
Veszett róka harapott kutyát FeLsŐsóFaLVáN 

Karantén
Január végéig karantént rendelt el a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbizton-

sági Hivatal Felsősófalván, miután veszett róka harapásától egy kutyára terjedt át a betegség. 
Székelykeresztúron trichinellával fertőzött vaddisznót ejtettek el. > 5. oldal

Nem bátor, hanem veszett. A beteg rókák néha lakótelepere is betévednek

„Kultúránk ne csorbuljon, 
hanem gazdagodjon” 1063Eddig olcsón  

megúsztuk
EMNP: alakuló
kongresszus Csíkszeredában

HirdetÉs

HirdetÉs

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3398ì
1 amerikai dollár USD 3,3796ì
100 magyar forint HUF 1,3449î

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzáM: 6201092

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Hóelőrejelzés
Az idei év a választások mel-

lett a nagy leleplezések éve is lesz. 
Annak függvényében, hogy milyen 
ütemben olvad a hóréteg, tárulhat 
fel az alatta rejlő, takart 
világ. Mérget lehet rá 
venni, hogy a választások 
lázától hevülő politikai világban 
lesz részünk hóban és hűhóban. 
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   Domján Levente

orvosi ügyeLet

Törvényesített  
félhivatalos  
gyakorlat

A szakorvoshiány okozta ne-
hézségeket hivatott 

áthidalni a szakorvosok 
otthoni ügyeletezését sza-
bályozó rendelet. 

2012. január 6., péntek-vasárnap kÖZéLetI napILap | I. (XXIv.) évf., 3. (6170.) sZám | 16 oLdaL ára 1,5 Lej

Telepítettek
Udvarhelyen nem csak orvha-

lászok, hanem sport-
horgászok, halbarátok is 
vannak – ezt bizonyítja a 
Nagy-Küküllő Horgászegyesület 
legutóbbi akciója.
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Körkép
egészség

2. oldal |  2012. január 6., péntek

A decemberi ünnepeket köve-
tően a legtöbbünk mája behúzza 
a vészféket: vagy a rengeteg zsíros 
étel vagy a túlzott alkoholfogyasz-
tás miatt (vagy mindkettőért). 
Nagy József olvasónk azt a kérdést 
tette fel, hogy mi a teendő a jobb 
közérzet elérésért, valamint az ün-
nepeket követően miként kell he-
lyesen táplálkozni. 

„Nem szabadna kávét, zsíros 
ételeket, főként sertéshúst fogyasz-
tani. Aki odafigyel az egészségére, 
ebben az időszakban mindig dié-
tázik. Inkább zöldséget és gyümöl-
csöt fogyasszunk, lehetőleg nyer-
sen (az epebetegeknek vigyázniuk 
kell például nyers uborkával és a 
savanyú káposztával). Olyan étele-

ket fogyasszunk, amely az ünnepek 
alatt mellőzve voltak, például rizst, 
főtt krumplit, vagy halat. Húst 
lehet enni, de a vörös és vadhúso-
kat kerülni kell. A májregeneráló 
teák nagyon jót tesznek ilyenkor: 
a székelyudvarhelyi gyógynövé-
nyes üzletekben kifejezetten májra 
való teákat is árusítanak, amelyek 
két-három növény őrleményéből 
készülnek. Kerüljük a gyári, cso-
magolt teákat! Sokat segít még a 
psyllium (bolhafű) ami nem enge-
di a zsírok felszívódását, ezért so-
kan fogyókúrára használják. Gya-
korlatilag tisztítja a vastagbelet.”

Dr. Orbán Sándor családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

az orvos válaszol

SzabályoS (meg)előzéS

Évente 5000 lej cigarettára megy

orvosi ügyelet

Törvényesített félhivatalos gyakorlat
Terítéken a csontritkulás

végéhez ért az Udvarhelyi Fi-
atal Fórum és a Magyar ifjú-
sági szervezetek szövetsége 
által végzett dohányzás- és 
kábítószer-fogyasztás meg-
előző kampány, amelyet a 
székelyudvarhelyi végzős diá-
kok körében végeztek az ősz 
folyamán. Jelenleg az eredmé-
nyek összesítésén dolgoznak, 
de annyit biztosan tudnak: 
egy aktív dohányos (aki napi 
egy csomag cigarettát elszív), 
évente 5000 lejjel gazdagítja a 
dohányvállalatokat.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Jakab Attila UFF-elnök és 
Vass Orsolya alelnök kifejtet-
te a Hargita Népe Udvarhely-

nek, hogy a felmérések során nem 
csak a dohányzásra kérdeztek rá a 
diákok körében, hanem az illegá-
lis kábítószerek fogyasztására is. 
Az eredmény szerint a megkér-
dezettek 80 százaléka nem pró-
bált ki még semmilyen drogot, a 
maradék húsz már élt marihuá-
nával (fűvel), vagy exstasyval. Az 
eddigi kimutatás szerint a közel 
400, kérdőívet kitöltő diák 12 

százaléka még sosem próbálta a 
cigarettázást, nyolc százalék már 
tízéves kora előtt, 39% 10-15 éves 
korában, 41% pedig 15-20 éves 
korban gyújtott rá először. Az 

adatok arra is rámutatnak, hogy a 
nők dohányzása is drasztikus mé-
retben nő nemcsak Romániában, 
hanem világszerte is. Az eredmé-
nyek alapján elmondható, hogy a 

nemdohányzó fiatalok többsége 
(55%) azokból a családokból kerül 
ki, ahol senki sem cigarettázik, míg 
a dohányzó fiatalok aránya termé-
szetesen azokban a családokban 

a legmagasabb, ahol a család ösz-
szes tagja dohányzik – áll az UFF 
által kibocsátott füzetecskében. 
„Csupán ennyien merték beval-
lani, de továbbra is kérdés marad, 
hogy készpénznek vehetőek-e az 
eredmények, mivel a tanórákon 
végezték a kérdőívezést. Sok diák 
feszélyezve érezte magát a tanár je-
lenléte miatt” – tért ki a részletekre 
Vass Orsolya. Jakab Attila ismer-
tette, hogy a program egyik fontos 
részeként felhívták a figyelmet arra 
is, hogy a fiatal dohányosok legin-
kább a baráti társaságok és a szülők 
hatására kezdenek el cigarettázni. 
Egy teljes társadalmat megcélzó 
felhívást is elindítottak, amelyben 
az 5000 lejes évi fogyasztásról pró-
bálják informálni a lakosokat. A 
felmérés teljes feldolgozása után 
egy tájékoztatót tart az UFF, ame-
lyen ismertetik külön-külön a helyi 
magyar középiskolák „fogyasztói 
szokásait” is.

A felmérést végző szervezetek 
felhívják a figyelmet, hogy a prog-
ram lejárta után is folytatják a ha-
sonló kezdeményezések megszer-
vezését. Bárkit szívesen látnak, aki 
szívügyének érzi ezt a problémát, 
és be szeretne kapcsolódni a ren-
dezvényeikbe. 

a szakorvoshiány okozta ne-
hézségeket hivatott áthidalni a 
szakorvosok otthoni ügyelete-
zését szabályozó rendelet. az 
egészségügyi miniszter által 
kibocsátott jogszabály nemré-
giben jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben.

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

Az otthoni ügyeletezés, ha 
nem is egészen hivatalo-
san és törvényesen, eddig 

is létezett, a kórházak szakorvos-
hiánya ugyanis nem tette lehetővé 
másképp az ügyeleti vonalak meg-
szervezését. Olyan kórházi osztá-
lyon, ahol mondjuk két szakorvos 
dolgozik, gyakorlatilag minden 
második nap a kórházban kellett 
volna, hogy tartózkodjon valame-
lyikük, nem beszélve a szabadsá-
gok időszakáról, amikor felváltva 
a kórházi osztályon kellett vol-
na lakniuk. Erre a gondra nyújt 
törvényes megoldást Ritli László 
egészségügyi miniszter rendelete, 
mely kimondja, hogy az otthoni 
ügyeletet teljesítő szakorvosnak a 
hívástól számítva maximum húsz 
percen belül kell beérnie a kór-
házba.

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság vezetője azt mondta, na-

gyon vártak már erre a jogszabály-
ra, ám hiányolja, hogy a rendelet 
nem tartalmazza azon kórházi 
osztályok listáját, ahol otthoni 
ügyelet szervezhető.

– Például a kardiológia vagy az 
intenzív terápia esetében, ha egy 
sürgős esethez húsz perc múlva ér-
kezik az otthon ügyeletező orvos, 
lehet, hogy már késő – fogalma-
zott dr. Tar Gyöngyi, aki szerint 
minden bizonnyal akkor fogja 

rendezni ezt a kérdést a szaktárca, 
amikor jóváhagyja az egyes kór-
házak ügyeleti vonalait.

Az orvoshiány következmé-
nyeinek enyhítésén túl még egy 
pozitív hozadéka van az otthoni 
ügyeleteket jóváhagyó rendelet-
nek: az ily módon megszervez-
hető ügyeleti vonalak által a kór-
házak könnyebben teljesíthetik a 
magasabb besoroláshoz szükséges 
feltételeket.

Január 8-án, vasárnap 18 órától 
Őrizzük meg csontjainkat cím-
mel előadást szervez a Tamási 

Áron Gimnázium bentlakásának 
dísztermében az ASEF Alapítvány és 
az Adventista Egyház. Binder Zsolt, 
marosvásárhelyi reumatológus tartja 
az előadást, amelynek témája ezúttal 
az oszteoporózis, magyar nevén a 
csontritkulás. Szintén az ők szerve-
zésükben tavaly november ingyenes 

számítógépes egészségügyi felmé-
réseket végeztek az egészség expón. 
Bíró András főszervező elmondta a 
Hargita Népe Udvarhelynek, hogy 
az utóbbi két alkalmon egész szép 
számú jelentkező, több mint 60 sze-
mély volt jelen. A soron következő 
előadáson – ezúttal már fizetség 
ellenében (80 lej) – dexaméterrel 
csontsűrűséget mérnek az érdeklő-
dőknek.

Az orvosnak húsz percen belül be kell érnie a kórházba  illusztráció: balázs attila

Jövedelmünk jelentős része a hamuzóban végzi fotó: antalfi józsef

a májregenerálódásról



Körkép
társadalom

Bár két hónap már eltelt a télből, 
Székelyudvarhely kazánházaiban 
többnyire csak félgőzzel kellett 
fűteni. November hidegebb volt, 
600 lejes számlák is születtek, 
december enyhére sikeredett, 
és egyelőre januárra sem pa-
naszkodnak a lakók, így a lakóbi-
zottsági elnökök sem: többségük 
szerint eddig olcsón megúsztuk 
a telet. 

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

Maradtak a régi árak, így 
egyelőre nincsenek nagy 
összegek, az idei köz-

költségértékek a tavalyi szintet nem 
haladják meg – tudatta lapunk meg-
keresésére Ferencz István. A Kuvar 
negyedi lakóbizottság elnöke szerint 
„Isten is velünk volt, a meleg időjá-
rás miatt nincsenek nagy fűtésárak”. 
Ferencz inkább arra panaszkodott, 
hogy drága az ivóvíz, pedig mivel 
mi a folyó felső szakaszán élünk, 
„nálunk kellene a legolcsóbb legyen, 
és nem a legdrágább”. A lakóbizott-
sági elnök úgy tudja, Medgyesen ol-
csóbb a víz, mint nálunk, „pedig mi 
még tiszta vizet kapunk, nem olyan 
szennyezettet, mint ők”. 

