
A kevés hó is lehet Az okA

Kevesebb külföldi vendég
Visszaesés mutatkozik idén a külföldi vendégek számában: kevesebben vannak azok, 

akik Hargita megyében búcsúztatnák az óévet, valamelyik itteni vendéglátó-ipari egységnél.  
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Hargita Népe 
Udvarhely!

Új napilapot vehet kézbe január 
4-én egyre növekvő olvasótá-

borunk: az igényeknek megfelelve 
bővebb udvarhelyszéki tartalom-
mal jelentkezünk. A Hargita Népe 
Udvarhely tizenhat oldalán termé-
szetesen továbbra is helyet kapnak 
Székelyföld, a megye, az ország és a 
nagyvilág hírei – amit már havi 15 
lejért olvashatnak. Hargita Népe 
Udvarhely – velünk teljes a kép!

Új esztendő
Ilyenkor boldog – lehetőleg az 

ideinél boldogabb – új esztendőt 
kívánnak egymásnak az emberek, 
gondolatban pedig azt mondo-
gatják: csak rosszabb ne 
legyen, mint idén volt. Én 
inkább azt kívánom, hogy 
a józan eszünk ne hagyjon el min-
ket az új esztendőben sem.
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Boldog    új évet kívánunk!

Mai lapunkban:
2012-es falinaptár

Következő lapszámunk 
2012. január 4-én,  

szerdán jelenik meg.
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Keresztet állítottak 
Szakács Lajos plébános 

emlékére

Civilszervezetek összefogása Csíkszereda polgárai érdekében

Tájékoztató táblák

Szilveszteri petárdatilalom 

büntetett a fogyasztóvédelem

Sok volt a szabályszegő

Az egy évvel ezelőtt elhunyt Ft. 
Szakács Lajos plébánosra em-
lékezett tegnap a csíkzsögödi 
egyházközség. A megemlékező 
szentmisét Tamás József püs-
pök celebrálta.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Egy éve annak, hogy 18 évi 
zsögödi szolgálat után elhunyt 
Szakács Lajos plébános. A hí-

vek és a paptestvérek tegnap szent-
misén emlékeztek rá. „Szerettük vol-
na, ha tovább közöttünk lett volna, 
ha tovább dolgozott volna, hiszen 
csak 58 éves volt” – kezdte megem-
lékezését Tamás József püspök. „Aki 
elment, az elment, de aki egyszer 
itt volt, az nem ment el egészen” – 
idézte Kassák Lajost, majd Szakács 
Lajos plébános köztünk maradását 
példázta: „Elment, de itt maradt 
közöttünk emléke, amelyben ránk 
hagyta a lelkiismeretes, kitartó mun-
kának, tartalmas prédikációinak, 
meg nem alkuvó természetének, 
egyháza iránti hűségének és a beteg-

sége keresztje hordozásának nagyon 
szép példáját” – mondotta a püspök. 
„Itt hagyta ezt a példát a csíkzsögödi 
hívek szívében, akiknek 18 éven ke-
resztül volt a lelkipásztora, és akiket 
jó pásztorként terelt, gondozta ezt 
a nyájat. Itt hagyta ezt az emlékét 
azoknak a szívében, akiket öt éven 
keresztül mint kórházlelkész, életük 
nehéz pillanataiban, a kórházi ágyon 
vigasztalt, bátorítást öntött beléjük. 
És itt hagyta emlékét azoknak a di-
ákoknak és tanároknak a szívében, 
akikkel együtt a Segítő Mária Gim-
názium elindulásának nehézségeivel 
küzdött meg. Útjára indította ezt az 
iskolát, és benne azokat a diákokat, 
akik oda iratkoztak be” – emlékezett 
Szakács Lajos sokrétű áldásos mun-
kájára Tamás József.

A szentmise után a püspök és a 
jelen lévő papság megáldotta a temp-
lom mellett felállított, Szakács Lajos 
plébános emlékét őrző keresztet, 
amelyre Kányádi Sándor Kós Károly 
arcképe alá írt sorait vésték: Falak 
omolhatnak, kövek is váshatnak, ma-
gaslik, nem porlad a megtartó példa.

Fontos turisztikai és informá-
ciós eszköz került Csíkszereda 
város tulajdonába, az informá-
ciós pannókat hivatalosan teg-
nap délben adták át. A Heineken 
a közösségekért pályázat által 
létrejött projekt kivitelezőinek 
célja Csíkszereda fontosabb 
objektumainak a turisták és itt 
élő fiatalok körében való tuda-
tosítása volt. 

Márton Emilia

Hivatalosan is átadta a vá-
rosnak adományozó le-
velében közös munkájuk 

gyümölcsét, a városban felállított 
tájékoztató táblákat az Új Ösz-
szefogás Egyesület és a Csíkszéki 
Erdélyi Kárpát-Egyesület.

– A két egyesület számára nem 
adottak a táblák karbantartásá-
hoz és gondozásához szükséges 
feltételek, ezért átadják a város tu-
lajdonába a pannókat – jelentet-
te ki a Vár téren szervezett átadó 
ünnepségen mondott beszédében 
ifj. Nagy Benedek, az Új Összefo-
gás Egyesület alelnöke. 

Szabó Károly, a Csíkszéki Er-
délyi Kárpát-Egyesület elnöke 
hozzátette: Csíkszeredában ren-
geteg olyan objektum van, amit 
népszerűsíteni kell mind az itt 
lakók, mind az ide látogatók kö-
rében.

Mint mondta, a kivitelezés 
során minőségi munkára töreked-
tek, számos fordítás, lektorálás és 
sok korrektúra után készültek el 
vele. Igyekeztek úgy kiválasztani 
a táblák helyét is, hogy az előtte 
csoportosulók ne zavarják a jár-
műforgalmat vagy a közlekedést 
az utcán. Az engedélyek megszer-
zésében sokat segített a város ve-
zetősége, jó volt az együttműkö-
dés a polgármesteri hivatallal.

– Végre a multinacionális cé-
gektől is láthattunk kézzelfogható, 
jó dolgokat – mondta a Heineken 
Románia és a CSR Nest Egyesület 

Heineken a közösségekért projekt-
jére utalva Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármestere.

Hangsúlyozta, hogy a projekt 
jó példa a civilszervezetek ösz-
szefogására és arra, hogy az ott 
felhalmozódott értéket és tudást 
miként lehet a város javára fel-
használni.

Az Új Összefogás Egyesület 
elnöke, Gyerkó László az össze-
fogás példáján túl a turisztikai le-
hetőségek népszerűsítésének fon-
tosságát emelte ki, hangsúlyozva, 
hogy a pannókon együtt van a 
múlt és a jelen.

Továbbra sem lehet petárdát 
árusítani és használni, idén sem 
változtak a petárdákra és tűzijáté
kokra érvényes jogszabályok. 

M. E.

Több ízben bírságolt a rend-
őrség az utóbbi napokban ez 
ügyben, valamint bűnügyi 

eljárást is indítottak olyan személyek 
ellen, akik megszegték a törvényt.

Balánbányán négy személyt – 
forgalmazót és vásárlókat egyaránt –, 

Gyergyószentmiklóson egy 50 és egy 
21 éves férfit bírságoltak meg a rend-
őrök – nyilatkozta Filip Gheorghe, a 
rendőrség sajtószóvivője.

Természetesen az 1-es és a P1-es 
kategóriába sorolt, alacsony kocká-
zattal és zajszinttel járó termékeket 
16 éven felüli személyek engedély 
nélkül is használhatják december 
31-én éjjel. A 2-es, 3-as, 4-es, P2-es 
és a színpadi kategóriába tartozó 
pirotechnikai eszközöket azonban 
magánszemélyeknek a 2010/612-es 

kormányrendelet értelmében ti-
los birtokolni, értékesíteni, vagy 
felhasználni. Ezek közé sorolták a 
petárdákat is.

Csíkszeredában egyetlen üzlet, 
a Testvériség sugárút 18. szám alatt 
található rendelkezik engedéllyel 
pirotechnikai eszközök forgalma-
zására. Petárdáik viszont nincsenek, 
csak 1-es kategóriájú tűzijátékokat 
árusítanak kizáróan 18 éven felüli 
személyeknek – hangsúlyozták az 
ott dolgozók.

December folyamán folyamatos 
ellenőrzéseket tartott a Hargita 
megyében működő kereskedel-
mi egységekben a fogyasztóvé-
delmi felügyelőség. A szúrópró-
baszerű vizsgálatok során főként 
a karácsonyi nagybevásárlás leg
kelendőbb termékeinek kínálatát 
figyelték a felügyelőség munka-
társai.

P. B.

A karácsonyi ünnepeket meg-
előzően 40, Hargita me-
gyében működő, gazdasági 

egységnél tartott ellenőrzéseket a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség.

– Az általunk vizsgált egysé-
gek közül 34-ben találkoztunk 
rendellenességgel, ebből 19 cég 

kapott írásbeli figyelmeztetőt, 28 
esetben pedig pénzbírságot kap-
tak az előírásokat megszegők, a 
kirótt bírság összértéke 84 500 lej 
– nyilatkozta a Hargita Népének 
Kolcsár Béla, a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
igazgatója.

Az igazgató elmondása szerint 
a fogyasztóvédelem munkatársai 
több esetben is találtak olyan ter-
méket, amelyen nem volt feltün-
tetve az árut megjelölő címke, ahol 
szerepelnie kell a termék megneve-
zésének, továbbá az összetételének, 
de ott kell lennie az előállító vagy a 
forgalmazó neve is. Sajnos számot-
tevően sok olyan élelmiszer is elő-
került az ellenőrzés során, amely-
nek szavatossági ideje lejárt.

Korszerű információs táblák. A pannókon együtt van a múlt és a jelen fotó: márton emilia

Emlékkereszt hirdeti Szakács Lajos plébános „megtartó példáját” fotó: csíki zsolt

Beszámolót tartott Gyerkó László
Az elmúlt három év tevékeny-
ségéről és a Versenytanács-
ban betöltött új megbízatásá-
ról számolt be tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Gyerkó László 
volt szenátor. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Azt követően mondott le 
mandátumáról Gyerkó 
László volt RMDSZ-es 

szenátor, miután ötéves idő-
szakra elnöki rendelettel kine-
vezték a Versenytanács plénuma 
tagjának. 

– A Versenytanács független 
intézmény, amely Brüsszel javas-
latára alakult meg, munkáját hét-
tagú testület vezeti, s ennek a tes-
tületnek vagyok tagja december 
20-tól – közölte Gyerkó László.

A kormánypártoknak jelen-
leg két szenátori helye üres, de az 
előrehozott választásokat csak 90 
nappal a mandátum megüresedé-
se után lehet megtartani.

Az elmúlt három évben 
Gyerkó László volt szenátor leg-
fontosabb tevékenysége a vállal-
kozói szféra erősítésében nyilvá-
nult meg, az ő kezdeményezésére 

és támogatásával alakult meg a 
Csíki Vállalkozók Egyesülete, 
amelynek jelenleg 19 tagja van. 
Aktív szerepet vállalt az Új Ösz-
szefogás Egyesület és alelnökként 
vette kezébe a Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság (RMKT) 
csíki szervezetének a fellendíté-
sét. Utóbbi két szervezetnél sa-
ját elmondása szerint továbbra 
is vállalja eddigi feladatkörét. A 
sajtótájékoztatón elhangzott: 
2012-ben Csíkszereda ad ott-
hont a Romániai Magyar Köz-
gazdászok Társasága országos 
konferenciájának.



Visszaesés mutatkozik idén a 
külföldi vendégek számában: 
kevesebben vannak azok, akik 
Hargita megyében búcsúztatnák 
az óévet, valamelyik itteni ven-
déglátó-ipari egységnél. In kább 
a belföldiek körében népszerű-
ek a Hargita megyei vendéglá-
tóhelyek.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem verik le egymást idén 
a külföldi turisták Har-
gita megyében az óévbú-

csúztató ünnepségek ideje alatt, 
visszaesés mutatkozik az érdeklő-
désben és a keresletben. 

– Ismét azt tudom mondani, 
amit a múltkor is, a hótól is nagy-
ban függ az idelátogató külföldi 
vendégek száma – mondta el la-
punknak Mátéffy Győző, a Har-
gita Megyei Turisztikai Egyesület 
elnöke, hozzátéve, hogy becslései 
szerint 30-40% lehet most a kül-
földi turisták aránya a megyében. 

Ha havazna, biztos többen jönné-
nek ez idő alatt, ha csak sízni is – 
fűzte hozzá Mátéffy.

Márk Dezső, a Panziós Érdek-
védelmi Szervezet elnöke szerint 
idén nagy visszaesés mutatkozik 
a külföldről idelátogató és itt ün-
neplő vendégek számában. Szerin-
te nagyon kevesen jöttek az ország 
határain kívülről, számadatokban 
kifejezve mintegy 10 százalékra 
tehető a külföldiek száma az egész 
megyében.

– Ez az arány nem hiszem, 
hogy változna a következő na-
pokban, hisz mindenki idejében 
lefoglalta az általa kiválasztott 
vendéglátóhelyet, ahol majd az új 
évet szeretné köszönteni – tette 
hozzá.

Szabó István, a Hargita Me-
gyei Erdészeti Hivatal vadgaz-
dálkodással és vadászterületekkel 
foglalkozó szakembere elmondta, 
hogy az erdészet idén 10 vadász-
házat adott ki szilveszteri mulat-
ságokra.

– Megyeszerte vannak házaink 
a Madarasi-Hargitán, Borszéken, 
Gyergyótölgyesen, Parajdon és a 
Nyikó-mentén is. Idén a 12 ház-
ból kettőben nem lesz szilveszteri 
mulatság, a többit pedig inkább 
belföldiek bérelték ki az ország kü-
lönböző részeiből és a megyéből. Ez 
körülbelül 100-120 személyt jelent 
összesen – összegezte Szabó István.

Prezsmer Fülöp, a Gyimes-
völgyi Turisztikai Egyesület elnö-
ke szerint a Gyimesekben változó-
an oszlik meg a külföldiek száma. 
Példaként hozta fel a Gyimesi 
Skanzen Panziót Borospatakon, 
ahol a legtöbb ünneplő vendég 
Magyarországról jött. Ide fő-
képpen a táncházas mulatsággal 
egybekötött szilveszteri ünnepség 
vonzotta a külföldieket – számolt 
be Prezsmer. Emellett pedig a 
Csángó Panzióban már fele-fele 
arányban oszlanak meg a magyar-
országi és hazai vendégek. Ez már 
kialakult jóval az ünnepek előtt, 
úgy gondolom, hogy nem fog vál-
tozni az elkövetkező napokban – 
összegezte a turisztikai egyesület 
elnöke.
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Óesztendő napjával véget ér az év, újesztendő napján 
pedig új esztendő kezdődik. Ilyenkor boldog – lehetőleg az 
ideinél boldogabb – új esztendőt kívánnak egymásnak az 
emberek, gondolatban pedig azt mondogatják, mondogat-
juk: csak rosszabb ne legyen, mint idén volt.

A gazdasági megszorítások, a csökkentett közszférai bé-
rek sokak életét megkeserítették, s csak tetézte a bajt az idei 
szárazság. Az emberek viszont abban reménykednek, hogy 
sorsuk nem fordul rosszabbra. Természetesen mindenki 
szeretné az anyagi gyarapodást, a felemelkedést, az egyről 
a kettőre való lépést, de ettől függetlenül az emberek zöme 
józanul mérlegel, s azon van, hogy családjának egziszten-
ciát teremtsen, hogy legyen hol lakni, legyen mit felvenni, 
kerüljön az asztalra rendes étel, a gyerekeknek lehessen 
megadni mindent, ami testi és szellemi gyarapodásukhoz 
szükséges, s néhanapján jusson pénz és idő egy kis kikap-
csolódásra is. S mindezt kicsi szerencsével ki-ki igyekszik 
megvalósítani, akár úgy, hogy többet vállal magára, mint 
korábban. S nem vágyik egyébre, mint jó erőnlétre, egész-
ségre, hogy dolgozhasson, hogy megállhassa a helyét a csa-
ládban és a társadalomban egyaránt, hogy megtartsa azt 
az életszínvonalat, amelyet korábban elért, megvalósított.

Nem véletlenül írtam, hogy „kicsi szerencsével”, ugyanis 
az élethez kicsi szerencse is kell. Még akkor is, ha a mondás 
szerint az ember saját szerencséjének kovácsa. Talán ezért 
kerültek elő a mai lapunkban közölt gyergyói óesztendei–
újévi hiedelmek. Babona – legyintenek sokan. Én inkább 
azt mondanám, hogy ezek is kultúránk részét képezik, s ha 
hinni nem is, de ismerni kell őket, s a helyükön kezelni.

Karácsony táján éreztem környezetemben az ünnepi 
készülődést, az ünnepre való hangolódást, s a korábbi évek-
hez viszonyított anyagi visszaesés mintha előtérbe hozta 
volna kissé a lelki értékeket. A szilveszter kapcsán azonban 
mintha nem érezném ezt a készülődést. Az új év kapcsán 
az embereket nem annyira a bizakodás, a remény tölti el, 
hanem inkább a szorongás, az ismeretlentől való félelem.

A tévében azt látni, hogy omlik össze körülöttünk a 
világ, hogy sorra rendülnek meg a gazdasági nagyhatal-
mak, hogy gazdasági és társadalmi gondokkal küzd Ma-
gyarország is, az az ország, amelyre ha nem is anyaként, 
de gyámolító nagyobbik testvérként figyelünk egy idő óta. 
S annak sem örvend mindenki, hogy jövőre – az új eszten-
dőben – választások lesznek mifelénk. A hatalmon lévők a 
hatalom elvesztésétől tartanak, az ellenzékben lévők meg 
attól, hogy nem kerülnek ki ebből a státusból. A választó-
polgár meg fásultan figyeli a történéseket, s azért fohász-
kodik, azért emeli poharát szilveszter éjszakáján, hogy 
lehetőleg hagyják őt békén, ne akarja feltétlenül mindenki 
az ő javát.

