
Mi történt 1989. deceMber 22-én?

Diákok a forradalomról
Huszonkét év hosszú időszak egy ember életében, de nagyon kevés ahhoz, hogy történelmi táv-
latból lehessen visszatekinteni az eseményekre. Ankétunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy mit 
tudnak a mai 17-18 évesek egy olyan sorsfordító eseményről, amelyről sokan mindmáig nem 

tudjuk, hogy forradalom volt-e vagy puccs? A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tizenegyedi-
kes és tizenkettedikes diákjainak válaszaiból tallózunk. > 6. oldal

1989. december 22. Az utcára vonult csíkszeredaiak levették a diktátor arcképét a pártszékházról. Fordulópont fotó: borbély lászló

Nem esek
a 22-es csapdájába!

Ha több kurázsi lett volna 
bennem, most én is mehetnék Bu
karestbe pofázni, hogy hol a já
randóságom? Így viszont 
inkább csak azért mennék 
le, hogy a szemébe röhög
hessek néhány, önmagát forradal
márnak nevező bunkónak.
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        Szász csaba
Könyvben iS MegjeleniK

Székelyföldi
Legendárium

A Székelyföldi Legendáriumot 
övező hatalmas érdeklődés 

nyomán hamarosan könyvben is ki-
adják a legendákat. Szintén Székely-
földi Legendárium címmel igényes 
kivitelezésű, kemény borí-
tóval ellátva lát napvilágot 
hamarosan az első 1000 pél-
dány, amelyek megvásárlására már 
több mint 500-an jelentkeztek.

Még darabokban 
a szobor 522Schlanger András: 

Áruvá vált a művészet
Gazdag 
fenyőfakínálat
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hirdetés

Bálint András-díj
Tizenhetedik alkalommal ítélték 

oda a Hargita Népe volt mun-
katársa, Bálint András emlékére ala-
pított díjat. A fiatal székely-
földi újságírók munkájának 
elismeréseként és tehetségé-
nek támogatásaként alapított díjat 
tegnap adták át.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3045î
1 amerikai dollár USD 3,2787î
100 magyar forint HUF 1,4302ì
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Készülődés Karácsonyra

Hangulatot
ajándékoznak

A Caritas gyergyószentmiklósi 
önkéntesei újszerű feladatot 

vállaltak: abban segítik a kisisko-
lásokat, hogy a karácsonyi 
készülődés hangulatát, az 
„adni is jó, nemcsak kapni” 
érzését vigyék haza, illetve a ma-
gányos emberek otthonába. 

elmarad a címvédés

Kikapott a HSC
Vereséget szenvedett a jégkorong 

Románia-kupa tegnapi első elő-
döntőjében a HSC Csík-
szereda a Brassói Corona 
Fenestela 68 csapatától, így 
a sorozatban nem lesz címvédés. 
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ÓévbúcsúztatÓ előadásra készül a csíki Játékszín

Áruvá vált a művészet

hirdetés

A Gazdag szegények zenés víg-
színművel búcsúztatja az óévet 
a csíki Játékszín. a bérletszü-
netes ünnepi előadás december 
30-án, pénteken, 19 órától lesz 
megtekinthető a társulat szék-
helyén. előtte, december 23-án 
csíkkarcfalván látható a Jókai 
Mór műve alapján készült elő-
adás. a bemutatót megelőzően 
schlanger andrás rendezővel be-
szélgettünk.

– Idézem Önt: „Ha jobban be-
legondolok, nem vagyok én igazi 
színész, se rendező…”. Furcsa ez a 
kijelentés olyan ember szájából, aki 
1984-től folyamatosan színházak-
ban játszik és rendez. Mire gon-
dolt, amikor ezt megfogalmazta?

– A kettősség miatt gondolom 
így. A két munka abban különbözik 
egymástól, hogy a jó színész mindig 
szituációban gondolkodik, és min-
dig csak a színész igazságát képviseli a 
színpadon. A rendező ezzel szemben 
rengeteg szempontot egyeztet össze, 
kívülről látja az egészet. Nagyon ne-
héz a kettő közül valamelyiket is ki-
kapcsolni, így színésznek kicsit ren-
dező vagyok, rendezőként pedig egy 
kicsit színész. Mindig a játék izgat.

– Erős kritikát fogalmazott meg a 
mai társadalommal szemben, amikor 
azt mondta, ma kultúrával, művé-
szettel, színészettel foglalkozni egyál-
talán nem megbecsült tevékenység.

– Ez egyszerűen tény. A szín-
házkészítők mindig a társadalom 
peremén voltak. Amikor az én ge-
nerációm felnőtt – a 60-as évekről 
beszélek – Magyarországon, ahogy 
a szocialista országokban, nagyon 
kivételes időszak volt. Valamiért az 

a rendszer a kultúrát nagyon erősen 
támogatta. Aczél György, aki Kádár 
János jobb keze volt, maga is színész 
volt, így a magyar színház mondhat-
juk kivételes helyzetben élte akkori 
éveit. Ma már áruvá vált a művészet. 

– Jókai Mór Gazdag szegények 
vígszínműjét rendezi most a Csíki 
Játékszín társulatánál. A darab szö-
vegkönyvét ön és Bognár Róbert írta. 
Hogy került kapcsolatba éppen ezzel 
a regénnyel?

– Nem az én ötletem volt, Verebes 
István adta az ötletet jó néhány évvel 
ezelőtt, amikor ő még a Komáromi 
Jókai Színháznak volt az igazgatója, 
és én ott dolgoztam rendszeresen. 
Először nem igazán tetszett az ötlet, 
de amikor elolvastam a könyvet, meg-
lepett, mert olyan, mint egy szociog-
ráfia a pesti külvárosi életről. Minden 
fajta ember él itt: cigány, zsidó, bolond 
színésznő, prostitúcióra kényszerített 
lány. Én a Józsefvárosban születtem 
– ezt még el kell mondjam –, és az 
éppen ilyen volt. Ugyanakkor megle-
pet Jókainak a szociális érzékenysége 
és az a fajta empátia, amellyel ehhez 
a környezethez viszonyul. Egy zenés 

történet – a zenét Darvas Ferenc írta, 
a dalszövegeket pedig Várady Sza-
bolcs tollából kaptuk –, amely egy 
olyan idős pár szerelméről és boldo-
gulásáról szól, amely be akar vonulni 
a szegények házába. Az alapmű olyan, 
mintha az operett paródiája lenne, és 
ez nagyon megfogott engem. 

– Általános előítélet az emberek 
részéről, hogy a zenés darabokat 
könnyed, szórakoztató műfajúnak 
tekintik. Egyetért ezzel?

– Szerintem ez hülye sznobiz-
mus. A színház zenés volt születése 
pillanatában, tehát a görögök, ami-
kor kitalálták a színházat, vallási 
szertartások verses szövegeit énekel-
ték a papok, aztán a kórus. Az embe-
riség legősibb gesztusa a világ felé az 
éneklés, a rítusos beszéd volt. Aljas 
gazemberek szerintem azok, akik a 
zenés színházat leválasztották a mű-
vészetről. A zene eszköz arra, hogy 
a történetek eljussanak az emberek 
szívéhez. 

– A Gazdag szegények vígszín-
mű ősbemutatója a Komáromi 
Jókai Színházban volt 2004-ben. 
Miben különbözik ettől a csíkszere-
dai produkció?

 – Változott a szövegkönyv is, 
jelentős mértékben meghúztam a 
szöveget, mert megnéztem a régi 
előadásról készített felvételt, és ki-
csit lassúnak, vontatottnak éreztem. 
A komáromi színház idős társulat, 
ötvenes-hatvanas éveikben járó 
színészekkel, ehhez képest az itteni 
társulat egy fiatal csapat, így fiatalo-
sabb tempót kíván az előadás is, és 
hát, természetesen, az idő múlásával 
megváltozik a nézők igénye is.

Pál Bíborka

schlanger András

Fenyőfaárus a piacon. Alkudozni is lehet fotó: Pál bíborka

tizenhetedik alkalommal ítélték 
oda a Hargita népe volt munka-
társa, bálint andrás emlékére 
alapított emlékdíjat. a fiatal szé-
kelyföldi újságírók munkájának 
elismeréseként és tehetségének 
támogatásaként alapított díjat 
bálint andrás özvegye és fia teg-
nap adta át. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Egy egész zászlóaljra való, mint-
egy 30-ra kerekedett azoknak 
a száma, akik az elmúlt 17 év-

ben megkapták a Bálint András-dí-
jat. Ezt a zászlóaljat a Kárpát-meden-
cei újságírás felderítő zászlóaljának 
is nevezhetnénk – mondta tegnap 
a díjátadáson György Attila, a Szé-
kelyföld folyóirat munkatársa.

Kristály Lehel, az egyik dí-
jazott 2002 óta él Magyarorszá-
gon, és úgy dolgozik a Magyar 
Hírlapnál, hogy fél szemmel 

mindig hazatekint. Farkas Antal 
tévés pályafutása az igazgatótól 
az adásrendezőig különböző fo-
kozatokat bejárt, hogy jelenleg az 
Udvarhelyi Híradó és a Székely-
hon munkatársaként fotósként és 
filmesként egyaránt bebizonyítsa, 

hogy képben, mozgóképben is 
tud székelyül. 

A díjazottak a Bálint András 
Alapítvány díja mellett a Vitos Ke-
rámia, a Pro Print Kiadó ajándékát, 
valamint a Székelyföld folyóirat 
egyéves előfizetését vehették át.

Átadták a Bálint András-díjat

Meghívó
A Csíkszentkirály, Állomás u. 600 sz. székhelyű Hargita Gyöngye Rt. Keres-

kedelmi Társaság ügyvezető tanácsa összehívja a társaság részvényeseit a rendkívüli 
közgyűlésre, melyre 2012.01.27-én kerül sor 9 órai kezdettel, a társaság székhelyén.

A részvényesek rendkívüli közgyűlésének napirendje:
l A 16614/2011.11.29. számú fúziós projekt elfogadása a HILAGO 

CONSULTING Kft. teljes beolvasztásával kapcsolatban, melynek adóigazgatási 
azonosítószáma 16261193, cégjegyzékszáma J19/268/2004, székhelye Csíkszere-
da, Hargita utca 77. szám, abban a formában, ahogyan a Romániai Hivatalos Köz-
löny IV. részében megtalálható.
l A projekt alapító okiratának elfogadása a beolvasztás után.
l Egyebek.
Az 1990-ben megjelent 31. számú törvény 244. cikkelyének előírásait a cég 

székhelyén lehet tanulmányozni. Abban az esetben, ha az első közgyűlés alkalmával 
nincs meg a szükséges létszám, a második közgyűlésre 2012.01.28-án kerül sor 9 
órai kezdettel, a társaság székhelyén.

Kristály Lehel, Farkas Antal, György Attila és Bálint Csaba. Díjazottak és díjazók

Medvetámadásban vesztette el 
háromévesen a jobb kezét l. er-
vin, aki most a csíkbánkfalvi Már-
ton Ferenc általános iskola má-
sodik osztályos tanulója. a kisfiú 
tegnap művégtagot kapott.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A baleset óta öt év telt el, a kis-
fiú kiegyensúlyozott éle tet 
él, jól beilleszkedett az isko-

lai közösségbe, de a protézis hiány-
zott ahhoz, hogy könnyebben bol-
doguljon – mesél Ervinről a Márton 
Ferenc Általános Iskola igazgatója.

Tegnap délután Ervinnek és 
családjának ez a kívánsága is tel-
jesült, a MedExpert csíkszeredai 
cég jóvoltából.

– Nagymértékben megváltoz-
tatja majd a művégtag a kisfiú életét, 

bár lehet, hogy most úgy gondolja, 
nem annyira funkcionális, mint 
ahogy azt elképzelte, de a protézis 
viselése megkönnyíti a minden-
napjait. Ami pedig a legfontosabb, 
visszaállítja a rendes egyensúlyát 
– mondta el az ajándék átadásakor 
Novák Ede paralimpikon.

Novák Laura, a MedExpert 
cég ügyvezetője a protézis elkészí-
tésének körülményeit ismertette.

– A múlt héten vettük fel a 
kapcsolatot Ervinkével az iskola 
igazgatójának segítségével, a proté-
zis egy hét alatt elkészült. Egy évig 
használhatja, utána pedig – mi-
vel az ő csontjai még fejlődésben 
vannak – változtatni kell a műkéz 
nagyságán, a bal kezének a mérete-
it figyelembe véve.

Az ajándékba adott művégtag 
ára 6000 lej.

nagy a kínálat, legalább nyolc fe-
nyőfaárus portékái közül válogat-
hatnak a csíkszeredaiak a városi 
zöldségpiac szabadtéri felületén. 
a jó vásárhoz hozzátartozik a ke-
reskedővel való alkudozás is.

P. B.

Bő választékban kapható a 
fenyőfa Csíkszereda zöld-
ségpiacán. A viszonteladók 

által kínált örökzöldek többnyire 
Madarasról és Csíkcsicsóból szár-
maznak, külföldi fa nincs a piac 
területén – tájékoztatott Graur 
Adrian piacgondnok.

A múlt héthez képest jelentő-
sen megnőtt a karácsonyfának való 
fákat kínáló kereskedők száma is, 
hétfőtől nyolc viszonteladó bérelt 
felületet a szabadtéri területen. 

A nagy kínálat miatt az árusok 
akár az alkuba is belemennek, egy 
csíkcsicsói ember elmondása sze-
rint, csak így tudnak túladni az 
árun.

– Átlagban 25–30 lej között 
adjuk a fákat, ezek már másfél és 
két méter közötti fenyők, ha vi-
szont látjuk, hogy így sem megy 
a piac, lennebb is engedünk az ár-
ból – mondta a kereskedő. 

Művégtagot kapott Ervinke

Gazdag fenyőfakínálat
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Ott voltam, amikor lőttek.
Katonaviseltnek mondhattam magam, sütöt-

tem el igazi fegyvert, robbantottam igazi gránátot, 
mégis ott, akkor, a fegyverropogások pokoli zajában 
elöntött a forróság, térdem, karom, egész testem re-
megett, a halálfélelemnek egy olyan ízét kóstoltam 
meg, amilyenben addig nem volt részem. Eszembe 
nem jutott harcolni, vagánykodni, hősködni, való-
jában a menekülésen, a biztonságos helyre való jutáson kívül 
semmi nem járt az eszemben. De míg a gondolataim pörög-
tek, addig testem szabályszerűen lebénult, annyira féltem, 
hogy majd összecsináltam magam. Nem vagyok erre büszke, 
de nem is szégyellem. Szülővárosomban, Brassóban történt 
mindez napra pontosan huszonkét évvel ezelőtt, 1989. de-
cember 22-én. Huszonkét éves voltam akkor.

Ha több kurázsi lett volna bennem és fegyvert fogok, 
akkor most én is mehetnék Bukarestbe pofázni, hogy hol 
vannak az engem megillető járandóságok? Így viszont in-
kább csak azért mennék le, hogy a szemébe röhöghessek né-
hány nagypofájú, önmagát forradalmárnak nevező bun-
kónak. Tisztelet a kivételnek, de bőven vannak ilyenek. 
Emil Boc kormányfő adatai szerint 2004-ben csak 4 ezer 
„forradalmár” szerepelt a nyilvántartásokban, ezek száma 
ma már eléri a 17 ezret. Állam bácsi pedig évi 110 millió 
eurót költ kedvezményeik biztosítására, naná, hogy a mi 
zsebünkből!

Huszonkét év telt el ’89 decembere óta, de még ma is túl 
sok az akkori eseményekkel kapcsolatos megválaszolatlan 
kérdés. Sőt, ma már olyanok is akadnak, akik megkérdője-
lezik azt, amire már van konkrét válasz. Lásd a iaşi-i hon-

atyák által kezdeményezett jogszabálytervezetet, amely 
nem többre és nem kevesebbre kéri a parlamenti áldást, 
mint hogy nem is a temesváriak, hanem a jászvásáriak 
robbantották ki ’89 decemberében a forradalmat. Valami-
ért nem csodálkozom ezen. Gyerekkori román barátaimat 
én is szívesen cukkolom, hogy a ’89-es eseményeknek az a 
legnagyobb szépséghibája, hogy egy magyar és annak hívei 
állnak az egész mögött. Verést nem kapok ezért, csak elnéző 
mosolyt, hogy cseréljek már lemezt, mert ezt ők is tudják.

Huszonkét év telt el azóta, hogy véget ért az amúgy 
22 évig hivatalban lévő egykori román elnök „aranykor-
szaka”, amit manapság egyre többen visszasírnak. Úgy ér-
zem, ez lett a mi huszonkettes csapdánk. Normális ember 
nem mondhat olyant, hogy akkor jobb volt, ugyanakkor az 
őrült miként dicsérhet egy olyan rendszert, amely eltaposott 
mindenkit, aki kilógott a sorból. Tény, hogy volt némi jó is 
abban a szörnyű időszakban. Volt „biztos” munkahelyed, 
kaphattál ingyenlakást, sokra vihetted, ha eladtad lelked a 
Pártnak, ha meg nem, akkor örülhettél a megvalósult tár-
sadalmi egyenlőségnek: többnyire egyformák voltunk, egy-
formán szegények – de annyira nem, hogy nyomorog junk 
a fizetésből vagy akár a nyugdíjból.

Csakhogy sokan elfelejtik, napi harminc 
deka kenyér, havi egy kiló liszt, cukor, egy liter 
olaj volt a fejadag. Napirenden volt a két-három 
órás áramszünet, két-három órás volt a napi té-
véműsor is, amely kizárólag megvalósításokról, 
tervtúlteljesítésekről szólt. Kétévente mehettél 
külföldre (csakis szocialista országba), autódnak 
15 liter benzin járt havonta. Hajnali háromkor 

keltél, hogy vehess tejet, esetleg vajat, tejfölet, ne adj’ Isten 
sajtot. A déligyümölcs ismeretlen fogalom volt. Érdekes 
eset, amikor a ’89-es események előtt két évvel Brassó két 
legnagyobb üzemének munkásai fellázadtak, s a megmoz-
dulás eredményeként Nézd, ezek miket esznek! felkiáltás-
sal a pártkantint is kirámolták, a járókelők kikerekedett 
szemekkel bámulták a sci-fit: narancsok és kerek sajtok gu-
rultak Brassó utcáin.

