden: érvényesül a jogál-
lamiság. Ezzel szemben a diktatúra parancsuralmat jelent, 
szokás még erőszakra támaszkodó korlátlan hatalomnak 
is mondani. A diktátor korlátlan hatalommal rendelkező 
államfőt jelent. Románia legutóbbi diktátorát huszonkét 
évvel ezelőtt genocídium vádjával állították bíróság elé. 

A latin elemekből álló genocídium szó  népirtást, egy nép 
vagy népcsoport (tömeg) szervezett legyilkolását jelenti 
(gondoljunk például a temesvári eseményekre). Rá három 
hónapra következtek a marosvásárhelyi események. A 
sajtó és közbeszéd gyakori szavai: atrocitás, manipulálás, 
exodus, diverzió, pogrom. Az atrocitás erőszakoskodást, 
kegyetlenkedést jelent. A pogrom pedig a lakosság más 
nemzetiségű része elleni gyilkolással, erőszakoskodással 
járó hajszát jelent. Amint az már akkor sem volt titok, 
a magyarság elleni támadást vagy arra a biztatást irányí-
tották bizonyos körök. A politikai élet szavával: manipu-
lálták a tömeget. A manipulálás irányítást, befolyásolást 
jelent, általában a közvélemény befolyásolását értjük rajta 
a tömegtájékoztatási eszközök útján, vagyis az újság, rádió 
és televízió felhasználásával (ma már idesoroljuk a számí-
tógépes technikákat is). De a szónok is befolyásolhatja, 
azaz manipulálhatja az embereket. A manipulálásnak 

édestestvére a diverzió. Titkos felforgató, kártevő tevé-
kenységet jelent. Az exodus (egzódus) a politikában tö-
meges kivándorlást jelent. Diverziók következtében vagy 
diktatúrák bukásakor szokott előfordulni a lincselés. Ez 
azt jelenti, hogy egy nekivadult tömeg vagy csoport vala-
kit vagy valakiket bírói ítélet nélkül önhatalmúan kivégez, 
megöl, agyonver. A szó Lynch (lincs) amerikai törvénybí-
ró nevéből származik.

A fenti eseményekre utaló szavak mellett van a helye 
az egykori román titkosszolgálat nevének is. Meghatáro-
zását kolozsvári egyetemi műhelyben készült lexikonból 
írom ide. Securitate ( Departamentul Securitaţii Statului 
– Állambiztonsági Főosztály) = a titkosszolgálat (poli-
tikai rendőrség) megnevezése a kommunizmus idején, 
amelyet 1948-ban hoztak létre és 1989 decemberében 
szűnt meg, illetve szerveződött át 1990 márciusa után. 
Kelet-Európa legnagyobb és legvérengzőbb titkosszolgá-
lata volt: a Ceauşescu-rendszer idején körülbelül 11 000 
ügynöke volt és félmillió informátora. Módszerei a KGB 
mintáját követték: házkutatások, telefonok lehallgatása, 
elfogatások, kivégzések, balesetnek álcázott gyilkosságok. 
Bárkit eltüntettek, aki nem értett egyet a Kommunista 
Párt nézeteivel vagy bírálta a pártpolitikát, esetleg csak 
disszidálni akart.

A (lyukas) zászlóH                     helyesen n Komoróczy György
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– Mit jelent ez a díj a már meglévő díjak: a Romániai Írók Szövet-
ségének Debüt-díja, a Faludy-díj, a Déry-díj, a Radnóti-díj és a József 
Attila-díj után?

– Hogy őszinte legyek, ezen még nem gondolkoztam, de egyál-
talán nem kizárt, hogy a Méhes György-nagydíj marad a legkedve-
sebb díjam. Kolozsváron, a díjátadón is elmondtam, hogy mi otthon, 
Lövétén nem kifejezetten voltunk „kultúrcsalád”, alig néhány könyv 
hevert a ruhásszekrény tetején: egy-két Jókai, egy hatalmas méretű 
Örök imádás, illetve Ráth-Végh István Az emberi butaság kultúrtör-
ténete című munkája. A könyveket mi, gyerekek kezdtük több-keve-
sebb rendszerességgel gyűjteni, az én első könyvem pedig épp Méhes 
György A tizenkét éves felnőtt című ifjúsági regénye volt, az iskolában 
kaptam egy emberöltővel ezelőtt, a „dedikációt” is idézni tudom: 
„II. díj Lázár László I. B osztályos tanulónak szorgalmas munkájáért 
és példás magatartásáért. 1979. VI. 15. Ráduly Emma oszt. ttó.” Vissza-
térve a kérdésre: ha mélyebb értelmet szeretnék tulajdonítani a Méhes 
György-nagydíjnak, akár azt is mondhatnám, hogy ezzel a díjjal megté-
rülni látszik az a bizalom, amivel 7 éves koromban kitüntettek.

– Sokan úgy tartják, hogy csak a nagy kulturális központokban, pl. 
Budapesten vagy Kolozsváron születnek, születhetnek az értékes művek. 
Ez a díj viszont ezt a vélekedést cáfolja...

– Értékes mű bárhol születhet: falun, tanyán, kisvárosban, bör-
tönben vagy luxuskörülmények között is – ezzel semmi újat nem 
mondok. Az viszont tény, hogy általában a nagyobb városokban, 
kulturális központokban élnek a „kánoncsinálók” (egyetemi taná-
rok, ilyen-olyan kurátorok vagy szerkesztők), akik eldöntik, hogy 
melyik szerző munkáját illeti meg az elismerés. Megnyugtató ugyan-
akkor, hogy egy „vidéken” született mű is a figyelem középpontjába 
kerül(het) – bár kissé nehezebben, hiszen nagyon sok múlik a sze-
mélyes kapcsolatokon. Általában a kiadók dolga lenne eljuttatni a 
könyveket a „kánoncsinálókhoz”, de azért nem árt, ha maga a szerző 
is koptatja a lábát saját érdekében. Persze, ezt lehet szerényebben is 
és határozottabban is csinálni – ez már igazán emberi habitus kérdé-
se (emlékezzünk vissza: Tamási Rendes feltámadásában maga az Úr 
parancsolja vissza Énekes bácsiékat a sor végére, hogy ha szerényen 
éltek, várják a feltámadást is szerényen). 

– A Székelyföld az egyik legnagyobb példányszámban megjelenő 
magyar kulturális folyóirat, a holdudvarába tartozó szerzői gárda 
elismerést szerzett magának a magyar nyelvterületen. Legalábbis 

így néz ki az olvasó szemszögéből. Így látja ezt a csíkszeredai szerző, 
főszerkesztő is?

– December 21-én a megyei tanács márványtermében lesz egy 
kis évértékelő, ahol mi, a Székelyföld szerkesztői is elmondhatjuk, 
milyen volt a 2011-es évünk. Erre az évértékelőre készülve számom-
ra is meglepő volt, hány szép és fontos kézirat jelent meg a folyóira-
tunkban bő kétezer oldalon a lap XV. évfolyamában. Munkatársa-
ink is „ügyesek” voltak (számos elismerést föl lehetne sorolni, amit a 
Székelyföld szerkesztői vagy külső munkatársai 2011-ben zsebeltek 
be), de így, év vége felé számomra sokkal fontosabb, hogy olvasóink 
még mindig bíznak bennünk…

– Egymás után jelennek meg szebbnél szebb kiállítású kötetei. Hogy 
csak találomra említsek párat: a zsebkönyvnyi méretű, mintegy minden-
napi olvasásra serkentő Arany-versek. Széljegyzetek Arany Jánoshoz, 
amely a Hargita Kiadóhivatalnál jelent meg, vagy a Siklódy Ferenc gra-
fikussal közösen készített négykezes mű, a Tizenkét vers. Tizenkét grafika 
című kötet a Pro-Print Kiadó gondozásában. De itt van a díjazott Zöld 
című könyv is, melynek verseit Léstyán Csaba illusztrálta. Ennyire fontos 
a szöveg és a látvány egysége?

– A képzőművészethez nem nagyon értek, úgyhogy erre a kér-
désre inkább nem válaszolnék. Ha szépek a könyveim, akkor minde-
nekelőtt a grafikusokat és a kiadókat illeti a dicséret. Annyit viszont 
kívülállóként is látok, hogy illusztráció és illusztráció között óriási 
különbség lehet: Siklódy Ferenc számára csak kiindulópontot jelen-
tettek az én kis verseim, és továbbgondolva azokat teljesen szuverén 
műveket hozott létre, míg Léstyán Csaba klasszikus értelemben vett 
versillusztrációkat készített, ennek ellenére (vagy épp ezért?) a Zöld 
című kötetben teljesebb a szöveg és a látvány egysége. No de, mint 
mondtam, nem értek a képzőművészethez, nem is okoskodok to-
vább, inkább így, nyilvánosan is, megköszönöm grafikus barátaimnak 
és a kiadóknak a szép munkát.

Sarány István

Lövétei Lázár László kapta Zöld című kötetéért 
az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) 

idei Méhes György-nagydíját.