Én inkább azt kívánom, hogy a józan eszünk ne hagy-
jon el minket az új esztendőben sem.

Adjon Isten mindannyiunknak erőt, egészséget, bort, 
búzát és békességet az új esztendőben.

Új esztendő
       NézőpoNt n Sarány István
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A nagyobb havazás több turistát csalogatott volna a térségbe illusztráció
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A keVéS Hó IS leHet Az okA

Kevesebb külföldi 
vendég

Színházbérlet támogatással
Szegényebb sorsú iskolás gyerekek színházbérlet-vásárlását támogatta 

a csíkszeredai Harmopan Rt. 

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is támogatta a Harmopan Rt. csík-
szeredai tanulók színházba járását, a Csíki Játékszínnel közösen kidolgo-
zott projekt keretében. Nehéz anyagi körülmények között élő, jó iskolai 
eredményeket felmutató gyerekek kapták meg idén is a támogatást három 
megyeszékhelyi általános iskolából, a Nagy Imre, a Petőfi Sándor és a József 
Attila iskolákból. A Harmopan Rt. által felajánlott pénzkeretből 240 bér-
let vásárlása valósult meg.  

Az iskolás gyerekek a Csíki Játékszín 2011/2012-es évadának gyer-
mek- és ifjúsági bérletes előadásait tekinthetik meg ily módon. 

Vásárolok régi (70–100 éves) szerszámokat, munka-
eszközöket, melyeket a következő mesterségeknél hasz-
náltak: kovács, csipész, ács, asztalos, szíjgyártó, kerekes, 
kádár, fazekas, hentes. Ugyanakkor érdekelnek 60–70 éve 
gyártott gőzgépek, diesel- vagy benzinmotoros erőgépek, 
motorok (például: motor, mely cséplőgépet hajtott).

Ajánlatokat a 0747–638531-es telefonszámon várok, 
hétköznapokon 8–16 óra között.  



gyergyó

4. oldal |  2011. december 30., péntekhargitanépe

Körkép

> Dísztanácsülés Újfaluban. Dísz ta
nács üléssel zárták tegnap Gyer gyóújfaluban 
az évet. Az ülésen hatvan személyt tün
tettek ki a közösségépítő tevékenysé
géért. „Úgy véljük, évente egyszer illik 
megköszönni a tevékenységét mind
azoknak, akik a közösség érdekében 
kimagaslóan teljesítettek” – jelentet
te ki a Hargita Népe kérdésére Egyed 
József polgármester, elmondva, hogy 
idén immár harmadik alkalommal ve
heti át húsz újfalvi, húsz tekerőpataki, 
illetve húsz kilyénfalvi személy az ön
kormányzat díszoklevelét. A kitün
tetettek között vannak vállalkozók, 

pedagógusok, közéleti személyiségek, 
de élsportolók is, akik a nagyközség 
hírnevét öregbítették az elmúlt év so
rán. Így többek között díszoklevelet 
vehetett át a Barázda havilap szerkesz
tőcsapata, akik egész évben önkéntes 
munkában vállalták a lap szerkesztését 
és tájékoztatták a község lakóit a fon
tosabb eseményekről. Hasonló díszok
levelet vehetett át Tankó Géza újfalvi 
plébános is közösségformáló tevékeny
ségéért, illetve Fehér Lajos kilyénfalvi 
plébános a falucska templomának 250. 
éves évfordulóján szervezett ünnepsé
gért, valamint Csedő István tekerőpa

taki plébános, aki a templom felújítá
si munkálatait szervezte, felügyelte. 
Ugyanekkor kitüntették a síugrókat és 
sífutókat, akik közül többen is nem
zetközi versenyeken értek el kimagas
ló eredményeket, illetve elismerték a 
civilszervezetek vezetőinek munkássá
gát, akik színes programokkal gazdagí
tották a közösség életét.

> Turisztikai irodát adtak át Teke
rő patakon. Turisztikai információs 
köz pontot adtak át tegnap a Gyer gyó
újfaluhoz tartozó Tekerőpatakon, ugyan
akkor megnyitották azt az önkormány

zati irodát is, ahol ügyesbajos dolgaikat 
intézhetik a tekerőpatakiak anélkül, 
hogy a községközpontba kellene men
niük. Mint Egyed József polgármester 
a Hargita Népének elmondta, az irodát 
az egykori jegyzői lakból alakították ki a 
vidékfejlesztési alap 313as kiírásán nyert 
pályázati összegből. 

A 180 ezer euró értékű beruházás 
során – amelyből százezer lejnyi össze
get Hargita Megye Tanácsa adott – az 
épületet kívülbelül felújították, felsze
relték számítástechnikai eszközökkel 
és turisztikai információs anyagokkal 
látták el. ( J. A.)hí
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Se kint, se bent, se lent, se fent 
– ezek a határhelyzetek igen-
csak alkalmasak a szerencse-
varázslásra, de a rontás űzésére 
is itt, ekkor kell figyelni – hívja 
fel a figyelmet Kisné Portik Irén 
néprajzkutató, aki a kiskarácso-
nyi, azaz újévi szokások mel-
lett arra is fényt derít, hogy az 
aprószentekelés nem más, mint 
termékenységvarázslás. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Lejárt az aprószentekelés ideje 
– két szempontból is. Egy
részt Aprószentek napján 

túlhaladtunk, másrészt kiveszőben 
már e hagyomány. Mégis érdemes 
szót ejteni róla, hisz amint Kisné 
Portik Irén néprajzkutató elmond
ta, az aprószentekeléshez használt 
virgács verecseléssel, egyfajta fonás
technikával készül. Ily nevén a kör
nyéken csak Remetén emlegetik, bár 
a verecselés olyan ősi módszer, amely 
bizonyossággal visszanyúlik egészen 
az első századig, s a világ több táján 
találtak ezt igazoló leletet. 

Hogy szerencsébe
forogjál…
Legények, férfiak karácsony 

harmadnapján készítik el a verecselt 
aprószenteket veresfűzfa ágából. 
Forró vízben, láng fölött kell edzeni 
az ágakat, hogy „engedelmesek le
gyenek”. Nyolc, tizenhat, harminc
két, sőt hatvannégy ágból is lehet 
verecselni. Ugyanilyen technikával 
fonta a marhapásztor is kenderosto
rát. Ha kedvese készítette el számá
ra, selyemszálat elegyített a kender 
közé, hogy a férfi távollétében is 
gyakran reá gondoljon.

A virgács végére bog kerül, fo
gantyúja pedig hasított vesszővel 
burkolt, hogy jó fogás essen rajta, 
hisz helyenként hosszabb ideig is 
használni kell. Az aprószentekelő 
legények leányos házakhoz térnek 
be Aprószentek napján, a közis
mert Aprószentek Dávid, Dávid 
versike mellett számos jókívánság 
is elhangzik rigmusként, miköz
ben a leányt veregetik a virgáccsal: 
„keléses ne légy, a lábaid gyorsan 
fussanak, kezeid gyorsan dolgoz
zanak, hogy a testedet baj ne érje, 
szerencsébe forogjál…”

Ha a vesszőcsapások fájdalma 
miatt feljajdul a leány, elölről kezdi 
mondókáját az aprószentekelő, akit 
mindezek után illik megvendégelni, 
mi több, virgácsára szalagot kötni.

A vesszőzés pogány szokás, 
rontás és gonoszűző, termékeny
ségvarázsló szerepe is van – mond
ja a szakember –, Szent György 
napján a kihajtandó állatokat is 
leveles vesszővel érintik, hogy ter
mékenyek legyenek. A termékeny
ségvarázslást teszi kerekké az, hogy 
míg a legény ággal, virgáccsal ütö
geti a leányt, az a felajánlás elfoga
dásaként szalagot ad cserében.

Ez viszont még nem jelent egy
értelmű ígéretet, mi több, reményt 
sem a lány részére, hogy a követ
kező évben megkérik a kezét. Az 
öregek viszont esküsznek rá, ezt 
is meg lehet előre tudni, amennyi
ben óév éjszakáján a leány kisurran 
a házból, s megrugódja az ólt – ha 
a disznó elröffenti magát, biztos 
akad kérője s szerencséje. 

Óévi regulák
Az aprószentekelés, István és 

Jánoséneklés, mulatozás mellett 
jó, ha a gazda és gazdasszony év 
vége előtt arra is figyelmet fordít, 
hogy a kölcsönadott tárgyakat 
hazakéresse. Az év utolsó nap
ján aki kölcsön kér, az csak rossz 
szándékból teheti, mert a házból 
ha valami kiadatik, azzal szeren
csétlenség közeledik.

Az egész közösség jobb eszten
dőkezdéséért régen a pásztorok fel
adata volt tenni. Ők végigjárták a 
falu utcáit, mindenféle zajkeltő esz
közzel űzték el a gonoszt óév napján, 
hogy a jó jöhessen helyébe. Jutalmul 
a lakosság tehetősebbjei, kinek mije 
volt, azzal kínálta a gonoszűzőket.

Különben illendő, hogy év vé
gére bőség legyen a házban, a gazda
ságban, hogy ne szegénységet talál
jon az újesztendő. Az állatokat jól 
kell lakatni még éjfél előtt, s bősége
sen, tiszta vízzel megitatni. A gazda 
lelki nyugalmáért egyéb teendők is 
vannak a gazdaságban: ellenőriz
ni, hogy a nyírfaágseprű az istálló 
ajtaja mögött, ágaival felfele állítva 
legyen, a küszöbről ne hiányozzon 
a patkó, a gerendára feltűzve pedig a 
szentelt barka… különben a gonosz 
venné hatalmába a helyet, s megrit
kulna az állatállomány.

A gazdasszony lelke akkor nyu
godott meg, ha az év utolsó percei
re nem maradt kiteregetett mosott 
ruha, óév és újév napján nem varrt, 
nem szőtt, nem sepregetett, s az 
abroszt naplemente után nem ráz
ta ki, mert vele együtt a szerencsét 
is kipallhatta, amit aztán a nagy sö
tétben potyára keresett volna.

Ami se kint, se bent, sem a teg
nap, sem a ma része, fordulópontok
ra esik, különösen alkalmas a jóslásra, 
ugyanakkor a rontásra is, így foko
zottan figyelni kell óvására is – hívja 
fel a figyelmet Kisné Portik Irén. 

Mi kerül az asztalra?
Ezekben a napokban vigyázni 

kell, mit eszünk. Eleink újév napján 
nem tettek tyúkhúst az asztalra – a 
tyúk ugyanis hátra kapar, elkaparja a 
szerencsét. A disznó viszont kitúrja 
a szerencsét, ennek húsa ajánlott. 
Ugyanakkor a hal is gyakori táplálék, 
pénzes, ráadásul fürgén előre halad. 
Ellenben nagyon veszélyes a halat 
kiejteni a kézből, mert azzal együtt 
kiesik kezedből a szerencse is.

Továbbá ott kell legyen az aszta
lon a rontás távoltartásának néhány 
eledelformája: a fokhagyma, lehe
tőleg méz, ami megédesíti az életet 
és közös családi munkára is sarkall. 
Dió, melynek megvan a maga misz
tikuma: az agyra hasonlít, ezért úgy 
vélték, hogy a szellem gyarapítója, 
ugyanakkor mákkal együtt rontás
távoltartó is. A termékenységvarázs
lásban pedig minden fontos, aminek 
sok vagy nagy magja van, így a dió, 
a mák, a napraforgó, s a gránátalma, 
ha a család szaporodását kívánják, 
nem árt, ha van az asztalon. 

Jóslások ideje
Újév hajnali pír, / Viharokról 

hír; Ha újév jön hóval, / Bővelkedsz 
sok jóval; Újév napja ha világos, / A 
termés nem lesz hiányos – íme né
hány rigmus, amely segít újév első 
napjának időjárásából kikövetkez
tetni, milyen lesz az esztendő. De aki 
a családja egészségére, boldogságára 
keres bizonyítékot, annak is megvan 

rá a módja. Szilveszter napjára po
gácsát kell sütni, annyit, amennyit a 
családtagok éjjel el tudnak fogyasz
tani, hogy hajnalra pogácsa mege
vetlen ne maradjon. Ezekbe a pogá
csákba, egybekettőbe fémpénzt kell 
belerejteni, s aki ráharap, egész évben 
szerencsés lesz.

Ugyancsak a jövőt firtatja a sze
relmi jóslás ólommal vagy viasszal. 
A felforrósított ólmot, illetve viaszt 
jéghideg vízbe csurrantja a leány, s 
abból, hogy milyen formát vesz fel 
megszilárdulva, lehet jósolni: ha 
bölcső, akkor gyermekáldás lesz, ha 
koporsó, eltávozik valaki, a virág es
küvőt, a szív pedig szerelmet jelent.

Újévi szerencsevarázslás
Újévben fontos, hogy ki lépi át 

elsőnek házunk küszöbét. Ajánlott, 
hogy férfi legyen, ne jöjjön üres kéz
zel, és kívánjon valami jót az új esz
tendőre. Az asszonyember, ha az év 
első napján szomszédba megy, tudni 
lehet, nem jó szándékkal teszi. Má
sodnapján viszont szabad járkálása 
van férfinak, asszonynak egyaránt, 
az első vendég neme dönti el, hogy 
az állatállományban többségében 
milyen nemű lesz a szaporulat.

Aranyvíz – ez a neve a testilelki 
épséget adó csodaszernek. Receptje 
egyszerű, régen mindenki tudta, al
kalmazta: valakinek – s ez a feladat 
általában a legényekre hárult első
nek – vizet kellett hoznia a kútból. 
Ebbe a legnagyobb fémpénzt tet
ték belé, és egy nagyon szép almát. 
Az aranyvízben kint, a szabadban 
mosakodott meg az egész család. 
A fémpénz azt jelentette, hogy a 
munka által gazdagság legyen a csa
ládban, az alma pedig, hogy épek 
és szépek legyenek. Ezt az almát 
annyi darabra vágták, ahány család
tag volt, és el is fogyasztották, hogy 
egész évben összetartozzanak.

Fontos, hogy az állatok ivóvizé
be is kerüljön pénz a gyarapodás jele
ként, alma az egészségükért, valamint 
ág vagy szalma a termékenységükért. 
És talán még ennél is fontosabb: az 
ember igencsak vigyázzon e napon 
magatartására, nehogy káromkodás 
csússzon ki a száján, ne törjön, ne 
veszekedjen, mindenféle kártevéstől 
óvakodjon, mert ezek megtörténé
se rossz jelt vet az elkövetkező évre, 
ilyen lesz az egész esztendeje. 

Aranyvíz. Újév napján ebben mosakodott a szabadban az egész család illusztráció

ÓévbÚcsÚztatÓ, ÚJévKöszöntő néPszoKásoK

Verecselt virgácstól az aranyvízig



Idei utolsó ülésén – tegnap 
délben – 25 napirendi pontnak 
futott neki Székelyudvarhely 
önkormányzati testülete. Töb-
bek között arról döntöttek, 
hogy sós víz után fúrnak a 
Szejkén, illetve 7 százaléknyi 
távhőtámogatást adnak a szo-
ciálisan rászorulóknak. Három 
fontosabb tervezet elsőre nem 
kapott zöld utat, négy órától vi-
szont azonnali ülésen ezeket is 
elfogadták.

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

Jakab Attila a „mérleg nyelve-
ként” egy mérleggel érkezett 
a tanácsülésre, mint viccesen 

jelentette: „reméli, segít a mér-
legelésben”. Elsőként a városi 
költségvetés kiegészítését kellett 
volna a testület megejtse: 31 000 
lejt pályázott a Művelődési Ház 
egy keverőpult vásárlására, illetve 
700 000 lejt kapott a város Buka-
restből a fűtéshálózat modernizá-
lására. Egy szövetségi szavazat hi-
ányzott, a polgáriak tartózkodása 
miatt a tervezet nem ment át. 
Az idei esztendő első három ne-
gyedévének zárszámadására sem 
született többségi voks, illetve 
fennakadtak az adók és illetékek 
jóváhagyásán is.

A polgármester úgy tervezte, 
a gazdasági helyzetet figyelem-
be véve nem módosítanának, a 
polgáriak viszont mindenáron 
legkevesebb 10 százalékkal csök-
kentették volna az adók és illeté-
kek szintjét. Jakab Attila meg is 
jegyezte: megérti a kezdeménye-
zésüket, mert választások jönnek, 
ám javaslatuknak nincsen alapja. 
Az első három napirendi pontra a 
testület azonnali ülésen tért vissza 
délután négy órakor: a déli ülésről 
hiányzott Incze Zoltán szövetségi 
tanácsos, akinek voksával az egyes 
és hármas pont délután átment, a 
kettes csak kilenc szavazatot ka-
pott – nem tudták eldönteni, ez 
elég-e vagy nem. Az azonnaliról a 
polgáriak távol maradtak. 

Fúrni fognak a Szejkén 
A testület a rendes havi ülésén 

elfogadta a vendéglátó-ipari egy-

ségek jövő évre vonatkozó adóit 
és illetékeit, illetve rábólintottak 
egy olyan számítógépes program 
és rendszer megvásárlására is, 
amely lehetővé teszi majd az adók 
elektronikus úton, bankkártyával 
történő kifizetését.

– Hetven méter mélységben 
sós víz van a Szejkén, 1000 mé-
terre szeretnénk lefúrni, hogy 
nézzük meg, gyógykezelési lehe-
tőségek adódnak-e – vezette fel a 
következő témát a polgármester, a 
testület pedig megszavazta az ás-
ványi és víztartalékok kiaknázásá-
ról szóló tervezetet. 