Persze, hogy nem tetszik, ami most van, de akkor sem 
kérek az Aranykorszakból! Most már szabadok vagyunk, 
magyarok lehetünk, megvannak falvaink, és egyházaink 
is háborítatlanul szolgálhatnak. Nem köteleznek, hogy 
braşovinak valljam magam, ezt a cikket pedig nem Mier-
curea Ciuc-iak, nem Gheorgheni-ek és Odorheiu Secuiesc-
iek olvassák, hanem csíkiak, gyergyóiak, udvarhelyiek. 
Sorolhatnám...

De ami a legfontosabb: véleményemet világgá kürtöl-
hetem, újságba megírhatom, s közben nem kell rettegnem, 
hogy emiatt egy este úgy kopogtat be hozzám a szekustiszt, 
hogy a családom eltűnődhet: vajon lát-e még valaha ebben 
az életben.

Nem kérem, én nem esek bele a 22-es csapdájába.

Nem esek a 22-es csapdájába!
     .. .             .NézőpoNt n Szász Csaba

hargitanépe

AjándékváSárláSi láz

Könyv is kerül a karácsonyfa alá
Sokan megfordultak az elmúlt na-
pokban a csíkszeredai könyves-
boltokban, volt olyan üzlettulaj-
donos, aki azt mondta, meglátása 
szerint újra divat lett könyvet aján-
dékozni. Az elektronikai cikkek is 
topon vannak, na és persze, a já-
tékok, ám ezekből nagyrészt csak 
az olcsóbbak. 

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

Mintha több vásárló volna a 
könyvesboltokban, mint 
az előző években így ka-

rácsony táján – erősítették meg ezt 
a feltételezést pár csíkszeredai köny-
vesboltban.

Igaz, volt ahol hozzátették, 
hogy ez a pedagógusok által kapott 
könyvvásárlásra költhető pénznek is 
köszönhető, ám tagadhatatlan, hogy 
szép számmal akad olyan vásárló, aki 
ezekben az üzletekben szerzi be a ka-
rácsonyi ajándékot szeretteinek.

– Gyakran előfordul, hogy 
internetről kinéznek egy-egy szá-

mukra tetsző könyvcímet, jönnek, 
és azt keresik. Általában jobban sze-
retik itt megvenni, mint internetről 
rendelni, mert itt kézbe vehetik, la-
pozhatják, megnézhetik, hogy mit 
vesznek – mondja a Petőfi utcában 
lévő Kelevár könyvesbolt vezetője.

Tapasztalata szerint sokan vásá-
rolnak ajándékba szépirodalmi mű-
veket is, fogynak a gyermekköny-
vek, az ifjúsági regények. – Mintha 
a fiatalok is több könyvet vennének 
mostanság – mondja. 

A vásárlók számának növeke-
dését a Gutenberg könyvesboltban 
is tapasztalják. Ott azt mondták, 
a gyermekkönyvek a legkelendőb-
bek, a felnőttek inkább lexikono-
kat, ismeretterjesztő könyveket 
vesznek ajándékba, a szépirodal-

mat pedig inkább a diákok keresik. 
Az eladó szerint a vásárlók jó része 
az árakat figyeli, amikor könyvet 
választ, de van egy vásárlói réteg, 
amelyik inkább a minőségre fekte-
ti a hangsúlyt.

A Corvina Könyváruház veze-
tője szerint sokan nem jöttek még 
rá arra, hogy a könyv a legolcsóbb 
ajándék. 

– Négy lejért már lehet gyermek-
könyvet venni, a 100 lejes könyv pe-
dig már színes képekkel teli, szép ki-
advány. A gond az, hogy az emberek 
elkönyvelték, hogy a könyv drága, és 
sokan be sem jönnek megnézni az 
árakat – mondta az üzletvezető.

Ő is úgy látja, hogy vannak, 
akik megunták már a számítógépes 
játékokat, a tévénézést, és visszatér-

nek az olvasáshoz. A jó példa pedig 
ragadós: ahol a szülők olvasnak, ott 
a gyerek is könyvet vesz a kezébe. 

kenyérpirító ajándékba
Divatos ajándék a különbö-

ző elektronikai cikkek is, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint, 
hogy ahány ilyen szaküzletbe be-
tértünk tegnap, mindenhol szép 
számban voltak vásárlók. Az el-
adók azt mondják, többnyire az 
apróbb, olcsóbb dolgokat vásá-
rolják az emberek: kenyérpirítót, 
gyümölcscentrifugát, hajszárítót, 
vasalót, de az elmúlt napokban 
megnőtt az eladott tévékészülé-
kek, számítógépek és más, nagy-
méretű elektronikai cikkek száma 
is, ami azt igazolja, hogy ezek is, 
minden bizonnyal családi közös 
ajándékként bekerülnek az an-
gyalfiák közé. 

játékból csak az olcsót
Utunk egy olyan üzlet előtt ve-

zetett el, amelyben egy környékbeli 
faluban készített, különböző szőt-
tesekből – abroszok, terítők, sző-
nyegek stb. – volt bőséges kínálat. 
Mint kiderült, ezek a termékek, bár 
valóban szépek, nem szerepelnek a 
kedvelt karácsonyi ajándéktárgyak 
listáján, igen kevesen térnek be 
ugyanis a boltba azzal a szándékkal, 
hogy ezekből válasszák ki az angyal-
fiát. Ez már csak azért is érdekesnek 
tűnt, mert ezeket a termékeket igen 
sokan szokták ajándékba adni főleg 
külföldi ismerősöknek, barátoknak, 
rokonoknak, karácsonyi ajándék-
ként mégsem divatosak.

A kisgyermekes családoknál a 
karácsonyfa alól elmaradhatatla-
nok a kicsik által várva várt játékok. 
A város egyik forgalmas pontján 
lévő játéküzletben érdeklődtünk, 
mi iránt van kereslet. Mint kide-
rült, a legtöbb vásárló elsősorban 
a játék árát nézi, az olcsó termé-
kek a kelendők, a drága társasjáté-
kokra például – amelyeknek áruk 
meghaladja a 100 lejt – alig van 
kereslet. Vannak szülők, akik úgy 
érkeznek az üzletbe, hogy a cse-
metéjük által valamelyik tévéadón 
sugárzott reklámban látott játékot 
keresik, ők többnyire nem is nézik 
az árát az illető játéknak, örülnek, 
ha van belőle az üzletben. 

– A többség viszont nem ebbe 
a kategóriába tartozik. Összessé-
gében véve, sokkal gyengébb az 
eladás, mint az elmúlt években – 
summázta az üzletvezető. 

A gyerekeknek meséskönyvet, maguknak ismeretterjesztő kiadványokat vásárolnak a felnőttek fotó: csíki zsolt

hirdetés
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Készülődés Karácsonyra

Hangulatot ajándékoznak

> Somorjával köt testvérvárosi kap-
csolatot Gyergyószentmiklós. Testvérvá-
rosi kapcsolatot létesít Gyergyószentmiklós 
Somorjával – erről született elvi döntés a tes-
tület tegnapi rendkívüli ülésén. A felkérés a 
szlovákiai kisváros részéről érkezett. Ha a tu-
rizmus fejlesztésében gondolkodunk, akkor 
nyitnunk kell olyan települések felé is, ame-
lyek nem Magyarország területén vannak 
– jelentette ki a tegnapi rendkívüli tanács-
ülésen Mezei János polgármester, elmond-
va, hogy a szlovákiai kisváros küldöttsége 
részt vett a Szent Miklós Napokon, akkor 
állapodtak meg a jövendőbeli testvérváros 
polgármesterével, hogy testület elé viszik az 

ügyet. Mint mondta, azóta Somorja pol-
gármestere el is küldte az ottani tanács által 
szentesített szándéknyilatkozatot, kérve a 
gyergyószentmiklósi önkormányzati testület 
hasonló döntését. Vadász-Szatmári István ta-
nácsos azzal egészítette ki a polgármester által 
elmondottakat, hogy Somorja Duna-menti 
település és fejlett vízi turizmussal rendelke-
zik, így a két település kínálata kölcsönösen 
kiegészítené egymást: Gyergyószentmiklós 
a hegyvidék varázslatos tájait ajánlja a test-
vértelepülés lakóinak, ők pedig a víz közel-
sége nyújtotta lehetőségeket. A tanácsosok 
az elvi döntés után abban is megállapodtak, 
hogy tavasszal egy küldöttség – amelynek 

tagjai Vadász-Szatmári István, Kastal Lász-
ló, Farkas Zoltán tanácsosok, valamint Pál 
Levente, a művelődési ház vezetője – kép-
viselik majd Gyergyószentmiklóst Somor-
ján, ahol az együttműködés véglegesítésé-
ről is megállapodnak. Somorja egyébként 
13 ezer lakosú kisváros, fele-fele arányban 
lakják magyarok és szlovákok, önkor-
mányzata többségben magyar. A tegnapi 
tanácsülésen döntés született a művelődési 
központ tevékenységi programjának mó-
dosításáról, a 2011-es beruházási program 
és a költségvetés módosításáról, illetve a 
Gyergyószentmiklósra ingázó tanügyiek 
utazási költségeinek térítéséről.

Körkép
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a caritas gyergyószentmiklósi 
önkéntesei újszerű feladatot 
vállaltak: abban segítik a kis-
iskolásokat, hogy a karácsonyi 
készülődés hangulatát, az „adni 
is jó, nemcsak kapni” érzését 
vigyék haza, illetve a magányos 
emberek otthonába. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Vaskertes iskola máso-
dikos sportosztályának 
tanulói, tizenhárom igen 

mozgékony gyerek ült asztalhoz a 
Caritas Kossuth utcai házában, és 
készítették önkéntesek segítségé-
vel a szebbnél szebb karácsonyfa-
díszeket. A többnyire természetes 
alapanyagot és eszközöket a házi-
gazdák biztosították, az alkotók 
pedig a munkafolyamat végén 

megtudták: amit készítettek, ha-
zavihetik, és egy családtagjuknak 
kell ajándékozzák. Viszont az 
adakozóknak is jutott ajándék, a 
németországi cipődoboz-akció 
küldeményeiből. 

Tatár Előd, az önkéntes prog-
ram koordinátora elmondta, sok 
gyerek él olyan családban, amely-
ben nincs miből karácsonyfadíszt 
vásárolni, máshol a helyzet nem 
engedi meg, hogy a család együtt, 
békésen készüljön az ünnepekre. 
Ezt szeretnék pótolni a caritasos 
programmal. 

Adni is jó, nemcsak kapni – 
ezt az érzést kívánja erősíteni a 
december 23-ra szervezett ön-
kéntes program is. A Kós Ká-
roly, a Vaskertes és a Fogarassy 
Mihály iskola diákjai hatfős 
csoportokban keresik fel azt a 
több mint hatvan személyt, aki 
idősként egyedül él otthonában. 
Karácsonyi énekekkel kedves-
kednek nekik, majd a csoportok 
a Szent Miklós-hittanteremben 
találkoznak, együtt osztják meg 
élményeiket a Caritas biztosí-
totta forró tea és harapnivaló 
mellett. Ünnepek környékén megnő az adakozási kedv fotó: jánossy alíz

a gyergyószentmiKlósi szeretetKonyhán

Szilvás gombóc is lesz
az ünnepi asztalon

tekintélyes mennyiségű tartós 
élelmiszer, zöldség és mélyfa-
gyasztott élelmiszer jelzi, hogy 
a gyergyószentmiklósiak szá-
mára nem közömbös, mi kerül 
a rászoruló embertársaik asz-
talára a közelgő ünnepen. az 
adakozók között egyaránt volt 
vállalkozó, közintézmény és 
magánszemély, s noha ünnepek 
előtt rendszerint megnövekszik 
az adakozási kedv, a közel két-
száz rászoruló ellátásáról gon-
doskodó konyha ajtaja az év 
minden napján nyitott az ada-
kozók előtt.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nem csak kapni, adni is 
nagy öröm – jelentet-
te ki Egyed András, a 

Kendyks Prod Kft. tulajdonosa 
a gyergyószentmiklósi szere-
tetkonyhán, miközben jelentős 
mennyiségű szilvás, tehéntúrós 
és mogyorókrémes gombócot, 
valamint fagyasztott zöldséget és 
gyümölcsöt pakolt be a konyha 
éléstárába.

A vállalkozó adományozó kör-
útján útba ejtette a gyergyó szent-
miklósi Ápoló és Gondozó Köz-
pontot, valamint a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyergyóalfalvi 
központját, mindenhol a tároló 

kapacitásnak megfelelő mennyisé-
gű fagyasztott terméket hagyva. 

A gyergyószentmiklósi szere-
tetkonyhán az ünnepet megelőző 
napokban nagy a sürgés-forgás, 
nemcsak vállalkozók, hanem in-
tézmények és magánszemélyek 
is viszik az élelmiszert a rászoru-
lóknak.

– Az év minden napján szük-
ség van a támogatásra – hangsú-
lyozta Dezső Mária-Magdolna, a 
katolikus egyház által működte-
tett szeretetkonyha főszakácsa.

Hozzáfűzte, van még hely a 
pincében és a kamrában, és örül-
nek minden adománynak, mert 
ebből biztosítanak meleg ebédet a 
közel kétszáz, szegény sorsban élő 
embernek.

A szeretetkonyhán tegnap 
díszebéd volt, a rászorulóknak a 
tartalmas ebéd mellé kávét, üdí-
tőt, bort, kalácsot és süteményt is 
szolgáltak, ebéd előtt pedig közös 
hálaadó imában mondtak köszö-
netet mindazoknak, akik támo-
gatták a konyhát.

Az ünnepi menüt pénteken 
négy napra adják ki a rászorulók-
nak, és noha ottjártunkkor még 
nem volt végleges a menü, a sza-
kácsnő elmondta, a csomagban 
lesz szilvás gombóc, sült kolbász 
krumplival, káposztaléleves és ra-
kott káposzta.

Karácsonyi készülődés. Nem sok pénzen vett, hanem szeretetből készült ajándékok

év végi rendezvények gyergyó szent miklóson. Több 
olyan programot szervez Gyergyószentmiklós város önkormányzata 
az év hátralévő részében, amelyek az esztendőzárást, kikapcsolódást, 
vidám együttlétet szolgálják:

Ma délután 5 órától a Városi Könyvtárban mutatják be azt a kö-
tetet, amely a Mikulás-napra meghirdetett képregénypályázatra be-
küldött munkák legjobbjait tartalmazza. A Pro Terra Alapítvány és a 
helyi önkormányzat szervezte könyvbemutatón méltatóbeszédet mond 
Ferencz Zoltán. A Szent Miklós püspök életét idéző képregénycsokor 
nem kerül kereskedelmi forgalomba, a kiadott 300 példányból jut az 
alkotóknak, illetve ajándéknak szánja az önkormányzat, ezzel is erősítve 
a Szent Miklós-i tudatot. 

A szórakoztató programok Gyer gyó  szent miklóson december 27-én 
folytatódnak. 19 órai kezdettel a Szilágyi Vendéglő nótaestnek ad ott-
hont. Közös népdaléneklésre, nótázásra hívja a térség lakóit Oláh 
Aranka és a Csíkmadarasi Népi Zenekar. A muzsikusok bérét az ön-
kormányzat állja, az ital- és ételfogyasztást mindenki egyénileg fizeti. 
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> Holnap elkezdik a ruhák kiosztá-
sát. Hamarosan véget ér az Udvar hely
széki Ifjúsági Egyeztető Tanács és a 
Székelyudvarhelyi Diáktanács közös 
jótékonysági akciója, ugyanis holnap 
az udvarhelyi egyházak képviselői se
gítségével elkezdődik a közel hetven
zsáknyi összegyűlt ruha szétosztása a 
rászorulók között.

Végéhez közeledik az Egy ruha, egy 
mosoly elnevezésű jótékonysági akció, 
amelyet a Székelyudvarhelyi Diákta
nács (Szudit) közösen szervezett az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Ta
náccsal (UIET). A jótékonysági akció 

november elején rajtolt, azóta jelentős 
mennyiségű ruhanemű gyűlt össze a 
város középiskoláiban, a Modern Üz
leti Tudományok Főiskoláján, vala
mint az UIET székhelyén. 

A felállított gyűjtőpontoknál több 
mint hetven zsák használt ruhaneműt 
sikerült begyűjteni, amelyet rendszerez
tek, és az egyházak segítségével decem
ber 23án, azaz holnap elkezdik azok 
szétosztását a rászoruló fiatalok között 
– tudtuk meg Fancsali Jánostól. 

Az elnökségi tag szerint az akció 
sikere mindenképpen bizonyíték arra, 
hogy az udvarhelyiek odafigyelnek 

egymásra és próbálnak is egymáson se
gíteni. Az UIET elnöksége egyébként 
hétfőn sajtótájékoztatót tartott, ahol 
az évi tevékenységükről, valamint le
záruló programjaikról is beszámoltak. 

Az UIET a Magyar Ifjúsági Szer
vezetben betöltött és egyre erősödő 
pozíciójáról is szó esett, ugyanis ő 
nevezhette meg az egyiket az öt pálya
kezdő fiatal közül, akik Winkler Gyu
la RMDSZes EPképviselő brüsszeli 
irodájában egy hónapos gyakornoki 
munkán vehetnek részt. 

A 2012ben megvalósuló progra
mot Udvarhelyszékről a galambfalvi 

Miklósi Kincső nyerte meg, aki bizo
nyította rátermettségét az UIET által 
szervezett írásbeli és szóbeli vizsgán is 
– tudatta Biró Barna Botond alelnök.

Az egyesület egyébiránt december 
9én alapszabályzatmódosító kül
döttgyűlést is tartott, ahol az új mű
ködési alapszabályzat elfogadása mel
lett Antal Lóránt, a szervezet elnöke 
éves beszámolót is tartott. 