A legkedvesebb díj

Lövétei Lázár László

Kilencedik 
ecloga

„Megfordult a játék: több a vak a hatnál…”
(Faludi Ferenc: Ecloga quinta)

Csillag, hold, satöbbi… – máris itt az este,
s daktilus-lábakon nem ugrál a kecske:
harmat hull az égből, s mint kutyán a bolha,
egyre kövérebb lesz a zöld tinta foltja.

Karámban a nyája – elpihen a pásztor,
már csak mérges szája mordul egynehányszor,
de most nem veszekszik kossal és jerkével,
szélfútta fejében súlyos semmi fészkel.

Alszik az egész föld: nem susog a nyárfa,
s nem mondja, hogy dőljek nyugodtan alája,
hallgat lenn a völgy és idefenn a hegyhát,
szürke szeme semmi érdekeset nem lát...

Aztán elnémul a betűk tarka nyája –
bár a nyomtatott Ő mintha rám vigyázna:
papíron heverve, félig-meddig ébren
várja, hogy a gazda végre visszatérjen.

Szóval: elaludt a meleg nyári éjjel,
s nem nyújtja a verset tücsökcirpeléssel,
bagolyhuhogással… a patak se csobban,
csak a csillogása mutatja, hogy ott van…

Nyugszom tehát én is: miért vágyni többre? –
úgyse lesz már rosszabb, s elviselhetőbb se:
félre, gond, miegymás, s elheverni szépen,
mint a hamis bankó Isten perselyében.

mikor egy rosszindulatú bukaresti mező-
gazdasági tévériportra reagáló, október 
elején megjelent pár soros bíráló jegy-
zet miatt férjemet 1987. december 5-én 

– valószínűleg feljelentés nyomán – kipenderítették 
az újságtól, és a kollegái egyhangúlag megszavazták 
kizárását a pártból, ezáltal megfosztván őt mester-
sége gyakorlásának jogától is, pár órára megingott 
magabiztosságunk, hogy amíg az undorító politikát, rossz 
társadalmi közérzetet lakásunk ajtaján kívülre tudjuk re-
keszteni, addig mi jegyrendszer, diktatúra, személyi kul-
tusz, ütemes taps dacára is itthon vagyunk és kivárjuk a 
végét! Mindig mondogattuk: történelmi pechünk – az, 
hogy egy megalomániás házaspár uralma alatt élünk – 
óriási földrajzi szerencsével is társul: minden azért volt 
elviselhető, mert Romániában éltünk, ahol „hála” a lati-
nos következetlenségnek, a helyzethez való rugalmas al-
kalmazkodásnak, a tudatos feledékenységnek, a hamiskás 
összekacsintásnak, „a kutyák hadd ugassanak, a karaván, 
ha lassan is, de halad” – bölcsességnek még a diktatúra sem 
volt igazán félelmetes, inkább röhejesen abszurd. Egy es-
tét töprengtünk, vívódtunk azoknak a barátainknak tár-
saságában, akik akkor mellettünk voltak és megoldásokat 
sugalltak. Megszabadítottak Erdélyről szóló „veszélyes” 
könyveinktől, azoktól a folyóiratoktól, amelyeket a bu-
karesti magyar nagykövetségről vagy Budapestről hoztak 
megbízható barátok, anyagi segítséget ígértek, ha férjem 
nem talál munkát, kórházi beutalót intéztek volna hosszas 
idegkimerülés kezelésére, ahogy akkoriban a leváltott fe-
jesek átvészelték lefelé vagy felfelé buktatásuk traumáját. 
Felvetették felgyorsított kitelepedésünket is, hisz akkor 

már férjemnek három testvére és édesanyja élt a román 
politika által gyűlölt „baráti és testvéri Magyarországon”.

Nézem a képet, ami azon a hétvégén készült, és hálával 
gondolok azokra a nagyszerű emberekre, akik akkor nem 
fordítottak hátat nekünk, hanem segíteni hozzánk siettek. 
Mindenkit meghallgattunk, gyerekeinkkel is konzultál-
tunk, aztán döntöttünk: vállaljuk ami jön, mindenképp 
maradunk! Nem volt ebben semmi pátosz, semmi hősies-
ség, csak helyzetismeret és pragmatizmus. Tudtunk min-
den hasonló „ellenzéki” megnyilvánulás következményei-
ről, tudtuk, hogy a hatalom nem akar mártírokat, csak be-
fogott szájú közvélemény-formálókat. A vitába szálló vagy 
bíráló elvtársak alól elég volt kihúzniuk a szónoki pulpitust, 
a mikrofont, a tévéstúdió pultját, az évente láttamozott író-
gépet, és a dicsőítő kórus egyszólamában megszűnt a disz-
szonáns hang, még harsányabbá vált a hozsanna.

Hétfő reggel már úgy mentünk iskolába és úgy hagy-
tuk otthon munka nélküli férjemet, hogy sápítozás nélkül 
el tudtam mondani, mi történt, arra is felkészülve, hogy 
a továbbiakban ideológiailag megbízhatatlan tanerőnek 
nyilvánítanak, és fel kell cserélnem a krétát a felmosó-
ronggyal. A párt malmai feltűnően gyorsan őröltek, mert 
a szombati leszámolás után hétfőn már az ország minden 

pártalapszervezetében rendkívüli ülést trombitáltak 
össze, ahol kötelező téma volt a mezőgazdasági for-
radalom eredményeinek méltatása és a rebellis toll elí 
télése. Mint mindig, most is előre leírtam a jegyző-
könyvben a beépített hozzászólók mondókáit, annak 
a listának alapján, amit párttitkár kolleganőm átnyúj-
tott, amikor a prezídium bevonult, aztán szokás sze-
rint felmérőket – akkori szóhasználat szerint: extiket 

– javítottam, de azért füleltem, hátha valami eltér a szoká-
sos semmitmondástól. Azért hevesen dobogott a szívem, 
amikor olyan kollegáim bírálták  férjem krumpliszedéssel 
kapcsolatos írását, akik „velemmel együtt” két hónapon 
keresztül a fizetésüket nem tanításért, hanem a gyerme-
kek kizsákmányolásában való közreműködésükért kap-
ták, hogy a „mezőgazdasági össztermelés rohamosan gya-
rapodjon”, és a százezer tonnaszámra exportált krumpli 
mellett harmadszedésből gubicsnyi gumók kerülhessenek 
a bukaresti dolgozók asztalára is.

Pár nap múlva egy fontos beosztású ismerős, filmekből 
ellesett, konspirációs véletlen találkozásnak álcázott beszél-
getés közben odasuttogta az információt, hogy bőrkabáto-
sok jártak be lakásunkba, valószínűleg lehallgatnak minket. 
Akkori naplómból idézem: „Olyan fáradt és kiábrándult 
voltam, hogy csak megvontam vállamat. Amíg hazaballag-
tam, a tapstéren éppen egészet ütött az óra, nevethetnékem 
támadt, mert ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ütött a 
párt órája! Elképzeltem, miket fognak ezek tőlünk lehall-
gatni! Mit tegyünk? Ahogy magunkat ismerem, nyuszi-
ként élni a saját házunkban nem tudunk, pánikba esni nem 
tudunk! Vagyis le vannak ejtve, hallgassák csak!”

Az idő nekünk játszott és minket igazolt.

A krumpli nem gránát
A                      FEHÉR-FEKETE FOTÓK (96.) n Váli Éva



folytatás a 7. oldalról
Sokszor még száznál többen is összegyűltünk 
egy-egy pénteken este a körben. Nem csoda 
hát, hogy „rossz vége” lett a dolognak: 1965. 
december 8-án, a hajnali órákban eljött a „fe-
kete kocsi” ötünkért: Farkas Árpádért, Apáthy 
Gézáért, Király Lászlóért, Magyari Lajosért és 
értem – s ugyanebben az időben a szüleinknél 
is megejtették az első házkutatást (hozzánk, 
Korondra még kétszer tértek vissza). Hogy úgy 
mondjam, lefejezték az elvtársak a Gaál Gábor 
Kört, amely majd csak évek múlva „tért ma-
gához”, Egyed Péteréknek, Szőcs Gézáéknak 
köszönhetően… De hát ez a része a dolognak 
akár egy „külön misét” is megérne, úgyhogy 
„ugorgyunk”, ahogy azt Pósalaky úr mondja 
Nyilas Misinek. Tehát volt a szerelem, a bará-
tok, a nagyszerű évfolyam, a nagy kirándulá-
sok, focimeccsek – és az irodalmi kör. Ekkor 
kezdtünk már rendszeresen közölni az Utunk-
ban, Igaz Szóban, Korunkban, Ifjúmunkásban 
is. Lászlóffy Aladár megszerkesztette a Vitorla-
ének című antológiánkat, olvashattuk az első 
„komoly” kritikákat, leadtam a kiadóba az első 
(gyermekvers)kötetem kéziratát, amit el is fo-
gadtak, aztán lezárult az „ügyünk” a szekuval, 
szerencsésen megúsztuk, nem ítéltek börtönre, 
csak eltiltottak bizonyos ideig a közléstől és a 
szerkesztői munkától, jött az államvizsga, s 
mentünk tanítani. Egyszóval: szép volt, nagy-
szerű volt – kár, hogy örökre elmúltak azok a 
páratlan, felejthetetlen egyetemi évek is. 