A város az ipari övezetben a 
Nagy-Küküllő felett, a roskado-
zó régi híd mellett egy gyalogos 
és kerékpáros hidat alakítana ki 
510 000 lejből – jelentette a pol-
gármester, a polgáriaknak viszont 
nem tetszett az ötlet. Elfogadták 
viszont a Farcádi utca moderni-
zálására vonatkozó határozatot, 
azzal a toldalékkal, hogy a korsze-
rűsítés egészen a Lejtő utcáig tart-
son. Civilszervezeteknek bérbe 
adnák a csillagvizsgáló épületét, 
tanácsülésen derült ki, az ingatlan 

nincs telekkönyvezve, így abban 
maradtak, a témára még vissza-
térnek. A 10-es számú tervezettel 
bérbe adtak egy, a Cipészek utca 
16. szám alatt egy területet a re-
formátus parókiának. Továbbá 
arról döntöttek, hogy a csereháti 
szociális lakások villanyhálózatát 
csak bérleti összeg fejében adják 
át a szolgáltatónak – megtörtén-
het, hogy a hálózatot nem veszik 
át, és nem lesz áram az épülő la-
kásokban. A város 5500 lejért egy 
trafóházat vásárolt a Spiru Haret 
Középiskolától – a tranzakcióra 
rábólintott a testület. A megüre-
sedett ifjúsági lakások kiutalása 
most sem ment simán: a polgáriak 
ismét ragaszkodtak ahhoz, hogy 
Bálint Katalin is lakáshoz jusson. 
Három igénylő nevét hagyták 
jóvá, a Bálinté ezúttal sem volt 
köztük. Megengedtek viszont két 
csereháti lakáscserét, majd az if-
júsági lakások bérleti szerződését 
is jóváhagyták, sőt a 2012-es esz-
tendőre meg is hosszabbították 
azokat. 

– Két hét múlva lehet köl-
tözni a szociális lakásokba, két 

tömbház elkészül. Olyanoknak 
szeretnénk lakást adni itt, akik-
nek van legalább minimális jöve-
delmük – közölte a polgármester, 
majd – hogy a testület tagjai még 
tanulmányozhassák – visszavonta 
a lakások kiosztásának pontrend-
szeréről szóló tervezetet. 

Zöld utat adott a testület 
egy újabb napkollektoros beru-
házásnak: a Bethlen 2-es kazán-
ház tetejére szerelnek fel egy, 
a Tábor negyedihez hasonló 
rendszert. Jóváhagyták a helyi  
egyházközségek anyagi támoga-
tásáról szóló tervezetet is, illetve 
a tanulmányi versenyeken ered-
ményt elért diákok és felkészítő 
tanáraik díjazási programját is 
elfogadták. Módosították a pol-
gármester apparátusát, a hivatal 
tisztségjegyzékének módosítá-
sa viszont nem ment át. Hosz-
szasan vitáztak arról, hogy – a 
kormánytámogatás kiegészíté-
seként – milyen arányú távhő-
támogatást adjanak a szociálisan 
rászorulóknak: hét százalékban 
egyeztek ki – 819 család ennyi-
vel fog kevesebbet fizetni. 
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> Új áramfejlesztő és aszfaltos utak. 
Tegnap délelőtt a nemrég leaszfaltozott Cse-
re, Domb, Kuvar és Imecs László utcában 
„avatott”, terepszemlézett a polgármester. 
Mint elhangzott, az 1,1 millió lejes beruhá-
zás során közel egy kilométer hosszúságban 
4500 négyzetméteren fektettek le aszfaltot 
és 1625 négyzetméternyi járdát is kialakítot-
tak. „Meredek, szűk utcákról van szó, ezért 
nehéz volt a kivitelezés, de azzal dolgoztunk, 
amink volt, szélesítésre sok helyen nem volt 
lehetőség” – mondta a polgármester, majd 
arra is kitért, hogy egyelőre a Kuvar utca két-
irányú marad: „ha a gyakorlat azt mutatja, 
így nem jó, változtatni fogunk”. Tegnap egy 

más helyszínen is kisebb avatási pillanatra 
került sor: a Művelődési Ház új áramfej-
lesztőjét helyezték üzembe. „Nemegyszer 
előadások alatt is áramszünet állt be, ilyen re-
méljük, többet nem lesz” – indokolta a pol-
gármester a beruházás fontosságát, Elekes 
Gyula, az intézmény igazgatója pedig azt tu-
datta: a Művelődési Ház hátánál elhelyezett 
berendezés jó szolgálatot fog tenni a háznak. 
Elekes arra is emlékeztetett, hogy nemrég a 
park felőli lépcsőt is felújították, illetve azt is 
megtudhattuk, hogy a Művelődési Háznál is 
tervezik egy fotóvoltaikus, napelemes rend-
szer felállítását, amely besegítene a meleg víz 
és fűtés előállításába. (M. L. F) hí
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Székelyudvarhely Városi Tanácsa. Hosszú napirendet vitattak meg  fotó: máthé lászló ferenc

TanácSüléS 

Olcsóbb távhő 819 családnak
Ünnepi program
Mivel a szilveszteri ünnepna pok 
hétvégére esnek, nem okoznak 
különösebb fennakadást a zár-
va tartó közintézmények, azon-
ban azzal is számolni kell, hogy 
hétfőn is bereteszelt kapukkal 
találkozhatunk majd.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro 

A polgármesteri hivatal pén-
teken, december 30-án a 
megszokott programmal 

dolgozik, azonban legközelebb csak 
kedden, január 3-án nyitja meg ka-
puit. Hasonló munkaprogrammal 
várja a városlakókat a többi álla-
mi intézmény is. A Román Posta 
székelyudvarhelyi kirendeltségében 
december 30-án a megszokott nyit-
va tartás szerint várják az ügyfeleket, 
szombaton nincs nyitás, míg január 
elsején és másodikán, vasárnap illet-
ve hétfőn is zárva tart a postahivatal. 
Legközelebb kedden indul újra az 
élet itt is. Akik vonattal szeretnének 
utazni, azoknak számolni kell azzal, 
hogy a vasúti menetjegyirodák janu-
ár elsején országszerte zárva lesznek, 
és kedden is csupán rövidített prog-
rammal dolgoznak. A pénzintézetek 
is zárva tartanak az új év első napja-
in, január 3-án nyitnak ugyan, de 
bizonyos jogszabályváltozások miatt 
csak korlátozott szolgáltatásokkal 
várják az ügyfeleket.

A székelyudvarhelyi nagyobb 
élelmiszerüzletek szombaton rövi-
dített programmal, vasárnap pedig, 
azaz január 1-jén mind zárva lesz-
nek. Hétfőn azonban megnyitják 
kapuikat a vásárlók előtt: a Lidl 9 
és 17 óra, a Merkúr áruház 8 és 16 
óra, a Kaufland 9 és 16 óra között 
tart nyitva, míg a Bethlen negyedi 
Szuper üzletek 8 és 14 óra között 
várják a vásárlókat. A legtöbb 
gyógyszertár hétvégén zárva tart 
ugyan, azonban akad pár kivétel: 
a Kossuth utcai Richter Gedeon 
(volt Donna) szombaton és va-
sárnap 9–14, hétfőn pedig  8–16 
órákig tart nyitva, de ugyancsak 
mindhárom nap nyitva lesz a Réka 
gyógyszertár 10–14 óráig, valamint 
a Rákóczi utcai Tünde gyógyszertár 
is 10–18 óráig. Hétfőn a Kaufland 
áruház nyitásával a Sensiblu gyógy-
szertár is várja a vásárlókat. Akinek 
sürgősségi fogászati ellátásra lesz 
szüksége a szilveszteri szabadnapok 
alatt, annak dr. Szentgyörgyi Mári-
át kell keresnie, a Villanytelep utca 
21. szám alatt (tel.: 0266–211430).



6. oldal |  2011. december 30., péntekhargitanépe Körkép
társadalom

hirdetések

Közvitán az egészségügyi törvény tervezete

Kétségek és fenntartások
Nincs egyetlen olyan szereplője 
sem az egészségügyi ellátórend-
szernek Hargita megyében, aki 
pozitívan nyilatkozna a szerdán 
közvitára bocsátott új egészség-
ügyi törvény tervezetéről. A ter-
vezet tulajdonképpen két nagy 
változást hoz: bevezeti a magán-
egészségbiztosítást olymódon, 
hogy a jelenlegi megyei egész-
ségbiztosító pénztárak helyébe 
magán-egészségbiztosító pénz-
tárak lépnek – és ezzel alapjában 
változtatja meg az eddigi hazai 
egészségbiztosítási rendszert –, 
illetve azt, hogy a kórházak ala-
pítványként vagy kereskedelmi 
társaságként működhetnek.

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

Reális veszélyét látom annak, 
hogy ha ezt a törvényt be-
vezetik, egy éven belül óri-

ási káosz lesz a hazai egészségügyi 
rendszerben – nyilatkozta dr. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetője, 
aki elhibázott döntésnek tartja, 
hogy az ellátás alapcsomagját is a 
magánbiztosítók kezébe adja az ál-
lam, épp azokat sodorva veszélybe 
ezáltal, akik a társadalom legszegé-
nyebb és legbetegebb tagjai.

Dr. Tar Gyöngyi véleményét 
osztja Duda Tihamér, a megyei 
biztosítópénztár vezérigazgatója 
is, aki szerint tragikus, hogy a ha-
zai egészségügyi rendszer elveszti 
szociális jellegét, ehelyett pedig 
teljes mértékben üzleti alapokra 
helyezik azt.

Mint mondta, ez a törvény 
csak deklaratív módon tartja fenn 
a társadalmi szolidaritás elvét, mi-
közben tulajdonképpen közpénzt 
adnak át olyan, teljesen piaci ala-

pon működő magánbiztosítók-
nak, amelyek egyértelműen nem 
szociális érzékenységből jönnek 
erre a piacra, hanem azért, hogy 
profitot termeljenek. 

– Ha ezt a tervezetet elfogad-
ják és törvényként alkalmazzák, 
sérül a polgárok alkotmányos joga, 
miszerint mindenkinek egyenlő 
hozzáférése van az egészségügyi 
ellátáshoz – véli Duda.

Szerinte reális veszélye van 
annak, hogy a magánbiztosítók 
nem kötnek majd szerződést 
egyik vagy másik szolgáltatóval 
– kórházzal, patikával, de elméle-
tileg akár éppen családorvossal –, 
ezáltal pedig sok egészségügyi in-
tézmény ellehetetlenülhet. Nem 
beszélve arról, hogy a betegnek a 
szabad választás joga a biztosítóra 
fog korlátozódni, mert amikor ki-
választja, hogy melyik biztosító-
hoz kíván tartozni, azt nem fogja 
tudni, hogy az az országban me-
lyik egészségügyi szolgáltatókkal 
köt majd szerződést.

Hasonlóképpen vélekedik a 
Családorvosok Szövetségének 
Hargita megyei vezetője, dr. Sza-
bó Soós Klára is, aki úgy fogal-
mazott, hogy ezzel a törvénnyel 
a döntéshozók tulajdonképpen 
bizonyos érdekcsoport kezébe 
akarják átjátszani az ország egész-
ségügyi ellátását.

Kell a reform, de nem így
Duda Tihamér és dr. Tar 

Gyöngyi is beszélt arról, hogy 
valóban szükség van változtatá-
sokra az egészségügyi rendszer-
ben, hosszú távon ugyanis nem 
fenntartható a lassú, de folyama-
tos csökkenő tendenciát mutató 
bevételekkel gazdálkodó és egy-
re nagyobb kiadásokat fedezni 
kényszerülő rendszer.

Tar Gyöngyi szerint viszont 
sokkal jobb lett volna a jelenlegi 
egészségügyi törvényből kirázni azt, 
ami nem jó és bevezetni azokat az 
intézkedéseket, amelyek a tapaszta-
lat szerint szükségessé váltak, mint 

átvenni egy teljesen új rendszert. 
Az új törvény tervezete ugyanis a 
holland rendszert vette alapul, ám, 
amint a szakemberek állítják, ez 
Hollandiában is káoszt okozott. 

– Miután Hollandiában be-
vezették ezt a modellt, alig egy 
év múlva a lakosság nagy része 
egészségbiztosítás nélkül maradt, 
és az államnak nem maradt más 
választása, be kellett avatkoznia – 
mondta dr. Tar Gyöngyi. 

A szakemberek abban is egyetér-
tettek, hogy a magánbiztosítók szín-
re lépésétől még nem lesz nagyobb a 
bevétel, így a rendszer egyensúlyba 
kerülése teljesen bizonytalan.

Egyébként a hazai egészségügyi 
reformot sürgető Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) is elmarasztalóan 
vélekedett erről a tervezetről. A 
pénzintézet szakértői elemzésük-
ben megállapítják: a jogszabály 
több előírása homályos és pontat-
lan; nem rendezi az egészségügy-
ben felhalmozódó adósságok kér-
dését, nem írja körül a pénzügyi el-
lenőrzési mechanizmusokat, nem 
ad megoldást az egészségügyi szol-
gáltatások színvonalának emelésé-
re. Az IMF nehezményezi, hogy 
a törvény szerint az egészségügyi 

ellátásban továbbra is aránytalanul 
nagy szerep járul a kórházakra és 
kis szerep jut a megelőzésre.

tíz nap a módosító
javaslatokra
– Nagyon kevés az a tíz nap, 

amit a módosító javaslatok meg-
tételére adtak – mondta dr. Tar 
Gyöngyi, aki úgy véli, hogy ez idő 
alatt nem fognak jelentős módo-
sító indítványok születni.

Duda Tihamér azt mondta, ő 
már a közvitát megelőzően ismer-
tette az egészségügyi miniszter-
rel azt a meglátását, miszerint az 
egészségügyi alapszolgáltatások fi-
nanszírozására meg kellene tartani 
az állami biztosítót, hogy minden 
állampolgárnak garantálva legyen 
az alapcsomaghoz való hozzáféré-
se, ezen felül pedig jöhetnek a ma-
gánbiztosítók, akik a már maga-
sabb szintű ellátásra köthetnének 
szerződést az azt igénylőkkel.

Amint már említettük, az új 
egészségügyi törvénytervezetet köz-
vitára bocsátották, s amennyiben 
törvényerőre emelkedik, a jelenlegi 
álláspont szerint 2013. január else-
jétől már eszerint fog működni a 
hazai egészségügyi ellátás.

a családorvosok a jövő évi keretszerződés alkalmazási nor-
máit is kifogásolják. Dr. Szabó Soós Klára közölte, ígéreteik elle-
nére a döntéshozók ezúttal sem konzultáltak a szakmai szerveze-
tekkel, és annak ellenére, hogy a miniszter több ízben is azt nyilat-
kozta, hogy 15 százalékkal nagyobb finanszírozást kap jövőben az 
alaphálózat, a napokban megjelent normákban az idei pontérték 
szerepel. A családorvosok kifogásolják azt is, hogy bár idén sem 
fizetett a biztosító nekik a napi 20. beteg után, ők ezeket is ellát-
ták, ártámogatott receptet és beutalót is adtak nekik, ha szükség 
volt, ám jövőtől a keretszerződés normáinak értelmében ezt nem 
tehetik meg, ugyanis előírták, hogy a 21. beteg nem részesülhet 
ellátásban a biztosítási rendszeren belül.

Duda Tihamér. Kétkedéssel fogadja a változásokat fotó: mihály lászló / archív
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a műhely oldalakat 
támogatja:

– Ön a Hargita lábánál lévő Kápolnásfaluban született, 
s a közeli Szentkeresztbányán érettségizett. Meséljen gyer-
mekéveiről... 

– Szokványos gyermekkorom volt, mint a legtöbb falusi 
gyermeknek. Tanultam, amit tanultam, segítettem a szüleim-
nek, s persze olvastam. Nagyon sokat olvastam, s ennek még ma 
is nagyon örvendek. Értem a szavak jelentését, a mondatokat, a 
mögöttes tartalmat. S persze a szavak kisugárzását is. Csodálatos 
dolog, amikor az értelem fénye beborítja az olvasott szavakat. 
Az ember olvas, olvas, s néha-néha rádöbben, elgondolkozik: 
ennél szebb talán nem is lehet semmi. S ez lehet vers, gondolat, 
de akár próza is. Olyan ez, mint az augusztusi csillagos ég szép-
sége. Vagy az első hó szépsége. Vagy, ugye, a szerelem szépsége.

– Tanított Pálpatakán, Ivóban, Kápolnásfaluban. Milyen 
volt a helyettes tanár élete az 1960-as 70-es években?

– Valóban Pálpatakán, a Korond fölötti tanyán kezdtem a 
tanítást, mert februárban szereltem le, s egy fél évig tanítottam. 
A következő évben, odahaza a szülőfalumban, Kápolnáson ta-
nítottam, majd több évig a Zetelaka környéki tanyákon. Pon-
tosabban Ivóban és Sikaszóban. S hogy milyen világ volt? Csak 
azt tudom mondani, ha fiatal valaki, éljen bárhol és történhet 
bármi, a világ akkor is szép. Vagy, mondjam úgy: gyönyörű. És 
ezt nemcsak az elmúlt, eltelt idő szépíti meg; maga a fiatalság 
szép. Olyan, mint a tavasz, nyár, s az ősz meg a tél együttes, öt-
vözött szépsége. Ami azokból sűrítetten is a legszebb.

– Első közlései hol jelentek meg, hogyan fogadták olvasói?

– Engem, valamiért, mindig szeretett az olvasók egy réte-
ge. S azt hiszem, ma is szeret. Akik a szavak szépsége mellett, 
az igazság szépségét, fényét is keresik. S itt, nemcsak a kis, napi 
igazságokra gondolok, hanem az általánosra, az emberire. 
Hogy hol jelentek meg? A publicisztikai írásaim, riportjaim a 
Hargitában, az Előrében és az Utunkban… Tudja, én soha nem 
írtam le mást, csak amit hittem is! Ha valaki egyszer összeszedi 
azokat az írásokat, megdöbbenhet, mert tiszta hangon szóltak, s 
mindig alulnézetből láttattam a világot. Abban a világban… Az 
egyszerű, kisemberek igazságát, fájdalmát próbáltam megírni. 
S még valami: nem sokan vagyunk, de én azok között voltam, 
akik soha nem írták le Ceauşescu nevét. S ez már önmagában 
is mond valamit. De, visszatérve szépirodalmi írásaimra, azok a 
kor irodalmi lapjaiban jelentek meg. Az Utunkban mutatkoz-
tam be, Szabó Gyula mutatott be, Szávai Géza, Vári Attila és 
jómagam indultunk prózával ugyanabban a számban. De a har-
madik írásom, az „Azon az estén” már a Korunkban jelent meg. 
Egyébként ott több szövegem is megjelent. Talán azért, mert 
Kántor Lajos szerette az írásaimat. Most, a Tokaji Írótáborban 
Antall István készített interjút a Kossuth Rádiónak, s ott és 
akkor döbbentem rá, hogy én valójában amióta élek ugyanazt 
írom, és ugyanazon a színvonalon. 