A gyűlésen két új alelnök személyéről, 
valamint a már nem működő szervezetek 
kizárásáról és a frissen alakultak felvéte
léről is döntöttek a küldöttek. (Berkeczi 
Zsolt)

Szent István egész alakos szob-
rát szeretné felállítani a Pro 
Zetea – Zetelakáért Alapítvány 
a település központjában. Az ál-
lamalapító királyunkat ábrázoló 
szobrot Szakáts Béla udvarhelyi 
születésű szobrászművész alkot-
ta meg, Sánta Csaba műhelyé-
ben már kiöntötték, de egyelőre 
darabokban van, és még mindig 
hiányzik a teljes költség jelentős 
hányada.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A szoborállítás ötlete – akár
csak a kivitelezés költsé
geinek egy nagyobb része 

– KolumbánAntal József helyi 
vállalkozótól származik, aki elárul
ta, hogy nem kellett sokat gondol
koznia azon, hogy kit ábrázoljon a 
szobor. Szent István a magyar tör
ténelem egyik legnagyobb alakja, 
és az ötletgazda szerint tökéletesen 
illene egy olyan katolikus faluhoz, 
mint Zetelaka. A kezdeménye
zést több cég és magánszemély is 
felpártolta, de jelentős összeggel 
járult hozzá a szobor költségeihez 
a zetelaki helyi tanács, a község 
közbirtokossága és egy megnyert 
pályázat révén Hargita Megye Ta
nácsa is. 

Elégtétel a művésznek
Szent István egész alakos szob

rának elkészítésére Szakáts Béla 
szobrászművészt kérték fel, s ez 
akár kisebb elégtétel is lehet az 
udvarhelyi születésű művésznek, 
akinek alkotásait szerte az ország
ban megtaláljuk – Temesváron 

négyet is –, csak épp szülővárosa 
feledkezett meg róla. Gyerekko
rát, ifjúságát a Küküllő menti vá
rosban töltötte, és büszke is arra, 
hogy udvarhelyi, de egyetlen 
alkotása sem található szülővá
rosában. Szakáts Béla Kolozs
váron diplomázott, Temesváron 
oktatott, alkotásai közül több is 
köztérre került Temesváron, Ko
lozsváron, Gyergyószárhegyen, 
az Arad megyei Borossebesen, 
de még a Tulcea megyei Baba
dagon is. KolumbánAntal 
Józseftől megtudtuk, hogy a 
szoborban nem királyunk alak
jának száz évvel ezelőtti meg
mintázását kívánták viszontlátni. 
Egy modern, a kornak megfelelő, 
ugyanakkor érthető megfogalma
zást képzeltek el.

– Szakáts Béla művében olyan 
megoldások vannak, amelyek üze
netet hordoznak. Például az em
beri törékenységet, amely Szent 
Istvánt még inkább emberivé teszi. 
Ugyanakkor ott a szigorú tekintet, 
és ott van az intő kéz, ez is szigorú
ságra vall – véli a szobrász művéről 
az ötletgazda.

Várni, csak várni
Szakáts Béla elképzelését 

Sántha Csaba műhelyében öntöt
ték formába. A szovátai szobrász 
és öntőmester nevéhez számtalan 

alkotás kötődik, az ő munkája 
például Erdély első Szent István
szobra, melyet 1998 augusztusá
ban avattak fel a Maros megyei 
Székelyszentistvánon. De találunk a 
műhelyében öntött köztéri szobrot 
Tordaszentlászlón, Hármasfaluban, 
Farkaslakán és Csíkszépvízen is. Ez 
utóbbi településen 2009ben he
lyezték el Bocsi Vince szobrászmű
vész Szent László királyt ábrázoló 
szobrát, Erdély egyik legnagyobb 
köztéri alkotását. Legutóbb pedig 
a múlt hónapban, Sepsiszentgyör
gyön avatták fel Csutak Vilmos, a 
Székely Mikó Kollégium és a Szé
kely Nemzeti Múzeum egykori 
igazgatójának egész alakos szobrát, 
amelyet szintén Sántha Csaba mű
helyében öntöttek ki.

Ugyanebben a műhelyben 
találjuk meg a Zetelakára terve
zett alkotást is. A szobrot már 
kiöntötte a mester, de darabok
ban van, cizellálás és különböző 
felszínkezelések előtt áll. A szo
borállítás kezdeményezőitől meg
tudtuk még, hogy a szükséges 
anyagiak előteremtéséig elkészítik 
a szükséges terveket, kiváltják az 
engedélyeket, ezt követi a térren
dezés, a talapzat elkészítése és – 
ha minden jól megy – a szobor 
felállítása. 

Akik adományozni kívánnak 
a szoborállításra, megtehetik a 
Dr. P. Boros Fortunát Középis
kola könyvelőségén, illetve a Pro 
Zetea – Zetelakáért Alapítvány 
számlájára: BCR Odorhei – 
RO49 RNCB 0156 0163 3770 
0001, a megjegyzésbe kérik beír
ni: „Statuie Szent István”.
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SZent IStVánnAk állítAnánAk emléket ZetelAkán

Még darabokban a szobor

A szobor terve. Befejezéséhez további felajánlásokra van szükség

SZékelyföldI legendárIum 

Könyvben is kiadják a legendákat
A Székelyföldi legendáriumot 
övező hatalmas érdeklődést fi-
gyelembe véve fazakas Szabolcs 
ötletgazda bejelentette: belátha-
tó időn belül könyvben is kiadják 
a legendákat. Szintén Székelyföl-
di legendárium címmel igényes 
kivitelezésű, kemény borítóval 
ellátva lát napvilágot hamarosan 
az első 1000 példány, amelyek 
megvásárlására már több mint 
500-an jelentkeztek.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Fazakas Szabolcs ismertette, 
hogy a könyv ötlete már 
rég megszületett, de koráb

ban csak digitális formában tervez
ték megjelentetni. Hangsúlyozta, 
hogy a Legendatérképről renge
teg pozitív visszajelzés érkezett, 
viszont a székelyföldi közösségek 
zöme egy helyen összefoglalva sze
retné látni a mondákat. Kudelász 
Nóbel, a legendák írója, a könyv 
szerkesztője közel egy éve dolgozik 
a tartalmon, amelyet interneten 
már olvashatnak az érdeklődők. 
Több mint 140 legenda kap helyet 

a 210 oldalas kötetben. A borítót 
Cseke Tímea, a kötet belső olda
lainak arculatát pedig Pálfi Csaba 
dizájnerek tervezik. A grafikákat 
Márton Erika képzőművész rajzol
ta, ezeket Cseke Tímea és Jánosi 
Levente digitalizálta. 

– A kulturális tárca segítségé
vel, a tanfelügyelőséggel közösen 
a Hargita megyei iskolák mun
kakönyvet, valamint egy térképet 
kapnak kézhez. Karácsonyra sze
rettük volna a könyvet kiadni, je
lenleg még támogatókat keresünk 
a nyomtatáshoz. Mivel Székelyföl

det előtérbe helyezzük, ezért egy 
helyi nyomda végzi el a munkát. 
Az az alapkoncepciónk, hogy bár
mibe is kezdünk, az abból szárma
zó pénzt itthon költsük el – emelte 
ki Fazakas Szabolcs.

A rendelkezésre álló összegek
ből előbb 1000 példányt nyomtat
nak, de természetesen több is nap
világot láthat majd, igény szerint. 
Nemcsak a helyiek igénylik a köte
tet, hiszen jelentkeztek már Hollan
diából és az Egyesült Államokból is. 
Kudelász Nóbel szerkesztő elmond
ta a Hargita Népének, a legendákat 

úgy próbálta megírni, hogy azok 
nyelvezete megragadja gyerek és 
felnőtt figyelmét egyaránt. Nagyon 
kevés tájnyelvi kifejezés kap helyet 
bennük, hogy könnyedén érthető 
legyen a világ bármely részén élő 
magyar ember számára is. 

A könyvet majd román és angol 
nyelven is kiadják: Fazakas szerint a 
kiadvány méltó „kultúrdiplomatája” 
lesz Székelyföldnek. Az érdek
lődők jelentkezhetnek az info@
legendarium.ro email címen, va
lamint a Legendárium Facebook
oldalán.



Huszonkét év hosszú időszak egy 
ember életében, de nagyon kevés 
ahhoz, hogy történelmi távlatból 
lehessen visszatekinteni az ese-
ményekre. Az alábbi ankétban 
arra voltunk kíváncsiak, hogy mit 
tudnak a mai 17-18 évesek egy 
olyan sorsfordító eseményről, 
amelyről sokan mindmáig nem 
tudjuk, hogy forradalom volt-e 
vagy puccs? Az új politikai elit 
legitimációját szolgáló színjáték 
vagy népfelkelés? Ezekre a kér-
désekre a történészek adnak 
majd választ. A csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium tizen-
egyedikes és tizenkettedikes di-
ákjainak válaszaiból tallózunk az 
alábbiakban.

Mi váltotta ki 
az eseményeket?
A II. világháború után a szocializ-

mus vált uralkodóvá Romániában. * 
Sokaknak nem tetszett Ceauşescuék 
megnyilvánulása, ugyanis besúgó-
kat (szekusokat) tartott, akik civil 
emberként jártak az utcán és a kor-
mányellenes megnyilvánulások mi-
att elvitték az embert. Folyamatosan 
lehallgatták a telefonokat, igazoltat-
ták a délután a kávézóban üldögélő 
polgárokat. * A kommunizmus ál-
landó terrorban tartotta az embe-
reket. * A forradalom kiváltó oka a 
kommunizmus, a kollektív-rendszer 
és maga a diktátor, Ceauşescu. A 
probléma leginkább az elnyomás 
volt. * A szegénység növekedésé-
vel egyre inkább előtérbe került a 
szekuritáte tevékenysége és Románia 
rendőrállammá vált. * A szekuritáte 
rettegésben tartotta az országot, va-
gyis nem lehetett akármit csinálni, 
nyíltan cselekedni. * Akkoriban az 
volt a mottó, hogy minden min-
denkié, valójában senkinek nem volt 
semmije. Az egy dolog, hogy min-
denkinek volt munkája meg pénze, 
de azt nem volt mire elköltse. * Ételt 
bonra adtak, sorba kellett állni érte. * 
A napi televízióadás 2 óra volt, este 
az emberek lefeküdtek, mert nem 
volt villany sem.* Nem volt ez a napi 
stressz, futás. 

Mi történt 
december 22-én?
Az emberek a rádióban hallották, 

hogy lázadás tört ki, így mindenki 
kivonult az utcára és szaladgált örö-
mében. * A rendszerváltás ideje volt. 
* Lényegében a polgárok lázadtak fel 
a rendszer ellen. * Az emberek kivo-
nultak a városterekre, a román zászló 
közepébe lyukat vágtak, aztán meg-
gyújtották azt. Ha jól tudom, még 

lövöldözés is volt a forradalom ideje 
alatt, még Csíkszeredában is. * Véget 
ért a kommunizmus. * A forradalom 
több helyen felütötte a fejét, például 
Vásárhelyen, Kolozsváron. Elsősor-
ban lázadtak a székelyek, aztán a 
románok is. * Nem lehet biztosan 
tudni, hogy kik robbantották ki a 
forradalmat, amely a kommunizmus 
ellen lázadt. * Mai napig nem lehet 
pontosan tudni, hogy a forradalmat 
kik irányították, honnan voltak a ci-
vileknek fegyvereik, de az tény, hogy 
Bukarestben sokan meghaltak a lö-
völdözések során. * A rendszerváltás 
egyedül Romániában zajlott véres 
körülmények között. * Ekkor dön-
tötték meg a kommunizmust. * Tu-
domásom szerint az év decemberé-
ben tüntetések zajlottak Ceauşescu 
diktatúrája ellen. * Az 1989-es „for-
radalom” által megdőlt az 1968-tól 
tartó Ceauşescu-féle kommunista 
diktatúra. A nagyobb városok lakos-
sága az utcán tüntetve vonult végig. 
* Apukámat meglőtték. * A pánik 
is eluralkodott, mert szóbeszédek 
miatt azt gondolták, hogy terrorista 
támadás érheti az embereket. * Apu-
kám, meg a többi lakótársa, a férfiak 
szerre őrt álltak éjszaka a tömbház 
bejáratánál. * 1989-ben Tőkés Lász-
ló indította el Temesváron, aztán 
az egész országon végigsöpört. * A 

temesvári megmozdulásnak valami 
köze volt Tőkéshez. * Tőkés László 
indította a lázadást a kommunizmus 
ellen Temesváron. * Az események 
fő okának a legtöbben Tőkés László 
tiszteletes házi őrizetre ítélését tekin-
tik, az első, tömegeket megmozgató 
események Tőkés háza előtt kezdőd-
tek. * A Ceauşescu ellen harcolók 
közt szerepeltek a Román Kommu-
nista Párt tagjai és a szabadságharcos 
székelyek is. * Vásárhelyen a főtéren 
összegyűltek az emberek, tiltakoztak 
és meg akarták dönteni a kommu-
nizmust. A zászlók közepét kivág-
ták. A románok konfliktusba kerül-
tek a magyarokkal és verekedések 
törtek ki. * A forradalom kitörésekor 
a bányászokat hívták Ceauşescu vé-
delmezésére.

Kik voltak Ceauşescuék 
és mi történt velük?
Ceauşescu a 60-as évektől 89-

ig uralkodott Románia polgárai 

fölött, a nyolcvanas években volt 
a legkegyetlenebb ez a rendszer, 
ezért az emberek fellázadtak. * Egy 
igazi diktátor volt. * Ceauşescut 
feleségével együtt meggyilkolták 
és vége lett a kommunizmusnak. 
* Mikor már a népnek elege lett 
Ceauşescuból, kivégezték őt a fele-
ségével együtt. Egy falhoz állítot-
ták őket és a katonák sorozatokat 
lőttek beléjük. * A nagy diktátort 
és feleségét elfogták, börtönbe 
zárták, majd ki is végezték pár nap 
elteltével. * Ceauşescu a feleségével 
együtt helikopteren próbált elme-
nekülni, de elfogták és megölték 
őket. * Egy titkos katonai bíróság 
(amit azok a katonatisztek alkot-
tak, akik elfogták őket) elítélte 
őket és helyben végre is hajtották 
az ítéletet. * Ceauşescut és felesé-
gét kiűzték az országból. * Elűzték 
az országból és kivégezték (sic!). * 
Halálukat főbelövés okozta, amit a 
tévé is közvetített. 

Mi következett 
a forradalom után?
Az emberek szabadabban jár-

hattak külföldre és megszűnt a 
kollektivizálás. * Az emberek visz-
szakapták jogaikat. * Ceauşescut 
visszasírják, mert akkor volt mun-
kahely, most meg nincs. * A for-
radalom után az állami javak ma-
gántulajdonba kerültek. * Az em-
bereknek szabad átjárás külföldre. 
* Az ország elnökévé Ion Iliescut 
választják. * A váltás után megnyíl-
tak a határok nyugat felé és Romá-
nia is belesodródott a globalizáció 
tengerébe. Megszűnt bizonyos 
szinten a cenzúra és a pszichés 
terror is. * A változás nem hozott 
megváltást, ahogyan azt sokan 
gondolták. * A rendszerváltás után 
a romániai magyarok nagyobb te-
ret kaptak. * A boltok megteltek 
külföldi, modern termékekkel. * 
Végül a forradalom hozta el a mai 
demokráciát, de a kommunista re-
zsim utóhatásai még napjainkban 
is érezhetőek, például a korrupció 
virágzása. * Az 1989-es forradalom 
története zavaros, és szerintem 
nem volt forradalom, csupán egy 
megrendezett színjáték. 

Kitől hallottál 
a forradalomról?
Szüleimtől és nagyszüleimtől 

tudok egy keveset. * Láttam egy 
dokumentumfilmet a forradalom-
ról, teherautókra és tankokra is em-
lékszem, amint bevonultak a nép 
közé. * Szerintem a mai diákoknak 
fogalmuk sincs ezekről a dolgokról, 
és nem is érdekli őket. Én annyit 
hallottam róla, hogy egy nagyobb 
lázongás volt, de nem lehet forrada-
lomnak nevezni. * A szüleim sokat 
meséltek a kommunizmus idején 
történtekről, azonban magáról a 
forradalomról nem beszéltek. * Iga-
zából tippem se volna az egészről, 
ha pár nappal ezelőtt bele nem néz-
tem volna egy tévéműsorba. * Ez 
a forradalom nem tud téma lenni 
napjaink ifjúságának. * Sajnos, nem 
sokat tudok, de a kérdés felkeltette 
az érdeklődésemet és utána fogok 
nézni.

Összeállította: Borsodi L. László 
és Sarány István 
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Tüntető tömeg 1989. december 22-én Csíkszeredában
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Borbély Ernő: Páll Bélát 
1984 januárjában ismertem meg, 
amikor néhányunkat, politikai 
foglyokat a bukaresti szekuritáte 
fogházából, illetve a rahovai bör-
tönből Nagyenyedre vittek. Itt 
gondolok a Barabás testvérekre, 
Búzás Lászlóra vagy Visky Ár-
pádra, ugyanakkor került oda 
Páll Béla is. Mi, Bukarestben a 
szekuritáte fogházában már tud-
tunk a létezéséről, de hát nem 
találkozhattunk. Természetes, 
hogy mindenkit egymástól el-
szigetelten tartottak mindaddig, 
amíg a kivizsgálások, a nyomozá-
sok, a vallatások folytak. Így hát 
Nagyenyeden találkoztunk. 

Egy börtönbe való megér-
kezés úgy kezdődik, hogy a más 
börtönből átvitt foglyokat úgy-
nevezett elkülönítőbe, karantén-
ba teszik. Egészségügyi okokra 
hivatkoztak, de hát gondolom, 
hogy titkosszolgálati, szekuritátés 
rációi is voltak az elkülönítésnek, 
hisz a politikai foglyokkal nem a 
börtön parancsnoksága, nem a 
börtön tisztjei foglalkoztak, ha-
nem ezt a feladatkört a börtön 
szekuritátés tisztjei sajátították 
ki maguknak, olyannyira, hogy 
bármilyen probléma volt, vagy 
ügyük volt a politikai foglyok-
nak, azt mindig a szekuritátés 
tiszt intézte. Nagyenyeden ezt 
egy Lazar nevezetű, ezredesi 
rangban lévő – szinte azt mon-
dom, hogy úriember, de mond-
jam azt, hogy ember, talán ennyit 
mondhatok róla – intézte, és a 
börtön rendes, tisztségben lévő 
parancsnokának nem volt bele-
szólása, hogy velünk mi történik, 
vagy mit csinálnak. Hát gondo-
lom, ők is meg kellett ismerjék 
az újonnan érkezett foglyokat, 
és bizonyos elvek alapján utána 
beosztották.