– 1966–1968 között egy olyan faluban 
tanított – Éradony –, ahol a harmadik For-
rás-nemzedék egyik legtehetségesebb költő(nő)
je, Adonyi Nagy Mária született és nevelkedett. 
Tudtak egymásról? 

– Én 1966. szeptember elsejével kerültem 
az Érmellékre, Éradonyba, magyar nyelvet és 
irodalmat – s katedra-kiegészítésként hol fizi-
kát meg testnevelést, hol pedig történelmet és 
földrajzot – tanítani. Leendő feleségem, Zsezse 
(Sárika) a szomszéd faluban, Érottományban 
lett tanár. Adonyi Nagy Máriát – aki akkor 
még csak Nagy Mária volt – nem volt ahon-
nan ismernem. Ha jól tudom, akkoriban Szé-
kelyhidra járt középiskolába. Nem tudom, 
írogatott-e már – viszont sajnálom, hogy 
mostanában nem ír, avagy ír, de nem közöl. 
Diákként nem keresett meg soha – így hát a 
megismerkedésünk évekkel későbbre maradt, 
a kötete megjelenése utánra. 

– Ön nemcsak költő, író, szerkesztő, de fordí-
tott is. Kitől és mit? 

– Első közlésem az Utunkban egy versfor-
dítás volt, Tiberiu Utan A cseresznyefa című 
versének a fordítása. Akkoriban, egyetemista 
koromban, elég sokat fordítottam, főleg a kor-
társ román költőktől (Ana Blandiana, Ioan 
Alexandru, Leonida Neamţu és mások), még 
oroszból is próbáltam magyarítani. Aztán 
alábbhagyott a buzgóság. Nem vagyok rend-
szeres fordító. A fordítás, különösen a versfor-
dítás nagyon nehéz, „babra munka”. Sokszor 
hetekbe is beletelt, amíg a megfelelőnek vélt 
szót megtaláltam. Verset fordítani szinte re-
ménytelen próbálkozás. Visszaadni a vers han-
gulatát, érzelmi töltetét, gondolati gazdagságát 
meg lehet próbálni, több-kevesebb sikerrel. 
Prózát lefordítani viszonylag könnyebb, de 
csak viszonylag. Ahogy teltek az évek, egyre in-
kább úgy gondoltam, amíg van saját megírni, 
elmondanivalóm, kár az időmet lényegében 
reménytelen vállalkozásokra pocsékolnom. Az 
elmúlt években úgy adódott, hogy a kolozsvári 
városi tanács jóvoltából valóra tudtam váltani 

egy régi tervemet, s megszerkesztettem a je-
lenleg Kolozsváron élő és alkotó költők és írók 
kétnyelvű, külön-külön antológiáját. A verskö-
tet címe: Un pahar cu lumină – Pohárnyi fény 
(2005), a prózáé pedig Lumea fără mine – A 
világ nélkülem (2007). Több mint 400 oldalas 
mindkét kötet. Nos, e munkálkodások közben 
úgy adódott, hogy nekem is kellett fordítani 
(mert sok volt az anyag, és szorított az idő). 
Hát fordítottam, tizenvalahány költőtől és 
tizenvalahány prózaírótól. Az elején nehezen 
ment, idegesített ez a „babrálós” munka – az-
tán belejöttem, s élveztem. Mostanában ismét 
fordítgatok, de nem akarom „túlzásba vinni”. 
A saját „portámon” akarok maradni, ugyanis 
az utóbbi években nagyon elhanyagoltam, ide-
je rendet tenni. Szerencsére vannak olyanok is, 
akik a műfordítást tekintik hivatásuknak, így 
aztán a világ irodalmának értékes alkotásai ma-
gyarul is hozzáférhetőek lettek, lesznek. 

– Mi késztette Molnos Lajost, az írót, hogy 
1990-ben a tollat felcserélje a mikrofonnal, s po-
litikai szerepet vállaljon? 

– Én a közösségemért, a romániai magyar 
nemzeti közösségért tenni, cselekedni akaró, 
igyekvő embernek, amolyan közszolgának 
tartom magam – s nem politikusnak. Annál is 
inkább nem, mert sajnálattal tapasztaltam, ta-
pasztalom, hogy a politikusok zöme nem köz-
szolga, hanem főállású ügyeskedő, önszolga. 
Egyébként, a „státusomtól” függetlenül: nem 
cseréltem fel a tollat semmivel. Az igaz, hogy 
szépirodalmat (verset, prózát) kevesebbet ír-
tam, de rendszeresen írtam és publikáltam 
úgynevezett újságcikket, jegyzetet, reflexiót. 
Kellett is, hiszen a közszolgálat, közösségszer-
vezés mellett, az elmúlt húsz évben több lapot 
is főszerkesztettem, évi átlagban kettőt-hármat 
is. Ilyenek voltak: az Unitárius Közlöny, az Er-
délyi Híradó, az RMDSZ Kolozs megyei szer-
vezetének Puntea című román nyelvű lapja, a 
Magyar Közélet, Tinikoktél, s most is három 
lapot főszerkesztek, a Diákabrakot, a Géniuszt 
és a KözLapot. S rendszeresen jelen voltam 
mindmáig a kolozsvári Szabadságban is. Ha 
nem „vetem bele” magam a közéletbe, meg-
lehet, néhány kötettel többet mondhatnék a 
magaménak – de hát az 1989-es forduláskor 
itt voltam, s másként nem tehettem. Igen, mert 
ismét „bejött” Korond! Az a közösség, amely-
ben felnőttem, amelynek szokásai, erkölcse be-
lém ivódott. Abban a közösségben a Segíts ma-
gadon, s az Isten is megsegít! mondás nem volt 
puszta szólam. Az életfelfogás lényegét fejezte 
ki. Mondhatnám azt is, hogy „eleve” érdekelt 
mindig, hogy mi történik velem, velünk, mi 
zajlik körülöttünk, s mit kellene, hogyan kelle-
ne változtatni a rossz helyzeteken. A Gaál Gá-
bor Körben is azért lett „rossz vége” a péntek 
esti vitáknak, mert mindannyiunknak folyton 
„bejött” a maga Korondja, az elvtársak szerint 
rendszer- és népellenesség „képében”. Később 
a Hargitától és a kolozsvári Igazságtól is azért 
rúgtak ki, mert újra és újra „bejött” Korond, 
s már nemcsak rendszer- és népellenesség, ha-
nem románellenesség, revizionistaság képében 
is. Természetes volt tehát, hogy a változás után, 
amikor végre lehetőség adódott az önmagunk-
ért való cselekvésre, nem álltam félre: nem 
hagyta Korond. Nem volt könnyű időszak. 
Sok felelős funkcióm volt az RMDSZ-ben is, 
civilszervezetekben is. Húsz éve városi tanácsos 
vagyok Kolozsváron, volt huszonhét perem a 
rossz emlékű kolozsvári bíróval, nacionalizmus, 
izgatás vádjával letartóztatási parancsot adtak 
ki ellenem, el is ítéltek, első fokon, 37 napi bör-
tönre – s mindezt dicső „demokráciánkban”… 
Csoda hát, ha a lírai költemény szerényen hát-

rébb húzódott?!.. Szóval, mozgalmas, izgalmas 
volt ez az utóbbi húsz esztendőm is, s néha azt 
is majdnem elhiszem, hogy nem töltöttem el 
hiábavalóan. 

– 1997-ben ott volt Pusztakamaráson, Sütő 
András 70. születésnapján, amikor Sebesi Káren 
Attila színész elszavalta az eseményre írt versét. 
Ezt tiszteletből tette vagy valóban Sütőt szellem-
testvérének érzi? 

– Sütő Andrást valamikor 1970-ben volt 
szerencsém személyesen is megismerni. Élete 
utolsó éveiben – különböző közös ügyek in-
tézése folytán – meglehetősen sokat beszélget-
tünk, élőszóban s telefonon is. Én Sütő Andrást 
mint embert nagyon szerettem és tiszteltem, s 
mint írót a magyar irodalom legnagyobbjai 
közt tartok számon. Kevés olyan írónk van, 
aki olyan szépen tudott írni (és beszélni is) 
magyarul, mint Sütő András. Őt olvasva döb-
benünk rá, hogy milyen csodálatos is ez a mi 
édes anyanyelvünk, a magyar. Pusztakamarási 
felköszöntésén természetes, hogy ott voltam. 
Szerencsés vagyok, mert azelőtt is jártam pár-
szor nála, amikor otthon volt a falujában. Igen, 
én is egyik szellemi kistestvérének tartom ma-
gam. 