A novemberi számlák tavalyi 
januári szintén voltak, a decemberi-
ek viszont már nem olyan magasak 
– közölte Magyari Dénes, a Sziget 
negyedi lakóbizottság elnöke, aki 
azt is elmondta, hogy negyedük-
ben számos tömbházban vízszin-
tes vezetékelosztást alakítottak ki, 
egyéni mérőórákat szereltek fel, így 
mindenki annyit fizet, amennyit fo-
gyaszt. „Ahol csak főmérőóra van, 
egy kétszobás tömbházlakás eseté-
ben átlagban 150-200 lejre rúg a fű-
tés összege, illetve azokban a tömb-
házakban, ahol sokan le vannak 
válva, és emiatt nagy a veszteség, a 
többiekhez képest akár 100 lejjel is 
többet fizethetnek a hálózaton ma-
radt lakók.”

Szabó Jenő, Kórház-negyedi la-
kóbizottsági elnök szerint magasab-
bak a közköltségárak, mint tavaly, 
„pedig arról szólt a fáma, hogy a gi-
gakalória ára nem változik”. 

A Bethlen negyedi Gyepes lakó-
bizottsághoz tartozó tömbházak 95 
százaléka le van válva a városi háló-
zatról. Mint Bíró József elnök jelen-
tette, emiatt náluk nagyon változa-
tos a fizetendő összegek nagysága. 
„Városszinten nálunk van a legtöbb 
leválás, a többi lépcsőháznál pedig 
energiamérő órák vannak. Ott van 
gond, ahol kevesen vannak a rend-
szeren, ahol csak egy-két lakás tar-
tozik a hálózathoz, azok a veszteség 
miatt többet fizetnek” – magyarázta 
az elnök, aki azt is említette, náluk 
többen éltek az Urbana Rt. azon 
ajánlatával, hogy ha saját melegvíz-
előállító bojlerüket visszacsatlakoz-
tatják a melegvíz-hálózatra, decem-
berben hidegvízáron számláznak 
nekik. „Kérdés, maradnak-e tovább-
ra is a rendszeren?” – tette hozzá 
Bíró József. 

A Móra Ferenc lakóbizottság 
elnöke, Bíró Dezső is azt mond-
ja, nem nőttek az idei szezonban 
az árak, sőt, ahol időközben új 
csöveket szereltek, ott például a 
garzonlakásokban még olcsóbb is 
lett a szolgáltatás. „Eddig nem volt 
panasz, problémát inkább a meleg 
víz jelent. Ahol még nem cserélték 
ki a vezetékeket melegvízárban so-
káig kell engedni a hideg vizet, de 
ígérték, hogy ezeket a részeken is 
kicserélik a vezetéket” – közölte 
Bíró Dezső, akitől azt is megtud-
tuk, negyedrészükben egy három-
négyszobás tömbházlakás esetében 
eddig a legnagyobb közköltségérték 
300-350 lej körül alakult. 

550-600 lejes közköltség 
Az elmúlt években a város 

„közköltségbajnokai” a Tamási 
Áron lakóbizottsághoz tartozó 
toronyházak voltak. Zólya At-

tila lakóbizottsági elnök tegnap 
lapunkkal azt tudatta, hogy egy 
olyan kétszobás tömbházlakásban, 
ahol négy személy él, novemberre 
352 lejbe került a fűtés, és 550 lejt 
kellett közköltség címszó alatt a 
lakóknak kifizetniük, úgy, hogy 
10 százaléknyi fűtéstámogatásban 
részesültek, vagyis a teljes számlá-
juk értéke 600 lej körül alakult. 

Egy hasonló méretű, ám egy 
személlyel jegyzett lakásban vi-
szont már 280 lejről szólt a no-
vemberi számla. „Az is számít, ki 
mennyi hideg vizet használ, hisz 
az is emelheti a közköltség érté-
két” – tette hozzá a lakóbizottsá-
gi elnök. 

Az idei téli szezonban nincs 
már állami hőtámogatás, a város, 
az önkormányzat viszont átvál-
lalta a vonatkozó költségeket. 
Ha ez nem történik meg, min-
den fűtéshálózaton maradt lakás 
költségei nem kevesebb, mint 30 
százalékkal emelkednek: akár 
ezer lejes közköltségszámlák is 
születtek volna.

Fűtéskörkép 

Eddig olcsón megúsztuk

Befűtöttek. A kazánházak mellett a Nap is besegített a lakások melegítésébe fotó: Balázs attila
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A globális felmelegedés ezen a télen Hargita megyébe is 
látványosan beköszöntött. Illetve nem igazán tudom mással 
magyarázni, hogy a meteorológiai tél kellős közepén miként le-
hetünk ennyire „hótalanok”. Javában januárt írunk, azaz csíki, 
gyergyói, udvarhelyi viszonylatban a havas időszak leghava-
sabb szakaszát. Ehelyett a téli vakációjukat töltő gyerekek köny-
nyes szemmel tapasztalják, hogy a sárban nem csúszik a szánkó, 
felavathatatlan marad az angyaltól kapott téli sportfelszerelés, 
sőt mi kevesebb, a téli sportörömök helyett decemberből átörö-
költ, kertekben helyenként mutatkozó fehérkés alapanyagból 
mára még egy kisebb méretű, becsületes hóemberre sem telik. 
Hóválság ez a javából. Ilyen körülmények között már azon sem 
csodálkoznék, ha az idei szezon sikerei alapján esténkén, titok-
ban sírósra görbülne a szája a sípálya-üzemeltetőknek is. Hiába, 
ilyen ez a tél. Kicsit száraz, kicsit meleg, de attól még a mienk. 
Nem is győzünk rajta sopánkodni eleget.

Na de semmi probléma. Egy másfajta meteorológiai szol-
gálat nem hivatalos jelentése szerint – globális felmelegedésre, 
üvegházhatásra fittyet hányva – a tél nem múlik el nyomta-
lan, a hóval és a hóhányókkal még a legváratlanabb helyeken 
és évszakokban is találkozni fogunk. A politikai meteorológia 
választási hóelőrejelzése alapján ugyanis idén tavasztól késő 

őszig országszerte kiadós havazásokra, néhol hirtelen hóolva-
dásokra is számítani kell. A hótakaró jelenlegi vastagsága a 
(szél)védett helyeket kielégítő, ám fagyvédő képessége település-
ről településre továbbra is változó marad – állítják jól infor-
máltabbak.

Persze mielőtt havas helyett melegebb éghajlatra küldené-
nek, jó lenne, ha röviden számba vennénk, milyen pozitívu-
mokat is adott az emberiségnek a hótakaró? Ha nem jégkorsza-
kokról beszélünk, hanem csak egyszerű, sima, bundáskesztyűs 
télről, akkor a hó – a víz közeli rokonaként – maga az élet. Jó-
tékonyan takarja be a kenyérnek való őszi búzát, védi a fagytól, 
olvadáskor vízzel táplálja a növénygyökérzetet. Jól is jönne ez a 
jelenlegi aszályrekord-gyanús körülmények között. De a hó esz-
tétikailag is kiemelkedőt alkot: gondoljunk csak a fehérbe öltöző, 

békés, havas tájra. A hófehér takaró márpedig mindent képes el-
takarni, megszépíteni. Kellő vastagsággal például bármely hul-
ladékhegyből képes a helyismerettel nem rendelkezők számára 
szemet gyönyörködtető dombocskát varázsolni, amit könnyen 
nézhet a gyanútlan szem kilátónak, avagy akár szánkódomb-
nak is. A tisztaság és érintetlenség körüli extázist az olvadás 
azonban mérsékelni tudja, persze annak függvényében is, hogy 
az olvadás éppenséggel mit mos ki és hoz felszínre a korábban 
még mást mutató, vékonyodó hórétegek alól...

Márpedig komolyra fordítva a szót, az idei év több mint va-
lószínű, hogy a választások mellett egyben a nagy leleplezések 
éve is lesz. Annak függvényében, milyen ütemben olvad a hó-
réteg, úgy tárulhat föl fokról fokra az alatta rejlő, szépen takart, 
hó alatti világ. Mérget lehet rá venni, hogy a választások lázá-
tól hevülő romániai politikai világban is lesz részünk hóban és 
hűhóban egyaránt. Egyeseket természetesen majd vastagabb, 
gondosabban fagyasztott, kikezdhetetlenebb hóréteg fog fedni, 
másoké vékonyabbá válva, kevésbé lesz makulált. A politika 
nagy üstjeiben márpedig javában főzik a legkeményebb hótaka-
rót is pillanatok alatt leolvasztó levet. A kérdés már csak az lesz, 
ki tarthatja kézben a merítőkanalat, és a sok-sok havas fő közül 
kire ömlik a leforrázó korsó…

Hóelőrejelzés
    NézőpoNt n Domján Levente

hirdetés
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Nagy-KüKüllő Horgászegyesület

Lett pénz, így megint telepítettek 
újraHaszNosítás

Fűtenek 
a fenyőkkel

Körkép

> Kibővített legendáskötet. A 
nagy sikerű Székelyföldi Legendári-
um mondáit nyomtatásban is kiadják, 
amelybe már Aranyosszék legendái 
is bekerülnek. Fazakas Szabolcs, a 
legendárium ötletgazdája elmondta 
lapunknak, hogy „hála istennek nem 
sikerült kiadni a könyvet a decemberi 
tervezett időpontban, így több monda 
kap helyet benne”. Január 20-ra terve-
zik az első példányok kinyomtatását. 
Mivel csúszik az időpont, bekerülnek 
a kötetbe Aranyosszék legendái is, me-
lyek közt helyet kapnak a Szent László 
és Simó Barna mondák, sőt bekerül a 

Kányádi Sándor által lejegyzett Bá-
natos királylány kútja című monda 
is. „Ezáltal a legendárium térképe 
is frissül, mivel a bal felső sarokban 
helyet kap Aranyosszék az új le-
gendákkal egyetemben” – mondta 
Fazakas. (A. J.)

> Év végi razzia. A megyei ál-
lategészségügyi és élelmiszerbizton-
sági hivatal nagyszabású ellenőrző 
akciósorozatot tartott a múlt év 
utolsó hónapjában. Mint vonatko-
zó jelentésükből kiderül, több mint 
73 akciót szerveztek decemberben, 

melyek során a Hargita Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszerbiztonsá-
gi Hivatal 69 élelmiszert előállító és 
forgalmazó egységet vizsgált meg. A 
felügyelők hat esetben róttak ki bün-
tetést szabálysértésért, összesen 6400 
lej értékben. Ugyanakkor 24 figyel-
meztetést is kiosztottak az állategész-
ségügyi felügyelők. Mint kiderült, az 
akciók során tapasztalt hiányosságok 
többnyire abból adódtak, hogy a vál-
lalatok nem tartották be az élelmi-
szer-higiéniai feltételeket, illetve nem 
voltak megfelelőek az egységekben a 
tárolási körülmények. hí
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Udvarhelyen nemcsak orv-
halászok, hanem sporthorgá-
szok, halbarátok is vannak – 
ezt bizonyítja a Nagy-Küküllő 
Horgászegyesület legutóbbi ak-
ciója: saját források hiányában 
gyűjtést szerveztek, a pénzből 
pedig újabb száz kilogramm ha-
lat telepítettek.