Páll Bélával akkor találkoztam 
először, amikor ebből a karanténból 
szabadultunk, és egy óriási közös für-
dőben, zuhanyzóban álltunk. Búzás-
sal, mivel úgymond együtt, egy bűn-
cselekményt követtünk el, ismertük 
egymást, de ott ismerkedtünk meg 
Barabás Ferenccel és Barabás János-
sal, akik 1983 pünkösdjén Somlyót 
és Csíkszeredát megtöltötték rend-
szerellenes röplapokkal. És akkor, 
ahogy ott együtt beszélgettünk, 
odajött Béla bácsi, és azt kérdezte: ti 
mit csináltatok, fiaim? Fütyültetek 
a templomban, vagy miért vagytok 
itt? Ez volt az első pillanat. Utána 
kerültünk egy cellába.

Ez a beosztás időszakos volt, 
néha három hónapig, néha öt hó-
napig tartott, körülbelül három 
rendben összekerültünk, amíg 
bent voltunk. Ugyanis ugyanazt 
a cellaösszetételt nem hagyták 
meg sokáig. Néha összekavartak, 
összecseréltek, amit mi ebből ki 
tudtunk hámozni, bizonyára az 
volt, hogy nagy kötődések, nagy 
szolidaritás, nagy barátságok ne 
tudjanak kialakulni, kifejlődni, 
úgy, hogy Páll Bélával is több 
rendben voltunk együtt.

Búzás László: Béla bácsit a bör-
tönben ismertem meg, 1983 júni-
usában, a szekuritáte cellájában. A 
kilences cellában voltunk ketten, 
s behozták őt harmadiknak. Ő 
hamarabb elment Nagyenyedre, 
hamarabb megtörtént esetében 
az ítélethozatal, mint nekünk, és 
Nagyenyeden újból találkoztunk, 
sőt még egy cellában is voltunk 
egy bizonyos ideig. Ott mi, ma-
gyarokul nagyon összetartottunk, 
és egymásnak minden mozdula-
tát ismertük. Béla bácsi esetében 
azon voltunk megrökönyödve, 
hogy miért ítélnek el egy ilyen be-
teg embert.

Borbély Ernő: Nagyon beteg 
volt, súlyos beteg, Parkinson-kóros 
(tulajdonképpen Huntington-kór-
ban szenvedett – a szerk. meg je-
gy zése), de méltósággal viselte. 
Betegsége ellenére nem volt az 
elméjével, a szellemével baj. Ki-
tűnő szellemi partner, kitűnő be-
szélgetőpartner volt, a humorát 
is megőrizte, és fantasztikus volt 
a morális tartása, nem volt bűn-
tudata. Az akkori Előréhez, a Ro-
mán Televízió magyar szerkesz-
tőségéhez és a Kommunista Párt 
Központi Bizottságához küldött 
el egy beadványt, felróva néhány 
elégedetlenségét és panaszát, de 
nem érezte úgy, hogy ezért őt be 
kellett zárni, vagy ha bezárták, 
akkor azoknak lenne igazuk, akik 
ezt elkövették.

Búzás László: Ő mondta ne-
kem, hogy írt egy levelet, amely-
ben elmarasztalta Ceauşescut. 
Ceauşescunak címezte a levelet, és 
elmarasztalta őt nagyon sok min-
denért, azért, hogy a tanügyben 
visszaélések vannak, azért, hogy 
az életszínvonal olyan amilyen, 
azért, hogy falvakat rombol. Béla 
bácsi nem beszélt senkivel, fogta 
magát, írt egy levelet és névtelenül 
feladta Brassóban. A levelet ter-
mészetesen kifogták, nem jutott 
el Ceauşescuhoz, és a szekuritáte 
elkezdett kutatni, keresni azután, 
hogy ki írhatta. Béla bácsi nekem 
azt mondta, hogy végül a tanárok 
kézírását kezdték nézni a tanfel-
ügyelőségen a személyi dossziék-
ban, és rájöttek, hogy Béla bácsi 
írta saját kezével a levelet. Ezután 
tartóztatták le.

Borbély Ernő: Tulajdonkép-
pen egy ilyen beteg embert nor-
mális világban nem ítélnek el, 
illetve elítélhetik, de a büntetését 
felfüggesztik, nem kötelezik a 
büntetés végrehajtására. Mert ez 
egy súlyos idegbetegség, a beteg 
rángatózik, nem tudja ellenőrizni 
a végtagjai, a keze, a lába mozgá-
sát stb., és neki bizonyos fizikai 
dolgok estek nehezére. Például mi 
mostunk magunknak. Nem vol-
tunk rákényszerülve úgymond, 
mert a börtönnek volt mosodá-
ja, de amikor legelőször beadtuk 
a ruhákat, s utána visszahozták, 
nem ismertünk rájuk, olyanok 
voltak, mint a vietnami dzsun-
gelben használt, amerikai katonai 
ruhák. Csupa folt, kék folt, zöld 
folt, piros folt, minden a ruhákon. 
Akkor úgy döntöttünk, és a régi 
foglyok mondták is, hogy a leg-
jobb technika, ha mi magunknak 
mosunk. Páll Béla például nem tu-
dott mosni, tehát jól jött neki, ha 
mi kimostuk a fehérneműjét. Ezt 
meg is tettük. A nagy mosó Visky 
Árpi és Búzás Laci volt. Arra is 
emlékszem, hogy jól jött Béla 
bácsinak, hogy amikor fürödni 
vittek, mindig valaki a hátát meg-
mosta. Ezt egymás között is meg-
tettük, nem csak Béla bácsinak, 
hisz a saját hátát az ember nem 
nagyon éri el, és hát szükség volt 
arra, hogy rendesen tisztálkodni 
tudjunk. Ilyen segítségekre volt 
neki szüksége, nem lelki segítség-
re, voltak mások, akik depresszió-
sabbak, kiábrándultabbak voltak, 
nem nagyon hitték, hogy egyszer 
megszabadulhatnak, vagy mindig 
aggódtak, hogy mi lesz velünk...

Búzás László: Egy alkalommal 
– én a 69-es cellában voltam, ő a 
68-asban – arra leszek figyelmes, 
hogy valami zaj van, az emberek 
ott veszekednek, vitatkoznak. 
Odamentem a cellaajtóhoz és hal-
lottam, hogy nagyon kezdtek va-
lakivel veszekedni az őrök, meg-
ismertem az őröknek a hangját. 
Egyszer ütéseket és rugdosásokat 
hallok, mondták, hogy duşmanul 
poporului (= a nép ellensége), és 
Béla bácsi akkor úgy feljajdult, 
hogy jaj Istenem, ne üssenek, jaj 
Istenem, ne üssenek! Borzasztó 
fájdalmas emlék volt ez számom-
ra, hisz nem tudtam segíteni Béla 
bácsin, nem tudtunk segíteni Béla 
bácsin. Az is eszembe jut, hogy 
mi varrtunk rá, főleg Barabás Feri 
nagyon szeretett varrni – Isten 
nyugtassa, ő is meghalt –, s akkor 
ő azt mondta, Béla bácsi hagyd el, 
mert én megvarrom. 

Borbély Ernő: A különböző 
nemzetközi szervezetek, egye-
sületek elég sokat foglalkoztak a 
nyolcvanas években az enyedi po-
litikai foglyok ügyével. Nagy volt 
a külföldi nyomás. Tüntetéseket 
is szerveztek például Párizsban 
Radu Filipescuért, de New York-
ban Hámos Lászlóék értünk is. 
Cikkek jelentek meg, röpcédu-
lák, fotóinkat közölték, próbáltak 
kapcsolatot teremteni hozzátar-
tozókkal, szülőkkel, barátokkal, 
testvérekkel stb., hogy minél több 
információt szedjenek össze, rend-
szeresen szerepeltünk az Amnesty 
International nemzetközi szerve-
zet, minden évi vagy félévi jelen-
tésében, de a Hungarian Human 
Right Fundation, a New York-i 
Magyar Emberjogi Alapítvány is 
nagyon sokat foglalkozott velünk 
és még más szervezetek is. Tud-
tommal az Amnesty International 
nagyon komoly fellépésének kö-
szönhetően – éspedig AI a nem-
zetközi Vöröskeresztnél lépett fel 
Páll Béla érdekében – úgy döntött 
a román hatalom, hogy szabadláb-
ra helyezi. Így is több mint három 
évet töltött börtönben.

Szabadulás után
Borbély Ernő: 87 nyarán 

szabadultam. Négy év nyolc hó-
napot húztam le. Egyszer elmen-

tem Ditróba, s megkerestem Páll 
Bélát. Sajnos ki kellett települjek, 
a szekuritáte egyszerűen kipakolt 
az országból. Az ún. forradalom 
után tértem vissza ismét Romá-
niába, addig Budapesten éltem. 
A rendszerváltás után egyszer 
találkoztam Páll Bélával, ami-
kor a HHRF kitüntetett min-
ket, mégpedig hármunkat, Páll 
Bélát, Búzás Lászlót és engemet 
éppen a politikai múltunkért, te-
vékenységünkért, meg az elviselt 
börtönért. Egy nagy kolozsvári 
rendezvény keretében tették, a 
kolozsvári színház nagytermé-
ben, amely zsúfolásig megtelt, és 
a díjakat Tom Lantos szenátor 
adta át személyesen. Páll Béla 
akkor nagyon beteg volt, a szín-
padra is úgy kellett felvezessük, 
közöttünk ült, Búzás László meg 
énközöttem, és hát karon fogtuk, 
és úgy vezettük fel. De nagyon 
boldog volt, hogy megérte azt, 
hogy más világ lett. Mondta is, 
hogy na, ugye megérte, már csak 
ezért a napért megérte...

Búzás László: Egyetlenegy 
találkozásunk volt Béla bácsival, 
s az akkor történt, miután haza-
telepedtünk, mert ki voltunk te-
lepedve Magyarországra, és hogy 
megtörtént ez a hatalmas válto-
zás, mi is hazajöttünk ide. És te-
kintettel arra, hogy hazajöttünk, 
meg, hogy el voltunk ítélve, meg 
felléptünk a magyarságért, Szőcs 
Gézáék közölték, hogy ki leszünk 
tüntetve. Ez az esemény 1990. 
szeptember 25–26-án volt, és 
Béla bácsival együtt vettük át az 
amerikai Magyar Emberi Jogok 
díját. Ott találkoztam utoljára 
Béla bácsival. Azután csak a teme-
tésére mentünk. 

Páll Béla hosszas betegség 
után, 1993-ban hunyt el. Búzás 
László 2010. június 9-én halt 
meg. Borbély Ernőtől most ve-
szünk végső búcsút. Azok közül 
voltak, akik a megfélemlített, az 
elnyomott, a megfigyelt és a le-
hallgatott tömegekből felegyene-
sedtek, legyőzték félelmüket és 
felemelték szavukat. Életútjukról, 
tetteikről, azok jelentőségéről, to-
vábbi, többek között levéltári ku-
tatások nyújthatnak teljes képet.

Egyre fogynak az ellenállók. Huszonkét esztendővel ama neveze-
tes 1989. december 22. után, ismét egy politikai üldözöttől, Borbély 
Ernőtől búcsúzunk. Halála és a rendszerváltás kezdetének évfor-
dulója egyaránt aktualitássá teszi a meghurcoltatások felidézését. 
2003 májusában, Páll Béla gyergyóditrói matematikatanár halálá-
nak tizedik évfordulóján Borbély Ernő és Búzás László vallottak kö-
zös börtönéveikről. Az akkor készült, eddig nem közölt interjúkból 
olvashatnak részleteket. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Börtönévek közös emléke

Búzás László és Páll Béla

Borbély Ernő
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Méztermelést, szakszerűen

> Áramgenerátorral védik a tejhűtő 
tankokat áramszünet esetén a kobátfalvi 
szarvasmarha-tenyésztők – tudtuk meg 
Siklódi Albert Álmostól, a Kobátfalvi Szar-
vasmarha-tenyésztők Egyesületének elnö-
kétől. Mint hozzáteszi, az Udvarhelyszéken 
tíz tejcsarnokot átfogó tejbegyűjtést, illetve 
az egyesület működését nagyban elősegíti 
a Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesz-
tési Közhasznú Társaságától áramfejlesztő 
generátorra és iroda felszerelések – többek 
között számítógép, különböző programok, 
nyomtató és fénymásoló – vásárlására ka-
pott 6260 lejes támogatást is, mely a teljes, 
közel 13 ezer lejes beruházási érték 49 szá-

zalékát fedezte. Az áramfejlesztő generátort 
– mint magyarázza Siklódi – elővigyáza-
tosságból, a tejcsarnokok hűtőberendezé-
seinek áramszünet esetén történő üzemel-
tetése miatt vásárolták. „A környékünkről 
a tejet – napi egy alkalommal – a székely-
szentléleki Gordon tejfeldolgozó veszi át, 
de csakis az Unió minőségi követelmények-
nek megfelelő tejet. Áramkimaradás esetén 
viszont a hűtőtankokban felgyülemlett tej-
ben olyan gyorsan megnő a csíraszám, hogy 
gyakorlatilag az már a nyakunkon is marad. 
Mivel itt ez esetben napi 3500 literes meny-
nyiségről beszélünk – télen havi 100 ezer, 
nyári időszakban pedig 200 ezer literről –, 

nem éri meg kockáztatni. Sajnos az áram-
szüneteknek is nagy a valószínűsége, épp 
ezért, a veszteségek kiküszöbölése érde-
kében pályáztunk a megyei önkormány-
zat által meghirdetett kiírás keretében az 
áramfejlesztő berendezés vásárlására is. Rá-
adásul mivel hordozható, baj esetén ahhoz 
a csarnokhoz tudjuk vinni, ahol arra épp 
szükség van” – magyarázta érdeklődésünk-
re a kobátfalvi szarvasmarhatartó szervezet 
elnöke. Az idénre kialkudott árral egyelő-
re elégedettek, főként hogy a literenként 
megszabott 1,15 lejes alapár a gazdák által 
leadott mennyiség, illetve a tej paraméte-
reinek függvényében még akár további 15 

banival is nőhet. Bár az egyesület továbbra 
is népes, 142 fős tagsággal büszkélkedhet, a 
gazdák révén a kobátfalvi egyesülethez kö-
tődő közel 700 jószág azonban komolyabb 
állománycsökkenést mutat. „Sajnos évről 
évre csökken a tehenek száma. A legna-
gyobb probléma az, hogy ahol az idős gaz-
da kihal, ott rögtön 2-3 tehenet vezetnek ki 
a kapun. De ellenpéldák is vannak, olyan 
fiatal gazdák személyében, akik nem ritkán 
immár 10-15, sőt, olyan is akad, aki 25-40 
darabos fejőstehén-állományt mondhat 
magáénak, a földműveléshez, takarmány-
előállításhoz szükséges géppel együtt” – so-
rolta Siklódi. (D. L.) hí
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a fizetésképtelenséget 
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szaksze-
mélyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le aján-
lataikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 
2012. január 3-án 13 óráig:

– INTER MISTRAL Kft. (15383893) – Csíkszereda; 
– MANTEX Kft. (17701977 ) – Csíkszereda; 
– LAZ PROD IMPEX Kft. (7029845) – Küküllő keményfalva;
– ELIT AUTO CENTER Kft. (16261207) – Székelyudvarhely ;
– TRADERS HOUSE Kft. (24681481) – Székelyudvarhely;
– MHSZ INCALTAMINTE WAGNER Kft. (27989363) – Székelykeresztúr;
– FERANDER CAFE Kft. (22628961) – Gyergyószentmiklós.

Az ajánlatokat az 1009/2007-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendeletének 2. 
cikkelye 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye 
alapján kell összeállítani, és a következőket kell tar-
talmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 
hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt havi díj, honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy 
érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz ne-
vezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz, megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hiteles-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyze-
tet a REVISAL programból, a nyomtatási dátummal 
együtt) érvényes együttműködési megállapodásuk 
vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 
időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy ki-
mutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljá-
rásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány 
százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, 
hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot 
érnének el, az 1009/2007-es számú Országos Adóigaz-
gatási Ügynökség elnöki rendelete 15. cikkelyének 2. 
bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlat-
tevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell be-
nyújtani, amelyen fell kell tüntetni a következőket: 
„Oferta pentru selectarea unui practician în ceea ce 
priveşte ……………….., a nu se deschide până la data de 
03.01.2012, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă”. Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.

túl vannak már a képzés felén 
azok a jövendőbeli méhészek, 
akik jelenleg a hargita megyei 
méhészegyesület és a hargita 
megyei agrárkamara által szer-
vezett tanfolyamon koptatják a 
padokat székelyudvarhelyen. 
a kurzus nagy népszerűségnek 
örvend mind a méhészek, mind 
a szakma iránt érdeklődők köré-
ben. tavasszal indulhat az újabb 
tanfolyam.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Jó ütemben halad a képzés a 
Hargita Megyei Méhészegye-
sület és a Hargita Megyei Ag-

rárkamara által indított méhész-
tanfolyamon, amely ez év októbe-
rében indította el újabb továbbkép-
ző kurzusát Székelyudvarhelyen. 
„Most éppen vakációzunk, de túl 
vagyunk már a tananyag felén, és 
a tervek szerint februárban véget 
is ér a képzés” – tudatta lapunk-
kal Bölöni Ferenc, az agrárkama-
ra udvarhelyszéki munkatársa. A 
kurzus felelősének elmondása sze-
rint hatalmas az érdeklődés a tan-
folyammal kapcsolatban, ugyanis 
amíg a mostanira közel ötvenen 
iratkoztak be, addig már a követke-
ző fejtágítóra is – ami jövő tavasz-
szal indulhat – immár előre kilenc 
jelentkezőjük akadt.

A több hónapig tartó képzés 
során a jelentkezők elsajátíthatják 
a méhészet alapjait, többek között 
szó esik a növények beporzásáról, 
a méhbetegségekről is, de nagy 
hangsúlyt fektetnek a méhészeti 
termékek hasznosítására is.