– Valamikor boldog akart lenni minden-
áron... Mostanában miért nem akar? 

– Azt hiszem, nincs olyan értelmes ember, 
aki ne akarna, ne szeretne boldog lenni – még 
akár „mindenáron” is. Legfennebb abban kü-
lönbözünk egymástól, hogy ki mit ért, gondol 
boldogság alatt. Az egyik, mondjuk, a gaz-
dagságot, a másik a hatalmat vagy sikert stb. 
Amikor én boldog szerettem volna lenni min-
denáron, nyilván, nem voltam éppen boldog. 
Egyébként miért tagadnám, hiszen nem szé-
gyen: életemben elég sokszor voltam boldog 
is. Ami pedig a jelent és a jövőt illeti: már nem 
akarok boldog lenni, főleg nem mindenáron. 
Mégpedig azért nem, mert… De álljon itt in-
kább a (Be)vallomásom: „Végre ma délben /
néhány perccel a / harangszó előtt / megany-
nyi tépelődés latolgatás/gyötrődés / lelki her-

cehurca / nekigyürkőzés / satöbb satöbb után 
/ eldöntöttem / lesz ami lesz / de én boldog 
vagyok!/ Bevallom/ kimondottan csodálom 
magam.” 2010. május 7-én történt mindez, 
s azóta is tartom eme nagyszerű elhatározá-
somhoz magamat. Hát ennyit a boldogságról, 
momentán. 

– Márki Zoltán azt írta a Megtalált ősz 
című verseskötetéről, hogy költői magatartás-
formája sokszor bánatos, mélyről jövő keserűség 
fojtogatja. Ez valóban így van? 

– A Márki Zoltán által említett „mélyről 
jövő keserűséggel” az a helyzet, hogy én ma-
gam sem vagyok tisztában vele. Azt sem tu-
dom, hogy igazából létezik-e. Az anekdotabeli 
székely bácsi jut eszembe magamról. Mivel-
hogy nem ismerte a teknősbékát, azzal vágta ki 
magát a falubeliek előtt, hogy „ez vagy valami, 
vagy menyen valahova”. Annyi bizonyos, hogy 
eléggé a hangulatok embere vagyok, hajlamos 
a melankóliára, úgymond, a „búslalkodásra”. 
Hamar jön ez a hangulat, hamar el is múlik. Ha 
mégis van bennem keserűség is, az onnan ered-
het, hogy volt szerencsém az életben sokakban 
és sok mindenben (eszmében, zászlóban) csa-
lódni. Meg aztán az is belejátszhat, hogy soha 
nem voltam elégedett önmagammal. Alapjá-
ban véve optimista vagyok, sokszor már-már 
hurráoptimista is, s úgy gondolom, hogy ez 
az úgynevezett keserűség, bánatosság egyfajta 
természetes fék, vödör hideg víz, hogy ne ra-
gadjon el túlságosan a lelkesedés, hiszékenység 
– s ez fordítva is működik: az optimizmus is jó 
fékezője mindig a nekiveselkedő búvalbélelt-
ségnek. (Lám: jön ismét Korond , s helyre teszi 
a dolgokat a nehéz helyzetekben is!) 

– Ha az Úr is úgy akarja, mit szeretne még 
megírni, mi van még a fiókban? 

– Hogy mi van a tarsolyban? Hát erre én is 
kíváncsi vagyok – s ezt a szó valós értelmében 
mondom. Az a helyzet ugyanis, hogy van ne-
kem három darab jó nagy műanyag zacskóm, 
jó félvékás mindegyik. A közéleti nagy tevés-
vevésben, mint már mondottam, a tollhoz sem 
lettem hűtlen. Írtam verset is, prózát is, lektűrt 
is – csak éppen nem volt időm „foglalkozni” 
velük, mert valami közösségi ügy adódott, így 
hát beletettem a zacskóba. A verset, verscsí-
rát a versesbe, a prózát a prózásba, a többit az 
egyebek közé. Az évek során mind a három 
zacskó alaposan megtelt, összegyűlt néhány 
kilónyi iromány. Egy ideje ezekkel foglalko-
zom: átnézem, szelektálom. Úgy saccolom, 
egy-egy testes kötetrevaló minden tasakból 
kikerül. Aztán kezdek visszatérni a gyermek-
irodalomhoz is – meséket, verses meséket is 
írogatok, ezekből is maholnap összegyűl egy 
kötetrevaló. Tehát: volna a tarsolyban „nyers-
anyag” bőven – s remélem, ha Isten is megsegít, 
könyv is lesz belőlük, s belátható időn belül. 
Ehhez persze az is szükséges, hogy felülkere-
kedjem „eredendő” lustaságomon, meg aztán 
(s talán ismét Korond „segítségével”) értelmét 
lássam az írásnak. Mostanában ugyanis nem 
vagyok meggyőződve arról sem, hogy bárkit is 
különösebben érdekel a szépirodalom, s pláne 
a vers. Remélem, s nagyon, hogy hamarosan 
rájövök: tévedtem. 

– Adja Isten, hogy így legyen!
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Minden helység olyan, 
amilyennek érzi az ember

Molnos Lajos költő, író, szerkesztő, politikus 1941. december 1-jén született Budapes-
ten. Iskoláit Korondon és Székelyudvarhelyen végezte, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai Egye-
temen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1966). Tanított Éradonyban 
és Ottományban, majd később újságíró a csíkszeredai Hargitánál. Kolozsvárra költözve, előbb 
az Igazság című megyei lap, majd az Utunk belső munkatársa. Az 1989-es változások után 
vállal politikai szerepet az RMDSZ-ben és a városvezetésben. 

Kötetei: Csigahívogató (gyermekversek, Bukarest, 1967); Szoborfaragó (versek, Forrás, 
Bukarest, 1969); Hazatérések (versek, Bukarest, 1978); Udvaromban vén diófa (gyermekver-
sek, Bukarest, 1979); Megtalált ősz (versek, Kolozsvár, 1981); A megérkezés (versek, Buka-
rest, 1986); Melyik nap a péntek? (karcolatok, elbeszélések, Bukarest, 1987); Akkor én, Alajos 
(gyermekversek, Bukarest, 1990); Néhány tudnivaló a Csendes-óceánról (válogatott versek, 
Kolozsvár, 1997).



Teljesen felújítva várja a zsögödi 
kultúrotthon épülete, hogy ismét 
benépesítsék a helyiek. Csíksze-
reda költségvetéséből több mint 
700 ezer lejt áldoztak a célra. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Megtörtént a csíkzsögödi 
kultúrotthon technikai 
átvétele a csíkszeredai 

önkormányzat részéről a tegnapi 
nap folyamán. 

– A szerződésnek megfelelően 
a kivitelező befejezte az utolsó si-
mításokat is – nyilatkozta lapunk-
nak Antal Attila, Csíkszereda al-
polgármestere.

 A korábban romos állapot-
ban levő kultúrház épületét szinte 
teljes egészében fel kellett újítani, 
hogy ismét közösségi rendeltetése 
lehessen. – Meg kellett erősíteni a 

falakat, az épület hátsó részét teljes 
egészében újjá kellett építeni – szá-
molt be Antal. Ennek finanszírozá-
sát teljes egészében Csíkszereda ön-

kormányzata vállalta magára, ami 
több mint 700 ezer lejt jelentett a 
helyi költségvetésből. Kialakítottak 
egy nagy előadótermet, konyha, 

mosdók és öltözők is helyet kaptak 
az épületben, továbbá egy korszerű 
fűtésrendszert is felszereltek. 

– Fontosnak tartottuk, hogy 

ez a felújított épület a helyi közös-
séget tudja ismét szolgálni a kultu-
rális rendezvények terén, emellett 
pedig akár magánszemélyek is tart-
hatnak benne különböző rendez-
vényeket, keresztelőket, lakodal-
makat, ünnepi ebédeket, ahogy ezt 
más ilyen jellegű közösségi épület-
ben is szokás – részletezte az alpol-
gármester. Ugyanakkor remélik, 
hogy a felújítást követően külön-
böző kulturális egyesületek számá-
ra is megfelelő helyiségként szolgál 
majd az épület, és szeretnék, ha a 
későbbiekben a zsögödi közösség 
fenntartaná a létesítményt és ismét 
fellendülne ennek köszönhetően a 
kulturális élet a városnak ebben a 
részében is. – Még nincs működte-
tője az épületnek, azonban folynak 
a tárgyalások arról, hogy kinek az 
ügykezelésébe kerül majd a létesít-
mény – összegezte az elöljáró.
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Már csak a Működtető hiányzik

Felújított kultúrotthon Zsögödben

 fotó: csíki zsolt



Közel állt a bravúrhoz a magyar 
és a romániai jégkorong-válo-
gatott a Csíkszeredában zajló 
Euro Ice Hockey Challenge tor-
na második napján. Délután az 
ukránok a magyarokat, este a 
lengyelek a Hargita megyei ho-
kisokból álló román válogatot-
tak győzték le 3–2-re. Ma este 
játsszák az első román–magyar 
meccset a Vákár Lajos Műjég-
pályán.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Meglepően jó játékkal 
rukkolt elő tegnap  Len-
gyelország ellen a 19 

székellyel felálló román jégkorong-
válogatott a Vákár Lajos Műjégpá-
lyán zajló EIHC-torna második 
napján. A két csapat utoljára egy 
hónapja Lengyelországban ját-
szott egymás ellen szintén Euro Ice 
Hockey Challenge tornán, akkor 
a házigazdák elsöprő, 9–0-s sikert 
arattak. Tegnap azonban meg-
dolgoztak a lengyelek az egygólos 
győzelemért.