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

Pénzgyűjtési akciót szerve-
zett a Nagy-Küküllő Hor-
gászegyesület. Mint koráb-

ban hírül adtuk, a múlt év során 
számos telepítési megmozdulásuk 
volt, amelyekkel azonban kimerí-
tették anyagi forrásaikat, így re-
mélték, a további hasonló akció-
ikba természetbarátok, horgászok 
is besegítenek.

– Újból bebizonyosodott, 
hogy kis összefogással nagy dolgo-
kat lehet megvalósítani – hangsú-
lyozták az egyesület lelkes tagjai, 
alapemberei. – Amint az utolsó 
telepítésre szánt sebes pisztrángot 
is elengedtük a Nagy-Küküllőbe, 
nyomban gondolkozni kezdtünk 
azon, hogy a laposnyai pisztráng-
telepen maradt még hal bőven, 
melyekről szintén gondoskod-
nunk kellene. Tudtuk, hogy a 
horgászegyesületünk telepítésekre 
szánt tartalékait használta a halak 
megvásárlására, így nem maradt 
más lehetőségünk, mint valaho-
gyan támogatókat szerezzünk – 
fűzték hozzá.

Mint mondták, ezek után jött 
az ötlet, hogy vannak olyan hor-
gászbarátok, akiknek szintén szív-

ügyük a Nagy-Küküllő halállo-
mányának feljavítása, megőrzése. 

– Reméltük, vállalkozásaiknál 
maradt még támogatási keret, így 
rövidesen kellemesen csalódtunk, 
amint néhány óra elteltével, és 
néhány telefonhívás után össze-
sítettük az ígéreteket. Már az első 

napon összegyűlt nagyjából 100 
kilogramm halra elég pénz, ame-
lyet a következő napokban to-
vábbi támogatók bővítettek, így 
rövidesen újra elindulhatott az 
egyesületünk autója a Görgényi-
havasokból a sebes pisztrángok-
ból álló rakományával.

Azt is megtudtuk, hogy a leg-
utóbb beszerzett halak átlagos 
hossza 35–45 centiméter. Mint 
a telepítők elmondták, a „meg-
mentett” halak mind életerős 
egyedek voltak, amelyek a fo-
lyóba eresztéskor úgy álltak be a 
sodrásba, mintha eddigi életüket 
is vadvízben töltötték volna. A pi-
ros pettyesek legnagyobb részét a 
Nagy-Küküllő C and R szakaszán 
engedték szabadon, hiszen – mint 
a témában jártasak hangsúlyozták 
– ezen a részen a szigorúbb hor-
gászrendnek és a gyakori ellen-
őrzésnek köszönhetően nagyobb 
esélyük van a matuzsálemkor el-
éréséhez. A folyóba szánt meny-
nyiség elengedése után ugyanak-
kor néhány vedernyi halat felszál-
lítottak a Sikaszó patakhoz, majd 
a megmaradt, körülbelül 50 ki-
logrammnyi sebest a zeteváraljai 
víztározóban helyezték el.

– Ezek után nincs más dol-
gunk, mint bízni abban, hogy a 
jövevények képesek lesznek egész-
ségesen fejlődni vizeinkben, és 
jövő ősszel, sikeres szaporodással 
hálálják meg megváltásukat. Ter-
mészetesen, ehhez nem elég csak 
bízni, hanem tenni is kell valamit: 
az egyesület őrködjön felettük, a 
sporthorgászok vigyázzanak rá-
juk, és az orvhalászok óvakodja-
nak tőlük! – üzenték az egyesület 
vezetői, akik köszönik mindazok 
támogatását, akik pénzt áldoztak 
a telepítésre, és minden sporthor-
gásznak azt kívánják, a jövőben 
sok kellemes percet szerezzenek 
számukra ezek a gyönyörű raga-
dozók.

az új év beálltával a legtöbb 
család megválik a karácsony-
fáktól. ezek a szemétben köt-
nek ki, s miután összegyűjtik, 
a székelyudvarhelyi sportpálya 
melletti kazánban égetik el.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tikosi László, a polgár-
mesteri hivatal műszaki 
igazgatója a Hargita Népe 

Udvarhelynek kifejtette, a kido-
bott fenyőfákat az AVE Hargita 
gyűjti össze és szállítja a futballpá-
lya régi lelátója mögé, majd a hely-
színen levő fáskazánban égetik el 
őket. Tikosi elmondta, korábban 
a Cekend -tetőre szállították a fa-
anyagot, ez viszont a távolság miatt 
sokba kerül a városnak. „Az Urbana 
Rt.-nek nincs megfelelő berende-
zése, hogy a biomasszás kazánhoz 
megfelelő őrleményt tudjon elő-
állítani” – mondta az igazgató. A 
lelátók alatti vízhálózati rendszert 
folyamatosan fűteni kell, külön-
ben elfagynak a vezetékek. Ebből 
a rendszerből kapja a meleg vizet 
az asztalitenisz-terem, valamint 
a sportszálló is.

Ráduly Mihály, az Urbana Rt. 
igazgatója kérdésünkre elmondta, 
az AVE-sok bedarálják a kido-
bott fákat, csakhogy a berendezés 
túlságosan darabosra készíti, ezért 
a Bethlen negyedi biomasszás ka-
zánhoz alkalmatlan. „Abban ma-
radtunk, ha apróbbra őrlik a fát, 
szívesen átvesszük az őrleményt. 
Ez még nem történt meg, nekünk 
pedig nincs megfelelő berendezé-
sünk” – fogalmazott Ráduly.

Szívügyük. Újabb száz kilogramm halat telepítettek 

a Hét Kérdése  Meg lehet élni egy átlagfizetésből?

Semmiképp nem lehet 
napjainkban egy átlagfizetés-
ből normális életmódot foly-
tatni. Bár nyugdíjas vagyok, 
és nem kell annyi sok min-
denre költenem, úgy gon-
dolom, egy fiatal párnak, aki 
gyereket nevel, annak igenis 
szüksége van a nagyobb fize-
tésre, a mostani átlagfizetés 
legalább kétszeresére.

Nehezen. Két-három 
átlagfizetés kellene ahhoz, 
hogy nyugodtan tudja élni az 
ember a mindennapjait. Az 
lenne a normális, hogy min-
denki annyi pénzt kapjon, 
amiből a költségek rendezése 
után évente egy kirándulásra is 
marad, és ezek mellett minden 
hónapban kevés megtakarított 
pénzzel is számolhat.

Úgy gondolom, hogy a 
mostani átlagfizetésből nem 
lehet nyugodt, normális éle-
tet élni, éppen hogy kitart egy 
hónapig. Nem azt mondom, 
hogy a többszörösére lenne 
szükség, viszont minimum 
pár száz lejjel több kellene a 
nyugodt élet biztosítására. 
Sajnos Romániában nagyon 
alacsonyak a bérek.

Szerintem nem. Leg-
alább a kétszerese kellene 
ahhoz, hogy a számlákat ki 
lehessen fizetni, és még ma-
radjon is. Akinek gyereke 
van, annak az iskoláztatáson 
is gondolkodni kell, így te-
hát egy átlagfizetés mellett 
kirándulásról szó sem eshet. 
Nekem van egy kislányom, 
tudom, miről beszélek.

Bodó Erzsébet, 
62 éves, nyugdíjas

Kolumbán László, 
47 éves, ügynök

Szabó Tímea, 
22 éves, pincér

Bálint Szilvia, 
32 éves, elárusító
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> Huszárakadémia ötödször. Hargita 
és Maros megyében több olyan huszáralaku-
lat is működik, amely a 15. Mátyás Huszár-
ezred hagyományait őrzi: Marossárpatakon, 
Szovátán, Kápolnásfaluban, Csíkszeredá-
ban, és most már Székelyderzsben is. Zoltáni 
Csaba székelyderzsi polgármester a tavalyi 
év egyik érdekességeként említi a helyi Má-
tyás Huszárcsapat megalakulását, amely öt 
taggal jött létre hagyományőrzés céljából. 
Tagjai átvették a Pro Derzs Ifjúsági Alapít-
ványt, és a Civitas Alapítvány segítségével 
sikeres pályázatot nyertek a magyarországi 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásán. A 
huszáregyesület ezúton is felhívást tesz köz-

zé, miszerint várják soraikba az új tagokat. A 
huszárok éves találkozóját, az erdélyi katonai 
hagyományőrző elméleti képzést – a huszár-
akadémiát – általában januárban vagy feb-
ruár elején tartják. Tavaly Homoródfürdőn 
már negyedik alkalommal gyűltek össze, a 
találkozón a székelyföldi huszárok mellett 
a magyarországi hagyományőrzők is részt 
vettek, vezérkarukkal együtt. Györfi Árpád-
tól, a székelyudvarhelyi Hagyományőrző 
Székely Huszárezred Egyesület alelnökétől 
megtudtuk, az idei huszárakadémia házigaz-
da szerepét a gyergyószentmiklósi hagyo-
mányőrzők vállalták el, a találkozót január 
20-án Marosfőn szervezik.

Január végéig karantént ren-
delt el a Hargita Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hivatal Felsősófalván, 
miután veszett róka harapá-
sától egy kutyára terjedt át a 
betegség. Székelykeresztúron 
trichinellával fertőzött vaddisz-
nót ejtettek el.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Felsősófalván harminc napos 
„házi őrizetben” vannak az 
ebek, szárnyasok, miután 

az év végén a Hargita Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hivatal munkatársai a ve-
szettség jeleit fedezték fel egy ku-
tyánál. A vizsgálatok során bebi-
zonyosodott a négylábú betegsé-
ge: az állat feltehetően egy veszett 
róka harapásától fertőződött meg. 
„Egyelőre az állatoknak se ki, se 
be, harminc napos karantént ren-
deltünk el a településen” – nyilat-
kozta a Hargita Népe Udvarhely 
kérdésére dr. Püsök László. Az ál-

lategészségügyi és élelmiszerbiz-
tonsági hivatal sajtószóvivője azt 
mondja, nem kell járványveszély-
től tartani, mert a jelenleg gondos 
megfigyelés alatt tartott ebeket 
november folyamán oltották be 
veszettség ellen. „Szerencsére más 
háziállat nincs az udvaron, így 
remélhetőleg a fertőzött kutya 
nem terjesztette a kórt” – mondja 
Püsök. Udvarhelyszéken utoljára 
Bencédben rendeltek el karan-
tént tavaly tavasszal, a sajtószóvi-
vő szerint a veszettség leggyakrab-
ban a csíki térségben üti fel a fejét. 
Rendszerint a rókák a ludasok 

ebben, bár Püsök szerint immár 
nem lehet ok az aggodalomra: a 
„ravaszdikat” tavaly két ízben is 
beetették az oltóanyagot tartal-
mazó csalikkal. „Előbb kézzel he-
lyeztünk el csalikat a rókalyukak 
előtt, majd repülőről is rendesen 
megszórtuk a hegygerinceket.” A 
2008/55-ös kormányhatározat 
értelmében – egy tízéves euró-
pai uniós projekt keretében – tíz 
éven keresztül évi kétszer szórnak 
csalikat, egyelőre csak az ország 
tizenhat megyéjében. Püsök sze-
rint külalakra úgy kell elképzelni 
a csalit, mint egy csokoládédara-
bot. Belsejében halliszt van, ami 
nagyon vonzza a rókákat.