Az ősszel indult tanfolyamon 
képviselteti magát minden kor-
osztály, szép számban jelentkez-
tek méhészek és a szakma iránt 
érdeklődők egyaránt. „Mivel van-
nak teljesen kezdők és tapasztalt 
méhtartók is, így elég nehéz volt 
összeállítanunk a tantervet, még-
is nyugodtan állíthatom, hogy 
mindenki tanul valami újat ezen a 
tanfolyamon” – véli Bölöni.

A tanfolyam elvégzése után 
a „méhészdiákoknak” írásbeli és 
szóbeli vizsgán kell bizonyítaniuk 
felkészültségüket, és amennyi-
ben sikeresen veszik az akadályt, 
két, minisztérium által közösen 
kiállított, Romániában és kül-
földön is elismert oklevelet kap-

nak – tudatta lapunkkal Bölöni 
Ferenc. Hozzátette, a képzéseken 
elsajátított ismeretanyag mellett a 
méhészdiplomát akár az európai 
uniós pályázati rendszerben is ha-
szonnal értékesíthetik a sikeresen 
vizsgázó gazdák. Példának a Har-
gita megyei méhészek körében 
legkedveltebb, a fiatal gazdák el-
indulását támogató 112-es, illetve 

a félig önellátó gazdák piaci ter-
melését elősegítő 141-es pályázati 
lehetőségeket említette.

A székelyudvarhelyi méhész-
tanfolyamra jelentkezni a Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) Rákóczi utcai 
kirendeltségénél, vagy személyesen 
Bölöni Ferencnél, a 0740–075844-
es telefonszámon lehet.

30 százalékkal nőtt a méztermelés, 31 százalékkal 
csökkent az export

21 ezer tonna mézet termeltek idén a romániai méhészetek – állít-
ja saját adataira támaszkodva a Román Méhészszövetség (ACAR). 
Ez becslésük szerint mintegy 30 százalékkal nagyobb a tavalyinál. 
A Mezőgazdasági Minisztérium idei első nyolc hónapra vonatko-
zó adatai szerint az ország mézexportja 4476 tonnára rúgott, ami 
viszont 31 százalékkal marad el a tavalyi év hasonló időszakában 
külföldre értékesített mézmennyiségtől. Románia jelenleg – Né-
metország, Franciaország és Magyarország után – Európa negye-
dik számú méztermelő országa, bár a méhcsaládok száma alapján 
– mely majdnem 1,2 millió – csupán az európai rangsor hetedik 
helyére sorolódik. A szaktárca adataiból kiderül: mézexportból a 
bevétel 18,5 százalékkal, 14,83 millió euróra csökkent. Romániába 
ugyanakkor idén január–augusztus között 1,934 millió euró érték-
ben 812,6 tonna mézet importáltak. A mennyiség 60 százalékkal, 
az érték 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A méz-
fogyasztás terén viszont továbbra is messze állunk az uniós átlag-
tól: Romániában az egy főre jutó fogyasztás évente ugyanis csak fél 
kiló, szemben a nyugat-európai országokban általános 1,5-3 kilo-
grammos éves egy főre számított mézfogyasztással.

Képzésre hívják a méhészeket: tudást is adnak, nemcsak diplomát fotó: domján levente



Gazdatulajdonba juttatva, lé-
pésről lépésre haladva próbálja 
feléleszteni a gyimesközéploki, 
egykori olvasztott sajtjairól híres 
tejfeldolgozót a középloki Tatros 
Tejfeldolgozó és Értékesítési Szö-
vetkezet. Mint Tankó Pétertől, a 
szövetkezet elnökétől megtudtuk, 
a helyi önkormányzat a terület-
alapú támogatás átengedésével, 
míg a megyei tanács az üzem 
tervezési dokumentációjának 
elkészítésébe pótolva támogatja 
munkájukat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A fejlesztési lehetőségek ha-
tékonyabb megpályázása 
érdekében az idén már-

ciusban alapított gyimesközéploki 
Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítési 
Szövetkezet vette át a gyimesi tele-
pülés szarvasmarha-tenyésztő egye-
sületétől a középloki, egykori olvasz-
tott sajtot készítő, tejüzem épületét 
– magyarázta Tankó Péter, a Tatros 
Értékesítési Szövetkezet elnöke.  
A tagjai sorában 84 magánszemélyt 
– néhány juhosgazda mellett döntő-
en szarvasmarhatartókat – és négy 
jogi személyt tömörítő szövetkezet 
céljaként az egykor jobb napokat lá-
tott gyimesközéploki tejbegyűjtő 
és -feldolgozó központ rendbeté-
telét és újraindítását tűzte ki célul.

Felkutatják 
a pénzforrásokat
„A gazdák – a székelykeresztúri 

tejüzem felvásárlására létrejött 

szövetkezet mintájára – a mi ese-
tünkben is tulajdonosi csomagokat 
vásárolhattak, megszerezve egyben 
a jogot a majdani feldolgozónak 
való tejbeszállításra. A csomagok 
terén amúgy állatonként 300 lejt 
kértünk a tehenesgazdáktól, míg a 
juhosgazdák esetében ugyanezt tíz 
juh után számítottuk. Mindenki 
annyival szállt be, amennyivel akart, 
s az így összegyűlt pénzt – más forrá-
sokkal is megtolva – az épület rend-
betételére, illetve a sajtkészítő vonal 
felújítására, modernizálására fordít-
juk” – magyarázta terveiket Tankó 
Péter. Szavait László Jeremiás Mik-
lós, a Tatros Értékesítési Szövetkezet 
titkára is igazolta, hozzátéve, hogy a 
tejfeldolgozó felszereléséhez szüksé-
ges források nagy részét valójában a 
Mezőgazdasági Minisztérium jövő-
re kínálkozó FEADR-s pályázati ki-
írásain keresztül kívánják megfogni. 
„Készülünk a pályázatra. Önerőből 
ugyanis a gyimesközéploki emberek 
nem bírják megvásárolni a tejfel-
dolgozó újraindításához szükséges 
korszerű berendezéseket. Nemcsak a 
gépek, berendezések, de még a pályá-
zati anyag összeállítása sem olcsó. Na-
gyon nagy szerencsénk volt Hargita 
Megye Tanácsának pályázati kiírásá-
val, mely az önkormányzat Vidékfej-
lesztési Egyesületén keresztül 30 ezer 
lejjel támogatta az üzem technikai, 
tervezési dokumentációjának elké-
szítését. De a megyei tanács mellett 
ugyancsak nagy segítséget kaptunk 
a gyimesközéploki polgármesteri 
hivataltól is, mely támogatásként 
megengedte, hogy a tanács birto-

kában levő legelőterületekre az idei 
esztendőre a szövetkezetünk tegye 
le a területalapú támogatási kérést. 
Reméljük, jövőre engedni fogják, 
ugyanis a területalapú támogatásból 
befolyó évi 600 ezer lej nagyon sokat 
jelent a munkálatokhoz szükséges 
pénz összegyűjtésében” – fejti ki 
Tankó Péter.

Elővennék a régi módszert
Az egykori sajtüzem termelésé-

nek elindítása azonban – amint a 
szövetkezet titkára felvázolta – még 
így is nagyon messze van, hiszen 
ahhoz előbb még sikeren kell a ven-
ni az európai vidékfejlesztési alap 
pályázati buktatóit is. Ez viszont 
még sikeres pályázás és szerződés-
kötés esetén is a kívánt cél eléréséig 
– racionálisan nézve – közel két-
három évnyi megfeszített munkát 
feltételez. Hozzáteszi, a tervezett 
tevékenységek kapcsán többféle 
sajtkészítési megoldásra is gondol-
tak, ám a napi működéshez szüksé-
ges forgótőke biztosítása miatt nem 
tekinthetnek el a friss termékek 
gyártásától sem. Utóbbi kapcsán – 
teszi hozzá Tankó – mindenképp 
számítanának a helyi tanintézmény 
diákjait ellátó tej-kifli programra. 
„Az is szóba került, hogy meg kel-
lene fontoljuk a tejüzem kapcsán 
a Gyimesekben előzőleg is bevált 
régi módszerekhez való visszatérést, 
azaz a pásztorok által készített sajt 
átvételét, és a létesítménynek valaha 
nevet adó, olvasztott sajtként tör-
ténő feldolgozását” – magyarázza 
Tankó Péter.
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Éledezik a tejfeldolgozó

Agrárgazdaság
 hirdetések

a general Mir Consult S.P.r.l.
a Székelyudvarhely, Sport u. 3. szám alatti székhelyű 
DOMUS-EXE Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. 
január 19-én 11 órakor megszervezi az adós ingó javai-
nak egyenként történő nyílt kikiáltásos árverését. Az ár-
verésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül sor, 
Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 

Az ingatlan javak kikiáltási ára 204 600 lej, amelyből:
 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személygépko-

csi – 13 000 lej;
 famegmunkálási gépi berendezések: CNC Rei-

chen bacher szerszámgép (16 800 lej); DELL Inspiron 
(1000 lej); ipari porszívó (2900 lej); kazán + ventilátor 
(8500 lej); porszívó (1500 lej); csiszológép (2400 lej); fél-
automata eszterga (2500 lej); kartondoboz-gyáró berende-
zés (34 800 lej); szalagfűrész (1500 lej); pneumatikus prés 
(4600 lej); csavaros légsűrítő (4100 lej); kalibrálógép (4300 
lej); körfűrész (3500 lej); motoros kompresszor (4900 lej); 
csiszológép (2500 lej); membránszivattyú (2800 lej); fél-
automata csomagológép (2000 lej); négylapos gyalugép 
(2000 lej); inga (4000 lej); marógép (6800 lej); csiszológép 
(7500 lej); szalagcsiszológép (2000 lej); marógép (5900 
lej); MUT univerzális gép (6700 lej); Makita gyalu (1000 
lej); SCM felsőmaró (6000 lej); fűtőkazán (1600 lej); egye-
temes marógép (2000 lej); szalagos csiszológép (1500 lej); 
körforgógép (1000 lej); vastagoló gyalugép (6000 lej); lég-
elszívó (2900 lej); 629 004 M típusú csiszoló (1500 lej); 
légelszívó csövezettel (4900 lej); pneumatikus prés (3600 
lej); A típusú pneumatikus prés (3600 lej); motoros komp-
resszor (2500 lej).

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az 
árverés megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizet-
niük az Alpha Bank csíkszeredai fiókjában megnyitott kü-
lönleges folyószámlára a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás  
a jogi felszámoló csíkszeredai munkapontjánál vagy  

a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

a general Mir Consult S.P.r.l.
a COOPER MR Kft. (Csíkszentgyörgy, Bánkfalva 
346. szám) jogi felszámolói minőségében közli, 
hogy 2012. január 26-án 11 órakor  nyílt kikiál-
tásos árverést szervez az adós ingatlan javainak 
egybeni eladására (vânzare în bloc).

Ingatlanok: 9224 m2-es terület (Bánkfalva hely-
ség telekkönyvében bejegyezve 4206., illetve 4207. 
szám alatt, topográfiai szám: 157/2/1/2, 161/1, 
167/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180/1/1, 180/1/2, 181, 231/1, 
232/1, 233, 234, 236, 235, 239, 237/1), amelyen 
található melléképületek és lakóház; a kikiáltási ár 
242 142,07 lej + áfa a 800/04.03.2010 számú jegy-
zőkönyv szerint.

 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-
nek az árverés megkezdése előtt legalább 1 órával le-
tétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát ké-
pező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Ro-
mán Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségé-
nél megnyitott RO84RNCB0157114920200001 
különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as 

telefonszámokon. 

> A bioenergiáról rendeztek szemi-
náriumot Csíkszeredában. A bioenergia 
előállítási és hasznosítási lehetőségei Har-
gita megyében címmel tartottak tegnap 
szemináriumot a csíkszeredai megyeházán. 
A Robinwood Plus nevű projekt részeként 
szervezett népszerűsítő szeminárium há-
zigazdája, Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke megnyitóbeszédében el-
mondta, a Robinwood Plus projekt segítsé-
gével külföldi jó gyakorlatokat sajátíthatunk 
el. „Mindenkiben tudatosítani kell, mekkora 
kincs van a birtokunkban” – hangsúlyozta a 
tanácselnök, majd hozzáfűzte, környezetünk 
adta lehetőségeinkkel élni kell. „De nem úgy, 

hogy azokat odaadjuk külföldi befektetők-
nek, akik a hasznot is elviszik. Mi magunk, 
a településeink szintjén kell megtaláljuk 
a legjobb megoldásokat. Nem igaz, hogy 
tőke hiányában csak külföldi befektetéssel 
lehet megvalósítani ezeket, hazai bankok is 
adnak támogatást a megújuló energiafor-
rásokra. Mind a biomassza, mind a vízi erő-
művek, de a napenergia felhasználásának ér-
dekében is van már megkezdett projektünk, 
és ezeket a jövőben is folytatni kívánjuk” 
– fejtette ki Borboly. Az elöljáró, kiemelte, 
hogy a gyergyóhollói törpe-vízierőműhőz 
hasonlóan más településeken is szeretnék 
a megújuló energiát hasznosítani, épp ezért 

támogatnak minden ilyen kezdeménye-
zést. A rendezvény keretében ugyanak-
kor Bartha Sándor kutató a bioenergia 
előállításáról és hasznosításáról tartott 
előadást, míg András Csaba, a Sapientia 
egyetem oktatója a Gyergyói-medencében 
megépítendő bioetanol-üzem terveit mu-
tatta be. Az előadó szerint Székelyföldön 
az etanol előállítása nyereséges lehet. „A 
Monarchia idején több mint ezer ilyen 
előállító üzem működött az egykori Ma-
gyarország területén. Cukor, valamint 
keményítőalapú növényekből is gazdasá-
gosan előállítható az etanol” – fűzte hoz-
zá előadásában András Csaba.hí
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Lakat van még a tejfeldolgozó kapuján. A sajtgyárat viszont jövőre uniós pénzből újítanák fel fotó: mihály lászló



Aranyalma

Tudom, a következő napokat nagyon várjátok. A holnapit azért, 
mert végre itt a vakáció. Nem kell végre korán kelni, iskolába menni, a 
délutánok pedig nem tanulással, leckeírással telnek majd. Megérkezett a 
várva várt hó is, lehet szánkózni, hóembert építeni. 

Ez a rátok szakadt nagy szabadság pedig a karácsonynak köszön-
hető. Holnapután este eljön az angyal vagy a Jézuska, és a feldíszített 
karácsonyfa alá mindenkinek elrejt valami ajándékot. Nem kell annak 
az ajándéknak drágának és csillogónak lennie, egy sapka, sál, vagy akár 
gyapjúzokni is nagy örömet szerezhet, ha tudjátok, mekkora szeretettel 
készítették nektek szüleitek, nagyszüleitek. Mert a karácsonyt nem az 
ajándékokra elköltött pénz mennyisége teszi széppé, hanem az a szeretet, 
amivel egymás felé fordulnak ilyenkor az emberek. A kis Jézus megszüle-
tésére készülünk, őt fogadjuk be családunkba, lelkünkbe. Ő pedig akkor 
érkezik meg igazán hozzánk, ha kinyitjuk szívünket, és a lelkünkben 
meg tud születni az igazi szeretet. Ha sikerül egy kicsit jobban figyel-
jünk egymásra, jobban kimutatni szeretetünket és elnézőbbnek lennünk 
egymás hibái iránt, akkor biztos vagyok benne, hogy a körülöttünk szét-
áradó békében a kis Jézus is könnyen megtalálja a hozzánk vezető utat. 
Ehhez kívánok mindannyiótoknak kegyelmekben gazdag ünnepet. 

Szeretettel köszöntöm azokat a gyerekeket, akik első alkalommal 
küldték be a Gondolkodó rovatunkban meg jelent rejtvény megfejtését. 
Mai könyvnyereményünket, Páll Lajos Hódara című verseskötetét a 
gyergyócsomafalvi Ambrus Adorján nyerte. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Gál Barbara, II. osztályos, Gyergyóditró

Mirk-Lázár Janka, II. A osztályos, Csíkszereda 

Kosztolányi Dezső

Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, 
most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Azon a télen nem akart meg-
jönni a hó, néhány héttel 
karácsony előtt még feke-

tében, fagyott göröngyöket diderge-
tett a táj. Ebből a sötétségből jött elő 
az asszony, csecsemő fiát a melléhez 
szorította. Nem tudni, merről jött, 
azt sem, mennyi ideje állhatott kinn 
az ajtó előtt, mert nem kopogott.

– Az istenért, jöjjön be, hiszen 
megfagy – mondta neki anyám.

Az asszony nem mozdult, sze-
mét szüleimre emelte, és csendesen 
így szólt:

– Engem üldöznek.
– Egy nőt? Csecsemővel? Mi-

ért? – kérdezte apám.
Anyám szelíden megfogta a kar-

ját.
– Jöjjön már be.
– Nem követtem el semmi rosz-

szat – mondta az asszony, de még 
mindig nem indult befelé. – Azt 
mondták, aki segít rajtam, azt is na-
gyon megbüntetik.

– Jöjjön csak be.
Nagyon szép asszony volt. Le-

vetette furcsa aranyszegélyű, világos 
köpenyét, kibontotta a pólyából 
kisfiát, tisztába tette, megszoptatta. 
A kisgyerek ránk nevetett, fogatlan, 
bölcs nevetéssel.

– Csak karácsonyig. Karácsony-
kor már lesz hova mennünk – 
mondta az asszony.

Anyám ránk nézett.
– Gyerekek, senkinek se mond-

játok meg, hogy a néni nálunk van! 
Megértettétek?

– Nem azért, mintha bárkitől 
tartani kellene – mondta apám –, 
itt Rácpácegresen nincs senki, aki 
elárulna bennünket. De biztos, ami 
biztos.

Tudom, akkor mindannyian 
Bederik Durira gondoltunk. Aki 
ugyan nem lakott Rácpácegresen, de 
itt ólálkodott mindig a környéken. 
Valami csősz, mezőőr vagy erdőke-
rülőféle volt. Lelövöldözte a határ-
ba tévedt kutyáinkat, megríkatta a 
gyerekeket, ijesztgette az ebédvivő 
asszonyokat.

Igen, őtőle félni kellett.
Pedig mióta az asszony a gyerek-

kel megérkezett, egyre gyakrabban 
keringélt körülöttünk, s azután, 
hogy a hirdetményt felolvasták, egé-
szen elszemtelenedett.