Habár az első harmad gól 
nélkül zárult, a székelyek többet 
támadtak és több volt a gólhely-
zetük is. A szünet előtt kettős 
emberelőnyben hokizhattak Tom 
Skinner tanítványai, ám ezt sem 
sikerült gólra váltani. A második 
harmad elején a hazaiak folytatták 

a rohamokat, a 27. percben Nagy 
István révén pedig megszerezték a 
vezetést. A gól után a játék 180 fokot 
fordult, a lengyelek „beköltöztek” a 
román válogatott védőharmadába, 
az egyenlítés viszont csak az utolsó 
játékrész elején született meg. Há-
rom perccel később a vendégek a 
vezetést is megszerezték, 11 perccel 
később növelték előnyüket, ame-
lyet egyre faragott Péter az utolsó 
előtti percben, az egyenlítés viszont 
elmaradt.

A magyarok is nehezen adták 
meg magukat, kétszer is vezettek, 
ám az utolsó harmadban az ukrá-
nok fordítani tudtak.

Sajnos, a torna első két nap-
ja eddig nem vonzott túl sok 

hokidrukkert, a Vákár Lajos Mű-
jégpályán az EIHC három leját-
szott meccsén 1700 néző volt.

Eredmények, műsor
Magyarország – Ukrajna 2–3 

(1–1, 1–0, 0–2) /Galanisz (6.), 
Somogyi (28.), illetve Miknov 
(16.), Kiricsenko (42.), Bondarjev 
(50.)/.

Románia – Lengyelország 
2–3 (0–0, 1–0, 1–3) /Nagy (27.), 
Péter (58.), illetve Slabon (44.), 
Laszkiewicz (46.), Kolusz (57.)/.

A további műsor (zárójelben 
a kezdési időpont): ma: Ukrajna 
– Lengyelország (15), Románia 
– Magyarország (18.30); holnap: 
Románia – Ukrajna (14.30).

Sport

Küzdelmes mérkőzésen nyertek a lengyelek a román válogatott ellen

hirdetéseK
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> Kézilabda. A francia válogatott 
jutott elsőként az elődöntőbe a brazíliai 
női kézilabda-világbajnokságon, miután 
a negyeddöntőben 25–23-ra legyőzte a 
háromszoros címvédő Oroszországot. 
A második mérkőzésen Angola sokáig 
nagy küzdelemre késztette a dánokat, de 
végül érvényesült a papírforma, és az eu-
rópaiak 28–23-ra győztek. Norvégia az 
előzetes esélyeknek megfelelően legyőzte 
Horvátországot (30–25), szomszédaink 
erejéből csak a tisztes helytállásra futotta. 
A nap záró mérkőzésén Spanyolország 
óriási csatában 27–26-ra legyőzte a házi-
gazda brazilokat.

Eredmények, negyeddöntő: Francia-
ország – Oroszország 25–23, Angola – 
Dánia 23–28, Horvátország – Norvégia 
25–30, Brazília – Spanyolország 26–27. 
Az elődöntő párosítása, ma: Franciaország 
– Dánia (21.15), Norvégia – Spanyolor-
szág (24).

> Labdarúgás. Az I. Liga 18. forduló-
jának műsora: ma: Medgyesi Gaz Metan 
– Brassói FC (20.30, Digi Sport); holnap: 
Sportul Studenţesc – Concordia Chiajna 
(13, Digi Sport), Astra Ploieşti – Kolozs-
vári CFR (17, Digi Sport), Marosvásár-
helyi FCM – Bukaresti Dinamo (20.30, 

Digi Sport); vasárnap: Pandurii Târgu 
Jiu – Ceahlăul Piatra Neamţ (16, Dolce 
Sport), Kolozsvári U – CS Mioveni (18, 
Digi Sport), Galaci Oţelul – Petrolul 
Ploieşti (20.30, Digi Sport); hétfő: Buka-
resti Steaua – Nagyszebeni Akarat (20.30, 
GspTV), FC Vaslui – Bukaresti Rapid 
(20.30, Digi Sport).

> Kosárlabda. A román bajnokság 
14. fordulójának műsora: ma: Nagysze-
beni CSU Atlassib – Bukaresti CSM (18, 
Digi Sport), Marosvásárhelyi KK – Ener-
gia Rovinari (20, Digi Sport); holnap: 
Medgyesi Gaz Metan – CSS Giurgiu (18), 

SCM Craiova – Nagyváradi VSK (18), 
CSU Asesoft – Temesvári BC (17, Digi 
Sport), Csíkszeredai KK – CS Otopeni 
(18), Bukaresti Dinamo – Kolozsvári U 
(18, TVR3).

> Biatlon. Világkupa, 3. futam, Hoch-
filzen: ma: női sprint, 7,5 km (15.30); 
holnap: férfiüldöző, 12,5 km (13), női 
üldöző, 10 km (15.30); vasárnap: csapat, 
vegyes, 2 x 6/2 x 7,5 km (15.30).

> Sportgála. Vasárnap 11 órától ren-
dezik meg Csíkszeredában a szokásos évzá-
ró sportgálát a Hargita Vendégváróban.hí
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Továbbjutott a legjobb 32 
közé a labdarúgó Euró-
pa Ligában a Bukaresti 

Steaua együttese, miután hazai 
pályán kedd este 3–1-re nyert a 
ciprusi AEK Larnaca ellen. Ehhez 
kellett a Maccabi Haifa veresége is 
a Schalke ellen. Romániát tavasz-
szal csak a Steaua fogja képvisel-
ni az európai kupákban, miután 
a Galac már korábban elvérzett 
a Bajnokok Ligájában, míg a Ra-
pid az Európa Ligában. A Vaslui 
továbbjutási álmai is véget értek, 
miután ők kedden este két góllal 
kikaptak Zürichben, míg cso-
portellenfelük, a Lazio legyűrte a 
Sportingot. Az EL-csoportok első 
két helyezettjei jutottak tovább.

Eredmények
D csoport: FC Zürich – Vaslui 

2–0 /Margairaz (69.), Buff (90.)/, 
Lazio – Sporting Lisszabon 2–0. A 
csoport végeredménye: 1. Sporting 12 
pont (és továbbjutott), 2. SS Lazio 9 
(tj.), 3. Vaslui 6, 4. Zürich 5.

E csoport: Dinamo Kijev – 
Maccabi Tel-Aviv 3–3, Besiktas – 
Stoke City 3–1. A csoport végeredmé-
nye: 1. Besiktas 12 pont (tj.), 2. Stoke 
City 11 (tj.), 3. Dinamo Kijev 7, 4. 
Maccabi Tel Aviv 2.

F csoport: Pozsonyi Slovan – 
Salzburg 2–3, Paris Saint-Germain 
– Athletic Bilbao 4–2. A csoport 
végeredménye: 1. Athletic Bilbao 13 
pont (tj.), 2. Salzburg 10 (tj.), 3. Paris 
Saint-Germain 10, 4. Slovan 1.

J csoport: Maccabi Haifa – FC 
Schalke 04 0–3, Bukaresti Steaua – 
AEK Larnaca 3–1 /Rusescu (55., 
11-esből), Nikolic (70., 85.), illetve 
Pintado (61.)/. A csoport végered-
ménye: 1. Schalke 14 pont (tj.), 2. 
Steaua 8 (tj.), 3. Maccabi Haifa 6, 4. 
AEK Larnaca 5.

K csoport: Wisla Krakkó – 
Twente 2–1, Fulham – Odense 2–2. 
A csoport végeredménye: 1. Twente 
13 pont (tj.), 2. Wisla Krakkó 9 (tj.), 
3. Fulham 8, 4. Odense 4.

L csoport: Sturm Graz – 
AEK Athén 1–3, Anderlecht – 
Lokomotiv Moszkva 5–3. A csoport 
végeredménye: 1. Anderlecht 18 
pont (tj.), 2. Lokomotiv 12 (tj.), 3. 
AEK Athén 3, 4. Sturm Graz 3.