– 2004-ig 11 kötete jelent meg, aztán mintha kifújta volna 
magát, megállt. Miért ez a hallgatás csöndje?

– Én nem álltam le. Legfennebb a könyveim nem jut-
nak el az olvasókhoz. Ma a könyvterjesztés akadozik. Azt 
hiszem, többnyire mindenki a saját megyéjében ismert. 

folytatás a 9. oldalon

Író, művelődési szervező, civilként pedig az írói szolidaritás erősítésén tevékenykedik. 
Magáénak tudja több szobor állításának ötletét, és azt tartja, hogy első közléseitől 
kezdve ugyanazt írja, ugyanazon a színvonalon. Lőrincz György Székelyudvarhelyen 

élő íróval Székely Ferenc beszélgetett.

„Mindent látok, csak a szavakat kell 
megtalálnom hozzá”

– Mennyire nehéz egy színésznek félretenni a karriert és 
gyermeket vállalni? Ön már két kisgyermek édesanyja. Ami-
kor első gyermekét vállalta, nem fogalmazódott meg Önben 
a kétely: biztos a megfelelő időpontban lép ki a színházból?

– A fiam fogantatása előtt éppen Keresztes Attila ren-
dező jött a Csíki Játékszínhez rendezni. Régóta dédelgetett 
álmom volt, hogy vele dolgozzak. Viszont miután kiderült, 
hogy elsőszülött fiamat hordom a szívem alatt, természete-
sen tudattam vele mindezt, és mivel úgy döntött, karakte-
rem nem engedi meg, hogy terhesként játsszam, így nem 
kaptam szerepet. Akkor úgy éreztem, hogy ezt nehezen 
dolgozom fel, de hamar túltettem magam rajta, főleg azért, 
mert sokan vannak körülöttem olyan korombéliek, akik 
nagyon szeretnének kisbabát, de többszöri próbálkozás 
után sem sikerül nekik. A kislányom születése előtt pedig 
másfél évig dolgoztam a színházban, ez az időszak szakma-
ilag teljesen kielégített. Összefoglalva: meggyőződésem, 
hogy a karrier és a család, a gyermeknevelés együtt is kell 
működjön, meg kell találni a kettő közötti középutat.

– Sikerült megtalálni ezt a középutat? Hogyan egyezte-
ti össze a színházi próbák és előadások időpontjait az anyai 
szereppel?

– Nagyon nehezen. A családalapítás előtt itthon is dol-
goztam a szerepeimen, most, amikor itthon vagyok, a rendel-
kezésemre álló rövid időt szigorúan a gyermekeimmel töltöm. 
Fárasztó, de segítséggel működik, ugyanis sokat segítenek a 
nagyszülők, találtam egy nénit is, aki vigyáz a kicsikre, amikor 
szükségem van rá, illetve a férjem is nagy százalékban kiveszi a 
részét a gyermeknevelésben.

– Aktív szerepet vállalt a Csíki Anyák Egyesületénél szerve-
zett programokban is, illetve ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
a színház mellett Ön a Haccacáré zenés estek egyik főszereplője is, 
Szilágyi Nóra mellett.

– A Csíki Anyák Egyesületében vállalt tevékenységem ép-
pen a gyermeknevelés időszakában kezdődött, erre akkor nagy 
szükségem volt, ugyanis kitöltötte a mindennapjaimat. Na-
gyon fontosnak tartom azt, hogy a nők tudjanak arról, miről 
szól a szülés, a szoptatás, és eloszlassuk a társadalomba ékelődött 
tévhiteket. A Haccacáréval pedig – hát még nagy pocakkal is 
– felléptem, aztán most, mivel Szilágyi Nóra is édesanya, egy 
kicsit szünetelnek a fellépések.

folytatás a 9. oldalon

Kétgyermekes anyaként aktív szerepet 
vállalt a Csíki Anyák Egyesületének éle-
tében, áldott állapotban, gömbölyödő 

pocakkal még láthattuk és hallgathattuk a 
Haccacáré zenés estek fellépésein, a Csíki 
Játékszín idei évadától kezdődően pedig 

ismét aktív tagja a színészcsapatnak Már-
dirosz Ágnes színésznő, aki szerint a karri-
er nem zárhatja ki a sokgyermekes boldog 

családi életet. Kérdezett Pál Bíborka.

„Meg kell találni
a karrier és a család 

közti középutat”
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Az illeszkedésről: egy becsületes magyar szónak a magán-
hangzói vagy mélyek vagy magasak: asszony, ember. De az asz-
szonyember összetett szóban a hangrendi következetesség már 
csorbát szenved, bár külön-külön tiszteli a szabályt... és jönnek 
az idegen szavak, amelyekben nincs is hangrendi szabályosság.

Később azt tanultam az egyetemen, mesterin, műemlékes 
szakmérnökin, hogy az értékes építészeti környezethez illesz-
kedni kell. 

Régi falusi házaink jól kicsiszolt modellek, tulajdonképpen 
mindig ugyanazt építették meg az emberek, apró változtatások-
kal. A mai új funkciók azonban a grammatikai hasonlattal élve 
szóösszetételeket eredményeztek, és könnyebb volt az idegen 
szavak használata a faluképben, mint megőrizni a nyelvjárást.

Nálunkfelé, ami nem illeszkedett, ami kivált, annak nagyon 
hamar bekövetkezett az erkölcsi avulása. Maradandóvá az vál-
hatott, ami fel tudott oldódni a környezetében. És a szolgai má-
solás nem tud megfelelni az új igényeknek.

A zsindely hóbortos divattá vált mára, de illeszkedik a kör-
nyezethez, a hagyományaink által. Valahogy csak beletörődtek 
falusfeleim a zsindellyel való födésbe, de amikor megjelent a 
zsindely mellett a tetőtéri ablak, sokan megállítottak az utcán, 
kérdezvén, hogy nem volna-e jobb, ha a tetőre kutyaólnak 
nevezett kis dobozokat építenék, hagyományos ablakokkal; 
esetleg élhetnék a zsindely adta lehetőségekkel, ívesen is meg-
oldhatnám azokat az ablakokat, láttak nádfödés esetén ilyent 
Magyarországon, s milyen jól nézne ki...

Visszakérdeztem: látott mifelénk, Gyergyóban hagyomá-
nyosan ilyent? Hát... nem. A kérdést évekkel korábban az akkor 
tervezett gyergyóalfalvi plébánia kapcsán is feltettem, amikor 
a műemlékes bizottság  ökörszemeket ajánlott az épület tető-
téri szobáira. A toronyból fotózott körpanorámával érveltem, 
hogy errefele egyszerű tetőt szoktak csinálni, és úgy próbálok 
illeszkedni a környezethez, hogy én is a formákhoz illeszkedve 
egyszerű tetőt javasolok. Az anyaghoz is lehet. És ilyenkor lehet 
a formával játszani. Ez léptéktől független is tud lenni. A ditrói 
harangláb 2,5 négyzetméter alapterületű, a szárhegyi sport-
csarnok 2200. A felületén hagyományos módon alkalmazott 
deszkatextúra, a maga arányaival, fény-árnyék játékával mind-
két esetben a nyers, de jó arányú gyergyói épületekhez tudta 
hangolni őket. A házam esetében is ezt az utat fogom követni. 
Elkezdtem. Próbáltam kitalálni változó ritmusokat, de arra is 
rájöttem: minél egyszerűbb, annál jobb.

Köllő Miklós

Illeszkedés
vagy kiválás?

rtam már, hogy mi minden év kezdetén kitöl-
töttük útlevélkérésünket, akkor is, amikor – 
férjemnek a pártból való kizárása után – erre 
a legcsekélyebb reményünk sem volt. Így a ’89-

es téli vakációban is egy délelőttöt töltöttem a milícián, míg 
beadtam a kitöltött űrlapokat. Ha a világot de facto el is zár-
ták előlünk, a világ mindennapos vendégünk volt, mégpe-
dig a hálószobánkban, az ablakpárkány egyik szögletében, 
vagy ágyunk egyik csücskében, ahol az állambiztonság által 
működtetett zavarás, „brujálás” dacára derék táskarádió-
nkon a Szabad Európa Rádió, a Deuche Welle, a BBC és a 
Kossuth Rádió adásait hallgattunk. Interaktív művelet volt, 
mert a készüléket forgatni, a keresőt csavargatni , a fület he-
gyezni kellett, hogy mindent hallhassunk. Pestről itthonról 
kijuttatott verseket, írásokat, interjúkat sugároztak, a nyu-
gati adásokban kommentárokból, kicsempészett levelekből 
értesültünk arról, hogy az ország minden vidékén tébolyult 
a helyzet, növekszik a feszültség és egyre nehezebben tűrnek 
az emberek. Belecsimpaszkodtunk látszatügyekbe, min-
denki fújt valamit, de mintha elakadt volna a tű a lemezen! 
Rémült állatkákként vagy lebénultunk a veszélyt szimatol-
va, vagy fejvesztetten menekültünk valamibe, valahova. 

Egy dolog volt biztos: a bizonytalanság! Ezt érezte az is, 
aki már csomagolt, és az is, aki ösztönei sugallatára maradni 
akart, de józan esze emiatt gyakran megrótta, nem gyáva-
ság-e a hűsége? Nekünk nagyon sokat segítettek ebben a lé-
lektani dilemmában a jó pár éve nyugatra szökött barátaink 
és pár éve Magyarországra telepedett közeli családtagjaink, 
akik egyre gyakrabban felkerestek, kimenésre nógattak, de 
– beilleszkedési sikertörténeteiket hallgatva – akaratukon 
kívül az itthonmaradásra bátorítottak. 

Nagyon örvendtünk ezeknek a látogatásoknak, nem is 
annyira az akkor már hiánycikknek számító piperecikkek-

nek, mosószereknek, írópapírnak, vécépapírnak, élelmisze-
reknek, inkább a becsempészett könyveknek, folyóiratok-
nak és jó dumáknak. Mégis voltak rendkívül kínos pillana-
taink is. Például amikor a közös, fürdőszoba nélküli gyerek-
kor után, az ember azt hallja az édes testvérétől – miután 
több, tízliteres fazékban melegített fürdővízzel megtölti a 
kádat, hogy ne lavórban mosakodjon, mint gyerekkorában 
és tanársága idején kihelyezése falujában: 

– Mondd, hogy tudtok így élni?
Hirtelen nem tartod érdemesnek erre válaszolni! Arra 

sem, amikor a nyugati öregúr, akit vendégül láttunk, sápad-
tan kért ezerszer bocsánatot, mert kiejtette kezéből a kenyér-
szeletet és úgy érezte, hogy fejadagunkból, szánktól pazarolta 
el, emiatt pedig egész este vigasztalanul szomorú volt.

Az a rokoni látogatás, amiről egy nagyon vidám fény-
képünk kapcsán mesélni szeretnék, más miatt okozott 
nekem kínos órákat. Egyik, Budapesten élő sógornőm 
érkezett hozzánk, késő este, számunkra még ismeretlen 
élettársával. Az ujjongó öröm, a karton Kent és sok tábla 
csoki árán simán átengedett nyomtatott és ehető ajándé-
kok után végre ágyba kerültünk. Tavaszi vakáció volt, szív-
dobogást kaptam, amikor reggel a telefonban egy katonás 
hang a milíciára invitált, egy bizonyos számú szobába, ki-
lenc órára. Tudtam, miről lesz szó: negyedik éve, amióta 
külföldi utakat kérvényeztünk, minden alkalommal meg-

hívtak egy kis beszélgetésre, miért, kihez és pontosan hova 
szeretnénk kijutni a határon túli nyaralásra, mikor olyan 
szép és változatos a mi hazánk.

Nyelvtudásom, szakmám mindig gördülékennyé tette 
a beszélgetést, vicceltünk is. Mint akkor is, amikor az volt 
az egyik kérdés, miért mindig nyugatabbra akarunk utazni, 
soha Moldova Köztársaságba vagy a Szovjetunióba. Sze-
retnénk oda is – mondtam nevetve –, csak nincs arra elég 
pénzünk, s ezért rokonaink, barátaink vendégszeretetére 
vagyunk kényszerülve, akik nem keletre emigráltak. Akkor 
a mosolygó tiszt felállt és az ajtóig kísért, de mikor a kilincs-
re tettem a kezem, filmekben látott detektívcsellel feltette 
megsemmisítőnek szánt kérdését:

– Az éjjel önöknél külföldiek aludtak bejelentetlenül. 
Amiért, ugye, büntetés jár...

– Igen, a férjem egyik húga – mondtam megkönnyeb-
bülve.

– Ketten vannak – hangzott szigorúan.
Mire szemrebbenés nélkül mondtam, hogy a férfi a 

sógorunk és diktáltam a tisztnek a helyben kitalált nevet, 
mert este még a keresztnevét sem jegyeztem meg. A tiszt 
csak azon akadt fenn, hogy sógornőm megőrizte leányko-
ri nevét, és hogy a magyar nők zöme újabban nem veszi 
fel a férje nevét házasodás után. A magyar rendszámú 
autó nemcsak a hatóságok szemében számított különle-
gességnek, mert amerre jártunk a megyében, mindenhol 
meghatottan integettek az emberek, olyan rossz volt már 
a viszony a két ország között és olyan kevesen merészked-
tek ide az anyaországból.

Öt napon át aggódtam azért, mikor jelenik meg a 
szektorista milicista nálunk, hogy „sógorom” iratait ellen-
őrizze. Ők hittek nekem, én pedig szorongásból, félelemből 
akkor jelesre vizsgáztam.

Szorongásból jeles
Í             FEHÉR-FEKETE FOTÓK (97.) n Váli Éva



hargitanépe2011. december 30., péntek | 9. oldal 

folytatás a 7. oldalról
No és Magyarországon, mert ott is közlök a Magyar 

Naplóban, a Hitelben, a Bárkában és a Forrásban. Igaz, 
elég ritkán. Talán legtöbbet a Magyar Naplóban és az egri 
Agriában. Egyébként 2004-ben két könyvem jelent meg: 
a Pusztulás – ez kapta az év prózadíját az EMIL-nél – és 
az Imázskészítők. Ez utóbbi esszét és publicisztikát tartal-
maz. 2006-ban jelent meg a Sóvárgás című novellásköte-
tem. 2008-ban a Besúgó voltam, szívem. Idén pedig az Isten 
köve című novellaválogatás, Pécsi Györgyi válogatásában 
és utószavával. Néha már-már azt is gondolom, hogy túl 
sokat írok. Ráadásul, ahogy vénülök, az olvasóim is fogy-
nak… Egyébként most is dolgozom, befejezés előtt áll egy 
újabb regényem. És minden hétfőn jelentkezem egy jegy-
zettel a helyi lapban…

– 1995-ben, amikor művelődési felügyelő volt, Székely-
udvarhelyen két szobrot is avattak – az Orbán Balázsét és a 
Márton Áronét –, amelyek kapcsolódnak az Ön nevéhez is. 
Hogyan emlékszik vissza ezekre az eseményekre?

– Nézze, nagyon jól fogalmazott, egy-egy ilyen dolog, 
mindig több ember nevéhez kapcsolódik. Így nem akarom 
kisajátítani én sem. A szejkei kapusort legalább tízen tart-
ják mint ötletet a magukénak. Ilyen szempontból az én 
feladatom egyszerűbb volt: beálltam a többi ember közé, s 
végeztem a dolgom. Főleg azért, hogy legyen is valami, mert 
például Orbán Balázsnak valóban adósai voltunk. És any-
nyi próbálkozás volt, hogy nagyon nagy szégyen lett volna, 
ha akkor sem sikerül. Ferenczy Ferenc, Balázs Árpád vol-
tak azok, akik különbözőképpen, de keményen dolgoztak. 
Többfelé is pályáztam, még most is van olyan elfekvő pénz, 
amit én pályáztam meg… És az a szobor – mert szinte az 
első egész alakos köztéri szobor volt – tényleg nagy visszhan-
got keltett. Abban az időben nagyon jelentős esemény volt, 
s nemcsak Udvarhelyen, de Erdélyben is. A Márton Áron-
szobornál más volt a helyzet. Hunyadi László szobrásznak 
már megvolt a Márton Áron szobra, csupán el kellett mon-
dani Kovács Sándor főesperes úrnak az ötletet, a többi ment 
magától. Amire viszont büszke vagyok, hogy jól-rosszul, de 
én szerkesztettem az első könyvet Márton Áron püspök úr 
emlékezetére egész Erdélyben. A címe: Nem mi választjuk 
a szentjeinket, szerzője pedig Bajor Andor. De persze, nem 
csak ezeknél a szobroknál, emléktábláknál voltam így vagy 
úgy jelen. Viszont akkor és ott közöltük újra először Márton 
Áron püspök úr híres kolozsvári beszédét. És persze sorol-
hatnám, hogy hol, s milyen emlékplakettek kivitelezésében 
volt ilyen vagy olyan szerepem. Már a hivatalunk jellege 
okán is – a Megyei Művelődési és Vallásügyi Igazgatóság – 
ott kellett lennem szinte mindenhol, de amire még büszke 
vagyok, az a Csanádi György-emlékplakett elkészíttetése. 
Ott is a plakett már készen állt Hunyadi Lászlónál – nálam 
van most is, a szobám falán –, s csak a Bakk Sárika néni erő-
szakos ösztökélése kellett, hogy legyen valami belőle. S le-
hetne sorolni persze még más dolgokat is. Ilyenek például a 
háborús emlékművek fölállítása...

 
– Szintén 1995-ben megalakítja az EMIA-t, az Er-

délyi Magyar Írók Alapítványát, amiről más vidéken élők 
kevesebbet tudnak. Mi a célja, küldetése és üzenete ennek 
az alapítványnak?