A katonák terepszínű dzsippel 
érkeztek, addig nyomták a dudát, 
amíg mindenki előszállingózott a 
házakból. Egy katona fölállt, ordítva 
olvasott. Egy nőt keresnek, csecse-
mővel. Bárki látja, köteles jelenteni. 
A parancs megszegőjét a helyszínen 
agyonlövik, házát porig rombolják.

Fagyott szívvel álltunk, kutat-
nak-e? De nem, odébbálltak. Csak 
Bederik Duri nem állt odébb, sőt 
megindult a házunk felé.

– Ha akarja, most rögtön elme-
gyek – mondta az asszony apámnak. 
– A kerten át, nem veszi észre senki.

– Nem megy sehova! Öt nap 
múlva karácsony, addig ki kell bír-
nunk. Bújjanak el!

Bederik Duri estig ott ült. Fülelt, 
gyereksírásra lesett.

Azt aztán leshette! Mert alighogy 
kényelmesen elterpeszkedett a kony-
hában, odakint, a gazdasági épületek 
takarásában megjelent Jósvai Jancsi. 
Addig integetett anyámnak, amíg 
észre nem vette.

– Mit akar, János?
– Az asszony meg a gyerek mi-

att…
– Milyen asszony? – rebbent 

meg anyám.
– Ne tessék félni, tud róla az 

egész puszta… Amíg ez itt ül, jobb 
helyük lenne nálunk. A kerten át 
észrevétlenül átjöhetnek.

Így került az asszony a gyer-
mekkel Jósvaiékhoz, majd amikor 
Bederik Duri körülöttük kezdett 
szaglászni, átmentették őket az Alsó-
ház családjaihoz, aztán a Fölsőházba 
került, majd vissza a középsőbe, nem 
volt Rácpácegresen egyetlen család 
sem, amely nem bújtatta volna, ha 
csak fél órára is.

Eljött a karácsony, a lányok ezüst-
papírral borított diót, cérnára fűzött 
pattogatott kukoricát aggattak a fe-
nyőágakra. Az asszony a kicsivel ak-
kor már újra nálunk volt.

– Sötétedés után a pálfai Öreg-
hegy alatt várnak rám.

(Folytatjuk)

Lázár Ervin

Az asszony
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Fésüs Éva

Karácsonykor
Karácsonykor
fényesek a felhők,
csillagokból
horgol a tél kendőt.
Ráteríti
hegyek tetejére,
fenyőágnak
jégrojtos a vége.
Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is
készítettem,
amíg készült
majdnem tündér lettem!

Ha helyesen oldod meg a rejtvényt, megtudod, hogy milyen édesség kerül a karácsony-
fára. Ha megvan, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyere-
ménysorsoláson.

készítette: benedek enikő
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Zelk Zoltán

Karácsonyi ének
Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.

Szól egy csillag két társának:
„Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához.”

Devecsery László

Csengettyűk...
Csengettyűk szavával
Karácsony csilingel
csengettyűk szavával...
Karácsony kopogtat
hóbundás kabátban;
meghitt meleg lobog
minden kis szobában.
Karácsonyfa hinti
mireánk a fényét,
adjon világunknak
hű, emberi békét!
Karácsony csilingel
csengettyűk szavával... 



Karácsonyi dalokkal, színpadi 
jelenetekkel Ion Luca Caragiale 
műveiből szórakoztatták teg-
nap nevelőtisztjeiket, valamint 
társaikat a csíkszeredai bün-
tetés-végrehajtó intézetben 
fogvatartottak. A Zöld Péter 
kettőben immár hagyomány, 
hogy kis házi előadással vará-
zsolnak az elítéltek karácsonyi 
hangulatot a zord falak közé.

M. E.

Caragiale figurái elevenedtek 
meg a csíkszeredai börtön 
feldíszített klubtermében, 

illetve karácsonyi énekek tették han-
gulatosabbá az őrizetesek és őreik 
által szervezett kis házi előadást. Az 
előadóművészek a fogvatartottak 

voltak, akik a társaikat meg a nevelő-
tiszteket szórakoztatták a kis műsor-
ral. A karácsonyi műsor már évek óta 
hagyomány a börtönben, ám az idén 
a szervezők szerint különösen jóra si-
keredett az előadás. A fogvatartottak 
számára az eseményen egyházi sze-
mélyek biztosítottak lelki támaszt, 
lehetőséget a bűnbánatra, a megke-
resztelkedésre, illetve lelki tanács-
adásban is részesítették azt, aki en-
nek szükségét érezte.

– Minden karácsonykor és 
húsvétkor kis ünnepséggel készül-
nek a cellalakók, ezzel is humánu-
sabb légkört teremtve, ami abban 
is segíthet a fogvatartottaknak, 
hogy büntetésük leteltével köny-
nyebben be tudjanak majd il-
leszkedni a társadalmi életbe – 

mondta Adrian Bujac, a csíksze-
redai büntetés végrehajtó intézet 
sajtószóvivője.

A fogvatartottak elmondták, 
hálásak a szervezők támogatásá-
ért, mert ez a kis előadás, amire 
több hete folyamatosan készül-
tek, változatosságot vitt be a min-
dennapjaikba, amelyek máskor 
rutinos egyformasággal telnek, és 
bár a nagy többségük nem tartóz-
kodhat családja közelében, mégis 
meghittebb, ünnepélyesebb han-
gulatban tölthetik a karácsonyt. 
December 25-én, 31-én, valamint 
január 1-jén a fogvatartottak ün-
nepi lakomára számíthatnak, ki-
lenc személynek pedig lehetősége 
lesz egy vagy három napot a csa-
ládjával tölteni.

Változtasd meg önmagad! – volt 
a mottója az idei pedagógusfó-
rum-sorozat Csíkszentimrén 
szervezett évzáró rendezvényé-
nek. A térség pedagógusainak 
ezúttal Murányi Péter a Neuro-
Ling visztikus Programozásról 
beszélt, majd Kabarcz Zoltán A 
boldogság rajtad múlik címmel 
tartott előadást. A jelenlevőkkel 
Böjte Csaba testvér is megosz-
totta ünnepi gondolatait a Sze-
retet ünnepének hangulatában 
című, tartalmas előadásában.

HN-információ

Csík Terület Ifjúsági Taná-
csa (CSTIT) szervezésé-
ben immár XIV. alkalom-

mal tartottak pedagógusfórumot, 
a helyszín ezúttal Csíkszentimre 
volt. A megnyitón részt vett 
Kencse Előd, Csíkszentimre pol-
gármestere, Ferencz S. Alpár fő-
tanfelügyelő, Becze István megyei 
tanácsos, Szabó Ágoston, a Szent 
Imre Népfőiskola képviselője, vala-
mint dr. Balázsi Károly település- 
és közösségfejlesztő, a Lakiteleki 
Népfőiskola képviselője. A fóru-
mot Kozma István, a CSTIT el-
nöke nyitotta meg, a rendezvény 
mottójára reflektálva hangsúlyoz-
ta: a világnak gazdasági, politikai 

és kulturális változásra van szüksé-
ge, de mindenekelőtt magunkban 
kell keresnünk a változást. 

– A kulcs a mi kezünkben van, 
ezt sugallja a mottó. Ha képesek 
lennénk jobbá tenni önmagun-
kat, akkor ezt ki kell terjeszte-

nünk mindenkire. Ez a célja en-
nek a rendezvénynek és erről szól 
az önmegvalósulás – emelte ki 
beszédében Kozma. 

Ferencz S. Alpár főtanfelügye-
lő megköszönte a pedagógusok-
nak az elmúlt tanévben kifejtett 

munkájukat, és sikeres, eredmé-
nyekben gazdag új esztendőt kí-
vánt. Az esemény fényét emelte 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
oltalmában lévő gyerekek műsora. 
A kicsik Böjte Csaba testvér kísé-
retével érkeztek Csíkszentimrére. 

A helyi és a térség közelebbi te-
lepüléseiről jött pedagógusok a 
műsort ajándékokkal köszönték 
meg, több mint kétszáz, általuk 
gyűjtött ajándékdobozt nyújtot-
tak át a gyerekeknek. A Caritas 
családsegítő szolgálatának köz-
reműködésével volt zenés est, de 
nem hiányoztak természetesen 
ezúttal sem a komolyabb hangvé-
telű, a szakmai fejlődést szolgáló 
előadások.

Murányi Péter az NLP – A 
Neuro-Lingvisztikus Programo-
zás megismeréséről és gyakorlásá-
ról tartott előadást és tréninget a 
pedagógusoknak, majd Kabarcz 
Zoltán A boldogság rajtad múlik 
címmel értekezett.

A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke és 
Lőrincz Csilla, a Környezetvédelni 
Alap alelnöke is.

A XIV. Pedagógusok Fóruma 
év végi zárórendezvényének társ-
szervezői és főtámogatói: Hargi-
ta Megye Tanácsa, Csíkszentimre 
község Önkormányzata, Hargita 
Megye Tanfelügyelősége, az 
RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zete, a Szent Imre Népfőiskola 
Egyesület és a Lakiteleki Népfő-
iskola.
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A Böjte Csaba oltalmában lévő gyerekeknek gyűjtöttek a pedagógusok 

Évzáró pedagógusfórum Csíkszentimrén

HirdEtésEk

Ünnepváró percek a börtön falai között

Potozky László Áradás című no-
velláskötetét mutatták be teg-
nap a Hargita Megyei Kulturális 
Központj Pinceklubjában, népes 
közönség előtt. Az első kötetes 
csíkszeredai szerző neve szak-
mai berkekben nem ismeretlen, 
hiszen már három irodalmi díjat 
tudhat magáénak.

Márton Emília

A könyvet méltató Molnár 
Vilmos író, a Székelyföld 
folyóirat szerkesztője ki-

emelte: kevés kezdő író mondhat-
ja el, hogy ekkora odafigyelésben 
részesítették volna a pályája ele-
jén, ugyanakkor örömmel nyug-
tázta, az utóbbi években jó pár 
tollforgató kezdte meg működé-
sét Csíkszeredában.

A kötetben szereplő írásokra 
az átélés, a különleges empátia a 
jellemző, amelytől különösen hite-
lessé válnak az írások, noha az egyes 
novellákat a szülőktől hallott törté-
netek ihlették, amelyet a szerző fan-
táziájával tovább színezett. 

– Az író nagyon tud figyelni a 
részletekre, jellemző rá a jó atmosz-
férateremtés képessége – hangzott 
el a könyv bemutatóján.

A siker szárnyakat ad, Potozky 
László tervei között máris szerepel 
egy újabb kötet megjelentetése, 
amelyben – saját bevallása szerint 
– bővebben nyúlna majd a humor 
eszközéhez. 

A kötetet bemutató Molnár 
Vilmos „a magasra szánt repülés-
hez jó tollat” kívánt a pályakezdő, 
fiatal szerzőnek.

eLSő KöteteS SZerZő BeMutAtKoZÁSA

Jó tollal szárnyalni



Sport
Zárásként vereség Giurgiuban

Román-magyar csak 2013-ban
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> Gálamérkőzés. Ma este 7 órától ke-
rül megrendezésre a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban a már megszokott 
év végi gálamérkőzésre, amelyen pá-
lyára lépnek a korábbi volt udvarhelyi 
labdarúgók. A találkozót a korábban 
elhunyt játékosok – Nemes Sándor, 
Dezső László és Csifó Levente – em-
lékére szervezik. A gálamérkőzésen a 
tervek szerint olyan korábbi és jelen-
legi labdarúgók vesznek részt, mint: 
Jakab Zoltán, Ábrahám Andor, Kis 
Lajos, Dusinszki Zoltán, Mihály Imre, 
Botorok János, Chiratcu Petru, Bodoni 
Sándor, Borbáth István, Kovács Attila, 

Kovács Imre, Toró Domokos, Lőrincz 
András, Kis József, Dénes Jenő, Mán 
Ervin, Tamás Zoltán, Somolyák István, 
Jére Ferenc, Gál Győző, Karda Zoltán, 
illetve az első ligában ma is játszó csík-
szeredai Ilyés Róbert.

> Világranglista. A magyar labda-
rúgó-válogatott a 37. helyen zárta az 
évet a Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, 
Egervári Sándor csapatának helyezése 
nem változott a novemberi álláshoz 
képest. Az élen továbbra is a spanyolok 
állnak Hollandia és Németország előtt, 

Uruguay pedig még mindig Anglia és 
Brazília előtt áll. A román válogatott, 
csakúgy mint a magyar, megmaradt a 
korábbi helyezésénél, éspedig az 56. po-
zíciónál. A bosnyákok viszont három 
helyet előreléptek, így már a 20. helyen 
állnak, megelőzték Mexikót, Írországot 
és Ausztráliát is. A világranglista: 1. 
Spanyolország 1564 pont, 2. Hollandia 
1365, 3. Németország 1345, 4. Uruguay 
1309, 5. Anglia 1173, 6. Brazília 1143, 
7. Portugália 1100, 8. Horvátország 
1091, 9. Olaszország 1082, 10. Argen-
tína 1067 ... 37. Magyarország 665, 56. 
Románia 562.

> Kézilabda. A légiósok nélküli 
magyar férfi-kézilabdaválogatott négy 
góllal, 29–25-re legyőzte a házigazda 
Szlovákiát a hagyományos felkészülési 
Karácsony-kupa első napján. Mocsai La-
jos több felállást és taktikát gyakoroltat-
hatott csapatával, ám így is magabiztosan 
nyert. Tegnap délután a Mocsai-legénység 
Csehország válogatottjával mérte össze 
tudását. A nap másik mérkőzése, a Szlo-
vákia – Lengyelország meccs lapzárta 
után ért véget. Eredmények: 1. nap: Len-
gyelország – Csehország 33–32, Szlová-
kia – Magyarország 25–29; 2. nap: Ma-
gyarország – Csehország 33–25.hí
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Nem sikerült győzelemmel bú-
csúztatnia az évet a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK-nak, miután 
tegnap este sima vereséget szen-
vedett Giurgiuban a román kosár-
labda-bajnokság 15. fordulójában. 
Folytatás jövő év januárjában.

Vereséggel búcsúztatta az 
évet a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi-kosár-

labdacsapata, miután tegnap este 
Giurgiuban 16 pontos vereséget 
szenvedett a román bajnokság 15. 
fordulójában. A Lászlófy Botond 
vezette csíki gárda gyakorlatilag már 
az első negyedben elveszítette a ta-
lálkozót, amikor 20 egységnyi előnyt 
engedett át a házigazdáknak. A foly-
tatásban pedig már hiába igyekeztek 
a fiúk kozmetikázni az eredményen, 
a győztes kilétét az nem befolyásolta. 
A KK a négy negyedből végül csak 
egyet, éspedig az utolsót tudta meg-
nyerni. A csíkiak legközelebb 2012. 
január 10-én lépnek pályára hazai 
környezetben a címvédő Kolozsvári 
U ellenében.

Eredmény: CSS Giurgiu – 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK 88:71 (37:17, 18:18, 17:14, 
16:22). Pontszerzők: Kraemer 33 
(4 x 3), Sztojakovics 17 (2 x 3), 
Milovics 12, Vlaicu 10, Bivolaru 
8, Nicolae 3, Comeanu 3 (1 x 3), 
Stanescu 2, illetve Tucker 19 (4 x 
3), Long 15 (1 x 3), Dies 13, Erceg 
12 (2 x 3), Rosu 4, Pora 4, Jakab 2, 
Lokody 2.

A forduló további eredményei: 
CS Otopeni – SCM Craiova 74:67, 
Bukaresti CSM – CSU Asesoft 
Ploieşti 79:78, Temesvári BC – 
Marosvásárhelyi KK 79:83, BCM 
U Piteşti – Medgyesi Gaz Metan 
77:66. A Nagyváradi VSK – Buka-
resti Dinamo, az Energia Rovinari – 
Poli Iaşi és Kolozsvári U-Mobitelco 
– Nagyszebeni CSU Atlassib talál-
kozók lapzárta után értek véget.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
hivatalos honlapján tette közzé, 
hogy elkészült a 2014-es labdarú-
gó világbajnokság D-csoportjának 
végleges menetrendje. A magya-
rok Andorra ellen kezdenek jövő 
szeptemberben, és a második 
meccsen Hollandiát fogadják. A 
román válogatott Észtországban 
kezd, majd fogadják Andorrát. A 
magyar-román párharcokra csak 
2013-ban kerül sor.

Mind a magyar, mind a ro-
mán szövetségi kapitány 
elégedett a tárgyalá-

sokkal. Egervári és Piturca szerint 
elfogadható a menetrend. Mint 
ismert, a magyar és a román válo-
gatott a 2014-es világbajnokság 
európai selejtezőinek D csoport-
jában kapott helyet a holland, a 
török, az észt és az andorrai együt-
tes mellett. A hat ország labdarú-
gó-szövetségeinek vezetői október 
24-én Amszterdamban vettek 
részt több órás programegyeztető 
tárgyaláson, a találkozó azonban 
nem hozott eredményt, az ösz-
szes felvázolt javaslat elbukott, így 

nem sikerült kialakítani a csoport 
menetrendjét. A szabályok szerint 
ilyen esetekben a FIFA határoz a 
menetrendről, s a döntést min-
den érintett szövetségnek kötele-
ző elfogadnia. Ezúttal azonban az 
utolsó pillanatban mégis egyezség 
született, miután a MLSZ kezde-
ményezésére az érintettek folyta-
tatták a programegyeztetését.

Egervári Sándor magyar szövet-
ségi kapitány elégedetten nyilatko-
zott: „Számunkra nem tekinthető 
rossznak a kialakított program, 
elfogadható menetrend alakult ki, 
ez alapján azt mondhatjuk, hogy 
mindhárom félévben két-két nagyon 
nehéz mérkőzésünk lesz. A beosztás 
segítségével stábommal pontosabb 
megfigyelési programot tudunk ösz-
szeállítani.”

Victori Piturca román szövetségi 
kapitány megjegyezte: „A mi szem-
pontunkból nézve jó a menetrend, 
sokkal jobb, mint amilyenek a koráb-
biak voltak. Két könnyű mérkőzéssel 
kezdünk, amin a maximális pontszá-
mokat begyűjthetjük, majd jönnek a 
nehéz találkozók. A jó kezdés sokat 
segíthet, így elégedett vagyok.”