Továbbjutott a Steaua

Tíz góL a Második napon

Jól játszott a „székely” csapat



lakás

KIADÓ I. osztályú, bebútorozott gar
zonlakás a törvényszékkel szemben. Te
lefon: 0721–128675.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson ker
tes családi ház 15 ár területtel. Ára: 25 
500 euró, alkudható. Telefon: 0740–
473739, 0753–902561. (21001)

KIADÓK irodák (14 m2, 14,5 m2, 24 
m2, 29 m2) a Gál Sándor u. 16. szám 
alatt, valamint raktárnak és műhelynek 
megfelelő helyiségek a Rét u. 83. szám 
alatt, Csíkszeredában. Telefon: 0266–
371082, 0744–696514. (85368)

Székelyudvarhely szombatfalvi ré
szében áron alul ELADÓ új építésű, rusz
tikus, téglából épült, hőszigetelt családi 
ház. A földszinten nagy nappali, konyha, 
ebédlő, kamra, fürdőszoba, kazánház, 
debaré. Az emeleten egy nagy és két 
kisebb szoba, fürdőszoba, WC, ruhatár. 
Csendes környezet, 16 ár telek, fásszín, 
kocsibeálló. Telefon: 0745–351089.

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sgt.on 3 szobás tömbházlakás, teljesen 
felújítva. Telefon: 0744–696372.

ELADÓ családi ház a Töhötömvezér 
utcában. Telefon: 0744–580402.

ELADÓ déli fekvésű kertes családi ház 
Csicsóban. Telefon: 0743–856146. (20929)

telek

ELADÓ 5 és 10 áras beltelek Csík
szeredában, a Fortuna lakópark szom
szédságában. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 10 ár beltelek Marosvásárhely 
szomszédságában. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 12 ár telek Csibában panorá
más kilátással. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 25 ár építkezésre alkalmas 
beltelek Csíkszentmárton központjában. 
Víz, gáz a közelben. Ár: megegyezés 
alapján. Telefon: 0740–234339. (21004)

jármű

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7es dízel, frissen beírva, Har
gita megyei rendszámmal, nagyon 
szép, karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, hat légzsák, ESP
kipörgésgátló, multivolán, központi zár, 
kevés fogyasztással. Irányár: 4200 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (20994)

ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5ös motorral, gáz + 
benzinüzemelésű (jóváhagyással), 2013-
ig érvényes műszakival. Irányár: 1450 eu
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(20994)

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf kombi, 1.4es motorral, benzines, fris
sen behozva, kevés illetékkel, nagyon szép, 
karc és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, központi zár, klimatronik, 
négy légzsák, elektromos ablakok és tük
rök, kipörgésgátló. Irányár: 3200 euró, be
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (20994)

ELADÓ 2001es évjáratú, beíratott, 
metálzöld Opel Astra kombi, 1.4es motor
ral (ABS, szervo, négy légzsák, elektromos 
ablakok, fa műszerfal, 160 ezer reális km, 
rozsda és karcmentes). Ára: 3300 eu
ró, beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0266–334364, 0733–840369. (20981)

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Zafira 1.6os, euró 4es, benzin és GPL
üzemelésű, gyárilag beszerelve, frissen 
behozva, kevés illetékkel (központi zár, 
légzsák, ABS, szervo, ESP, állítható kor
mány, elektromos ablakok, karc és rozs
damentes). Irányár: 3750 euró, be szá
mítok olcsóbb autót is. Telefon: 0729– 
257421, 0724–175640. (–)

ELADÓ 2007es évjáratú, fehér Ford 
Tranzit 180 000 kmben, megkímélt állapot
ban. Ára: 6700 euró. Telefon: 0744–638237.

ELADÓK 2003as évjáratú Opel 
Agila 1.2, újszerű állapotban, valamint 
VW Caddy és Seat Inka. Telefon: 0758–
800880.

ELADÓ 2007es évjáratú Toyo
ta Hilux 2.5 D4D, 4 x 4es, Euro 4es, 
88 kW-os, 120 LE-s motorral, SR-
felszereltség, AC, alufelnik és küszöbök, 
krómcsomag, négy elektromos ablak, 
elektromos tükrök, gyári CDlejátszó 
stb., szervizkönyvvel, kifogástalan álla
potban. Telefon: 0722–234840. (21008)

ELADÓ: 2001es évjáratú Seat 1.9 
TDi, 2 személy + teher és egy 6 szemé
lyes Damas Daewoo, 8,5 t önürítő teher
autó egy 6 tonnás utánfutóval, rende
zett papírokkal. Telefon: 0752–632182, 
0756–795736. (20989)

ELADÓK új, 70 LEs és 80 LEs New 
Holland licensz alapján gyártott trakto
rok, promóciós áron, 18 hónap garanciá
val. Telefon: 0744–487029. (20958)

vegyes

A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Országos Elnöksége elis
merését és köszönetét fejezi ki Hargi
ta Megye Tanácsának és Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormányzatá
nak a szövetség megalakulásának 20., 
jubileumi ünnepsége főtámogatóinak. 
Az ünnepség szervezői.

ELADÓ hét anyajuh. Telefon: 0742–
124785. (21007)

ELADÓ egy 200 kgos hússertés 
Csíkszentmárton, Csekefalva 35. szám 
alatt. Telefon: 0266–332049. (21006)

ELADÓ bontásból nyert vascső (Ø50–
219), vaslemez konténer (800 x 1200 x 
1000 mm, 100 kg önsúly), szerszámos 
vasszekrény (1000 x 1000 x 500 mm, 75 
kg önsúly), vas munkaasztalok (100–200 
kg önsúly), traszáló asztalok (2 m x 1 m, 
700 kg önsúly) „i” profilok (i220, i300, 
i200, 4–8 m hosszúságban) és csarnok
építésre alkalmas 4 mes vasoszlopok 
(U180 mmes profilból). Ár: 2 lej/kg + áfa. 
Ugyanitt eladók: összerakható polcelemek 
40 mmes vinklivas lábakkal (4,8 lej/m 
+áfa), polckeretek 20 mmes vinklivas
ból (2,30 lej/m + áfa), 0,5 négyzetméter 
nagyságú forgácslemez polcok 9 lej + áfa/
db. Érdeklődni a 0747–638531-es telefon
számon, hétköznapokon 8–16 óra között.

ELADÓK 100 kg körüli mangalica 
disznók. Helyszínen levághatók és 
megpörkölhetők, a szalmát biztosítjuk. 
Érdeklődni a 0744–276333-as telefon
számon.

ELADÓ Ford traktor, valamint vegy
szermentes sár ga répa nagyobb meny
nyiségben Csík szent si mon ban. Telefon: 
0727–874009, 0266–346834. (20948)

ELADÓ vegyes tűzifa méretre vágva, 
valamint felszáraz bükk és gyertyánfa. 
Szállítás megoldható, vállaljuk elrakását 
és felvágását is. Telefon: 0752–632182, 
0756–795736. (20916)

ELADÓ két 100 kg körüli disznó. Te
lefon: 0266–332558, 0753–933179.

ELADÓ 46–48-as méretű, hosszú, 
szürke nutria szőrmebunda hozzávaló 
sapkával. Telefon: 0751–415524.

ELADÓ egy 110 kgos disznó – 85 
lej/kg, két téli gumi felnistől vagy anélkül 
(155 x 13os), 1310es Daciához vonó
horog, egy 50 cm kerékátmérőjű gyer
mekbicikli. Telefon: 0745–986890.

VÁSÁROLNÉK kisebb méretű után
futót 550 kg összsúlyig. Telefon: 0266–
364305, 0742–525623.

ELADÓ négy BMW-acélfelni, vala
mint két 15ös téligumi. Telefon: 0752–
776662.

ELADÓ: gyermekágy (0,70 x 1,30 
m); étkezőasztal konyhába (0,78 x 
1,30 m, összecsukva 0,78 x 0,70 m); 
buklészőnyeg (2 x 3 m). Telefon: 0748–
891076.

ELADÓ szép, nagylevelű, 2,30 m 
magas fikusz és más virágok, valamint 
20 rend új női és férfipizsama (10 lej), 
melegvíz-óra (20 lej); 33-as méretű 
korcsolyacipő (20 lej). Telefon: 0266–
322209, 0744–979723.

tanfolyam

KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL január 
folyamán Csíkszeredában és Gyergyó
szent miklóson a Kreativ Kontir Kft. szer
vezésében. Érdeklődni a 0721–605266-
os telefonszámon lehet.

állás

Kreativitás, nyelvtudás, diplomás 
jogosítvány, bizonyítvány, tanúsítvány. 
MUNKÁT KERESEK kommunikáció, tu
risztika, marketing (és nem csak) terüle
tén (online is). Telefon: 0748–103738.

szolgáltatás

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

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállással 
minden színben, 13 év tapasztalattal. Tele
fon: 0746–369363, 0745–269777. (20969)

megemlékezés

Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. de
cember 17re, a gyergyószentmiklósi

LÁSZLÓ BÉLÁNÉ
Lukács Irma

halálának 10. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei – Csíkszereda. (21003)

Az idő elmúlhat, 
szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. de
cember 18ra,

SZABÓ IGNÁC

halálának 2. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. december 
18án, vasárnap 9 órakor lesz a Szent 
Ágostontemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. 
(20992)

?
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédmama, 
anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. id. LŐRINCZ ISTVÁNNÉ
Kiss Borbála

életének 84., özvegységének 11. 
évében, 2011. december 14-én 
17 órakor hosszas, de türelem-
mel viselt betegségétől megtört 
szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait de-
cember 17-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszépvízi 
Havasboldogasszony-kápolna sír-
kertjében. Nyugodjál békességben! 
A gyászoló család – Csíkszépvíz.