– Az alapítvány célja az írói szolidaritás erősítése, az iro-
dalomszervezés, irodalmi pályázatok kiírása volt. Működik. 
Nem szeretnék sokat beszélni róla, vannak írók, akik itt in-
dultak és büszkék rá. És persze én is! Vannak írók, akiket csak 
itt köszöntöttek egész életükben. Alanyi jogon köszöntünk 
minden egyes erdélyi magyar írót, aki abban az évben tölti 
a hetvenedik életévét, s aki tagja a román vagy a magyar író-
szövetségnek. Ezenkívül Debüt-díjat osztunk ki, és Életmű-, 
meg Hídverő-díjat. Csak a Hídverő-díjazottakat sorolom 
föl: az első Szépfalusi István és Márta voltak. Aztán jöttek 
sora: Pomogáts Béla, Ilia Miska bácsi, Görömbei András, 
Szakolczay Lajos, Bertha Zoli, Márkus Béla, Elek Tibor, s 
legutoljára Láng Gusztáv. Megannyi kitűnő ember! Már 
arra is büszke vagyok, hogy a kezüket megszoríthattam. A 
nagy fájdalmam egyedül Csoóri Sándor maradt, de őt nem 
mertük felkérni… Pedig többször is tárgyalta a kuratórium.

– Apropó. 2000. március 20-án Székelyudvarhelyre hozta 
a magyar költészet egyik legnagyobb alakját, Csoóri Sándort. 
Milyen volt ez a találkozó, hogyan fogadta a város, a vidék a 
nagy költőt?

– Ez nem az én érdemem volt. Csoóri Sándor jelenléte 
az akkori polgármesternek, Szász Jenőnek az érdeme volt, én 
csak moderátor voltam. El kell mondanom a „város is jól fo-
gadta”, de főleg a szeku utódszervezete fogadta rosszul, mert 
lebuktak. Lelepleződtek. Kint, a hivatal előtt állt a lehallga-
tó autó, s néhányan, talán Szőke László rájöttek erre… Nem 
volt semmi… Egyébként Csoóri Sándor mindig Csoóri Sán-
dor marad, aki nemcsak az én megbecsülésemet, de az egész 
erdélyi magyarság tiszteletét élvezi. Az első nagy élményem 
egyike volt Illyés Gyula megszólalása mellett az ő és a Sára 
Sándor szerepvállalása…

– Páll Szilárd kritikus szerint: Az ön „történetei szomor-
kásak, a tragikum szele járja át őket”. Honnan ez a hangulat?

– Ha nagyot akarnék mondani, és miért ne mondanék, a 
magyarság féltéséből fakadt. A pusztulásunkból. 

– Hol járt Európában, kivel volt felolvasó körúton?

– Először szinte azt mondtam, sehol. Aztán eszembe ju-
tott, hogy kétszer is voltam Ausztriában, Szépfalusi István és 
az Antall Imréék meghívására. Egyszer Ferenczes Istvánnal, 
egyszer meg Gálfalvi Gyurkával. Mindkettő nagyon nagy 
siker volt, de talán mégis a magyar követségen tartott első 
találkozó volt igazi siker. Ott zsúfolásig megtelt terem előtt 
olvastunk fel és nem kis sikerrel… 

– Mi van a fiókban, mit szeretne még megírni?

– Sose tudtam, hogy mit fogok írni, mielőtt hozzáfogtam 
volna. Aztán hozzáfogtam, és elkezdett alakulni. Így vagyok 
most is. Egy regényen dolgozom, úgy háromnegyedrészt el-
készült. Most már mindent látok, csak a szavakat kell meg-
találnom hozzá…

– Mit vár a 2012-es évtől?

– Hát valami mást, mint, amit ez az év hozott. 

„Mindent látok, csak a szavakat kell 
megtalálnom hozzá”

ecember második felében gyakran hallhattunk 
a mindennapi beszédben évzáró mulatságról, 
év végi buliról, óesztendei vagy óévi búcsúzta-
tóról. Hasonló gyakorisággal került/kerül szó-

ba az új év és az új esztendő kifejezés is. Ilyenkor a nyelv dol-
gai iránt érdeklődő embertársainkban nem csupán az alaki 
különbséget mutató, de azonos jelentésű (’12 hónapból álló 
időszak’) év és esztendő kelt kíváncsiságot, hanem az egyet-
len hangból/betűből álló ó szó is.

Az év ősi örökség a finnugor korból, a rokon nyelvek-
ben is megtalálható, természetesen más-más alakválto-
zatban. Írásban legelőször a Jókai-kódexben fordult elő 
(14–15. század). Az esztendő eredete nincs még kellőkép-
pen tisztázva. A kutatók szerint valószínűleg összetett szó: 
előtagja, az eszten, talán az ez mutatónévmás származéka, 
utótagja pedig az idő főnévből rövidült (ez + idő). Az esz-
tendő is írásban a Jókai-kódexben jelent meg először s oly 

rohamosan elterjedt, hogy a 16. század végéig kiszorította 
a használatból az évet. Ez utóbbit azonban, vagyis az évet 
felelevenítették a nyelvújítók s most már az esztendő van 
visszaszorulóban, s kissé népies stílusértékű szónak minő-
sítjük. Igaz, van még egy másik stílusminősítése is: a vá-
lasztékos, emelkedettebb stílus szava. Röviden: a köz- és 
irodalmi nyelvben ma az év szó használatos inkább (pél-
dául: Boldog új évet kívánok), de a szépírói nyelvben vagy 
a szónoki beszédben az esztendő igen alkalmas a stílus 
színezésére. Van olyan eset is, amikor nem cserélhető fel 

egymással a két szó, például: Olyan sovány, mint hét szűk 
esztendő, de: Ezer éve nem találkoztunk.

Az ó melléknévnek több jelentése él: ’(nagyon) régi, 
nem ebből az évből való (termés, főként bor), ócska, ide-
jét múlt, elmúlóban lévő, befejeződő, ódon, ősi, elavult’ 
stb. Eredete fölött sokat vitatkoztak a nyelvtörténészek, 
úgy tűnik, talán azt tartják a legelfogadhatóbbnak, hogy 
az ’öreg’ jelentésű agg melléknévből származik, pontosab-
ban az aggnak egy ősmagyarkori nyelvjárási változata. Az ó 
származásbeli kapcsolatban van például az avar, avas, avul, 
ócska, ódon, ósdi szóval. Önálló melléknévként ma már 
csak a régies, választékos nyelvhasználatban él, összetételei 
viszont megtalálhatók a köznyelvben és a névtani szakiro-
dalomban. Például: óbor, ódivatú, ódon, óegyházi, ófelné-
met, óhaza, óhitű, ószer (ócskapiac), ószeres (aki az ószeren 
árul) stb. Földrajzi és személynevek: Óbuda, Óér, Ófalu, 
Ófehértó, Ópályi, Ópusztaszer, Óvár, Óvári stb.

ÓD                     helyesen n Komoróczy György

„Meg kell találni
a karrier és a család 

közti középutat”
folytatás a 7 oldalról

– Közel két év szünet után, az idei évadban a Gazdag 
Szegények című vígszínműben láthatják újra a nézők. Az 
előadást Schlanger András magyarországi rendező rendezte, 
vele már a nyár folyamán egy filmforgatáson is együtt dolgo-
zott. Hogyan sikerült a visszatérés, volt önben kétség?

– Már rég ismerem a rendezőt, Sepsiszentgyörgyön 11. 
osztályos koromban a Székely Mikó Kollégium tánccsoport 
tagjaként dolgozhattam vele a Hegedűs a háztetőn című da-
rabban. Úgy érzem, akkor ő olyan nagy hatással volt rám, és 
részben neki köszönhetem, hogy aztán felvételiztem a szín-
művészeti egyetemre. Az pedig, hogy egy általam már ismert 
rendezővel kezdtem újra a színészi munkát, sokat segített a 
próbafolyamat elején érzett kezdeti görcs leküzdésében.

– Az említett előadásban egy nagyon erős, az éjjeli lokálok-
ból ismert női karaktert alakít. Egy kétgyermekes anya hogyan 
tud azonosulni ezzel a szerepkörrel?

– A próbafolyamat alatt nagy harcot vívtam magam-
mal is, meg a rendezővel is. Furcsán éreztem magam, mert 
úgy gondolom, tőlem eleve távol állnak az ilyen figurák. 
Számomra nehéz kihívás volt, nőként és anyaként egy-
aránt. De a hosszú munka meghozta a gyümölcsét, és most 
már elmondhatom: sikerült úgy megformálnom ezt a nőt, 
ahogyan azt András elképzelte. De ezt majd döntsék el a 
nézők.
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Immár hetedik éve annak, 
hogy a csobotfalvi hagyo-
mányőrző csoport a karácso-

nyi ünnepkör részeként nemcsak 
Cso bot fal ván és a környező tele-
püléseken betlehemezik, hanem 
a moldvai csángó magyarok lakta 
Pusz ti ná ra, az utóbbi két évben 
pedig Kül ső rekecsinbe is elláto-
gat, bekérezik a házakba és újra 
meg újra előadja a Kisjézus szüle-
tésének történetét, a házigazdák 
pedig almával, dióval, borral ven-
dégelik meg a betlehemezőket. A 
csobotfalviak már régóta szoros 
kapcsolatot ápolnak a moldvai 
csángó  magya rok kal, ugyanis 
minden évben a pünkösdi búcsú 
alkalmával szállást biztosítanak 

az onnan érkező zarándokoknak, 
a betlehemezés pedig kiváló alka-
lom arra, hogy ezeket a kapcsola-
tokat a közös játék révén tovább 
mélyítsék. Körútjuk során min-
den évben Ádám Gyula, a Har-
gita Megyei Kulturális Központ 
fotográfusa kíséri el őket és örö-
kíti meg az eseményeket. A bet-
lehemezők a kétnapos program 
során végigjárták a két falut. Sze-
replésüket a helyiek csángó ka-
rácsonyi énekekkel viszonozták, 
majd a napot táncházzal, a helyi 
és a csobotfalvi zenészek közös 
zenélésével zárták. Az eseményt 
idén Hargita Megye Tanácsa és a 
Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont támogatta.

Noha a gazdasági válság igen
csak éreztette hatását Gyer
gyószentmiklóson is, és az önkor
mányzat némely intézkedése nem 
aratott osztatlan sikert a lakosság 
körében, Mezei János polgár
mester mégis eredményesnek 
és sikeresnek minősíti az elmúlt 
évet.

– Összességében milyen évet zár 
Gyergyószentmiklós önkormányzata? 

– Nemcsak Gyergyószent miklós 
megyei jogú város szintjén, hanem 
országos szinten is nehéz évet zárunk, 
hiszen a gazdasági válság hatásai na-
gyon érezhetőek voltak idén. En-
nek ellenére mégis úgy vélem, hogy 
eredményes és sikeres évet zártunk, 
ugyanis a válságot, a pénztelenséget 
munkával ellensúlyoztuk. Magya-
rán: idén sokkal többet dolgoztunk, 
mint előző években, hogy megvaló-
síthassuk azokat az álmokat, elkép-
zeléseket, amiket célul tűztünk ki. Ez 
pedig a megvalósult, illetve az induló 
beruházásokban mérhető. Mellesleg 
úgy vélem, hogy az elmúlt három év 
erőltetett és megfeszített munkát 
igényelt, de ez a munka a válság és 
a nehézségek ellenére folyamatosan 
meghozza a gyümölcsét. Úgy látom, 
egyre ritkábban kell „tűzoltásszerű” 
módszerekhez folyamodni és egyre 
több idő jut a kreatív, tervezett mun-
kára.

– Mekkora összegből gazdálkod-
hatott a város 2011-ben, és milyen 
fontosabb beruházásokat sikerült 
megvalósítani? 

– A város összköltségvetése 
37,8 millió lej, ebből 14,7 millió lej 
az úgynevezett direkt, vagyis saját 
költségvetési összeg. Ezeket figye-
lembe véve elmondható, idén jól 
gazdálkodtunk, hiszen a fűtésprob-
léma megoldása által felszabadult 
összegekből olyan beruházásokat 
tudtunk megvalósítani saját pénz-
alapokból, illetve elindítani, ame-

lyekre korábban nem volt lehetőség. 
Így saját alapokból beruházásokra 
idén közel 2,2 millió lejt fordítot-
tunk, de ha ehhez hozzátesszük az 
utak rehabilitálására fordított ösz-
szeget is, ami külső forrásokból, az 
RFV Kft.-től jött, akkor több mint 
3,7 millió lejről beszélhetünk, amit 
Gyergyószentmiklós városában fej-
lesztésre fordítottunk a 2011-es év-
ben. Ezenkívül pályázati alapokból 
2011-ben további közel 4,7 millió 
lejt költöttünk, ez gyakorlatilag 
megközelíti a direkt költségvetésünk 
felét. Ebben az összegben benne van 
két tömbháznak a hőszigetelése, 
magába foglalja a Kós Károly Álta-
lános Iskola rehabilitálását, és öt, az 
önkormányzat által adminisztrált 
intézményt szereltünk fel napelemes 
rendszerrel. Ugyanakkor magába 
foglalja a gyilkostói víz- és csatorna-
hálózat kiépítését célzó projektnek 
erre az évre eső részét, a két épülő 

szociális lakás építkezési költségeit, 
valamint a gyergyószentmiklósi víz- 
és csatornahálózat építési munkála-
tainak kezdő összegét.

– Milyen újabb beruházások 
indultak az idén, és ezeket milyen 
forrásokból valósítja meg az önkor-
mányzat?

– A mandátum kezdetén, még 
2008-ban a legfőbb célkitűzésünk 
a város infrastrukturális fejlesztése 
volt, ugyanis ezek azok a nagy vo-
lumenű beruházások, amelyek ke-
vés önrésszel valósulnak meg. Ezek 
közül a két legfontosabb a víz- és 
csatornahálózat kiépítése, illetve 
a távhőrendszer felújítása volt. A 
távhőrendszer felújítása idén ért vé-
get az utak javításával, amit – a szer-
ződés értelmében – a munkálatokat 
végző és a szolgáltató cég feladata 
volt. A víz- és csatornahálózat fel-

újítása és kiépítése idén kezdődött, 
a munkálatokat az Országos Be-
fektetési Társaság finanszírozza, és 
tartalmazza a derítő és vízház teljes 
újjáépítését, valamint 32 kilométer 
víz- és 16 kilométer szennyvízhá-
lózat kiépítését. Ezenkívül pályá-
zatot nyertünk a város másik része 
víz- és csatornahálózatának rehabi-
litálására, kiépítésére is, így sikerül 
a több mint 63 kilométeres városi 
utcahálózatot – illetve a negye-
deket is – teljes mértékben víz- és 
szennyvízvezetékkel felszerelni. Ez 
a projekt jelenleg a versenytárgyalás 
kiírásának fázisában van. Ugyanak-
kor szintén az idén kezdtük el ki-
lenc kilométer földút aszfaltozását, 
aminek befejezése szintén a jövő évi 
tervek között szerepel. Ezek több-
nyire olyan munkálatok, amelyek 
nem látványosak, hiszen a föld alatt 
végezzük el őket, azután foghatunk 
hozzá azokhoz a beruházásokhoz, 
amelyek úgymond a föld fölött, a 
felszínen is láthatók. Ilyen például a 
körforgalom, amit az idén alakítot-
tunk ki, de tervben van több járda 
és út építése is.

– Melyek a jövő évi tervek, elkép-
zelések? 

– A főtér rendbetétele és újjáépí-
tése nagyon fontos feladataink közé 
tartozik, ugyanis ha a város gazdasá-
gi fejlődését a turizmus fejlesztésével 
képzeljük el, akkor elengedhetet-
len feltétel a szép, vonzó főtér. Ez a 
projekt gyakorlatilag már túl van a 
versenytárgyaláson, a munkálatokat 
viszont csak tavasszal kezdhetjük el, 
de, amint az időjárás engedi, hoz-
zálátunk a főtér rendbetételéhez is. 
Ugyanígy a volt mozi épületének 
homlokzatát is felújítjuk, ugyanis ez 
az épület a főtér szerves része. Ugyan-
csak a jövő évi terveink között szere-
pel egy útkereszteződés aszfaltozása, 
illetve további járdák kialakítása.

– Mit tart az év legnagyobb meg-
valósításának?

– Nagyon sokat harcoltam a 
víz- és csatornahálózat kialakítá-
sáért, mondhatni a mandátumom 
idején szinte nem telt el nap, hogy 
ezzel ne foglalkoztam volna. Ez lé-
nyegében egy 2006-ban elindított 
projekt, ami ugyan még nem látha-
tó, de már kézzelfogható – ezt min-
denképp nagy eredménynek tekin-
tem. Másik lényeges megvalósítás 
a fűtésprobléma megoldása, ami az 
idén öltött testet. 

– Sokan népszerűtlen intézkedés-
nek tartják a parkolási szolgáltatás át-
ruházását a csíkszeredai City Parking 
cégre. Hogyan vélekedik erről?

– Teljesen mellékesnek tartom, 
hogy a City Parking vagy az ön-
kormányzat adminisztrálja a par-
kolási szolgáltatást, de sok szem-
pontból nem volt előnyös az ön-
kormányzat számára e szolgáltatás 
működtetése. Igaz, eddig is voltak 
parkolók városunkban, parkolóőr 
és parkolási díj is volt, csak épp a 
szabályokat nem tudtuk betartat-
ni. Nem tudtunk embereket alkal-
mazni, mert a kormány megszorí-
tó intézkedéseivel meggátolta ezt a 
lehetőséget, és nem tudtunk olyan 
infrastruktúrát kialakítani, ami 
jegyautomaták és kerékbilincsek 
használatával járhatott volna. Rá-
adásul, amíg önkormányzati admi-
nisztrálás alatt állt ez a szolgáltatás, 
veszteséget termelt, tavaly például 
harmincezer lej mínuszt eredmé-
nyezett. Ehhez képest azzal, hogy a 
City Parking működteti a szolgál-
tatást, évi több mint huszonötezer 
lej bevételre számítunk, ami még 
növekedhet újabb parkolófelületek 
kialakításával, ugyanis a cég a par-
kolóhelyek száma szerint fizet az 
önkormányzatnak. De ennél is 
fontosabb, hogy végre rendezett 
forgalmi és parkolási rend alakult 
ki, nem állnak meg az autók a zöld-
felületeken és a járdákon, illetve az 
üzletek bejáratánál.