A menetrend
2012-ben: szeptember 7.: An-

dorra – Magyarország, Észtország 
– Románia, Hollandia – Törökor-
szág; szeptember 11.: Törökország 
– Észtország, Románia – Andor-
ra, Magyarország – Hollandia; 
október 12.: Törökország – Romá-
nia, Észtország – Magyarország, 
Hollandia – Andorra; október 16.: 
Románia – Hollandia, Magyaror-
szág – Törökország, Hollandia – 
Andorra.

2013-ban: március 22.: Ma-
gyarország – Románia, Andorra 
– Törökország, Hollandia – Észt-
ország; március 26.: Törökország 
– Magyarország, Észtország – An-
dorra, Hollandia – Románia; szep-
tember 6.: Törökország – Andorra, 
Románia – Magyarország, Észtor-
szág – Hollandia; szeptember 10.: 
Magyarország – Észtország, Romá-
nia – Törökország, Andorra – Hol-
landia; október 11.: Andorra – Ro-
mánia, Észtország – Törökország, 
Hollandia – Magyarország; október 
15.: Törökország – Hollandia, Ro-
mánia – Észtország, Magyarország 
– Andorra.

Sikeres cselgáncs 
Sólyomkő-kupa

Az elmúlt hétvégen, decem-
ber 17-én Dánél Sándor, 
a Csíkszeredai Sportklub 

edzője immár 25. alkalommal 
szervezte meg a Sólyomkő-kupa 
cselgáncsversenyt Tusnádfürdőn. 
A versenyen 22 klub majdnem 
300 versenyzője vett részt. A 
Csíkszeredai Sportklub és a Csík-
szeredai ISK versenyzői rengeteg 
dobogós helyezést értek el, de 
az újonnan alakult Csíkszeredai 
Hargita Judo Club dzsúdókái is 
helytálltak. A csapatok versenyét 
a Csíkszeredai Sportklub nyerte 
meg, megelőzve a Csíkszeredai 
Sportiskolát.

Csíkszeredai Sportklub
U9, fiúk: 18 kg: Szász Róbert 

(2. hely), Márton Dániel (3. hely); 
24 kg: Máté Mihály (1. hely), Ger-
gely Attila (3. hely), Kovács Krisz-
tián (5. hely, Csíkszentmárton); 
30 kg: Ilyés Mátyás (1. hely), 
Sárosi Ákos és Gegő Dániel (5. 
hely); 34 kg: Potyó Ágoston 
(3. hely, Szentmárton); +38 kg: 
Bilibók Márton (2. hely), Köllő 
Bence (3. hely); lányok: 20 kg: 
György Réka (2. hely); 24 kg: 
Ladó Nóra (2. hely).

U11, fiúk: 24 kg: Bocskor 
Ákos (2. hely, Szentmárton); 34 
kg: Ahalanei Alin (3. hely), Péter 
Bendegúz (5. hely); 42 kg: Mik-
lós Ervin (1. hely, Szentmárton); 
+50 kg: Tamás Hunor (1. hely, 
Szentmárton); lányok: 40 kg: Boga 
Tímea (3. hely, Szentmárton); 48 
kg: Ilyés Dalma (3. hely).

U13, fiúk: 38 kg: Ciotlos 
Denis (5. hely); 42 kg: Dávid 
László (1. hely), Dobos Oszkár 
(2. hely); 50 kg: Budi Zsolt (3. 
hely, Szentmárton); 55 kg: László 
Tamás (2. hely), Boboc Alexandru 
(5. hely); +55 kg: Borbély Sza-
bolcs (1. hely), Balázs József és 
Györke Norbert (3. hely); lányok: 
48 kg: Potyó Erzsébet (2. hely, 
Szentmárton); 52 kg: Gergely 
Katinka (2. hely); +52 kg: Bodó 
Ágota (1. hely, Szentmárton), 
Kedves Alíz (2. hely).

Edzők: Dánél Sándor és Mik-
lós István (Csíkszentmárton).

Csíkszeredai Sportiskola
U9, fiúk: 20 kg: Márton Hu-

nor (5. hely); 24 kg: Oláh Cson-
gor (5. hely); 30 kg: Jakab Dávid 
(2. hely), Puskás Búza Tamás (3. 

hely, Ditró); 34 kg: András Atti-
la és Imre Balázs (5. hely); 38 kg: 
Tamás Raffai Szilárd (2. hely), 
Csibi Gellért és Gál Zoltán (3. 
hely, mindketten Ditró); lányok: 
18 kg: Tamás Réka (1. hely), 20 
kg: Lajos Orsolya (1. hely); 30 kg: 
Márton Kinga (1. hely, Szentegy-
háza), Simó Alexandra (2. hely, 
Szentegyháza).

U11, fiúk: 24 kg: György Nor-
bert (1. hely, Ditró); 27 kg: Balogh 
Ádám (3. hely, Csíkszenttamás), 
Balla Ottó (5. hely); 30 kg: Antal 
Botond (2. hely); 34 kg: Tamás 
András (5. hely, Szentegyháza); 
38 kg: Balázs Hunor (2. hely), 
Radvánszki Szilárd (3. hely), Be-
nedek Levente (3. hely), Lajos 
Ákos és Coman Eduard (5. hely); 
46 kg: Jakab Tamás (46 kg); +50 
kg: Kovács Dávid (3. hely, Ditró); 
lányok: 29 kg: Imets Dorottya 
(1. hely), Márton Zsófia (5. hely, 
Szentegyháza); 32 kg: Mákszem 
Boglárka (1. hely, Szenttamás), 
Kis Szabina (2. hely, Szenttamás); 
36 kg: Márton Réka (1. hely), 
Ivácson Andrea (2. hely, Ditró); 
48 kg: Kosza Hanna (2. hely, 
Szenttamás).

U13, fiúk: 34 kg: Albert Er-
vin (3. hely, Szenttamás); 38 kg: 
Orbán Lehel (2. hely), Márton 
Benedek (3. hely, Szenttamás); 46 
kg: Koncz Lehel (1. hely), Szőcs 
István (2. hely, Szentegyháza); 
50 kg: Barazsuly Ladó László (1. 
hely), Ágoston Szilárd (2. hely); 
55 kg: Benedek Szabolcs (3. hely, 
Szentegyháza), Balázs Márk (3. 
hely, Ditró);  lányok: 26 kg: Iszlai 
Csilla (1. hely); 36 kg: Bács Dóra 
(2. hely, Szenttamás), László Emí-
lia (3. hely, Ditró).

Edzők: Pantea Cornel, Dáni-
el Albert (ISK és Szentegyháza), 
Dánél Szabolcs (Csíkszenttamás) 
és Székely Attila (Ditró–Remete).

Csíkszeredai
Hargita Judo Club
U9, fiúk: 27 kg: Kosza Ákos 

(5. hely); 30 kg: Páll András (5. 
hely, Karcfalva); lányok: 24 kg: 
Balog Nikoletta (3. hely).

U11, fiúk: 42 kg: Sándor Ar-
nold (5. hely, Karcfalva); 50 kg: 
Ţurcaş Szilárd (3. hely); lányok: 
32 kg: András Szilvia (3. hely);  
44 kg: Ónodi Julianna (1. hely); 
44 kg: Miklós Edit (1. hely).

Edző: Czikó Levente.

Ezúttal is Tucker volt a KK legjobbja, de ez nem volt elég Fotó: csíki Zsolt / archív



lakás

ELADÓ Csíksomlyón azonnal be-
költözhető, új építésű családi ház igé-
nyesen elkészítve, 130 m2 alapterüle-
tű, 5 ár udvarral. Részletfizetési lehe-
tőség. Telefon: 0743–364929.

KIADÓK 24, 36, 44 m2-es irodák, 
termek cégszékhelynek, műhelynek, 
raktározásra vagy átalakíthatók más 
tevékenységre, összesen 400 m2. Te-
lefon: 0744–568598.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

Székelyudvarhely szombatfalvi ré-
szében áron alul ELADÓ új építésű, 
rusztikus, téglából épült, hőszigetelt 
családi ház. A földszinten nagy nappa-
li, 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.

KIADÓ szilveszterre hétvégi ház 
Csibában kb. 12 személynek. Ár: 2500 
lej. Telefon: 0744–306850.

jármű

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.3 CDTi, 4+1 ajtós, frissen 
behozva, extrákkal (elektromos ab-
lak, ABS, központi zár, légzsák, szer-
vo, multivolán, rádió CD). Irányár: 
3650 euró. Telefon: 0748–812028. 
(21033)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Corsa 1.2i, 4+1 ajtós, frissen behoz-
va, extrákkal (ABS, riasztó, légzsák, 
rádió CD stb.) jó állapotban. Irányár: 
2550 euró + 170 euró illeték. Telefon: 
0744–681756. (21033)

ELADÓ 2001-es évjáratú Dacia 
Super Nova 1.4i, extrákkal (téli gumi, 
riasztó, központi zár, rádió CD, központi 
zár stb.) megkímélt állapotban. Irány-
ár: 1050 euró. Telefon: 0740–216680. 
(21033)

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Agila 1.0i, piros színű, beíratva, ext-
rákkal: légzsák, szervo, ABS, központi 
zár, nagyon szép állapotban. Irányár: 
2150 euró. Telefon: 0752–782343. 
(21033)

ELADÓ 1994-es évjáratú Volks-
wagen Golf, háromajtós, forgalomba 
beírt – ára: 1350 euró; homlokrako-
dós, háromhengeres traktor kiváló ál-
lapotban; 2002-es évjáratú Iseki Land 
Hope traktor. Telefon: 0758–898989. 
(21018)

ELADÓ 1998-as évjáratú Opel 
Vectra B, kombi, 1.8-as, 16V, 115 LE-s 
motorral, egy éve beírva, rendezett ira-
tokkal, kitűnő állapotban, új téli gumik-
kal, fullextrás. Ára: 2150 euró, CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188, Tusnádfalu. 
(21024)

ELADÓ: háromhengeres traktor 
homlokrakodóval, fülkével kitűnő álla-
potban; hathengeres, 4 x 4-es Belarus 
traktor; Volkswagen Golf, háromajtós, 
kétéves műszakival, új téli gumikkal. 
Ára: 1350 euró. Telefon: 0722–342429.

vegyes

ELADÓK kuvasz kutyakölykök. Te-
lefon: 0742–709607.

A LÁZÁRFALVI VULKÁN ÖN-
KÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET kö-
szöni mindazok anyagi támogatását, 
akik 2011-ben támogattak: Har-
gita Megye Tanácsa, Csíkkozmás 
Polgármesteri Hivatala, Extruder-
Tusnád Kft., Szabó Jolán közjegyző, 
Trofea-Desing Kft., dr. Fodor István, 
Tamás András vállalkozó, Szent 
Anna Közbirtokosság, Bálint Árpád, 
Ábrahám Árpád, Gáll Tibor, Virág 
György, Nedelka László, Virág Ven-
del, Praktik Consulting könyvelőiro-
da, Villám–Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a magyarországi baráti 
támogatók. Médiatámogató: Hargi-
ta Népe Lapkiadó.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa-
hordóban érlelt, tiszta szilvapálinka. 
Telefon: 0748–160660.

ELADÓK új és használt hokisfelsze-
relések, korcsolyák minden típusban és 
méretben, sílécek, hódeszkák, szánkók, 
sízőkosztümök, sí- és hóbakancsok, sí-
bo tok, hokisbotok, szobabiciklik. Tele-
fon: 0746–195430.

ELADÓ jó minőségű kukorica, 
zab – 0,90 lej/kg. Érdeklődni Mada-
ras 234/A szám alatt vagy a 0755–
252228, 0758–052192-es telefonszá-
mon. (21027)

elveszett

ELVESZTEK Borbély Péter névre szóló 
munkakönyv és munkarégiségi igazolá-
sok a csíkszeredai Kaufland parkolójában. 
Becsületes megtalálója hívja a 0749–
246850-es telefonszámot. (21032)

talált tárgy

TALÁLTAK egy MAKSAI ERZSÉBET 
(Tusnádfürdő) névre szóló személyi 
igazolványt. Átvehető személyesen a 
szerkesztőségünkben.

tanfolyam

KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL január 
folyamán Csíkszeredában az alapoktól 
a mérlegig a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266. Ér-
deklődni a 0721–605266-os telefonon 
lehet.

állás

ALKALMAZUNK B+C autóve-
zetői engedéllyel, tapasztalattal ren-
delkező sofőrt nemzetközi szállításra, 
Olaszországba. Lakhely Csíkszereda 
vagy környéke. Érdeklődni a 0745–
331410-es telefonszámon.

Csíkszeredai vegyesüzletbe sür-
gősen alkalmazunk ELÁRUSÍTÓLÁ-
NYOKAT (előnyben 2011-ben érett-
ségizettek). Telefon: 0371–097324. 
(–)

részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel értesültünk

BORBÉLY ERNŐ
tanár, közéleti személyiség, 
volt parlamenti képviselő

haláláról. Őszinte részvétünk a 
gyászoló családnak! Emléke le-
gyen csendes, nyugalma áldott! 
Az RMDSZ képviselőházi és szená-
tusi frakciója.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések
…Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Szomorú szívvel emlékezünk 
2010. december 24-re,

özv. BOGOS JÓZSEFNÉ
szül. Becze Polixenia

Póli néni

halálának 1. évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2011. december 23-án 
17 órakor lesz a szépvízi római 
katolikus templomban. A gyászoló 
család. (21041)

hargitanépe2011. december 22., csütörtök  | 13. oldal 

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 1918. utca 33. szám) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 2012. január 9-én 12 órától nyílt 
kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait a csíkszeredai székhelyén, 
Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai: 2 db IVECO Stralis tehergépkocsi;  
1 db IVECO Eurotech tehergépkocsi; 3 db Kogel típusú haszongépjármű,  
1 db digitális másológép, különböző bútorzat (polcok, íróasztal, székek) –  
az indulási ár a legjobb ajánlott ár. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez-
dése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO04RNCB0157110389960001 
különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

A General Mir Consult S.P.R.L.
az AGLECON-MURESUL Kft. (Gyergyóújfalu 1011/C szám) jogi felszá-
molói minőségében közli, hogy a 2012. január 9-én 11 órától nyílt kikiáltá-
sos árverés, egyéni értékesítés útján eladja az adós ingó javait a csíkszeredai 
székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai: 
1 db gyalugép (500 lej), 1 db motorosfűrész (50 lej), 1 db egyengetőgép (600 

lej), 1 db körfűrész (800 lej), 1 db lyukasztógép (100 lej), összesen 2050 lej. 
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez-

dése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket az Alpha Bank csíkszeredai 
ügynökségénél megnyitott RO07BUCU2041212087084RON különleges 
eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1918. December 1. utca 33. szám) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2012. január 27-én 10 órakor 
a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B 
lépcsőház, 2-es lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek 
az adós ingatlan javai.

Ingatlanok: 
 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 33-as 

lakrész), kikiáltási ár 42 750,00 lej;
 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 34-es 

lakrész), kikiáltási ár 89 187,30 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb az 

árverés időpontja előtt egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át 
képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi 
Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO 31 RNCB 0157 1147 
9322 0001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es  
és a 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon. 

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 186. szám alatti székhelyű RELENO 
Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. január 20-án 11 órakor a székhelyén 
– Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész – megszervezi 
az adós tulajdonát képező ingóságok nyilvános kikiáltásos árverésén törté-
nő eladását. Az eladásra kerülő ingóság: 2002-es, gázolajjal működő Renault 
Kangoo 1.9D személygépkocsi, fehér színű, eladási ár a legnagyobb ajánlott ár.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése 
előtt legalább egy órával be kell fizetniük az indulási ár 10%-át képező garanciát 
és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügy-
nökségénél megnyitott RO 49 RNCB 0157 1187 6113 0001 csődszámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén, vagy a 0266–310940-es 
és a 0744–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé-
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi-
roska – 0744–912658, Csík-
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász-
ló Ferenc – 0266–325000, 
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapki-
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad.
De vér rubintól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Mély fájdalommal, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
nagytata, após, apatárs, nagy-
bácsi, rokon, szomszéd, koma 
és jó barát,

FÁBIÁN ANDRÁS

életének 81., házasságának 48. 
évében türelemmel viselt be-
tegség után 2011. december 
21-én 1.05 órakor nemes lel-
két visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait december 23-án 14 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a tusnádfürdői ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléke szí-
vünkben örökre élni fog. Nyu-
godjon békében, az úr Jézus 
szent nevében! A gyászoló csa-
lád – Tusnádfürdő.

Megtettem mindent, 
amit megtehettem,
Kinek tartoztam, 
mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom 
romló földi mását.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drá-
ga jó anya, testvér, só-
gornő, nagynéni, barát 
és jó szomszéd,

KOPACZ ERZSÉBET

életének 75. évében türelem-
mel viselt betegség után 2011. 
december 20-án, 15 órakor sze-
rető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk temetése 2011. 
december 23-án, pénteken 13 
órától lesz a csíktaplocai teme-
tőben. Drága Nénje! Köszönjük, 
hogy anyánk helyett anyánk 
voltál, hogy minden erőddel se-
gítettél minket, és mellettünk 
álltál örömünkben és bána-
tunkban. Emléked szívünkben 
örökké élni fog! Nyugodjál 
békességben! Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! A 
gyászoló család.

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 100 lej feletti értékben 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



Nem lesz címvédés a RomáNia-kupábaN

Kikapott az elődöntőben a HSC

14. oldal |  2011. december 22., csütörtökhargitanépe Sport

vereséget szenvedett a jég-
korong Románia-kupa tegna-
pi első elődöntőjében a HSC 
csíkszereda a brassói corona 
Fenestela 68 csapatától, így 
a sorozatban nem lesz címvé-
dés. A galaci találkozón hiába 
játszott mezőnyfölényben a 
csíki csapat, a helyzetek ki-
használása terén a barcasá-
giak voltak pontosabbak. Ma 
délután a HSC a harmadik he-
lyért játszik.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Biztosan nem lesz címvédés 
a jégkorong Románia-ku-
pában, miután tegnap a 

galaci műjégpályán rendezett első 
elődöntőben a Brassói Corona 
Fenestela 68 legyőzte a HSC Csík-
szeredát. A találkozón – amely az 
elmúlt évi kiírás idén január 31-
én játszott döntőjének ismétlése 
volt – a csíki hokisok hiába ural-
ták ellenfelüket, nem tudták gólra 
váltani helyzeteiket, sőt szimpla és 
dupla emberelőnyből sem tudták 
bevenni Patrik Polc kapuját. A bar-
caságiak viszont pontosabbak vol-
tak a támadásaik során, a második 
harmadban például nyolc kapura 
lövésükből kettő ért célba, míg a 
HSC hokisai 19 próbálkozásból 
nem tudtak gólt szerezni.