Trichinellás vaddisznó 
Keresztúron
Január harmadikán három, 

a Szalon Vadásztársulat terüle-
tén elejtett vaddisznót vittek be 
vizsgálatra az állategészségügyi 
és élelmiszerbiztonsági hiva-
talhoz – egyikben trichinellás 
fertőzés nyomaira bukkantak a 

szakemberek. Az állatot elko-
bozták, majd elégették. „A vad-
disznóhúst kötelező trichinella 
és sertéspestis ellen bevizsgáltat-
ni, addig nem szabad fogyaszta-
ni belőle” – hívja fel a figyelmet 
Püsök László. „Házi sertés eseté-
ben csak a trichinellát vizsgáljuk, 
ha viszont családi fogyasztásra 
vágnak sertést, akkor ez sem 
kötelező, mindenki saját felelős-
ségére cselekszik.” A trichinella 
rendszerint az izomba fészkeli be 
magát, de eljuthat a szívizomig 
is, s ez pedig Püsök szerint „felér 
egy infarktussal.”

Országos szinten 465, Hargita 
megyéből 38, Udvarhelyszékről 
18 település pályázott a kultú-
rotthonok építésére, felújításá-
ra és felszerelésére vonatkozó 
kormányprogramra, legsike-
resebben Parajd és Lövéte. A 
tizennyólc udvarhelyszéki be-
nevezésből tizenhármat sikere-
sen bíráltak el, a pénzek folyó-
sítása idén kezdődik.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Még tavaly áprilisban jelent 
meg a Hivatalos Köz-
lönyben a kultúrotthonok 

építésére, felújítására és felszerelésére 
vonatkozó kormányprogram. A Re-
gionális Fejlesztési és Turisztikai Mi-
nisztérium által koordinált, az Or-
szágos Befektetési Társaság (CNI) 
által pénzelt és kivitelezett program 
pályázási procedurája meglehetősen 
egyszerűnek bizonyult, így nem vé-
letlen, hogy országos szinten meg-
lehetősen sok önkormányzat élt a 
lehetőséggel, összesen 465 pályázat 
érkezett be. Megyékre lebontva 
azonban már lényeges különbsége-
ket tapasztalhatunk, a legtöbb be-
nevezés Maros megyéből érkezett, 
számszerint 56, de előkelő helyen 
találjuk Hargita megyét is, ahonnan 
38 település reménykedhet abban, 
hogy új, avagy megújult kultúrháza 
lesz a jövőben. Az ellenkező pólu-
son Fehér, Konstanca, Teleorman 
és Dâmboviţa megyéket találjuk 2-2 
nevezéssel. Botoşani és Mehedinţi 
megyéből 3-3, Szatmár megyéből 
4, Máramaros, Hunyad és Dolj me-
gyékből pedig 5-5 pályázat érkezett, 
de Kovászna sem büszkélkedhet a 
maga 6 benevezésével. 

Parajd az országos első
– Dicséretes ez a nagy érdeklő-

dés és hogy ilyen sokan pályáztak a 
megyéből, de talán nem véletlen. Ez 
ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy 
vannak kulturális hagyományaink, 
hanem azért is hogy van igény ezek 
ápolására – vélekedik Bokor Sándor 
parajdi polgármester. A sóvidéki te-
lepülés a Petőfi Sándor nevét viselő 
kultúrotthona felújítására és bizo-
nyos felszerelések vásárlására adta le 
pályázatát, melynek összértéke 625 
000 lej (áfa nélkül), ennek felét pe-
dig a parajdi önkormányzat önrész-

ként vállalta, ennek is köszönhető, 
hogy a pályázatok elbírálását köve-
tően a legmagasabb értékelést kap-
ta, 90 ponttal az országos lista élén 
található.

Lövéte is dobogós
Lázár Zoltán lövétei polgármes-

ter nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé, mint hogy visszaállítsa a telepü-
lés régi utcaképét. A Hargita megyei 
tanács által nyújtott 50 ezer lejes tá-
mogatással tavaly sikerült véghezvin-
ni a tájház és a könyvtár épületének 
teljes külső felújítását. Az idei tervek 
között szerepel a helyi kultúrotthon 
rehabilitása, ennek megfelelően je-
lentkeztek is az Országos Befektetési 
Társaság pályázatára, Lázár Zoltán 
úgy véli, sikerrel. Nos, a település-
vezető joggal reménykedik, 87,76 
pontjával Lövéte második a megyei, 
és harmadik az országos listán.

A pályázati lehetőségre Kele-
men Hunor kulturális miniszter 
tanácsosa, Novák Levente hívta fel 
a Hargita megyei önkormányzatok 
figyelmét. Tőle tudtuk meg, hogy 
amennyiben az elbíráló bizottság 
legalább 50 ponttal értékelt egy pá-
lyázatot, az nyertesnek tekinthető. 
Udvarhelyszéki szemszögből ez azt 
jelenti, hogy tizenöt nyertes pályá-
zatunk van, ugyanakkor három, 
Farkaslaka községhez tartozó tele-
pülés (Kecset, Pálfalva és Bogárfal-
va) esetében alig 0,4 pont hiányzott 
ahhoz, hogy sikeres elbírálásban 
részesüljenek. Ami a finanszírozási 
prioritást illeti, ez nem feltétlenül a 
pontszám nagyságának függvényé-

ben, hanem az önkormányzatok ál-
tal elkészített energetikai, technikai, 
megvalósíthatósági tanulmányok 
leadásának sorrendjében történik.  
– Amint az Országos Befektetési 
Társaság megkapja a kultúrotthon-
ok szükséges dokumentációját, azt 
a munkálatot elméletileg finanszí-
rozzák is. Tavaly erre nem volt lehe-
tőség, mert volt elegendő pénzkeret, 
de idén már több pályázat esetében 
megkezdődik a pénzek folyósítása – 
árulta el Novák Levente miniszteri 
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VeszeTT rókA HArAPOTT kUTyáT

Karantén Felsősófalván
kULTúrOTTHOnOk FeLújíTásárA PáLyázTAk

Országos dobogón Parajd és Lövéte

Nem kért a csaliból. Tavaly Bencédben okozott pánikot egy veszett róka fotó: balázs attila

Kulturális hagyományaink és kultúrotthonaink is ápolásra szorulnak fotó: szász csaba

Az udvarhelyszéki 
pályázatok elbírálási 
pontszáma

Parajd  90
Lövéte  87,7
Homoródalmás  76
Máréfalva  73
Korond  72
Siménfalva  68
Pálpataka (Korond) 67
Kápolnás  59
Farkaslaka  59
Tibód (Oroszhegy) 59,4
Székelyderzs  57
Kisgalambfalva  56
Muzsna (Derzs)  52
Homoródszentpéter  52 
(Homoródszentmárton)
-------------------------------------
Kecset (Farkaslaka) 49,6 
Pálfalva (Farkaslaka) 49,6 
Bogárfalva (Farkaslaka) 49,6 
Gagy (Szentábrahám)  46
Szentábrahám  46
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Külön jelöltet indítanaK Hargita megyében

EMNP: alakuló
kongresszus Csíkszeredában
Csíkszeredában február végén 
tartja alakuló kongresszusát az 
erdélyi magyar néppárt (emnP) 
– tolmácsolta csütörtökön Kolozs-
váron toró tibor, a politikai alaku-
lat megbízott elnöke a néppárt 
ideiglenes vezetőségének dönté-
sét. a kongresszuson elfogadják 
az emnP szervezeti felépítését és 
működési szabályzatát, valamint a 
párt programját, a legérdekesebb 
pontnak viszont az idei választási 
év prioritásainak meghatározása 
bizonyulhat majd. 

HN-információ

Csíkszeredában tartják az 
EMNP alakuló kongresz-
szusát, az esemény idő-

pontja február 25-e – jelentette 
be Toró Tibor, a platform ideig-
lenes megbízott elnöke. Jelezte 
ugyanakkor, hogy a kongresszus 
megszervezéséig az alakulat meg-
szilárdításán dolgoznak: janu-
árban folytatják a helyi EMNP-
szervezetek megalakítását, febru-
árban pedig a párt területi szer-
vezetei jönnek létre. A megbízott 
elnök megjegyezte: a párttörvény 
értelmében az önkormányzatok 
kötelesek székházat biztosítani a 
helyi szervezetek számára, a Nép-
párt igényléseire viszont csak el-
vétve érkezett eddig válasz. 

– A válaszok nyilván nem 
biztatóak, nem sietnek az önkor-
mányzatok irodához juttatni a 

Néppártot – fogalmazott Toró. 
Ismételten megerősítette ugyan-
akkor a korábban lapunkkal is közölt 
információt: a Néppárt fokozottan 
készül az időközi választásokra, a 
Hargita megyei választókerületben 
pedig önálló jelöltet állítanak.

– Az etnikai arányoknak kö-
szönhetően Székelyföldön nincs 
veszélyben a magyar képviselet, 
sőt a verseny serkent és munkára 
késztet – jelentette ki, ismét meg-
jegyezve: a jogszabályi háttér ku-
sza, de az EMNP értelmezésében 
törvényesen indíthatnak önálló 
jelöltet. Toró az EMNP-t „az ér-
dekérvényesítés egy új eszközé-
nek” nevezte, amelyet az alakuló 
kongresszus gesztusával „a közös-
ség kezébe” adnak.

társadalom

Hirdetés

toró: Hargita megyében saját jelölttel

a CsíKi széKely múzeum vártörténeti Kiállítására HangolnaK

Elérhetők a filmelőzetesek

a kút titkai, valamint a lakoma 
című kisfilmek félperces előze-
tesét tette elérhetővé a Csíki 
székely múzeum a Facebook 
közösségi oldalon. a tetszés-
nyilvánítások látványos gyara-
podása is jelzi, hogy a tavasz 
végére esedékes vártörténeti 
kiállításra és újszerű elemeire 
sokan kíváncsiak.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Lassan a megvalósítás közép-
ső szakaszába érünk: elké-
szültek a kiállítás nagyobb 

szerkezeti elemei, ebben a hónap-

ban érkeznek Magyarországról 
a vitrinek. A kiállítandó tárgyak 
installálása, feliratozása, a termek 
berendezése, az imázs kitalálása 
lesz majd az utolsó szakasz – rész-
letezte megkeresésünkre a késő ta-
vaszra beharangozott vártörténeti 
kiállítás kapcsán Gyarmati Zsolt. 
A múzeum igazgatója elmondta, 
A kút titkai és A lakoma című kis-
filmek, amelyek előzetese pár nap-
ja elérhető az interneten, szervesen 
kapcsolódnak majd a kiállításhoz: 
az előző egy lehetséges történetet 
mutat be azoknak a tárgyaknak 
az útjáról, amelyeket a múzeum 
munkatársai a belső kútban, illet-

ve latrinában találtak; A lakoma 
című alkotás pedig egy 18. századi 
laktanya konyhájának működését 
mutatja be, érzékeltetve a konyhai 
személyzet hierarchiáját, illetve a 
korra jellemző étkeket, ínycsiklan-
dó fogásokat tálalva. 