Jánossy Alíz

Mezei János: „A pénztelenséget munkával kompenzáltuk” fotó: jánossy alíz

Csobotfalvi betlehemesek Moldvában. Átjárnak a magyar szóval fotó: ádám gyula

Csobotfalvi betlehemezők Pusztinán és Külsőrekecsinben

BeszélGetés Mezei JáNossal, GyerGyószeNtMiklós polGárMesterével

Eredményes, sikeres év van mögöttünk

társadalom



Évértékelőre kértük fel Bunta Le-
vente polgármestert, aki hosszas 
beruházási listával érkezett, majd 
jövő évi terveiről is beszélt, illetve 
néhány újévre szóló jó tanácsot is 
elszórt.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„A tavalyi év, a 2010-es 

jól sikerült, a beru-
házások éve volt, az 

idei pedig a fejlesztések éve lett, és 
talán a jövő év sem lesz rosszabb, a 
fenntartható fejlesztések éve lehet, 
remélem” – így indította lapunk 
kérésére évértékelőjét Bunta Leven-
te polgármester, majd azzal haladt 
tovább, hogy a város területén leg-
kevesebb negyven helyen fejlesz-
tettek, modernizáltak, szépítettek. 
„Sikertörténetről beszélhetünk, tel-
jes volt az év, úgy érzem”– mondta 
a polgármester, majd egy hosszú lis-
tát vett elő, és sorolni kezdte az idei 
megvalósításokat. Elkezdődtek az 
új szennyvíztisztító állomás építési 
munkálatai – egy 3,7 millió eurós 
beruházásról van szó, az összeg 80 
százaléka pedig külső forrásokból 
származik. Nyolcvan százalékban 
már a víztisztító állomás is moder-
nizálódott – ez egy 3 millió eurós 
projekt, tavasszal avatják a munkála-
tokat. „Én már látom, hogy másabb 
a víz minősége. Kicsit keményebb 
lett, de sokkal tisztább”. Idén foly-
tatták a víz- és szennyvízvezeték-ki-
cserélési és -lefektetési munkálato-
kat: az Akácfa, Tó, Átjáró, Kamilla 
és Ugron Gábor utcában voltak 
ilyen jellegű hálózati újítások. 

„Sokat aszfaltoztunk”
„Elképzelésünk szerint a Szent-

imre utcából a Tábor negyed felett 
átvinnénk egy utat, mely a leaszfal-
tozott Mikes Kelemen utcába csat-
lakozna majd, azon keresztül pedig a 
Bethlenfalvi utcába. A nyári aszfalto-
zások alatt ugyanakkor a Rét utcára 

is sor került, mert tudtuk azt, hogy 
az új Mol benzinkút mellett szeret-
nénk összekötni a Nicolae Balcescu 
és a Rét utcát. A kadicsfalviak így 
már autóval könnyebben megkö-
zelíthetik a várost, a terelőutat, sőt, 
gyalogosan is, hiszen elkészült a 
járda is” – sorolta a polgármester, 
majd azt állapította meg: idén elég 
sokat aszfaltoztak. A Mező és a 
Sas utcában kialakították a járdát, 
Szombatfalván a Templom utcában, 
a templom előtt pedig egy teret ala-
kítottak ki. Rendbe tették a Junior 
üzletház előtti parkolót, felújítottak 
a Sziget negyedben egy belső udvart, 
kiképezték a II. Rákóczi Ferenc és 
1 december 1918 utca közötti bel-
ső parkolót – itt ez esővízelvezetést 
is megoldották. Idén a Szent János 
utca második felére is aszfalt került, 
illetve túl van a város a Rózsa utca 

modernizálási munkálatain is. Nem-
rég ért véget a Csere, Domb, Kuvar 
és Imecs László utca aszfaltozása – az 
avatásra tegnap került sor. „Nagyon 
szeretek avatni, hisz az azt jelenti, 
valamit átadunk a köznek” – magya-
rázta a polgármester. „Egyik nagy 
megvalósításunk, hogy a Bethlen 
1-es és 2-es részen 4,6 millió lejre 
végeztünk munkálatokat a távfűtési 
rendszeren. Egy olyan távfűtési rend-
szert örököltem meg, mely teljesen 
szét volt verve. Bár az udvarhelyiek 
egyharmada rá van szorulva erre a 
hálózatra, ellenzékünk még most is 
azt mondja, be kell zárni, meg kell 
szüntetni, illetve kivitelezhetetlen 
megoldásokat javasolnak, hogy 
vegyünk egyéni hőközpontokat a 
rendszeren maradtaknak. Tudják, 
hogy ez törvénytelen, ám szédítik az 
embereket” – mondta Bunta Leven-

te, majd arról is említést tett, hogy 
a kormány távfűtési támogatásának 
a hiányát is pótolgatják – ellenkező 
esetben 30 százalékkal lenne na-
gyobb a fűtésszámla. 

A polgármester a városi kór-
háznál elvégzett beruházásokat, 
fejlesztéseket is sorolta: „3,4 millió 
lejre hoztunk új felszerelést, végre 
a városnak lesz CT-je, elindult az 
onkológia, nefrológia, épül a men-
tőállomás”. Idén forgalmi ügyekben 
is történt változás: fekvőrendőröket 
helyeztek el, bevezették a fizeté-
ses parkolási rendszert, kamerákat 
helyeztek el a város kijáratainál. Új 
iskolaépületünk is lett: a Benedek 
Elek Líceum a tanévet már a Mária 
Valéria-épületbe kezdhette el. „A 
beruházások mellett rengeteg olyan 
rendezvényünk is volt, amelyekre 
büszkék vagyunk: Karácsonyi Vásár, 
Szent István-napok, Városnapok, 
fogathajtó verseny – korábban ezek 
nem voltak.” 

Az ellenzék „aggodalmai”
Az év során a polgármester 

politikai ellenlábasai – bár több 
projektet is igyekeztek megaka-
dályozni – két fő aggodalmuknak 
adtak hangot: drága és felesleges a 
második körforgalom, illetve a böl-
csőde ügye is borzolta a kedélyeket. 
„Elkészült a második körforgalom 
is, és bár voltak, akik próbálták 
megugatni, hasznos és jó. Mondjon 
bárki bármit, országos közbeszerzé-
sen nyerte el a munkálatot a cég, az 
egységár pedig annyi, mint máshol” 
– reagált a polgármester, majd azzal 
folytatta, hogy a bölcsőde ügye nem 
az övé. „Annak örvendek, hogy egy 
dialízisközpontból kialakítottunk 
egy bölcsődét, és van egy újabb felü-
letünk, egy megszerzett épület, egy 
gyerekeket, családokat kiszolgáló 
létesítmény. A másik bölcsőde ügye 
nem az én ügyem, hisz egy megörö-
költ helyzetet kaptam. Kormány-
programban viszont szerepel egy 

újabb bölcsőde létesítése a Cserehá-
ton” – tudatta a polgármester, aki 
kérésünkre a városi tanács tevékeny-
ségével, munkájával kapcsolatosan 
azt közölte: „Bár három politikai 
szervezet tagjaiból áll, úgy billeg, 
mint egy kétlábú szék. Annak örven-
dek, hogy miután a tanács elfogadja 
a költségvetést, számos munkálat 
ránk van bízva, hisz ha ez a negyven 
beruházási pont negyven határoza-
tot kért volna, most sehol sem len-
nénk. Ha tőlük függött volna, most 
nem tartanánk itt” – érvelt az elöl-
járó, aki tart attól, hogy a jövő év 
– mivel választási év lesz – sokkal 
nehezebb lesz, ám reménykedik, 
jobb is jöhet. „Arra fogom kérni az 
udvarhelyieket, hogy ne csak en-
gem támogassanak, hogy vigyem 
tovább a munkát, hanem adjanak 
több lehetőséget is. Megmutattuk, 
hogy bár válság van, fejlesztettünk, 
és vannak eredményeink. Arra fo-
gom kérni az udvarhelyieket, hogy 
tegyék lehetővé, hogy legyen egy 
olyan önkormányzat, ahol szó-
többségünk megvan, azonkívül 
pedig lehet egy csaholó ellenzék, 
csak legyen meg a fele plusz egy, 
hogy tudjunk haladni” – vetítette 
előre Bunta Levente, aki úgy látja, 
az új Néppárt majd az MPP-től fog 
szavazatokat elvinni. „Remélem, 
ők nem olyanok lesznek, mint az 
MPP. Soraikban sok barátom van, 
szívesebben látnám őket a tanács-
ban, mint a polgáriakat” – közölte a 
polgármester, majd jövő évre vonat-
kozó tanácsként azt tudatta: „Ener-
giát kell gyűjteni, dolgozni kell, ne 
azon búsuljunk, hogy a szomszéd 
fűje zöldebb, hanem alakítsuk ki 
azt az értékrendet, amellyel lehet 
és érdemes élni. Nem feltétlenül 
mindig a nagyravágyás visz előre, 
hisz ha megtaláljuk saját lelki bé-
kénket, és bízunk a jövőben, köz-
ben pedig dolgozunk is, akkor jó 
lesz. Mi is azt tesszük: dolgozunk, 
a karaván halad!”

Bunta Levente: 2012 a fenntartható fejlesztés esztendeje lesz

BuntA Levente, SzÉkeLyudvArheLy poLgármeStere: 

„2011 a fejlesztések éve volt”
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Új sportlétesítményt avattak 
Csík szeredában. A sok négyzet-
méternyi, korszerű eszközökkel 
felszerelt bázis a térség hagyo-
mányos küzdősportjait hivatott 
szolgálni. Elég volt abból, hogy 
Ázsiából importált küzdőspor-
tok segítségével szálkásítsanak 
a székely legények, miközben 
az ősi sportágat lassanként fel-
emészti a civilizáció – fogalma-
zott Guminyakú Martalócz edző.

Sokat temették a legférfiasabb és 
legősibb székely sportágakat, a 
hagyományos kocsmai vereke

dést és a báli bicskázást. Úgy tetszik, 
nem lesz igazuk a szkeptikusoknak, 
hagyományőrző szándékkal nyitott 
egy helyi vállalkozó a székely küzdő
sportok fellendítését szolgáló sport
bázist. Az új létesítményben minden 
egyetlen célt szolgál: lehetővé tenni 
a térség szülötteiben genetikailag 
rögzített székely virtus kiélését. „So
káig csak sajnálkoztam azon, hogy 
hova jut így a világ. A mai puhány 
fiatalok sajnos már nem verekedni 
járnak kocsmába, inkább csak ülnek, 
beszélgetnek, pizzát majszolnak, teát 
isznak, vihognak. Már ha bejönnek, 
mert inkább otthon ülnek, tévét 
néznek, neteznek, főiskolára járnak, 
sajnos rég nem divat lejönni az ut
cára jól pofán verni valakit. Bezzeg 
azokban a régi szép időkben, alig lép
tük át a kocsmaküszöböt, máris csat
togott a kujak, amit illett visszaadni, 
vagy ha ez nem sikerült, legalább két
szer illett odaszúrni a csontnyelűvel. 
Féltek es tőlünk, az már szentigaz” 
– emlékezett a küzdősportbázis tu
lajdonosa. 

Ukrán anyag, székely virtus
A régi idők szép utáni nosztal

giájából megszületett a legújabb 
szé kelyföldi sportkocsma, amely
nek egy a jelszava: A székely tesz
to szteron székelyül szóljon! Kiket 
várnak a küzdőtérre? Elv szerint 
bárkit, noha mint fogalmazott Gu
minyakú Martalócz kocsmáros, az 
olyan „csendes, piszmogó félék
nek” nem kifejezetten örülnek, de 

számukra is van megoldás. „Olyan 
csempészett marószódás ukrán vod
kám van, hogy a leggalamblelkűbb 
ember is vérengző fenevaddá válik 
tőle” – árulta el a remélt siker egyik 
titkát a tulajdonos. A hagyományos 
tömegsport életre keltése várhatóan 
nagy tömeget mozgat majd meg. „Jó 
amatőrökből lesznek a profik, ezért 
hagyományteremtő szándékkal 
megszervezzük amatőr kategóriában 
a Csontnyelű Bicskakupát. A nyerte
sek a saját költségükön kiutazhatnak 
majd a Marseille kikötői kocsmáiban 
rendezett világbajnokságra. A sport
bázisban a hölgyek is megtalálják 
a számításaikat: a tenyerestalpas 
menyecskék bármikor beléphetnek 
a férfiszektorba, de a fehérnépek 
hitványabbjára is gondoltak a léte
sítmény megálmodói. Utóbbiakat a 
pergőnyelvű szócsaták színterére, a 
Klímaterembe várják, ahol bármi
kor elküldhetik egymást melegebb 
éghajlatra.

Kiváló eszközpark
A virtus velünk születik, ben

nünk van, vélekednek a székely

földi helyzetet jól ismerő ököl
jogszakértők. A kóla és a csipsz, 
na meg persze az internet azon
ban csírájában képes elfojtani. 
„Akiben mégis pislákolna egy kis 
kraft, azt legfeljebb Ázsiából im
portált küzdősportokkal etetik. 
Teljesen tájidegen módon japán, 
kínai, meg egyéb nyelvű utasí
tásokat kiabálva hadonásznak, 
ütikrúgják a levegőt. Pedig a 
régi öregek milyen szépen csinál
ták ezt: előbb jött a jóédesanyád, 
majd a ritty, s véletlenül se a sem
mit csépelték, hanem egymást” 
– nosztalgiázott Martalócz. „S 
jönnek közben az elméletekkel, 
hogy azért tanítunk meg vere
kedni, hogy csendes és szelíd 
ember legyél. Ne azért eddze
nek a székely legények, hogy 
majd törökülésben zümmögve 
elmélkedjenek valami magas
röptű keleti filozófián. Szóljon 
a kujak! Aki verekedni tanul, 
az azért teszi, mert szeret vere
kedni, s aki szeret verekedni, az 
fog is bunyózni” – fejtette ki. A 
kujakhasználat élénkítése mellett 

a híres székely fegyvert, a bicska 
használatát is bátorítanák az új 
arénában. „Minek a kendo meg 
szamurájkard a székelynek? Van 
lapátnyél, s bicska elég” – hang
zott el. Távozáskor feltűnt a szé
kely küzdősportaréna falán egy 
felirat: „Hallode, hej! Holnap 
es idejössz, s ha ma esszetöröd a 
széket, nem lesz mire letedd sem 
az italod, sem a segged. Ezért tö
megverekedés esetén mindenki 
kímélje a berendezést, a célnak 
megfelelő bükkfafikók a sarokban 
vannak felállítva.” Egyszóval min
denre gondoltak a működtetők, 
csakhogy hagyományos módon 
szólhasson a székely tesztoszteron. 
Feltehetően feljön a napjuk a suf
nikban rozsdázó csontnyelűek
nek, békanyúzóknak, halasoknak. 
A létesítménynek, s a megnyitó 
utáni hetekre ígért ingyen pálin
kának köszönhetően, a székely 
kujak majd újra egykori fényében 
tündökölve vonul be ismét a köz
tudatba, az országos televíziók 
hírműsoraiba, valamint a bírósági 
tárgyalásokra.
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Új létesítMény a haGyoMÁnyőrzés szolGÁlatÁban 

Székely küzdősportok arénája
Életkorbecslés
Sokan érdeklődtek a székely 

legényekről a hölgyek közül, töb-
ben jelezték, kipróbálnák a góbé 
pásztorórát – szól az idegenveze-
tő az anyaországból érkezett tu-
ristabuszon.

– A kucsma alatt azonban so-
hasem lehet tudni, mi lapul, ezért 
tanácsolnám, nézzék a kiszemelt 
férfi lábait. Az ivarérett székelyt 
arról lehet felismerni, hogy a térde 
már kilóg a gumicsizmából.

Életcél
Székely édesanya korholja fiát egy 

többnapos dorbézolást követően:
– Fiam, mi akarsz lenni? Mit 

akarsz egyáltalán elérni az életben? 
– Édesanyám, ha cseppet félrébb 

állna, s azt a pohár maradék pálin-
kát az asztalon elérhetném… 

Gyomorrontás
Istálló körül tevékenykedik a szé-

kely bácsi. A szomszéd érdeklődik:
– Mit csinálsz, Pista?
– Hányom a ganyét!
– Hát mi a fenét ettél?

Szerszámbarter
Az öreg székely a lakodalom-

ban kimegy vizelni. Mellette ott 
könnyít magán a fiatal plébános 
is, aki az új párt összeadta. Az öreg 
átnéz, majd odaszól:

– Plebános úr, nem cserélünk 
szerszámot?

– Miért, Jóska bátyám? – kérdi 
a pap.

– Hát csak azért, mert maga az 
enyémmel még tudna misézni.

A nagylegény
Bemegy a székely legény a kocs-

mába és elkiáltja magát: 
– Ki meri megütni az apá-

mat?! 
Néma csend, a legény még egy-

szer elkiáltja magát: 
– Ki meri megütni az apá-

mat?! 
Erre odalép egy szekrény nagy-

ságú ember és durr, az apának egy 
nagy pofont lekever. 

Erre a székely legény:
– Jöjjön innen édesapám, mert 

itt még agyonverik magát!

Rossz döntés
A székely parasztbácsi befog a 

szekérbe, készül a szomszéd falu-
ba rokonlátogatóba. A felesége is 
nagyon szeretne vele menni, ezért 
elkezd rimánkodni:

– Édes uram, hadd menjek 
már veled én is!

– Nem lehet, asszony!
– Légy szíves, ne hagyj itthon 

egyedül! Elleszek én hátul a sarog-
lyán is.

A parasztbácsi azonban nem 
enged, egyedül vág neki az útnak. 
Útközben kitör a vihar, és egy vil-
lám belecsap hátul a saroglyába. A 
székely hátrafordul, és így morfon-
dírozik:

– Ej, pedig de szépen kérte...