Az első gólt Adorján szerezte 
a 8. percben, egy perccel később 
Rajcak révén már kettővel vezet-
tek a barcaságiak. A 13. percben 
Novaknak sikerült szépíteni, 
majd az első szünet előtt tíz má-
sodperccel Becze emberhátrány-
ból egyenlített ki.

A második harmadban is többet 

támadott a HSC, mégis a barcasági-
ak örülhettek. A 26. percben Zsók, a 
36. percben pedig ismét Rajcak ered-
ményes, a légiós második találatát 
emberelőnyben lőtte. Az utolsó har-
madban a HSC megpróbálkozott a 
felzárkózással, kétszer is egy-egy per-
cig kettős emberelőnyben játszottak 
a kék-fehérek, a gólszerzés pedig így 
is elmaradt. A meccs utolsó találatát 
a barcaságiak újonnan igazolt cente-
re, Peter Barinka szerezte a harmadik 
harmad elején.

A találkozó a második gól 
után elég hosszú időre megsza-
kadt, ugyanis a hivatalos jegyző-
könyvbe a nevezési listáról rosszul 
másolták fel Barinka számát. A 
játékvezetők és a meccs hivatalos 
jegyzőkönyvének vezetője, illetve 
a szakszövetség és a csapatvezetők 
hosszasan tanakodtak, ugyanis a 
bírók először nem is akarták ér-
vényesíteni a találatot és Barinkát 
sem akarták engedni, hogy tovább 
játsszon. A hosszú tanakodást kö-

vetően végül megadták a gólt, és 
Barinka is játszhatott tovább. 

Eredmény: HSC Csíkszereda 
– Brassó 2–5.

„Sajnos, a játék képe ellenére 
kikaptunk. Hiába uraltuk a mecs-
cset, lőttünk több mint kétszer 
annyit kapura, mint Brassó, nem 
sikerült győznünk. A csapat na-
gyon szerette volna a győzelmet, 
de egyszerűen nem mentek be a 
kapuba a lövések. A két gól mel-
lett még két kapuvasat is lőttünk, 
ez viszont nem mentség a vereség-
re” – nyilatkozta lapunknak Nagy 
Béla, a HSC edzője. Hozzátette, 
a barcaságiak minden góljukat el-
lentámadásból lőtték.

A Steaua – Dunărea második 
elődöntő lapzárta után ért véget. 
Ma 16 órától a HSC a tegnap esti 
mérkőzés vesztesével játszik a har-
madik helyért, este fél nyolctól a 
tegnapi két győztes játssza a dön-
tőt, a mai meccseket a Digi Sport 
2 élőben adja.

hirdetéseK

Brassói öröm a galaci műjégpályán. A kupáért játszhatnak Fotó: Portik Ferenc tibor

Élen a Dinamo

Zárult a román labdarúgó-
bajnokság őszi idénye a 
tavaszról előrehozott 18. 

forduló találkozóival.  A 18. fordu-
ló eredményei: Medgyes – Brassó 
1–1, Sportul – Chiajna 2–2, Astra 
– CFR 0–1, Vásárhely – Dinamo 
0–1, Pandurii – Ceahlăul 1–1, 
Kolozsvári U – Mioveni 2–2, 
Oţelul – Petrolul 1–0, Steaua – 
Nagyszebeni Akarat 1–0, Vaslui 
– Rapid 2–3.

  1. dinamo 18 12 4 2 32–10 40
  2. CFr 18 12 3 3 37–14 39
  3. rapid 18 11 4 3 30–17 37
  4. steaua 18 9 5 4 24–14 32
  5. Oţelul 18 9 4 5 17–14 31
  6. Pandurii 18 8 6 4 29–18 30
  7. Vaslui 18 9 3 6 28–17 30
  8. Kv-i U 18 7 7 4 24–18 28
  9. Astra 18 6 7 5 17–17 25
10. Ceahlăul 18 5 7 6 16–23 22
11. Medgyes 18 6 3 9 26–31 21
12. Brassó 18 5 5 8 18–17 20
13. Petrolul 18 4 6 8 15–21 18
14. szeben 18 4 5 9 12–22 17
15. Vásárhely 18 3 7 8 17–25 16
16. sportul 18 2 8 8 17–31 14
17. Chiajna 18 2 5 11 12–32 11
18. Mioveni 18 2 3 13 12–42 9

Dobj egy macit! A székelyudvarhelyi floorballosok „Dobj egy 
macit!” elnevezésű akcióval igyekeztek tegnap este segíteni a korház-
ban fekvő gyermekeken. A teremhokisok felhívásukban arra kérték 
a kilátogató nézőket, hogy hozzanak magukkal egy-egy plüsállatot, 
amit az első gólnál a pályára dobhatnak, ezzel segítve a karácsonyt a 
kórházban töltő gyerekeken. A jótékonysági floorballmérkőzésre a 
székelyudvarhelyi Rákóczi Centerben került sor. A teremhokis srá-
cok bíztak abban, hogy sikerül minél több ember figyelmét felhívni 
az akcióra, így szerezve örömet a lábadozó gyerekeknek, és feledtet-
ve velük az otthon távolságát. A sportolók feltett szándéka, hogy 
követendő példát mutassanak a város nagyobb szurkolótáborral 
rendelkező csapatainak is.  Fotó: balázs attila
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Csütörtök
Az év 356. napja, a hátralévő napok szá-

ma 9. Napnyugta ma 16.32-kor, napkelte 
holnap 7.57-kor. 

Isten éltesse 
Zénó nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Zénó jelentése: 

Zeusztól származó. 

December 22-én történt 
1989-ben a kommunista diktatúra elle-

ni tiltakozások országos méretet öltöttek. 
A forradalmárok behatoltak a központi 
bizottság épületébe, a Ceauşescu-házaspár 
menekülésre kényszerült. A tetőről felszál-
ló helikopter – fedélzetén a diktátorral és 
feleségével – a helyzet visszafordíthatatlan-
ságát, és egyben az ország felszabadulását 
jelentette a több mint négy évtizedes kom-
munista önkényuralom alól. 

December 22-én született 
1943. Petri György Kossuth- és József 

Attila-díjas költő, műfordító, újságíró 
1972. Kamarás Iván Jászai Mari-díjas 

színész 

December 22-én halt meg 
1875. Kemény Zsigmond író, publi-

cista, politikus, akadémikus, a reformkor 
egyik kiemelkedő alakja 

1880. George Eliot/Mary Ann Evans 
angol regényírónő

Adj hangot véleményednek 

A Polgár–Társ Alapítvány környezet-
védelmi civilszervezetek számára meghir-
deti az Adj hangot véleményednek elne-
vezésű programjának második kiadását, 
melynek célja a környezettel kapcsolatos 
hazai és EU-s törvények életbe ültetésé-
nek monitorizálása, a környezeti politikák 
kidolgozása és véleményezése, valamint 
szükség esetén (pl. környezetromboló kez-
deményezések) civil tiltakozó akciók (úgy-
nevezett „watchdog és advocacy” típusú 
tevékenységek) támogatása.  A program 
társtámogatója a Trust for Civil Society in 
CEE. A pályázatok rendelkezésére álló ösz-
szeg 512 000 lej.  Megpályázható összegek: 
6–12 hónapos lefutású projektekre maxi-
mum 46 000 lej/projekt; sürgősségi projek-
tek 1500–18 000 lej/projekt. A pályázatok 
leadásának határideje: 2012. február 10., 
16 óra. Bővebb információ: Dániel Csilla al-
igazgató – e-mail: csillad@repf.ro; Kovács 
Erzsébet irodavezető – e-mail: office@repf.
ro. Telefon/fax: 0266–310678. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel 
az áram szolgáltatás ma 9–12 óra között 
Pottyandon, Kotormányban és Csík me-
na sá gon a 126–160. és a 323–352. szám 
alatt.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.
org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
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Ünnepi előadás
Ma 17 órától a csíkszeredai József Atti-

la Általános Iskola dísztermében a Hargi-
ta Megyei Művészeti Népiskola balett- és 
énekszakosztályának karácsonyi előadását 
tekinthetik meg az érdeklődők. Támogató: 
Hargita Megye Tanácsa.

Ingyenebéd és programok
A Hyppolit Events és Csíkszereda Pol-

gármesteri Hivatala szervezésében holnap 
a csíkszeredai Központi Áruház előtti té-
ren ingyenebédet osztanak a rászorulók-
nak. A szervezet és a hivatal célja, hogy egy 
tál meleg ételt biztosítsanak azok számára, 
kik nem engedhetik meg maguknak, hogy 
mindennap meleg étel kerüljön az aszta-
lukra, szombaton pedig 11 és 16 órától 
bábelőadással kedveskednek a kicsiknek 
Deák Réka közreműködésével, majd 12 
órától mézeskalács-díszítő versenyre ne-
vezhetnek be kicsik és nagyok, melyre 
ma lehet jelentkezni az alábbi telefonszá-
mon: 0740–501315, vagy e-mailben a 
szabokata@gmail.com címen.  

10 éves a fúvószenekar
A csíkszentkirályi fúvószenekar idén ün-

nepli újjáalakulásának 10. évfordulóját. E 
jeles évfordulóra gálaműsorral emlékeznek 
vasárnap este 19.30-tól a csíkszentkirályi 
kultúrotthonban, a hagyományos karácso-
nyi koncert keretén belül.

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak Szociális Közszolgálata tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a 2011-es év november 
hónapjára igényelt tűzifa-támogatás átve-
hető a polgármesteri hivatal 31-es irodájá-
ban ma 8 és 15.30 óra között. A támogatás 
átvételéhez szükséges az igénylő személy-
azonossági igazolványának felmutatása. 

pályázati felhívás

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa ezúton 
hirdeti meg a 2012. évi, nemzetközi ran-
gú, az általános és középiskolások, illetve 
a főiskolások és egyetemisták részére kiírt, 
Neumann János Nemzetközi Tehetségku-
tató Programtermék Verseny erdélyi szaka-
szát, amelyre a versenyzők a következő hat 
kategóriában küldhetnek be pályaműveket: 
1. Oktató programok; 2. Alkalmazói prog-
ramok; 3. Játékprogramok; 4. Megépített 
(digitális) automata berendezés (hardver) 
és vezérlése (szoftver); 5. Számítógépes 
művészeti programok; 6. Számítógéppel 
támogatott tervezés. A pályázatokat a kö-
vetkező címre kell eljuttatni postán vagy 
személyesen: Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, 
Csíkszereda  530211, Márton Áron utca 
1/B/7, Hargita megye vagy elektronikusan 
a neumann@hargitahalo.ro e-mail címre. 
A pályázat beküldésének határideje: 2012. 
március 1. Bővebb információ a www.cstit.
ro és www.hargitahalo.ro oldalakon.

 
Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– A kislányok azért nem tudnak állva pisilni, 
mert nincs mibe  kapaszkodniuk.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Karácsonyi táncház 

A Köpice néptánccsoport és a Virtus Egyesület 
szervezésében fergeteges karácsonyi táncház-
ra kerül sor Csíkszeredában december 27-én, 

kedden 20 órától. Az ünnepi mulatság két helyszínen 
zajlik majd. A csángó muzsika kedvelői a Borozda bor-
pincében, míg a más erdélyi tájegység ízvilágát kedve-
lők a Borozda fölötti Vizavi Club padlóján rophatják 
a táncot. Belépő nincs, de a kalapba szívesen fogadnak 
adományt. Muzsikálnak: Román Hunor és barátai. A 
szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Banner Zoltán: Kákonyi Csilla. 
Élet Jelek, 4.

Kákonyi Csilla élet-
művét korunk egyik 
legautentikusabb ta-

nújává avatja a székelyföldi 
táji és társadalmi környezetbe 
átplántált, illetve abból su-
gárzó életszeretet. A szín- és 
formaemlékek dús vegetáció-
ja, a rembrandti feszültségű 
portrék, a titokzatos abszurdi-
tások megdöbbentően jelentéses esztétikai 
élménnyé minősítik át a drámai életérzést. 
Teremtés-hangulatú látomásokkal keresi 

azt a festői közeget, amelyben a 
megalázott emberi méltóságot 
visszahelyezheti jogaiba.

A könyv terjedelme 42 
oldal + 66 színes melléklet, 
kötött, ára: 65 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltban: Csíksze-
reda, Petőfi utca 4. sz., tel.: 
0266–316798.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kelle-
mes karácsonyi ünnepeket kíván minden 
kedves könyvbarátnak!
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A Földnek mindig van 
egy második holdja is

A földközeli égitestek vizs
gálata alapján a Föld 
rendszeresen befoghat 

kisbolygókat, és mindig van leg
alább egy további holdja a Hol
don kívül. 

Rejtélyesnek tűnő objek
tumot fedeztek fel 2006ban a 
Föld körül. Az első vizsgálatok 
alapján egy Saturn V hordozóra
kéta kiégett fokozatának gondol
ták. Később azonban kiderült, hogy a 2006 
RH120 jelzéssel ellátott test természetes ere
detű, és egy néhány méteres, fényes felszínű 
kisbolygó.

A kisbolygót 2006 szeptemberében fogta 
be a Föld gravitációs tere, és 2007 júliusáig 
keringett körülöttünk, második természetes 
holdként. Ez az első ilyen ismert égitest. Egy, 
a napokban megjelent tanulmány szerint 

azonban számos további ilyen ob
jektumnak kell léteznie. Mikael 
Granvik és kollégái (University 
of Hawaii) azt modellezték, 
hogyan foghat be a FöldHold
rendszer földközeli kisbolygókat, 
és meddig maradhatnak ezek 
Föld körüli pályán.

Eredményeik szerint mindig 
kell lennie legalább egy továb
bi holdnak a Föld körül. Ezek a 

körülbelül egyméteres objektumok három 
keringést végeznek nagyjából 10 hónap alatt, 
aztán „itthagynak” bennünket.  Ha felfedezé
sekkel is sikerül megerősíteni a számításokat 
(ami az égitestek kis mérete miatt sem lesz 
egyszerű), akkor felmerül annak lehetősége, 
hogy a kisbolygókra tervezett emberes kül
detéseket ne a mély űrben, hanem „itthon”, 
bolygónk mellett hajtsák végre a jövőben.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 22.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. január 4-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Nagyrészt borult lesz az ég, de csak helyen
ként lehet havazás, hózápor. Gyenge melegfronti 
hatás miatt fejfájás, fáradékonyság, vérnyomás
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csík-
szeredai Tanulók Háza közös szervezésében 
lezajlott III. Hargita Megyei Diák-fotópályázatra 
beküldött képet Olosz Réka (Máréfalva) készí-
tette. Címe: A tó sóhaja.

Lassan itt az év vége, az ember ilyenkor 
magába néz és számadást készít az elmúlt 
esztendő történéseiről. Na de most nem ezt 
akarom csinálni, különben sem szokásom 
ilyesmikkel tölteni az időt, inkább annak 
örülök, hogy az év végével számos erőlte-
tett, sikerműsornak kikiáltott tévés szenny 
is a végéhez ért. Hiába mondom álszenten, 
hogy nem nézem a kereskedelmi televíziók 
esti műsorait, mert óhatatlanul is beléjük 
botlom, miközben pattogtatom a távirányí-
tót egy nézhető műsort keresve. A múlt hé-
ten az egyiken végre lejárt a magyar ogrét 
felvonultató esküvős borzadvány, aztán a 
hétvégén a másikon is véget ért a gyerekkori 
tátikashowra hajazó sztárgyár is. Ez utób-
biról essen néhány szó. Azon izgulni több 
hónapon át, hogy ki is nyeri meg az egészet, 
az szerintem tulajdonképpen teljesen felesle-
ges. Ugyanis az eddigi tapasztalatok ismere-

tében a győztes fényes jövője pontosan meg-
jósolható, az állomások körülbelül az alábbi 
sorrendben következnek: szuperkoncert az 
összes szereplővel valamelyik arénában, 
nagyvárosi ismert klubok, vállalati rendez-
vények, falusi haknik. Közben celebkedés, 
esetleg egy-két lemez, aztán eltűnnek, mint 
szürke szamár a ködben. Nagy kiugrást sen-
kitől, még a fináléba jutottaktól sem várha-
tunk. Éppen ezért meglepetés, hogy a Vastag 
Csaba leszakadt rajongótáborából verbu-
válódott közönség már megint/még mindig 
hisztizik, és a Facebookon már-már filozófi-
ai magasságokba emelkedve szapulják egy-
mást a kedvencek védelmében.

Hogy ki érdemelte volna meg jobban a 
győzelmet? Kit érdekel? Egy sehová sem ve-
zető vita azokról a versenyzőkről, akik pár 
hónapig felkavarták a „kanális” szennyes 
állóvizét. Jönnek újak.

Itt a vége, fuss el véle!
  villanás n Berkeczi Zsolt

skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő
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uRAlkODó   *

a képen 
látható 
angol író   o
OSzTály-
főNök A 
DIákOk 
NyelvéN

TAxISzíN
az író 
regénye

CIpéSz-
SzeRSzáM
fOHáSz

keRek beTű
... HeMINg-
wAy, íRó

IRíDIuM éS 
NITROgéN
kéRDőHANg

SzáM IS, 
beTű IS
RózSáT 
TeReM!

wATT
... uNO, 
OlASz Tv-
ADó

MINDeN 
ReNDbeN!

TeTejéRe
lAMARTINe 
veRSe

fR. TeR.-
MéRTék
CATHeRINA 
... jONeS

fINOM 
elTéRéS

RANgjelző 
SzóCSkA
1000 
RóMábAN

eöTvöS 
lORáND 
TuDOMáNy-
egyeTeM

... éS A 
DeTekTívek
buDDHIz-
MuS ágA

HeNRy
MegA

MINDeNkI-
Nek AD
kISSé 
buzgó!

öTóRAI ITAl
eleTRON

SpORTTRIkó   n NANO   *
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