A tavaszra ígért új állandó kiál-
lítás a Mikó-vár 17. és 18. századi 
történetét a régészet és művészet-
történet szemszögéből hivatott 
bemutatni a keleti szárny (a bejárat-
tól balra) földszinti termeiben. Itt 
többek között egy kutat és egy vé-
cét tártak fel. Emellett látható lesz 
majd a konyha, a lovagterem, illetve 
az ínyencségekkel teli kamra is.

új érdeKvédelmi szövetség alaPításán dolgoznaK

Munkaszolgálatosok jelentkezését várják
Kezdeményező bizottságot, a 
ké sőbbiekben pedig a Volt Kény
szer munkaszolgálatos Katonák 
szö vetségét szeretnék megalapí-
tani az 1961 és 1989 között kény-
szermunkát végzők körében, a 
korábbi szövetség mintájára.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kezdeményező bizottság 
meg alakítására törekszik az 
RMDSZ Csíkszereda Vá-

rosi Szervezete az 1961 és 1989 kö-
zött, a katonai idő alatt munkaszolgá-
latot teljesítők körében. A kezdemé-
nyező, Veress Dávid érdeklődésünk-
re elmondta, hogy még 2000 márci-
usában Csíkszeredában megalakult 
a Volt Kényszermunkaszolgálatos 
Katonák Szövetsége, azzal a  céllal, 
hogy az érintett személyek jogilag is 
erkölcsi  és  anyagi   kárpótlást köve-
telhessenek a jogállam kormányától  
az annak idején elvégzett, de ki nem 
fizetett munkabérükért. Ez a kezde-
ményezés az 1950 és 1961 között 
munkaszolgálatot teljesítő katoná-
kat tömörítette, és 2000. június 8-án 
jegyezték be a bíróságon. 

– Ennek a működő szövetségnek 

a mintájára határoztam el, hogy az 
1961 és 1989 között munkaszolgála-
tot teljesítők körében is létre kell hoz-
ni ezt a társulást. Buzogány Dénest, 
a Volt Kényszermunkaszolgálatos 
Katonák Szövetségének elnökét ke-
restem fel, aki jogszerűnek ítélte a 
felvetésemet, ugyanakkor tapasztalati  
segítségét is ajánlotta a kezdeménye-
ző  bizottság mielőbbi  létrehozását 
illetően – számolt be Veress. 

– A kezdeményezés a parla-
ment által elfogadott 309/2002-es 
törvényt veszi alapul, amely  elis-

merte a jelzett időszakban munka-
szolgálatot teljesítő személyek er-
kölcsi és anyagi kárpótlásának jo-
gos követelését. A törvény többek 
között kitér a kedvezményes orvosi 
ellátásra, a rádió- és tv-illeték alóli 
mentesülésre, és azt is pontosítja, 
hogy ezeket a kedvezményeket a 
túlélő házastárs is igénybe veheti – 
tette hozzá. 

Az utóbbi években az ingye-
nes jogi tanácsadás megszervezé-
se mellett az érintett személyek 
tagsági díjának a beszedését a szö-
vetség elnöke, Buzogány Dénes 
kérésére az RMDSZ Csíkszereda 
Városi Szervezete és Kelemen Hu-
nor képviselő irodája is felvállalta. 
Többen érdeklődtek, azok is, akik 
nem ebben az időszakban teljesí-
tettek munkaszolgálatot – részle-
tezte Veress. 

– Bár a felhívás a sajtóban 
még csak egy napja jelent meg, a 
mai nap folyamán eddig mintegy 
negyvenen jelentkeztek, folya-
matosan csöngött a telefonunk a 
tegnapi nap folyamán. Ez egyér-
telműen mutatja, hogy igény van 
az újabb szövetség megalapítására 
– fogalmazott.

Veress dávid fotó: mihály lászló / archív

A lakoma című film forgatásán. Egy nagyszabású állandó kiállítás beharangozója fotó: mihály lászló / archív



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Szigetelés, fűtés, alternatív dolgok – 8. oldal] n [„Kultúránk ne csorbuljon, hanem gazdagodjon” – 10. oldal] 

Rács, 2006, videoinstalláció

B ukta Imre nevével először több mint harminc 
évvel ezelőtt találkoztam egy katalógusban, még 
Marosvásárhelyen. A falusiasan öltözött, ugyan-
akkor micisapkát viselő, azaz „szakadt” mező-

gazdasági munkásnak álcázott művész egy furcsán felszarva-
zott traktorféleségen lovagolt. 

Mi akkori, kortársnak tudott művészetért (minimalizmus, 
konceptualizmus stb.) rajongó fiatalok, kézről kézre adtuk, ér-
deklődve forgattuk az addig ismeretlen nevű, lepukkant falu 
ihlette, addig soha nem hallott, kissé komikus nevű művész 
műveiről tudósító füzetet.

Benne a reprodukciók, a falu kollektív elidegenedésé-
nek, közös kelet-európai élményként általunk is jól ismert, 
agrárproletár világ dohos levegőjét árasztották. Ami viszont 
zavarba hozóan új volt bennük, az a könnyedségük. A téma 
nehézkessége ellenére is áradó frissességük, minden bizony-
nyal az akkor nálunkfelé még alig ismert, nyilvános terekben, 
nem vagy csak szigorúan szűk körben használt, kortárs mű-
vészeti műfajok újdonságának volt köszönhető. Az installá-

ció, az akciófotó, process art stb. egy távoli világ, a Nyugat 
művészi eszközei voltak, és amelyek a Bukta-művek tema-
tikájának húsbavágó evilágiságán keresztül egyszerre közel 
kerültek. Ezek az új, később a neo- vagy transzavangárdba 
sorolt kifejezési formák az önkifejezési igyekezetünknek, az 
elavult művészeti kánon elleni lázadozó, generációs életér-
zéseinknek érvényes lehetőségeket, megoldásokat kínáltak. 
Politikai bátorságot is éreztünk bennük: hiszen Bukta művei 
tárgyukban az akkor már csőd szélén levő tsz („kollektív”) 
gazdaságokról adtak hírt, azokról az agráripari üzemekről, 
amelyekről annak idején, a budapesti rádióban, nap mint 
nap, mint az Európa-szerte sikeres magyar mezőgazdasági 
modell egységeiről tudósítottak. 

Rám, gyermekkorom legszebb napjait falun töltött városi 
fiatalra, azok a vidéki környezetben fogant képek személyesen 
is nagy hatással voltak. Ismert fényeket, levegőt és illatokat 
idéztek fel, de teljesen másképp, mint ahogy azzal addig kép-
zőművészeti alkotásokon találkoztam. Ezek a képek addig so-
hasem tapasztalt közvetlenséggel idézték a vidékiség légkörét. 

A rét és a tej illata mellett nemcsak a trágya-, de a petróleum- 
és gumicsizmaszagot is felidézték.

Bukta műveivel való közvetlen találkozásra viszont alkal-
mam először a Szentendrei Képtárban adódott, a kilencvenes 
évek elején. Derékfájdítóan alacsonyan kiállított tucatnyi 
petróleumlámpa átható bűzében-szagában, (fojtó) illatában 
és fényénél kiállított, tulajdonosainak fényképei láttán vált 
bizonyossággá, hogy a műveinek kiapadhatatlan témájául 
kínálkozó szülőfaluja, Mezőszemere nem egy csak a művész 
gyermekkori emlékképeiből táplálkozó fiktív világ, hanem 
egy nagyon is létező tipikus kis falu, valahol a jellemzően nem 
turisták által látogatott vidéki lakóhelyek Magyarországán. 
Attól kezdve számomra az ott átélt Mezőszemere volt – ha a 
maga konkrét egyediségében még ismeretlenül is, de a hozzá 
hasonló falvak, községek, tanyák és poros-sáros mezővárosok 
sokaságát képviselő – nagybetűs VIDÉKI MAGYAROR-
SZÁG. Egy érett, érvényes művészi pálya, egyszerre jelképes 
és érzéki tárgy-, kép- és cselekvésjelenet-alkotó világának ih-
letője, melynek felismerésében felsejlett a magyar művészet 
sajátosságát, kultúránk egyediségének értékeit fenntartó, el-
nyomorítottságában és a kifosztottságában is kifogyhatatlan 
szűkebb haza képe, mely egyre fontosabb helyet követelt egy-
személyes belső szellemi, lelki Európámban. 

Azóta szinte naprakészen volt alkalmam követni életmű-
vének alakulását, abban a megtiszteltetésben is részesedve, 
hogy többször rendezhettem, vagy nyithattam meg egyéni 
kiállítását, megismerhettem alkotói környezetét.

Bukta Imre nemcsak kivételesen karakteres, de minden 
egyes alkotás egyedi sajátosságaiban megsokszorozódó, mű-
fajilag is szerteágazóan gazdag életművét a közvetlen előttem 
járó kortárs magyar művésznemzedék legfontosabb alkotói 
teljesítményének tartom nemcsak határozott identitást mu-
tató világa, hanem stabil erkölcsisége, formai könnyedsége, 
szabad, mindig eleven és eredeti szellemisége miatt is. 

Az a képzőművész magatartás, az a szellemiség, amely a 
magyar, de mondhatnám tágabb összefüggésben is, a kelet-
közép-európai vidéki életet emeli be a kortárs képzőművészet 
porondjára, és amit ma a magyar kultúrában Bukta Imre művé-
szete képvisel a legkarakteresebben és legnagyobb súllyal, meg-
ítélésem szerint nem kap elegendő teret.

folytatás a 9. oldalon

Nemrégiben a sepsiszentgyörgyi közönség láthatta Bukta Imre alkotásait. 
A magyarországi művész székelyudvarhelyi méltatója, Vécsi Nagy Zoltán szerint 
értéket talál, láttat és teremt. Ott, ahol él, ahová eljut, abból, amiből és ahogyan 

lehet. A valamikor voltból, a nincsből, a talán leszből, a valahol esetleg még 
meglevőből. Néha a valóság mögötti igazságokra mutatva. Máskor a kézzelfog
hatót a napi dolgok fölé, meseivé emelve. A hiányzó jót, a csorbát szenvedett 

igazat és szépet, a valamikor volt egészet láttatja. Európaiul magyarként.

Bukta Imre humorral átitatott 
kritikus látásmódja
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Szigetelés, 
fűtés, 

alternatív dolgok
jól megépített parasztház mai kortárs épület-
gépészeti szemmel nézve is nagyon kifinomult 
megoldásokat tartalmaz. Hátat fordít az ural-
kodó szélnek, hátsó oldalára nem tettek ab-

lakot – kivéve a kamraablakot. A tető messze kinyúlik a 
tornác fölé, nyáron a magas napjárásnál árnyékot tart, de 
télen alá tud sütni a nap.

Persze mai szemmel nézve ezek a házak nem működ-
nek tökéletesen, de a bennük bevált hasznos tapasztalato-
kat akartam továbbéltetni a házamban, és ugyanakkor a 
mai modern, környezettudatos épületgépészet előnyeivel 
is élni szerettem volna.

A külső falak hőszigetelésével és az egészséges belső 
klímával kapcsolatban gyakran emlegetik a „lélegző” falak 
követelményét. Lehet jó megoldásokat találni faházak szige-
telésére, érdemes építésszel és épületgépésszel konzultálni. A 
házamon kívülről nem voltak olyan vakolatdíszek, amelye-
ket érdemes lett volna megőrizni, így a ház kívülről szigete-
lődött, egyelőre tizenöt centi vastag táblás ásványi gyapottal. 
Hátravan az átszellőztetett homlokzat kialakítása.