Mári nén vérvörösen száguldott haza-
felé, vontatva magával a nagy szégyenét. 
Magával hurcolta a fiatal plébános vissza-
fojtott nevetéstől vöröslő arcát, s Gyuri bá, 
az egyik egyháztanácsos, civilben pletykafé-
szek vénember kitörő hahotáját. 

„Ezétt szüljön, s neveljen kölyköt az 
ember, hogy a tisztességben megőszült fejére ekkora 
szégyent hozzon” – szakadt ki belőle a kétségbeesés. 
Mert bizony tisztességben élte le az életét, becsülettel 
meggörnyedt a betevőért a kollektívben, és beszer-
zett mindent, amire egy falusi asszonynak szüksége 
van öreg korára. Csúzt, lumbágót, reumát, pajzs-
mirigyet, magas vérnyomást, gyomorfekélyt, s egy 
tisztességes preinfarktust.

„Azt a vén gazembert es eppe akkor hozta oda 
a rossz, sze a pap biztoson nem mondta vóna el 
senkinek, de így holnap már az egész falu erről be-
szél” – kesergett.

A gondot a katonafia okozta – aki életében 
nem először – rosszkor került rossz helyre. Mert 
mindenki másnak a fia tisztességes nevű helyen töl-
ti szolgálatát Nagyromániában, csak azt a nyám-
nyila  Pistát tudták ilyen borzasztó helyre küldeni. 

„Met biztos hagyta magát, pedig hogy a lelkire 
köttem, adja oda a csomagot az ezredes úrnak, s 
akkor jó helyre repartizálják. S még hazajő nekem, 
nagy fennyen, hogy a legjobb dolga lesz a faluból 
met sofőrkönyvet szerez teherkocsira es! Jól megcsi-
nálta! De nem baj, me hazajő s akkor számolunk!” 
– forrt fel benne a méreg.

„Jaj édesistenem, hogy ilyeneket kell én mond-
jak egy pap előtt, én akinek egy ráksúj se hagyta el 
soha a száját, met világéletemben utáltam a csúf, 
mosdatlan szájú beszédet” – siránkozott.

Ahhoz, hogy megértsük Mári nén 
négyfelvonásos bánatát, szaladjunk vissza az idő-
ben egy fertály órányit. Helyszín: a templom előtti 
tér, vasárnap délelőtt. Szereplők: a falu ifjú plébá-
nosa, akiről az a hír járja…, Gyuri bá exelvtárs-
kulák-elvtárs-buszsofőr, jelenleg egyháztanácsos, 

a település szabadeurópa-
rádiója, illetve Mári nén tisz-
tességben megőszült istenfélő 
parasztasszony.

A bajt a pap indította 
el, ártatlannak tetsző kér-
désével: 

– Hol katona a fia, Mária néni?
A kérdéstől rettegett az öregasszony, de mit 

tehetett, muszáj volt felelnie, mégsem hagyhat 
ott egy papot ukmukfukk az ember. Szégyellősen 
sütötte le szemét a kendője alatt, s alig hallhatóan 
rebegte:

– Câmpinán, jaj Istenem, bocsánattal legyen 
mondva, küm-pinán – vetette a keresztet.

– S mit csinál ott a legény? – kérdezte a plé-
bános.

– Jaj Istenem, bocsánattal legyen mondva, 
baszkulántos – rebegte, miközben legszívesebben a 
föld alá bújt volna szégyenében, hogy egyházi em-
ber előtt kell ilyen csúnyán beszélnie. 

„Hadd el, Pista, hazajössz kümpináról, s 
megbaszkulántozlak, meg én!” – rittyentette bé a 
kaput maga után.

Mári nén a nyelvművelésről
                                 pirkálás n Vidéki történet



lakás
ELADÓ újonnan épült nagyobb 

családi ház Lókodban (Homoród szent
márton mellett) igényesnek, akár ala
pítványnak, 35 ár gyümölcsössel. Te
lefon: 0744–182886, 0740–186614. 
(21055)

ELADÓ földszinti garzonlakás 
Csíkszeredában, a Kalász negyedben 
(vasajtó, padlócsempe, parketta). 
Telefon: 0741–419189. (21063)

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

ELADÓ Csíksomlyón kulcsra
kész, 450 m2es, összkomfortos 
családi ház, rendezett udvarral, dup
la garázzsal. Ugyanitt ELADÓ 3300 
m2, illetve 2200 m2 beltelek. Telefon: 
0740–304099.

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

KIADÓ vendégház Homoród
szent pálon szilveszterre is. Érdeklőd
ni a 0753–878707es telefonszámon 
lehet.

telek
ELADÓK beltelkek Marosvásár

hely szomszédságában. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 15 ár beltelek Csík szent
királyon. Víz, gáz, villany, kanalizálás 
a helyszínen. Telefon: 0752–776662.

ELADÓ 5 ár beltelek a Fortuna 
lakópark szomszédságában, részlet
fizetéssel is. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, 
aszfaltútra nyíló kijárattal, egyben 
vagy parcellázva. Közművesítés a 
helyszínen. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár telek Csibában, pa
norámás kilátással. CSERE is érdekel 
autóval. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ Borzsova központjában, a 
Máté-kertben egy hektár beépíthető 
kaszáló, valamint Fatában 5 ha erdős 
kaszáló. Irányár mindkettőnél: 10 000 
euró. Telefon: +36–62–266703.

jármű
VÁSÁROLNÉK régi SimsonMz 

motorkerékpárhoz eredeti alumíni
um oldalkocsit (csónakot). Telefon: 
0745–849989.

ELADÓ 1994es évjáratú Volkswa
gen Golf, háromajtós, forgalomba beírt 
– ára: 1350 euró; homlokrakodós, há
romhengeres traktor kiváló állapotban; 
2002es évjáratú Iseki Land Hope trak
tor. Telefon: 0758–898989. (21018)

ELADÓ 2008as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal. Telefon: 0744–
594777. (21068)

ELADÓ 2007es évjáratú, fehér 
Ford Tranzit 180 000 kmben, meg
kímélt állapotban. Ára: 6700 euró. 
Telefon: 0744–638237.

ELADÓ 2009es évjáratú Chevrolet 
Matiz, 800 cm3, benzines, euro 4es, 
fullextrás, új állapotban, frissen behoz
va Németországból, 14 600 kmben, 
új gumikkal. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ: 2001es évjáratú Volks
wagen Polo 1.4, beíratva; 2005ös 
évjáratú, 5 személyes, dízel, fehér 
Dacia, csere is érdekel; 2007es 
évjáratú Dacia Logan 1.5 DCi, kom
bi, 90 000 kmben, csere is érdekel; 
1999es évjáratú Dacia 1310, jó ál
lapotban, 2013-ig érvényes műsza
kival. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ Steyr 70 LE, 4 x 4es trak
tor. CSERE is érdekel U650re – 4800 
euró; Massey Ferguson 45 LE traktor 
– 12 500 lej; Fiat 30 LE traktor – 9100 
lej. Telefon: 0752–135883.

vegyes
ELADÓ jó minőségű kukorica, 

zab – 0,90 lej/kg. Érdeklődni Mada
ras 234/A szám alatt vagy a 0755–
252228, 0758–052192es telefon
számon lehet. (21027)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 
teljes körű információval a gyártás
sal és az eladással kapcsolatban. Ár: 
2200 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny 
ben jó állapotú, 500 m2es téglais
tálló, 11 ár területtel, főút mellett, 
közművesítve. Irányár: 25 000 euró. 
Telefon: 0745–849989.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá
lógép garanciával. Ára: 2300 lej. Te
lefon: 0745–510386, 0266–244461.

ELADÓK két hónapos, törzs
könyvezett amerikai staffordshire 
terrier kutyakölykök. Telefon: 0728–
188014.

ELADÓ egy sárga színű, köze
pes méretű, 16 éves kanca. Telefon: 
0755–201816.

ELADÓ 10 hónapos, fejlett alasz
kai malamut kutyakölyök (szuka), 
törzskönyvezett szülőktől, féreg
telenítve, beoltva. Telefon: 0746–
659556.

Csíkszenttamási lány vagy? 
TÁNCOLNÁL a népi együttesben, de 
nincsen csizmád? Elvihető egy ke
ményszárú női csizma díjmentesen. 
Telefon: 0748–776360.

állás

Csíkszeredai vegyesüzletbe 
sürgősen alkalmazunk ELÁRUSÍ
TÓLÁNYOKAT (előnyben 2011-ben 
érettségizettek). Telefon: 0371–
097324. (–)

szolgáltatás

Magyar állampolgárság meg
szerzéséhez szükséges iratok 
hiteles fordítását rövid határidő
vel VÁLLALOM. Telefon: 0756–
521887.

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

VÁLLALJUK területek felméré
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását és teljes körű ügyinté
zését. Nyugdíjasoknak 20% kedvez
mény. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

„A szenvedő Jézus keresztjéből 
neked is jutott...”

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
december 31re,

özv. PÉTER ANDRÁSNÉ
Szőcs Ilona

halálának első évfordulóján. Lelké
ért az engesztelő szentmise 2011. 
december 31én, szombaton 7.30
kor lesz a csíksomlyói kegytemp
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíksomlyó, Svédország.

Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk nagyon szeretett 
testvérünktől, a gyergyóújfalusi születésű, marosvásárhelyi lakostól,

SÓLYOM VINCÉTŐL,

aki életének 76. évében, sok szenvedés után, Isten akaratából csende-
sen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Temetése római 
katolikus szertartás szerint ma 12 órakor lesz a marosvásárhelyi kórház 
mögötti új temetőben. Fájdalommal búcsúzik tőle két testvére: Rózsika és 
Marika. (–)

Hirdetések

Mosolygott, mert hitt, 
mosolygott, mert élt, 
Semmi nem akart már ő, 
csak elni még. 
Küzdött míg tudott, míg volt ereje, 
De a végzet őt is utolérte. 
Hosszú útra ment, 
és a csillagok vezetik, 
Vezetik útjat, amíg csak álmodik. 
Súgják meg a csillagok üzenetünk..., 
hogy SZERETÜNK, 
Mondják meg azt neki, 
hogy SOHASEM FELEDÜNK! 

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. január 
2ára,

MIKLÓS CSABA

halálának első évfordulóján. Lel
kéért az engesztelő szentmise 
2012. január 2án 18 órakor lesz a 
taplocai templomban. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda.

Könnyes szemmel, 
fájó szívvel emléke
zünk 1995. december 
31re,

NAGY GÁBORNÉ
Péter Rozália

halálának 16. évfordulóján, amikor 
a kegyetlen halál elragadta sze
rettei köréből. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Akik is
merték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. Szerettei – Csík
szereda, Homoródjánosfalva.

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél, csak adtál,
Örökre itt hagytál.
Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság, s szeretet,
Elvitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet.
Szívünk sajog, fájdalmunk nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.

Fájó szívvel em
lékezünk életünk leg
szomorúbb napjára, 
2001. december 30
ra, 10 éve, amikor

id. TOPOR JÁNOS
a Kisipari Szövetkezetek 
Megyei Szövetségének

nyug. alelnöke

örökre itt hagyott bennünket. 
Csendes álmod fölött őrködjön 
a szeretet. Nyugodjál békében! 
Bánatos családod és szeretteid. 
(9690)

hargitanépe2011. december 30., péntek  | 13. oldal 

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.

elhalálozás

Gyergyóremete Önkormányzata
nyílt árverést tart 160.000 tonna andezit kő eladására 

2012. január  5én, csütörtökön de. 10 órától 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 

Az indulási ár 10 lej + áfa/tonna. 
A résztvevők kötelesek 32 000 lej részvételi garancia befizetésére. 

További információk a 0266–352101es telefonszámon szerezhetők.

A csíkszeredai Riehen Egyesület  
keres:

1. Sokoldalú munkatársat marketing, pályázatírás és 
turisztikai szolgáltatás területére;

2. Meghatározott időre szociális munkást a csíksze
redai Providentia Idősek Klubjába;

Részletes információk 
a www.asociatiariehen.ro  honlapon.



Hétfőn vette kezdetét a tizenkilen-
cedik kiadásához érkezett Erdélyi 
Magyar Diák Kosárlabda Kupa 
küzdelemsorozata. A helyszín a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok 
volt, és akárcsak labdarúgásban, 
a kosárlabdázóknál is címvédés 
történt. Az első helyet a Marosvá-
sárhelyi Kinder szerezte meg.

Ez alkalommal is tizenkét 
együttest soroltak négy cso-
portba a szervezők az Erdélyi 

Magyar Diák Kosárlabda-kupán. A 
versenykiírás szerint a csoportelsők 
jutottak tovább és küzdhettek a do-
bogós helyekért. Székelyudvarhely 
két gárdával szerepelt: a Sörpikék BT 
mellett a tavalyi második helyezett 
Villy próbált visszavágni a címvédő 
Marosvásárhelyi Kindernek, siker-
telenül. Csíkszeredát a Beerball és az 
X-Mág, míg Gyergyószentmiklóst 
a KHD képviselte. A mérkőzések 
helyszíne a székelyudvarhelyi sport-
csarnok volt.

A rendezvény előtt történt egy 
módosítás a Kolozsvári Ali helyett, 
a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes gár-
dája lépett be. A döntőt a Maros-
vásárhelyi Kinder és a Kolozsvári 
SCHMACH vívta. A nagy csatát 
hozó mérkőzést végül a tavalyi győz-
tes nyerte meg 14 ponttal. A rendez-
vényt az Udvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal és a Communitas Alapít-
vány támogatta.

XIX. EMDKK, eredmények
A csoport: Marosvásárhelyi 

Kinder, Székelyudvarhelyi Sörpikék 
BT, Csíkszeredai Beerball. Ered-
mények: Sörpikék BT – Beerball 
58:74, Kinder – Beerball 89:75, 
Sörpikék BT – Kinder 64:135. B 
csoport: Székelyudvarhelyi Villy, 
Gyergyószentmiklósi KHD, Ma-
rosvásárhelyi Pro Baschet. Eredmé-
nyek: Villy – Pro Baschet 90:43, 
KHD – Pro Baschet 103:38, Villy 
– KHD 70:65. C csoport: Nagy-
váradi Green Go, Aradi Plumbers, 
Kolozsvári SCHMACH. Eredmé-
nyek: Plumbers – Green Go 59:70, 

Plumbers – SCHMACH 78:83, 
SCHMACH – Green Go 74:64. D 
csoport: Kézdivásárhelyi Nagy Mó-
zes, Sepsiszentgyörgyi Da-bomb, 
Csíkszeredai X-Mág. Eredmények: 
Da Bomb – X Mág 100:79, Da 
Bomb – Kézdivásárhely 97:73, X 
MÁG– Kézdivásárhely 81:90.

Helyosztók: a 7. helyért: KHD 
– Nagy Mózes 70:63; az 5. helyért: 
Beerball – Green Go 56:78; elő-
döntők: Kinder – Da-bomb 87:83, 
Villy – SCHMACH 71:83; a 3. he-
lyért: Villy – Da-bomb 51:68; dön-
tő: Kinder – SCHMACH 103:89 
(31:25, 28:22, 23:27, 21:15).

A kanadai Edmontonban és 
Calgaryban zajlik az U20-as 
jégkorong-világbajnokság, 

tegnapig minden csapat két-két mér-
kőzésen van túl. Csupán az oroszok 
és a házigazda kanadaiak százszáza-
lékosak, egy találkozón volt szükség 
túlórára, és két csapat van csupán, 
amely nem szerzett még pontot.

Eredmények: A csoport: Lett-
ország – Svédország 4–9, Svájc 
– Oroszország 0–3, Szlovákia – 
Lettország 3–1, Svédország – Svájc 
4–3 (szétlövéssel), Oroszország – 
Szlovákia 3–1. A csoport állása: 1. 
Oroszország 6 pont, 2. Svédország 5 
p., 3. Szlovákia 3 p., 4. Svájc 1 p., 5. 
Lettország 0 p. B csoport: Finnország 
– Kanada 1–8, Dánia – USA 3–11, 
Csehország – Dánia 7–0, USA – 
Finnország 1–4, Kanada – Csehor-
szág 5–0. A csoport állása: 1. Kana-

da 6 p., 2. USA 3 p., 3. Csehország 3 
p., 4. Finnország 3 p., 5. Dánia 0 p. 

Az éjszaka két mérkőzést játszot-
tak (Dánia – Kanada, Lettország – 
Oroszország), romániai idő szerint 
ma 22.30-tól az USA – Csehország 
találkozóra kerül sor. Az év utolsó 
napján négy mérkőzést rendeznek, 
éjjel fél egykor kezdődik a svéd–
szlovák, három órakor a finn–dán, 
öt órakor svájci–lett és este 23 órától 
a cseh–finn mérkőzés. Január elsején 
egy órakor kezdődik a szlovák–sváj-
ci, három órakor az Kanada – USA, 
öt órakor az orosz–svéd találkozó.

Spengler-kupa
Javában zajlik a Spengler-kupa, 

melyet hagyományosan karácsony 
másnapja és szilveszter között tar-
tanak. A svájci Davosban hat csa-
pat játszik, a Cattani csoportban 

Team Kanada néven a Svájcban 
légióskodó észak-amerikai állam 
hokisai, a házigazda HC Davos 
és a cseh HC Vitkovice szerepel, 
a Torriani csoportban a Kloten 
Flyers, a Dinamo Riga és a GA 
Wolfsburg küzd.

Eredmények: Torriani csoport: 
Flyers – Dinamo 2–9, Wolfsburg 
– Flyers 0–6, Dinamo – Wolfsburg 
3–1. Cattini csoport: Kanada – 
Vitkovice 7–1, Davos – Vitkovice 
2–1, Kanada – Davos 1–8. Tegnap 
rendezték a selejtezőket (Flyers – 
Vitkovice, Kanada – Wolfsburg).

Az elődöntőben a Davos az 
első selejtező meccs győztesével, a 
Dinamo a második selejtező győzte-
sével játszik, a döntőt holnap rende-
zik. Az elődöntőket (ma 16 és 21.15 
órától) és a döntőt (holnap 13 órá-
tól) az Eurosport 2 élőben közvetíti.