Hirdetések

?
Álmodtunk egy öregkort,
Csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál
Mindent összetépett.

Megrendült szívvel, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és is-
merték, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagyapa, testvér,

BORS DEZSŐ
nyugalmazott állategészségügyi 

technikus

életének 62., házasságának 38. évé-
ben, december 15-én elhunyt. Teme-
tése december 17-én, szom baton 11 
órakor lesz a csík szent györgyi Kál-
vária temető ravatalozójából. Drága 
férjem, édesapánk, nagytatánk, há-
lás szívvel mondunk köszönetet csa-
ládodért küzdő életedért! Nyugodjál 
csendesen! Emléked szívünkben 
örökre élni fog! A gyászoló család.

El nem múló fájda
lommal szívünkben emlé
kezünk 2007. december 
16ra, amikor a drága 
hitves, édesapa, nagyta
ta és após,

SZILVESZTER LÁSZLÓ
nyug. tanár

eltávozott közülünk. Betölthetetlen 
űrt hagyott lelkünkben, emléke örökre 
élni fog. Akik ismerték, szerették és 
tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel. 
A gyászoló család. (20005)
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elhalálozás

Felszámolócég TITKÁRNŐT KERES.
Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.
Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munkakör-

ben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.

Jelentkezési határidő: 2011. december 31.
Fényképes szakmai önéletrajzát rövid motivációs levelét a következő 

e-mail címre várjuk: diz_hr@yahoo.ro. Fax: 0366–814648.
Az előző hirdetésekben rossz e-mail cím jelent meg.  

Elnézést kérünk, várjuk jelentkezésüket.



Kortárs magyar előadók és mű-
vészek adományoztak CD leme-
zeket, DVD-ket és könyveket 
székelyföldi könyvtáraknak. A 
gyűjtést a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
munkatársai végezték, az ado-
mányokat tegnap adta át dr. 
Zsigmond Barna Pál főkonzul a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
igazgatójának.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Mintegy hatszáz CD le-
mezt, ezenkívül DVD-
ket és könyveket adomá-

nyoztak székelyföldi könyvtáraknak 
azok az előadóművészek, akiket 
Bőhm Dávid konzul és Mélykúti 
Ferenc vezető konzul keresett meg 
telefonon vagy levélben.

– A főkonzulátus munkatársai-
ként azt tapasztaljuk, hogy Székely-
földön folyamatosan óriási az igény 
a magyar kultúrára. Nemcsak a kor-
társ magyar kultúrára, a feltörekvő 
fiatal nemzedék képviselői iránt, ha-
nem – ha szabad így fogalmaznom 
–, a „nagy bölényekre”, tehát a több 
évtizede kiváló szerzeményeket és 
műveket alkotó művészekre is. Jár-
va a konzuli kerület könyvtárait, 
azt tapasztaltuk, hogy a könyvtárak 
lemezgyűjteménye csekély és sze-
gényes, ezen próbáltunk segíteni – 
fogalmazta meg az általa kezdemé-
nyezett akció indíttatását a Hargita 
Népének Bőhm Dávid konzul.

Mélykúti Ferenc vezető konzul 
elmondta, összekötő kapocsként 
szeretnének szolgálni Magyaror-
szág és a Székelyföld között. Úgy 

gondolták, ha karácsony előtt 
egy ilyen ötlettel előállnak, akkor 
számos előadó, művész, kiadó fog 
jelentkezni. Várakozásukban nem 
csalatkoztak. Másik céljuk az volt, 
hogy az itteni könyvtárak állomá-
nyát gazdagítsák magyar előadók 
CD-ivel, könyveivel, DVD-ivel. 

Kopacz Katalin, a Kájoni János 
Megyei Könyvtár igazgatója mind 
a 15 székelyföldi könyvtár nevében 
megköszönte a hiánypótló ajándé-
kokat. A megyei könyvtár mellett 
a szárhegyi, gyergyószentmiklósi, 
keresztúri, hévízi, szentegyházi, 
tusnádfürdői és udvarhelyi könyv-
tár, Kovászna megyében a sepsi-
szentgyörgyi megyei könyvtár, a 
kovásznai, kézdivásárhelyi és baróti 
könyvtár, Maros megyéből pedig 
a marosvásárhelyi megyei könyv-
tár, a szovátai és a nyárádszeredai 
könyvtár állományát gazdagítja az 
adomány. 

Kopacz Katalin elmondta, a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 200 

ezres állományának 0,4 százalékát 
teszi ki a hangzóanyag, eddig mint-
egy 800 CD-vel, DVD-vel rendel-
keztek. A Kaláka együttes egyetlen 
lemezéért például sorban állnak a 
látogatók. A most kapott lemezek 
kölcsönözhetők lesznek – mondta 
az igazgató. 

A konzulátus munkatársainak 
kezdeményezéséhez közel negy-
ven előadó, művész és kiadó csat-
lakozott, könnyűzenei, dzsessz- és 
világzenei előadók, komolyzenei 
művészek. Az összesen több mint 
2 millió forint értékű CD lemezek, 
DVD-k és könyvek adományozói 
között ott van Ákos, a Budapest 
Klezmer Band, Charlie, a Csík ze-
nekar, Deák Bill Gyula, Demjén 
Ferenc, a Kaláka, a Kiscsillag, Palya 
Bea, Presser Gábor, a Quimby, 
Somló Tamás, Tolcsvay László, Var-
ga Miklós és Zorán. 

A névsor nem teljes, január és 
február folyamán újabb lemezeket 
kapnak a könyvtárak. 

hiányPótló ADoMány sZéKelyFölDi KönyVtárAKnAK

CD-ket gyűjtöttek a diplomaták
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Körkép

A konzuli kezdeményezésre összegyűlt lemezek átadója. Hasznos ajándék fotó: takács éva



Napról napra
szabadidő
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ma

Péntek
Az év 350. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 15. Napnyugta ma 16.37-kor, 
napkelte holnap 7.45-kor. 

Isten éltesse 
ma Aletta, Etelka, holnap Lázár és 

Olimpia, vasárnap pedig Auguszta nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német–olasz eredetű Aletta jelentése: 

nemes, míg az angol eredetű Etelka jelentése: 
nemesi származású. A héber–görög–latin 
eredetű Lázár jelentése: Isten a segítőm, míg 
a görög eredetű Olimpia égit, mennyeit, iste-
nit jelent. A latin eredetű Auguszta jelenté-
se: fenséges, fennkölt.

December 16-án történt 
1645. I. Rákóczi György erdélyi fejede-

lem Linzben békét kötött III. Ferdinánd 
királlyal. 

1944. Az Ardennekben megkezdődött 
a II. világháború utolsó nagy német ellentá-
madása.

December 16-án született 
1883. Kós Károly romániai magyar épí-

tész, grafikus, író, könyvkiadó, politikus 
1943. Koltai Róbert Jászai-díjas színész, 

érdemes művész 
1953. Szikora Róbert rockzenész, énekes, 

dobos, gitáros, billentyűs, zeneszerző, szöveg-
író 

December 16-án halt meg 
1923. Kacsóh Pongrác zeneszerző, zene-

pedagógus 
1958. Székely János író, költő, Oscar-dí-

jas filmforgatókönyv-író 
1993. Kakauei Tanaka japán politikus, 

volt miniszterelnök

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Filip Ildikó Kinga tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Szív utca 2/B/4. szám alatti 
rendelőjében. Szé kelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Szabó Edith a Villanytelep utca 2. 
szám alatt fogadja a betegeket.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 9–15 óra között Mena-
ság  újfaluban (1–64., 558–618. szám alatt).

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfeleit, 

hogy december 19-én, hétfőn átkötési munká-
latok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás 8–18 
óra között Csíkszeredában a következő utcák-
ban: Fenyő (1–7.), Fortuna lakópark, Lendü-
let sétány, Testvériség sugárút (1–7., 2–10.), 
Miron Cristea. Ugyanakkor a Közüzemek Rt. 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy ezen munkálatok 
alatt a Testvériség sugárúti kazánházban is 
szünetel a vízszolgáltatás, ezért nem fog tudni 
meleg vizet szolgáltatni ebből a kazánházból 
hétfőn 8–18 óra között.
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programajánló

Színház
Ma este 19 órától vígjátékot mutat be a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház tár-
sulata. Anthony Marriott és Alistair Foot Csak 
semmi szexet kérem, angolok vagyunk című 
produkcióját Nagy István rendezte. Érvényes 
a Nyirő József-felnőttbérlet. Fordította: Kéth 
György 

 *
A marosvásárhelyiek vendégjátékaként 

vasárnap 19 órától Matei Visniec Kenyérrel 
a zsebben című darabját láthatják a székely-
udvarhelyi színházban. Fordította és rendezte: 
Patkó Éva. Dramaturg: Láng Zsolt. Szereplők: 
B. Fülöp Erzsébet, Tompa Klára.