Alapvető kritérium volt a tervezésnél, hogy a házam 
elérhető árú minta kell legyen, amit egy Székelyföldön élő 
átlagember is meg tud valósítani, ezért köztes technológi-
ákkal próbálkozom, amikkel számottevő energia-megtaka-
rítást lehet elérni. A nappalinak óriási ablaka van, délnek 
fordítva. Igaz, ezt részben téli napfordulókor az előtte álló 
ház beárnyékolja, de tavasszal és ősszel, amikor besüt a nap, 
jólesően melegíti a házat a háromrétegű, két levegőréteget 
befogó termopan ablak. Nyáron persze a kelleténél több 
meleget hoz be. És hideg téli éjszakákon pedig jóval több 
energiát veszít, mint a jól szigetelt falak. De: nyáron, ha 
kell, kívülről egy elhúzható faráccsal fogom árnyékolni. 
Télen pedig éjszakára belülről fogom részben szigetelni 
egy vastagabb függönnyel. Mindenképp a lehető legtöbb 
napenergiát szerettem volna hasznosítani, ezért jónak tar-
tom ezt a megoldást, és hideg téli napon is, ha a nap süt, ér-
ződik bent a melege. Másik apró trükk: a nagy ablak előtti 
padló egy sávja téglaburkolat. A nap rásütve felmelegíti, 
éjszaka pedig lassan hűl ki. A házhoz toldott külső doboz 
felső fele az üvegezett falusi verandák logikáját követi, azt 
gondoltam tovább.

A homlokzatot kívülről még nem fejeztük be, ide 
sörkollektor kerül – azaz egy olyan, házilag készített, üres 
sörösdobozokból megépített hőelnyelő felülettel ellátott 
légkollektor –, amely csekély napsütés esetén is légfűtést 
biztosít, hasznosítva az őszi és tavaszi, esetenként a téli 
napsütést is. A tetőtér nagyon vastagon szigetelt, így egy 
kisebb teljesítményű vizesblokkos kandalló ki tudja fűte-
ni a házat. Ugyanakkor a helyén megőrzött csempekályha 
szükségmegoldás, ha elveszik a villanyt...

Köllő Miklós

lég széles körben ismert, hogy XIII. Ger-
gely pápa ki akarta igazítani a Caesar-féle 
naptár szökőév-számításra vonatkozó hi-
báit, ezért 1582-ben elrendelte, hogy ok-

tóber 4-e után 15-e következzék a naptárban, ugyanis 
majdnem tizenegy napos szakadék keletkezett a szö-
kőév kiszámításánál. Ezt a pápai rendeletet a görög-
keleti vallásúak nem fogadták el, ezért náluk Jézus 
születésének napja, a karácsony, továbbra is január 
6-a maradt. A római egyház viszont január 6-án Jézus 
megkeresztelését kezdte ünnepelni. Amint Bod Péter 
erdélyi egyház- és irodalomtörténész írta: Vízkereszt-
nek nevezték a magyarok Krisztus vízzel való megke-
resztelésének emlékezetére...

A Háromkirályok tulajdonképpen pontosan ér-
keztek ajándékaikkal Jézus születésére Betlehembe, 
csakhogy a naptárbeli eltolódás miatt nálunk, nyu-
gati keresztényeknél akkor Vízkereszt ünnepe van a 
Háromkirályokkal egyszerre.

Nyelvtörténeti, illetve névtani munkákból tudjuk, 
hogy nemcsak a vízszentelés volt szokásban akkor, hanem 
például Budaörsön kenyeret, sót, hagymát, almát, sőt kré-
tát is vittek a templomba megszentelés végett. A gazda – a 
ház ura – a templomból hazamenet a krétával felírta a ka-
pura vagy az ajtóra a Háromkirályok nevének kezdőbetű-
it, a G.M.B.-t. Volt, ahol a házszentelést végző pap írta fel 
a kezdőbetűket az évszámmal együtt. Szakmai körökben 

régóta ismert dolog, hogy a Biblia nem nevezi nevükön 
a napkeleti bölcseket, csak a VIII. században alakult ki 
a legenda, mely szerint Gáspár, Menyhért/Menyhárt és 
Boldizsár volt a nevük. A legenda szerint ők bölcsekből 
királyokká lettek és felvették a keresztséget is. A Gáspár 
valószínű perzsa eredetű név, jelentése: kincset megőrző. 
A Menyhért a héber Melchiorból vezethető le, jelentése 
királyi lény. A magyarban előforduló Menyhárt változat 
talán a német Meinhard származéka. A Boldizsár asszír-
babilóniai eredetű, azt jelenti: Baal isten óvja életét (ezt a 
magyarázatot jobban tükrözi a név Baltazár változata).

Miért háromkirályok (így egybeírva)? Mert régebb, 
mintegy százötven-kétszáz évvel, a latin nyelv hatására 
elég gyakori volt a többes szám használata is a mennyi-
séget kifejező szavak után. Ezért mondjuk ma is például 
így: minden idők legnagyobb tudósa, minden körül-
mények közt, mindenszentek és háromkirályok (január 
6-án). Máskor viszont: három király. Például: Az ünne-
pélyen ott volt mind a három király.

Gáspár, Menyhárt, 
Boldizsár

E                     helyesen n Komoróczy György
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folytatás a 7. oldalról
Pedig meggyőződésem, hogy az a fajta eleven problémafelve-
tés, ami művészetének sajátja, mind szociális üzenetével, mind 
esztétikai alapkérdéseket felvető képi, formai világával, jelentős 
kohéziós ellenhatást tudna kifejteni az egyre inkább szerte-szét-
tartó kelet-európai, közelebbről magyar szellemi életünkre.  

Bukta Imre úgy képviseli műveiben, elkötelezett és tudatos 
módon, ellentétes előjelű forradalmi hevületek és diktatúrák, 
két háború, valamint különösen a gulyáskommunizmus és a 
rejtőzködő posztkommunizmus rontásaitól megnyomorodott 
sajátos magyar vidéki valóságot, hogy közben nem szegül szem-
be semmilyen, a világ nagyvárosainak galériáiból áradó expan-
zív, a kultúrát globális mederbe terelő megújulási szándékkal 
vagy egyetlen, a világ kortárs múzeumainak meghódítására 
szerveződő alkotói trenddel sem. Sőt többnyire éppen ezek a 
törekvések által generált vizuális kihívásokra reagál munkássá-
gában olyan természetességgel, ahogy azt munkáinak alanyai, 
többnyire falustársai is teszik, amikor a fogyasztói társadalom 
környezetükbe beáramló tárgy- és kultúrakínálatának egyes 
elemeit beépítik saját világukba, életükbe, még ha a kívülálló, 
a nagyvárosi kibic számára sokszor fura módon is, sőt az sem 
ritka, hogy eredeti rendeltetésével merő ellentétesen. 

Éppen ennek a művész mindennapi életét és művészetét 
egyaránt meghatározó világnak a hiteles képviseletéből leve-
zethető emberi és alkotói önazonosságából adódó erős karak-
terének köszönhető, hogy sokszor a világától teljesen idegen 
szakmai eljárásokat és az általuk sugallt friss szellemiséget szinte 
észrevehetetlenül tudja integrálni művészetébe. Napi alkotói 
gyakorlatába folyamatosan bevonja az egyre gyorsabban cse-
rélődő tendenciákat, a legújabb trendek filozófiájának kérdés-
feltevéseit, az új médiumok kínálta lehetőségeket. Ugyanakkor 
a maga összetéveszthetetlen humorával átitatott kritikus látás-
módjával felül is írja ezeket a kortárs globális gondolkodás- és 
közlésformákat, anélkül, hogy elvtelen tendenciózussággal üt-
köztetné az általa kétségtelenül személyes elfogultsággal is kép-
viselt regionálisan hagyományosokkal. 

Bukta hidat tud építeni nemcsak a jelen és a múlt jelenségei, 
de a közvetlenség és bizarrság alkotói ambícióit megtestesítő 
vizuális kreativitás primer megnyilvánulásai (a művészeti szak-
irodalomban „low”-nak nevezett), az akadémiák és múzeumok 
által szentesített, klasszikussá emelkedett („high”) művészeti 
formák, de ha úgy adódik, különböző történelmileg-földraj-
zilag, sőt egymástól szociálisan is elkülönülő kultúrák között 
is. Átjárókat, pallókat épít a különböző műfajok és műnemek, 
módszerek és magatartások, ízlések és képalkotói divatok kö-
zött, és amit külön fontosnak tartok, az így létrehívott nem 

mindennapi formai leleményeivel, ha kell, legmutatósabb alko-
tói bukfenceit is bevetve, mások számára is bejárható oda-vissza 
kirándulásokra, szellemi, honismereti túrákra csábít a különbö-
ző kulturális szintek és rétegkultúrák közötti köztes közegben. 

Eszköztárában azzal a személyességgel telített, emberi köz-
vetlenséget teremtő kommunikációs gyakorlattal találkozunk, 
ahogyan ezt legtöbbször a szélesebb nyilvánosság előtt ismeret-
len mesemondók, énekesek, rigmusköltők, faragók, festegetők, 
kézművesek, barkácsolók stb., a falvak, a vidéki kistelepülések 
kiválasztottsággal megáldott képviselői, tehetségei teszik szű-
kebb és tágabb környezetükben.

Éppen ezeken, a primer kifejező eszközökön keresztül sike-
rül alkotói világába és ezen keresztül  a kortárs művészeti galéri-

ákéba úgy bevonni a már-már elavulni látszó emberi, esztétikai 
értékeket, hogy az ezekhez könnyen tapadó, nosztalgikus viszo-
nyulásokat és hamis illúziókat leválasztja róluk.  

Ennek a nem mindennapi mutatványnak elengedhetet-
len feltétele az az alkotói magatartás is, amivel az őt inspiráló, 
többnyire szakadt, lepukkant, de egyben archaikus értékeket 
már csak töredékeiben konzerváló vidéki környezetben, a nyo-
masztó vagy legalábbis ellentmondásokkal terhelt jelenségeket, 
bár időnként szatirikusan, mégis mindig eleve elfogadóan, sőt 
időnként elfogódottsággal tudja megközelíteni. Miközben so-
kakhoz hasonlóan kételkedik a hagyományos értékek meglévő, 
még élő jelenlétében, mégis egyrészt ösztönösen, másrészt áll-
hatatos elkötelezettséggel keresi ezeket. 

Értéket talál, láttat és teremt. Ott, ahol él, ahová eljut, ab-
ból, amiből és ahogyan lehet. A valamikor voltból, a nincsből, a 
talán leszből, a valahol esetleg még meglevőből. Néha a valóság 
mögötti igazságokra mutatva. Máskor a kézzelfoghatót a napi 
dolgok fölé, meseivé emelve. 

A hiányzó jót, a csorbát szenvedett igazat és szépet, a vala-
mikor volt egészet láttatja. Európaiul magyarként.