Címvédés az EMDKK-n is

Zajlik a világbajnokság
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hirdetések

Sport

> Zanardi paralimpiát akar nyerni. 
A volt Forma–1-es pilótának és CART-
bajnoknak, Alex Zanardinak 45 évesen az 
a vágya, hogy jövőre a londoni paralimpián 
kerékpárban aranyérmet szerezzen. 
A korábbi autóversenyző 2001-ben a 
Lausitzringen elszenvedett súlyos balese-
tének következtében veszítette el mindkét 
lábát, de két év kihagyás után 2009-ig foly-
tatta a versenyzést a túraautók sorozatban. 
Azután kezdett bele a parabiciklizésbe, az 
eredményei alapján pedig éremesélyesként 
számolnak vele az olimpián. „Nem én le-
szek a legfiatalabb, az biztos. Egy holland 
srác csak húszéves, és nagyon erős. A ko-

rom azonban nem bizonytalanít el, hiszek 
abban, hogy nyerhetek, de ha ötödik leszek, 
akkor sem volt időpocsékolás a felkészülés” 
– mondta Zanardi.

> Labdarúgás. A spanyol élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban szereplő Barce-
lona elnöke, Sandro Rosell szerint az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) 
meg kell változtatnia szabályzatát a 
játékosügynökökkel kapcsolatban. „Min-
dig azt kérdezem magamtól, hogy miért a 
klub fizeti a játékosügynök fizetését, aki kli-
enséről tárgyal egy másik csapattal?” – tet-
te fel a kérdést a Barcelona elnöke, Sandro 

Rosell, majd hozzátette: szerinte nincs ér-
telme annak, hogy a klub jutalékot fizet a 
játékosügynököknek, s arra kéri az UEFA-t, 
hogy változtasson ezen a rendszeren. 
Gianni Infantino, a FIFA főtitkára egyetért 
Rosellel: szerinte a játékosnak kellene fizet-
nie ügynöke jutalékát. A rendszert – mely-
nek segítségével egyes játékosügynökök 
több millió euróra tesznek szert – rengeteg 
kritika érte, s a FIFA szeptemberben jelenti 
be változtatási terveit.

> AIPS. A Nemzetközi Sportújságíró 
Szövetség (AIPS) hagyományos éves szava-
zásán a szerb teniszező Novak Djokovicsot 

választották meg a 2011-es év legjobb férfi-
sportolójának, a legjobb női sportoló címet 
a norvég sífutó Marit Björgen érdemelte ki. 
A Barcelona futballistái a legjobb csapatnak 
járó elismerést kapták meg. 2011 legjobb 
férfisportolója: 1. Novak Djokovics (szerb, 
teniszező), 2. Lionel Messi (argentin, labda-
rúgó), 3. Usain Bolt (jamaicai, atléta); 2011 
legjobb női sportolója: 1. Marit Björgen 
(norvég, sífutó), 2. Vivian Cheruiyot (ke-
nyai, atléta), 3. Federica Pellegrini (olasz, 
úszó); 2011 legjobb csapata: 1. az FC Bar-
celona labdarúgócsapata, 2. az új-zélandi 
rögbiválogatott, 3. a brazil férfi-röplabda-
válogatott.hí
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A győztes „vásárhelyi” csapat Fotó: kakasy botond

Célba értek a plüssmacik. Három zsák plüssállatot osztot-
tak szét a székelyudvarhelyi teremhokisok az elmúlt napokban. 
A gálameccsen összegyűlt ajándékok három helyre kerültek. A 
kórházi gyerekeken kívül a Pro Down Alapítvány és az Orbán 
Alapítvány által működtetett központokba jutottak el az aján-
dékok a fogyatékos gyerekeknek. Mindhárom helyen örömmel 
fogadták a floorballozó fiúkat, megható lelkesedéssel vetették 
bele magukat a gyerekek a plüssállathalmokba. A sportolók a jó-
tékonysági akció sikerét látva elhatározták, hogy jövőre is meg-
örvendeztetik a gyerekeket. Fotó: kakasy botond/uh.ro



Napról napra
szabadidő
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Péntek
Az év 364. napja, a hátralévő napok száma 

1. Napnyugta ma 16.39-kor, napkelte holnap 
8.01-kor. 

Isten éltesse 
ma Dávid, holnap Szilveszter, vasárnap 

Fruzsina, hétfőn Ábel, kedden pedig Ben-
jámin nevű olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezeken a napokon ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Dávid jelentése: ked-

velt, szeretett; egyesítő. A latin eredetű 
Szilveszter jelentése: erdő, erdő mellett 
lakó férfi; a görög–magyar eredetű Fru-
zsina jelentése: vidám; a héber eredetű 
Ábel jelentése: lehelet, mulandóság, míg 
a héber eredetű Benjámin jelentése: a 
szerencse fia.

December 30-án történt 
1848. A szabadságharcban Mórnál veresé-

get szenvedett a Perczel Mór tábornok vezette 
honvédsereg. 

1916. Budapesten megkoronázták IV. 
Károlyt, az utolsó magyar és Habsburg ural-
kodót. 

1944. A második világháborúban bezárult 
a szovjet gyűrű a Budapesten védekező magyar 
és német csapatok körül, megkezdődött a fő-
város ostroma. 

December 30-án született 
39. Titus Flavius Vespasianus római csá-

szár 
1819. Theodor Fontane német író, költő 

és kritikus, a XIX. századi német próza kima-
gasló kritikai realista mestere 

1874. Janko Jesensky szlovák költő, elbe-
szélő, műfordító, politikus 

1939. Kajdi János kétszeres Európa-bajnok 
ökölvívó 

1943. Zsámbéki Gábor Kossuth-díjas ren-
dező, érdemes művész, színházigazgató 

1969. Jay Kay brit pop- és rockénekes, ze-
neszerző, a Jamiroquai vezetője 

December 30-án halt meg 
1916. Grigorij Jefimovics Raszputyin orosz 

vándorszerzetes 
1962. Remenyik Zsigmond író 
1978. Honthy Hanna Kossuth-díjas szí-

nésznő, operett-primadonna 
1999. Jerzy Waldorff lengyel író, publicis-

ta, zenekritikus 
2004. Artie Shaw amerikai dzsesszmuzsi-

kus, klarinétos, zeneszerző és zenekarvezető

fogorvosi ügyelet

Holnap Csíkszeredában 9–12 óra között 
dr. Jozefi Magdolna tart fogorvosi sürgősségi 
ügyeletet a Temesvári sugárút 4. szám alat-
ti rendelőjében, vasárnap dr. Sándor Béla a 
Testvériség sugárút 22/B/1. szám alatt, hét-
főn dr. Lökös Ibolya a Szív utca 2/B/4. szám 
alatt fogadja a betegeket. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket 

vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): az 
Avatart ma 12 és 15 órától vetítik, a Tánc című, 
Michael Flatley 2011-es filmjét ma 18 órától 
vetítik, a Scorpions koncertfilmjét pedig ma 20 
órától láthatják. 

*
Jövő héten a következő program szerint 

vetítenek: szerdán és csütörtökön 12 órá-
tól, szombaton 18 és vasárnap 20 órától a 
Conan a barbár című filmet láthatják, hét-
főn, kedden és pénteken 20 órától, illetve 
szombaton 15 órától a Transformers 3. ré-
szét kísérhetik figyelemmel. A Daybreakerst 
hétfőn és kedden 16 órától, szerdán, csü-
törtökön és szombaton 20 órától vetítik. 
Az Avatar című filmet pénteken 12 és 15 
órától láthatják a mozirajongók. A Piranha 
című filmet hétfőn és kedden 12 órától, va-
sárnap 16 órától, míg a Step up című filmet 
hétfőn és kedden 18 órától tűzték műsorra. 
Az Utazás a föld középpontja felé című filmet 
szerdán és csütörtökön 10, pénteken 18, 
míg vasárnap 14 órától láthatják, a Karib 
tenger kalózait szerdán és csütörtökön 18, 
pénteken 10, vasárnap pedig ismét 18 órától 
tekinthetik meg. A Shrek mesefilmet hétfőn 
és kedden 10 órától, szerdán és csütörtökön 
16 órától, a Polar expresst pedig szombaton 
10 és vasárnap 12 órától vetítik. A Tangled 
című filmet pedig vasárnap 10 órától mutat-
ják be. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. 

római katolikus naptár

Naptár és kalendárium: mindkettő segít 
eligazodni az időben. A naptárral számol-
hatjuk a napokat, beoszthatjuk teendőinket, 
tervezhetjük az ünnepeket. A kalendárium 
eligazítót nyújt az évfordulókban, a cikli-
kusan ismétlődő eseményekben, és ezekhez 
kapcsolódó, tartalmas olvasmányt kínál a 
pihenő embernek. A Hargita Népe volt 
munkatársa, Dobos Ibolya által összeállított 
és szerkesztett, 2012-re szóló római katoli-
kus naptár az egyházi ünnepek és névnapok 
mellett jelzi a hold állását, és helyet nyújt a 
családi ünnepek bejegyzésére is. Ezenkívül a 
magyar kalendárium-szerkesztés hagyomá-
nyait követve ajándékozza meg az olvasót az 
egyes hónapokhoz kötődő Szent Ágoston-i 
gondolatokkal, valamint a csíkszeredai Szent 
Ágoston egyházközség közösségi életét meg-
örökítő felvételekkel. A naptár hátoldalán az 
idei elsőáldozók és bérmálkozók fényképe is 
megtalálható. A naptár ára 15 lej, kapható a 
csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, a 
Kele Könyvvárban és a Corvina Könyvesház-
ban is. Megrendelhető a 0740–455402-es 
telefonszámon.

ügyfélszolgálati program

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ez-
úton is tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a 
Városháza ügyfélszolgálati irodái 8–10 óra kö-
zött állnak a polgárok rendelkezésére, január 
2-a, hétfő hivatalos munkaszüneti nap, ezért 
szünetel az ügyfélszolgálat. 

 www.parapista.com

– Szia! Veled senki sem táncol?!
– Nem...

– Akkor vigyáznál a sörömre?

Csíkszeredában

Óévbúcsúztató tűzijáték 

Karitatív est 
a szórványmagyarságért

A 2011-es év minden bizonnyal sokak számára egy 
intenzív, megpróbáltatásokkal teli, ugyanakkor 
bízunk benne, hogy eredményekben gazdag 

esztendő is volt. Mindezt megkoronázandó, Csíkszereda 
Önkormányzata óévbúcsúztató és újévköszöntő tűzijá-
tékkal kívánja megörvendeztetni a város lakóit december 
31-én. Éjfélkor a keleti városrészben a Hargita Vendégváró 
tetejéről, míg a Jégpálya negyedben a Fenyő Szálloda tete-
jéről lövik ki a színes tűzbombákat. Csíkszereda Önkor-
mányzata ezúton is sikerekben gazdag új esztendőt és erőt, 
kitartást kíván 2012-re a város polgárainak! 

Fotókiállítással egybekötött karitatív 
előadásra készül a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház. Az intéz-

mény ezzel az eseménnyel kíván csatlakoz-
ni az Erdélyi Magyar Televízió akciójához, 
amelyet a Balázsfalva árnyékában tengődő 
Tür nevű szórvány magyar falu plébánosa, 
Kémenes Lóránt indított útjára, és amely az 
ottani Magyar Ház felújítását tűzte ki célul.

A színház Mustármag című, Wass Al-
bert írásaiból összeállított egyéni produkci-
ójára január 8-án, vasárnap, 19 órától kerül 

sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plé-
bániatemplomban. Az előadásra a belépés 
ingyenes, utána adományokat gyűjtenek 
a Türi Magyar Ház felújítására. A fellépést 
megelőzően, ugyancsak a Szent Miklós-plé-
bániatemplomban, Kémenes Lóránt türi 
plébános Életkép(es) című fotókiállításának 
megnyitójára látogathatnak el. A tárlat janu-
ár 15-ig tekinthető meg. 

Wass Albert műveiből az előadást össze-
állította és előadja: Kulcsár-Székely Attila. 
Rendező: Csurulya Csongor.
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Sorsoltunk!

A december 12–16. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a székelyudvarhelyi Ko-
vács Anna-Ibolyának kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...a helyesírást illeti; 
Terence Hill – Mario Girotte; Lorenzo Lotto 
– Vénusz és Cupido; José Cura – Nicola 
Gedda; Martonosi György – Airto Moreira. 

sudoku

2011 „híres” állatságai

Az idén is bőven szolgált állatságokkal 
a világ hírtermése, íme egy esztendő
összegző csokornyi:

Madár gyalázkodása miatt perelte be 
szomszédait egy férfi Tajvanon. A felperes 
ahányszor csak kilépett otthonából, a sere
gélyfélékhez tartozó mejnó azonnal rákezdte, 
hogy: „Nagypofájú hülye!” A férfi meggyőző
dése, hogy szomszédai tanították meg a ma
dárnak a sértő mondatot. 

Vadászt lőtt egy róka Fehéroroszországban, 
bár előtte meg a vadász lőtte meg a rókát. A lö
völdözés 1 : 1es döntetlennel ért véget. A tűz
harcot kezdeményező vadász messziről lőtt, és 
csupán megsebesítette a rókát, aztán puskája 
tusával próbálta agyonütni. Az állat védeke
zett és véletlenül elsütötte a puskát. A vadászt 
a lábán érte a lövés. A róka az erdőbe futott, a 
vadász kórházba jutott.

Macskát rendelt be esküdtnek az Egyesült 
Államokban egy bíróság, és még azután is ra
gaszkodott az állatülnökhöz, hogy annak gaz
dája állatorvosi igazolást is mellékelve tudatta: 
a Tabby Sal nevű illető nem ember, hanem 

macska, ráadásul nem beszél és alig ért angolul. 
A bíróság válaszlevelében ellentmondást nem 
tűrőn közölte: Tabby Salnek meg kell jelennie 
a március 23i bírósági tárgyaláson.

Szépészeti műtétet hajtottak végre egy 
kövér disznón Ausztráliában, mert „lehízta” 
a szemét. A két és fél mázsás, a szobadisznó
ként tartott Boris annyira meghízott, hogy 
szemöldökei lecsüngtek a szemére, ami 
miatt nem látott rendesen. A hároméves 
jószágot gazdái megpróbálták fokozottabb 
testedzésre és fogyásra bírni, ami sikerült is, 
ám az állat látását a súlyvesztés inkább csak 
rontotta: pofáján a bőr még inkább meg
ereszkedett, szemöldökei végképp „letakar
tak” mindent.

Almafán akadt fenn egy részeg szarvas 
Svédországban. Az állat berúgott a már erje
désnek indult gyümölcstől, és „megittasultan” 
egyre magasabbra szökkent további almákért, 
mígnem nem a földre érkezett vissza, hanem 
a fán maradt, mind a négy lába a levegőben 
kalimpált. Tűzoltók szabadították ki ágfűré
szeléssel.

A Karakó-völgyhíd, kicsit másképp  kémenes árpád felvétele

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 30.

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 11-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Ma többnyire borult, párás, néhol ködös marad 
az idő. Szitálás, estefelé nyugaton kisebb eső előfor
dulhat. Hidegfront okozhat fokozott reumatikus 
fájdalmakat, vérnyomásingadozást, fejfájást.
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Borban az igazság – mondja a közmon-
dás, hiszen köztudott, hogy a részeg ember 
könnyebben kimondja, ami a szívét nyomja, 
sőt, féltve őrzött titkait is kifecsegi az ügyesen 
kérdezőnek. A lelkén könnyít ilyenkor, engedve 
az alkohol görcsoldó hatásának. 

 Az előbbi népi bölcsesség egy hétfő regge-
len jutott eszembe, méghozzá egy felborított 
telefonfülke láttán. Mert nyilvánvaló volt, 
hogy a bornak, esetleg valamilyen erősebb al-
koholnak a hatására oldódtak fel a társadalmi 
normák előírta görcsök valakiben. Kipróbálta 
hát erejét, majd a vélt sikeren felbuzdulva úgy 
gondolta (ha egyáltalán valamennyire is gon-
dolkodni tudott), másnak is tudtára kellene 
adnia, milyen lazává és erőssé vált néhány órá-
ra. Mintha látnám, ahogy nagy önbizalom-
mal nekiveselkedett az ellenállást csak pusztán 
saját súlya révén tanúsító telefonfülkének, és 
büszkén oldalára döntötte. Hasonló hőstettek-
ről tanúskodnak néha a járdák, utak szélén 
derékba tört facsemeték, letépett szemétládák, 
felborogatott, összetört köztéri padok. 

 Szilveszter közeledik, az évnek az az éj-
szakája, amikor az átlagosnál jóval több em-
berben oldódnak fel a hétköznapi élet görcsei, 
és bizony, az alkohol hatására mind többen 
akarják bizonyítani, hogy le tudják győzni … 
ha nem is önmagukat, akkor legalább azokat 
a társadalmi normákat, amelyek tulajdon-
képpen a normális egymás mellett élést teszik 
lehetővé. 

Gondolom, senki nem akad fenn a szil-
veszter éjszakáján elpufogtatott petárdákon, 
amelyeket mint valami ősi, gonosz szelle-
meket elűző rituáléként durrogtatunk saját 
szórakoztatásunkra és a mellettünk elhala-
dók rémületére. Milyen jó, hogy maradandó 
károkat nem okozó görcsoldó alternatíva kí-
nálkozik erre az alkalomra! Bízzunk benne, 
hogy a petárdáknak köszönhetően telefonfül-
kék, útszéli fák, szemétládák, padok és még ki 
tudja, mi minden ússza meg épen a szilvesz-
ter éjszakát. Mert nemcsak az igazság, de a 
fékevesztett erő is lakozik abban a bizonyos 
borban.

Igazság és/vagy erő 
 villanás n Takács Éva
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Arany János  
egyik gondolatát idézzük: 

„Mit van, mit kívánni 
még ily áldott időben? 

... (befejező rész  
a rejtvényben)”