Mustármag
Wass Albert írásaiból összeállított egyé-

ni mű sort mutat be Mustármag címmel 
Kul csár-Székely Attila, a Tomcsa Sándor 
Színház társulatának tagja vasárnap 11 órá-
tól a városfalvi unitárius templomban.

Tájképek, harcosokkal
A Magyar Köztársaság Csíkszeredai Fő-

konzulátusa szervezésében december 19-én, 
hétfőn 18 órától mutatják be György Attila 
Tájképek, harcosokkal című könyvét Csíksze-
redában, a Főkonzulátus Gál Sándor utca 9. 
szám alatti épületében. 

 
Karácsonyi előadás
A Hargita Megyei Szociális és Gyermek-

védelmi Igazgatósághoz tartozó elhelyező 
központok gyermekei és fiataljai közös kará-
csonyi előadást mutatnak be ma 16 órától a 
csíkszeredai József Attila Általános Iskola dísz-
termében. A közös fellépés a „Csodálatos az 
árva szeretete” – CSÁSZ programsorozat első 
előadásaként kerül bemutatásra. Mindenkit 
szeretettel várnak. A belépés ingyenes. 

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket 

vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
vasárnap 18 órától a Narnia krónikái című 
filmet, a Gulliver utazásait ma és szombaton 
18 órától vetítik. A Rém sötét vidék című 
filmet szombaton és vasárnap 20 órától lát-
hatják, az Avatar című filmet szombaton és 
vasárnap 15 órától kísérhetik figyelemmel 
a mozirajongók. A Tánc urát ma 20 órától 
vetítik.  Az Oroszlánkirály mesefilmet vasár-
nap 12 órától, a Terra című filmet szomba-
ton 12, míg vasárnap 10 órától láthatják. A 
Megaagy című filmet szombaton 10 órától 
tűzték műsorra.  

évzáró túra – változott az időpont

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület szombaton tartja a természetjárók 
évzáró túráját, melyre minden érdeklődőt szí-
vesen vár. Útvonal: Csíkszereda – Kolos-patak 
forrása – Haromvár – Zsögödfürdő – Csík-
szereda. Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a 
Mikó-vár előtti térről. A túrára ma este 9 óráig 
lehet beiratkozni a 0745–107618-as telefon-
számon.

 
Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– Hölgyem, megkérné a kisfiát, hogy ne utánozzon már engem?
– Kázmérka, hányszor mondtam már, hogy ne viselkedj úgy, mint egy hülye!

A Művészeti Népiskola Kamarazenekarának fellépése

Ünnepi hangverseny

A Hargita Megyei Művészeti Nép-
iskola Kamarazenekarának kará-
csonyi hangversenyét kísérhetik 

figyelemmel december 21-én 18 órától a 
Márton Áron Gimnázium dísztermében, 
december 23-án szintén 18 órától pedig 
Csíkszentdomokoson a helyi polgármesteri 
hivatal dísztermében koncerteznek. A belé-
pés díjtalan. 

Szólisták: Szabó Éva – fuvola, Berze 
Albert – kürt, Péter Ernő – hegedű. Műso-
ron: Georg Philipp Telemann – Concerto 
di camera; Fritz Kreisler – Variációk egy 
Corelli témára; John Baston – Fuvola-
verseny; Ludwig van Beethoven – F-dúr 

románc; César Franck – Panis Angelicus; 
Pjotr Iljics Csajkovszkij – Részletek a Dió-
törőből; Bartók Béla – Román táncok. 

K edves Olvasóink! Lapunk játékára közel száz megfejtés érkezett ismét, így 
a két, egyenként 50 lejes könyvutalvány mellett egy értékes könyvet is ki-
sorsoltunk. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, munkanapokon 

9–15 óra között. 

Nyerteseink:
• 50 lejes könyvutalvány: Székely Izabella (Székelykeresztúr)
• 50 lejes könyvutalvány: Mészáros Sarolta (Csíkdánfalva)
• ajándékkönyv: Egyed Attila-László (Csíkszereda)

Jövő héten folytatódik a játék, a hétfői lapszámunkban újabb kérdésre várjuk 
a helyes válaszokat. Nyerteseinknek gratulálunk!

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!
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Sorsoltunk!

A november 28.–december 2. között 
megjelent skan di fel adványok helyes meg-
fejtéseit beküldők közül ezen a héten a 
gyergyószentmiklósi Czink Gábornak 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv-
vel jutalmazunk, valamint egyhavi Har-
gita Népe-előfizetést nyert Dobos Etelka 
csíkszentdomokosi olvasónk-játékosunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ... minden mesterségre ké-
pes megtanítani; Hans Christian Andersen – 
A hókirálynő; Joan Miro – Anyaság; Csortos 
Gyula – Latabár Árpád. 

sudoku

Jövő héten új Monyo-lemez

A karácsonyfa alá egy vadonatúj Monyo 
Project-lemez is kerülhet, ugyanis 
a székelyudvarhelyi cold rockot ját-

szó zenekar kilencedik stúdióalbuma kerül 
a boltokba pár napon belül. A banda ki-
lencedik stúdióalbumát a Warner Music 
Group-hoz tartozó Magneoton dobja piacra, 
4000 példányban. A lemez címe a legutóbbi 
videoklipes daluk irányvonalát követi: címe 
Sex & Drugs & Cold Rock. A zenekar gitá-
ros-dalszerzője Monyo (Molnár Endre), és 
felesége Baba (Molnár Ilona) hetek óta Buda-
pesten tevékenykedik az album utómunká-
lataival. Megerősítették a Hargita Népének, 
hogy már karácsony előtt beszerezhető lesz 
a legfrissebb cold rock CD. A nagyérdemű a 
Monyo, Baba, Sófalvi Bálint, Péter Attila és 
Antalfi József alkotta zenekart legközelebb 
december 23-án, pénteken este láthatja a 
székelyudvarhelyi Siculus Ifjúsági Ház nagy-
termében, ahol a Face Today és a Teargaz 

szintén színpadra lép. A cold rock karácsony 
elővételes jegyeinek megvásárlásakor aján-
déklemezeket nyerhetnek. 

A Békás-szorosi Hóvirág-barlang  kémenes árpád felvétele

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 16.

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 2011. december 28-ig kell beküldeni.

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

Ma borult lesz az ég sokfelé esővel, záporral, több 
helyen kiadós csapadékkal. Melegfronti hatás várha-
tó. Levertség, fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás 
is jelentkezhet.
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Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, 
aki hónapok óta vár arra a pillanatra, hogy 
értesítsék a csíkszeredai magyar konzulátus-
ról: fáradjon be és tegye le az állampolgársági 
esküt. Különleges alkalom révén fel is öltöttem 
ünneplőruhám, majd boldogan utaztam a 
megyeszékhelyre, hisz már papíron is ma-
gyarrá válok. Nem tartozom azok közé, akik 
minden szabadidejüket a nagy magyar mell-
veregetéssel töltik, viszont az eskületétel teljes 
ideje alatt könnyes volt a szemem. Hiába ál-
lítják a jelenlegi magyar kormányról, hogy a 
határontúliak honosításával pusztán a szava-
zóbázisukat akarják felduzzasztani, mégis fe-
lejthetetlen élmény volt, amint kézhez kaptam 
a honosítási okiratot. 

Emelkedett lelkiállapotban ballagtam 
kifele az épületből, úgy gondoltam, még a fize-
tésnap előtt is megengedek magamnak egy jó 
ebédet egy helyi étteremben, elvégre a magyar 

ember szeret és tud is ünnepelni. Még ha sírva 
is. Amint kiléptem az ajtón, máris kénytelen 
voltam visszazökkenni az egyszerű valóságba: 
alig járt le pár perccel a parkolójegyem, máris 
rátették a hátsó kerékre a bilincset. Így legalább 
„értelmes” dologra költhettem az ebédem árát. 
Hirtelen nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek a 
groteszk pillanaton. Jó húsz perc késéssel meg is 
érkeztek a szakemberek a problémát orvosolni, 
addigra már jócskán nekifogtam füstölögni. 
Szegény munkáját végző párát nem akartam 
megsérteni, de nem tudtam megállni kérdés 
nélkül: „Milyen érzés olyan munkát végezni, 
amiért mindenki utál?” „Mondjál jobbat. Ezt 
is meg kell csinálni valakinek” – jött a válasz. 
62 lej ide vagy oda, összességében mégis felejt-
hetetlen élmény volt román állampolgárként, 
magyar papírokért sorban állva a Székelyföl-
dön, balkáni módszerekért emelkedett lelkiál-
lapotban cigánykodni.

Honosított kerékbilincs
     villanás n Antalfi József

skandi
 készÍtette: benedek enikő

 fotó: antalfi anikó
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