Vécsi Nagy Zoltán

ikor leírom a címet, már belém is villan, tényleg 
az utolsó volt? Eleget éltem ahhoz, hogy néha 
ijedten tapasztaljam, az emberek nem tanulnak 
a levitézlett korokból, és rossz emlékű ideoló-

giák jelképei bújnak elő a múlt katakombáiból. Nem veszek 
mérget arra, hogy esetleg valamelyik hatalmon levő nem-
zeti párt ki nem verekszi a parlamentben a helységnevek 
román nyelvű használatát, vagy arra, hogy valamelyik helyi 
nemzeti székely, vagy székely nemzeti frakció újra nem indít 
folklórfesztivált ugyanazzal a címmel egy másik szabadtéri 
színpadon – mert a régi most egyházi tulajdonban van, és 
nyaranta kápolnául szolgál a zsögödfürdőieknek...

1989-ben május 27-re esett pünkösdszombat, ami-
kor a városvezetés, az ideológia karmesterei, az állambiz-
tonság civil ruhásai és a milícia egyenruhásai a tébolyig 
fokozott éberséggel és tenni akarással dolgoztak azért, 
hogy minél kevesebb hívő jusson ki a somlyói nyereg-
be a búcsúra, és azért, hogy akik mégis odamerészkedtek, 
azok is minél hamarabb kijussanak a város másik hegyol-
dalára, ahol mise helyett fesztivál, ima helyett nóta, ostya 
helyett mititéj, áhítat helyett pálinkás rütyütyüzés várta 
őket. Nem vagyok katolikus, mégis rossz érzéssel töltött 
el, hogy huszonhárom éven keresztül ez, az egész várost 
megmozgató program ellenrendezvénynek született és 
úgy is halt meg. Valami hasonló erdei népünnepélyre most 
is lenne igénye a lakosságnak a búcsú, illetve a búcsút meg-
előzően megszervezett rendezvények kötött szcenáriuma, 
az egyre inkább médiaeseménnyé tupírozott harsánysága 
mellett. Sok családi fényképünk készült ezeken a zsögödi 
majálisokon, szerettünk oda kigyalogolni, helyet keresni 
valahol a színpad környékén a domboldalon, állandóan 

ismerősökkel találkozni, beszélgetni, sorbaállni kakasért, 
léggömbbért, fagylaltért, vattacukorért – amikor a gyere-
kek kicsik voltak. Jó volt a mititéj a világ legjobb ízű mus-
tárjával, csúszott az egyetlen fajta sör, néha túlságosan is, 
ha rosszul kimosott olajosüvegbe palackozták.

Nem emlékszem, hogy egyetlen alkalmat is kihagytunk 
volna a huszonháromból. A fotók regisztrálták, hogyan vál-
toztunk évről évre, míg gyerekeink felnőttek és már csak 
kettesben üldögélünk a füvön. És azt is, hogyan változott 
meg a kijáró tömeg arculata, létszáma, viselkedése a két évti-
zed alatt. Furcsa volt megtapasztalni, hogy a hatvanas-het-
venes évek csendes, falusias nyugalmú és mozdulatlanságú 
városkájának lakossága a nyolcvanas években rohamosan 
ötszörösére növekedett. Régen a kiskertes házakban kispol-
gárok laktak. Az utolsó Tavasz a Hargitán fesztiválra a liftes, 
tízemeletes épületekből, az első-, másod- és harmadosztályú 
blokkokból, a munkásszállókból a sugárutakon az élelmi-
szerhiányt meghazudtoló pirospozsgás, túlsúlyos, műbőr-
kabátos, hangos falusiak áradtak Zsögöd felé.

– Ti es béköltöztetek, hé? – lapogatták egymás lapoc-
káját a komák, aztán megtárgyalták, melyik negyed, melyik 

sétány, melyik lépcsőházának melyik emeletén laknak, me-
lyik falubeli alatt, felett, mellett. Következett a burkolt, vagy 
pőre dicsekvés munkahelyről, ahova sógorok, katonatársak, 
vagy azok mérnökgyerekei révén jutottak. Szó esett elkerített 
pincehelyiségekről a blokk alagsorában, ahol „pityókabor”, 
káposzta, disznóvágás utáni füstölt termékek, blokk előtti, 
szögesdróttal elkerített kiskertek terményei táplálták a jövőbe 
vetett hitet, hogy csak fizesse ki az ország az adósságait, és itt 
lesz az igazi Kánaán, újra lógnak a féldisznók a mészárszékek 
kampóján. Addig sem mindenki mondott le a zsíros falatok-
ról, hisz a kórházdomb alján, a Suta-tó környékén, Pork-cityk 
nőttek gomba módra. Úgy elszaporodtak, hogy már sikátor-
névvel, házszámmal is ellátták őket a disznó-víkendtelepen, 
ahol sok házi bor gurult le a torkokon, sok pofon is csattant 
el, sőt jó néhány etetés közbeni házasságtörésre is fény derült, 
pedig a moslékosvedrek és a röfögő tanúk nem árulkodtak.

Eközben az értelmiségiek zöme csendesen készülődött, 
kicsit belehalt a kitelepedési engedélyek várásába, aztán az 
egy-két hetes csomagolás után az elutazásba és a megérkezés 
utáni első évbe. Akkor, ’89 tavaszán mi már abbahagytuk 
a kiment nevesebb erdélyi magyar értelmiségiek számolá-
sát százötven színész, száznál több író, költő, újságíró, több 
ezer tanár, mérnök, orvos, pap után. Ez volt a Ceauşescu-éra 
legnagyobb vesztesége. Közben kétezer műkedvelő szóra-
koztatta Zsögödön a sok tízezres közönséget. Erdély vegyes 
lakosú nagyvárosaira gondoltunk, ahol a kitelepedett ma-
gyarok helyett sok százezres, faluról betelepített közönség 
tapsolt hasonló kultúrfesztiválokon. Városaink arculatán 
még ma is ott éktelenkednek ennek a lakosságcserének 
összes pattanásai, szemölcsei, hegei – nemzetiségre való kü-
lönbség nélkül.

Az utolsó jigodini 
Tavasz a Hargitán

M             FEHÉR-FEKETE FOTÓK (98.) n Váli Éva

Bukta Imre humorral átitatott 
kritikus látásmódja

Falusi polgármester plázamakettel, 2010, vegyes technika papíron
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– A székelyudvarhelyi Hagyományőrzési Forrásközpont fon-
tos szerepet tölt be a térség, de az egész megye művelődési életében. 
Milyen igény hívta létre az intézményt?

– Az ezredfordulón Hargita Megye Tanácsának két jelen-
tős kulturális intézménye volt: a Gyergyószárhegyen működő 
Alkotói Központ, valamint Csíkszeredában a Népi Alkotá-
sok Háza alapjain létrehozott Kulturális Központ. Ez utóbbi 
alárendeltségében 2002-ben jött létre a gyergyószentmiklósi 
és a székelyudvarhelyi iroda, melyek az adott térség kulturális 
életét voltak hivatottak átfogni. Az Udvarhelyszéki Irodánál 
négyen dolgoztunk hihetetlen lendülettel, tenniakarással, 
ambícióval. Négy év leforgása alatt bebizonyítottuk, hogy 
térségünkben nem egy irodára van szükség – amely még sa-
ját költségvetéssel sem rendelkezett, és minden lejt úgy kellett 
kikönyörögni –, hanem egy önálló intézményre. Hamar lát-
hatóvá vált, hogy többre van szükség a kulturális programok 
koordinációjánál, adatgyűjtésre, valamint pályázati felügye-
letre. Komoly kutatásokat kell végezni – amíg még lehet! –, 
főként helytörténeti, néprajzi, építészeti, antropológiai stb. 
szempontból is. Az akkori megyevezetés hamar felismerte 
ennek szükségességét, és azáltal, hogy létrehozott még egy 
kulturális intézményt, nem az előzőek feladatait ruházta át, 
hanem a közművelődési tevékenység mellett – amely min-
den régióban szereplő intézmény feladata – egyéni feladatot 
adott: tudományos kutatások végzése, valamit ezek koordi-
nációja a megye területén. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy Udvarhelyszék mind területileg, mind pedig 
a népesség számának tekintetében a megye közel 50 százalé-
kát teszi ki. Sajátos szórt településrendszere, a számtalan zárt 
völgyben elhelyezkedő kis falu a megyeközponttól elszigetel-
ten tevékenykedett. 

– Működésük során sikerült-e ráfelelni erre az igényre?

– Az első évek intézményépítéssel, az infrastruktúra kiala-
kításával, munkatársak keresésével teltek. Mára már elmond-
hatjuk, hogy minden területen van szakemberünk, és ezek az 
emberek a siralmas bérek ellenére szívvel-lélekkel dolgoznak. 
Ne feledjük el, hogy kétféle igénynek kell megfeleljünk: a po-
litikumnak, vagyis a fenntartónknak, Hargita Megye Tanácsá-
nak, valamint a vidék és a megye kulturális szereplőinek. Ez 
természetesen nem mond ellent egymásnak, de azért vannak 
súrlódások. Ez a kérdés is lassan megoldást talál, hisz a 2012-es 
év egyik megvalósítása a Hargita Megyei Kulturális Stratégia el-
készítése lesz (a csíkszeredai Kulturális Központ vezényletével), 
ahol az alulról jövő kezdeményezések, észrevételek találkoznak 
a szakemberek véleményével és a politikum akaratával. Hogy ez 
mennyire lesz jó vagy sem, még nem tudni, azt igen, hogy az 
irányelvek, valamint a cselekvési tervek bizonyos időre megha-
tározzák a megye kulturális képét, jövőjét.

– Tevékenységük látható oldala – szakfolyóirat és kötetek, kü-
lönböző kiadványok kiadása, rendezvények szervezése – mellett a 
nagyközönség számára kevésbé látható munka is folyik. Munká-
juk e két vetülete hogyan egészíti ki egymást?

– A már említett tudományos tevékenységünk eredményei 
bizonyos mértékben Örökségünk című folyóiratunkban, va-
lamint könyveinkben jelennek meg. Ezek a kiadványok nem 
besztszellerek, nem profitorientált sikerkönyvek, hanem olyan 
hiánypótló kiadványok, amelyek a megyei önkormányzat segít-
sége nélkül nem tudnának megjelenni. Ezek a kiadványok rólunk 
szólnak, helyi szerzők tollából születtek, olvasmányosak, nekünk 
íródtak. Ez alatt azt értem, hogy nem csupán a szakemberek szá-
mára érdekesek, továbbá nem turistacsalogató, kozmetikázott 
képeskönyvek. 

Ha rendezvényeink célközönségét próbálnám meghatároz-
ni, akkor ellentmondanék minden rendezvényszervezői elv-
nek, mert azt mondani, hogy mindenki a célközönségünk közé 
tartozik, szinte lehetetlen. Pedig így van! Természetesen, nem 
egyszerre, de egy év folyamán minden korosztályt, minden kü-
lönböző érdeklődési és tevékenységi körrel rendelkező személyt 
vagy csoportot próbálunk megszólítani, illetve bevonni ren-

dezvényeinkbe. Sok esetben a hagyományőrzés és hagyomány-
ápolás alatt a népdaléneklést, néptáncot és népi mesterségeket 
értik. Efölött még annyi igazán szép és változatos tevékenység 
van, hogy még felsorolni is nagyon nehéz lenne: amatőr diák- és 
felnőtt színjátszás, kórusmozgalmak, különböző táborok, népi 
és fúvószenekarok, kiállítások, könyvbemutatók, jeles napok 
ünnepe, fesztiválok stb.

Kevesen tudják, de nekünk van a legaktuálisabb adatbá-
zisunk az udvarhelyszéki kulturális csoportokról és szerep-
lőkről. Egy ilyen adatbázis frissítése, aktualizálása nem kis 
feladat. Ugyanakkor működtetünk egy olyan portált – www.
udvarhelyinfo.ro –, ahol bárki elhelyezheti eseményeit, füg-
getlenül attól, hogy az kulturális vagy más jellegű. Ez nagyon 
fontos lehet, nem csupán a rendezvényen résztvevők számára, 
de a szervezők számára is, ugyanis így könnyebb elkerülni azt 
a kellemetlen helyzetet, amikor hasonló jellegű rendezvényeket 
szerveznek egymásra.

Sokszor fordulnak hozzánk amatőr színjátszó csoportok 
játszható szövegkönyvekért, kórusok és fúvószenekarok kot-
tákért. Ezért könyvtárunkat folyamatosan bővítjük. Számos 
olyan szolgáltatást nyújtunk, amely nem tartozik szorosan a 
tevékenységünkhöz: kiadványszerkesztés, kiadványok lektorá-
lása, dokumentumfotózás, idegenvezetés. Kollegáim részt vesz-
nek számtalan tudományos és kulturális programban, amelyek 

az intézmény falain kívül történnek, de szükség van szaktudá-
sukra, tapasztalatukra. 

– Mit tart az elmúlt esztendő legnagyobb, legjelentősebb meg-
valósításainak?

– Nehéz kiemelnem bármelyik rendezvényünket, ugyan-
is mindegyik egyformán kedves számomra, de a programban 
résztvevő vagy szervező számára az övé a legfontosabb! Beszél-
hetünk a vidéki amatőr színjátszásról, ahol a megyében egyet-
lenként vettünk részt az EU Kultúra 2007–2013 programban 
és zártuk azt sikeresen. De említhetném a már hatodik évfolya-
mot elért Örökségünk folyóiratot, a hat új helytörténeti-nép-
rajzi jelentőségű könyvünket, a Székelyudvarhelyen még eddig 
nem igazán hagyományos Fúvóstalálkozót, a Kárpátaljától Vaj-
daságig és Erdélytől Felvidékig terjedő felolvasó-maratonunkat, 
a mese- és prózamondó versenyeket, ahol a székely ruhába öl-
tözött apróságok olyan lelkesedéssel és igazi székely ízes nyelv-
járásban mondják a szövegüket, ahogy azt tanítani nem lehet, 
hogy részesei lehettünk a környék jelentősebb fesztiváljainak 
– Töltöttkáposzta fesztivál, Nárcisz fesztivál, Sóskút fesztivál, 
Romaniag fesztivál –, hogy fotótáborainkkal már sikerült be-
barangolnunk Udvarhelyszék nagy részét. S még sorolhatnám. 

Azt hiszem, még a fentieknél is fontosabb, hogy mindazo-
kat a személyeket és kulturális szervezeteket, akik és amelyek 
hozzánk fordultak az elmúlt év folyamán, sikerült „kiszolgál-
nunk”, sikerült munkájukban támogatnunk, sikerült – az anya-
giakon túl – olyan kapcsolatot kialakítanunk velük, amely hosz-
szú távon működőképes, eredményes további együttműködést 
feltételez.

Azt hiszem, példaértékű az az együttműködés, amit a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kialakí-
tott a székelyudvarhelyi kulturális intézményekkel, mint a 
Művelődési Házzal, a Haáz Rezső Múzeummal, a Cimbo-
ra Gyerek Klubbal, a Városi Könyvtárrak. De példaértékű 
a kapcsolatunk különböző civilszervezetekkel is, felsorol-

ni is nehéz lenne őket. De ugyanilyen jó a viszonyunk az 
udvarhelyszéki önkormányzatokkal, valamint a megyei társ-
intézményekkel.

– Mit terveznek idénre?

– Nem véletlenül Hagyományőrzési Forrásközpont a ne-
vünk: a hagyományossá vált programjainkat és projektjein-
ket szeretnénk folytatni, amihez a megyei önkormányzattól 
– akárcsak az elmúlt években – remélhetőleg meg is kapjuk a 
maximális támogatást. Emellett további forrásokat próbálunk 
felkutatni és megszerezni, hogy minden elképzelésünk megva-
lósulhasson. 

Minden programunkra vonatkozóan megfogalmazhatjuk: 
úgy örökítsük át kultúránkat egyik nemzedékről a másikra, 
hogy az ne csorbuljon, hanem gazdagodjon. Ha őseink csupán 
azt valósították volna meg, amit apáiktól tanultak, akkor tornác 
nélküli házat építettek volna, harisnyáikat nem díszítik, kapu-
ikat nem faragják és festik. Az idő megállt volna, és ma talán 
csak a történelemkönyvekben említenének. Ezért a mi tevé-
kenységünk nem merül ki programszervezésben, tudományos 
kutatásban, közművelődésben és könyvkiadásban. Az intéz-
ménynek nagyon komoly nevelő és példamutató szerepe kell 
legyen ebben az évben is.

Tudományos kutatás, tudományos publikációk megjelentetése, művelődésszerve-
zés, kulturális információk begyűjtése, rendszerezése és szolgáltatása, kapcsolat-
tartás a térség művelődési intézményeivel és kultúrafenntartó közületeivel – íme 

pár feladat, amelynek teljesítésére létrehívták a Hagyományőrzési Forrásközpontot 
Székelyudvarhelyen. Az intézmény életéről, eredményeiről, terveiről Szőcs Endre 

igazgató számol be Sarány István kérdéseire válaszolva.

„Kultúránk ne csorbuljon, 
hanem gazdagodjon”

A Hagyományőrzési Forrásközpont honlapjai:

Intézményi honlap: www.hagyomany.ro – információk 
a munkatársakról, kiadványokról, programokról

Az Örökség című folyóirat honlapja: www.
oroksegunk.ro – szócikkekkel, keresési lehetőségekkel

Eseménynaptárak:
www.udvarhelyinfo.ro, www.szeredainfo.ro,  
www.gyergyoinfo.ro, www.marosszekinfo.ro,  
www.haromszekinfo.ro, www.szekelyfoldinfo.com
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hirdetés

Interjú Sándor árpáddal, a CSíkSzentSImonI IfjúSágI fúvóSzenekar karmeSterével

„Határ a csillagos ég”

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb 

természetgyógyászati termékeket előállító 
cége. Tevékenysége, elsődleges jelentőségű 
célkitűzése újabb és újabb készítmények gyár-
tásba vétele. Ennek érdekében hozták létre a 
kutatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenysé-
güket. Ugyanakkor 
szorosan együtt-
működnek élvonal-
beli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promioddal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és  összetevőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dol-
gozták ki orosz tudósok. Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna fővárosában, Kijevben 
lévő cég terméke, amely az oroszországi Permi 
város szakértői által kidolgozott különleges 
technológiáknak megfelelően készül, az Euró-
pai Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemeket az Urál-hegy-
ségben gyűjtik be, nevezetesen a mézet (amely 
nem tartalmaz hozzáadott cukrot), propo-
liszt, méhviaszt, ezüsttövis olajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek 
többféle jótékony hatása van a szervezetre, 

de összekombináltan,  
az orosz tudósok által 
kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá-
jában létezik. Haszná-
lata kötelező módon 
szájon keresztül történik 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csökken 
a koleszterolszint, vala-
mint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható 
vérkeringési zavarok meg-

előzésében is, mint például szívaritmia, vérsze-
génység, magas vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszér-gyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül eredményesnek bi-
zonyult a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak 
esetében is. Továbbá a Promiod használható 

köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. ese-
tében is. A Promiod étrendkiegészítő szabá-
lyozza a pajzsmirigy működését. Hatékony 
lehet a cukorbetegség kezelésében is, lévén 
hogy nem tartalmaz cukrot és az alkotóelemei 
közt lévő olajok jótékony hatást gyakorolnak 
a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukor-
szintet. A termék kedvező eredménnyel jár a 
műtétet követő állapotokban is, elősegítve a 
hegek begyógyulását. Eredményesen alkal-
mazható szemmegbetegedésekben is, például 
zöldhályog, szivárványhártya-gyulladás stb. A 
Promiod  javítja a bélműködést, méregtelenít-
heti a májat, szabályozza a bélflórát. Úgyszintén 
ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, mint 
például hólyaghurutban, prosztatagyulladás-
ban, prosztata-nagyobbodásban, de a nőgyó-
gyászat terén is. A Promiod étrendkiegészítő 
ajánlott a megelőzésben is, lévén hogy meg-
erősíti az immunrendszert a vírusok okozta 
légúti fertőzésekkel. Bebizonyosodott, hogy 
a Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfülgyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriasis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez a 
étkiegészítő. A Promiod természetgyógyászati 
termék csak egyetlen formában létezik, a gél 
formájában. Beszerezhető a romániai kizáróla-
gos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
posta szolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított termé-
kektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot
tam, aminek eredményeként a vércukor
szintem 300ról 140re csökkent. Két 
egymást követő kúra után az inzulinada
golást is csökkentettem 32 egységről 14re. 
Vérnyomásom is ingadozó volt, elérve a 
180/90 mmHg. Most 140/70 mmHgnál 
állapodott meg. Két kúra után már nem 
szedek vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. 
Sokkal jobban érzem magam, és ezért is 
ajánlom másoknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 
használatát 2011 januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egyegy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 
próbáltam meg használni. Három hóna

pos használat után javulás következett be, 
eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több, a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szenve
dek, amit nagyon zavaró, makacs köhögés 
kísért. Volt egy másik problémám is: nagyon 
gyakran vizeltem, aminek okán gondot 
jelentett az otthonról való eltávozás is. Hal
lottam az önök termékéről, s úgy döntöttem, 
hogy használni fogom én is. 2 x 3 flakonos 
kúrát végeztem, s egészségi állapotom meg
javult. Lényegesen kevesebbet köhögtem, s 
azt is megtapasztaltam, hogy ritkábban kell 
vécére mennem. Most sokkal jobban érzem 
magam, s ezért folytatni fogom ennek a ter
méknek a használatát, hogy még optimáli
sabb eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2012. január 11én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött KIÁLLÍ
TÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz., Szaksz. Műv. Háza, 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 917 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila 

társadalom

a történelmi magyar indulóktól 
kezdve az olasz könnyűzenei slá-
gereken keresztül egészen lady 
Gaga-számokig, minden műfaj 
képviselve volt a Csíkszentsimoni 
Ifjúsági Fú vószenekar újévi hang-
versenyén, amelyet január 3-án 
adtak a Csíki Játékszín előadó-
termében. A műsorpolitikáról, a 
2008-ban alakult zenekar törté-
netéről, terveiről Sándor Árpád 
karmesterrel beszélgettünk.

– Két telt házas koncertet tud-
hat maga mögött a Csíkszentsimoni 
Ifjúsági Fúvószenekar: karácsonykor 
Csíkszentsimon kultúrházának né-
zőtere telt zsúfolásig, újévkor pedig 
a csíkszeredai közönség tisztelte meg 
szép számban az előadásukat. Te-
kintettel arra, hogy több generáció 
képviselői kíváncsiak a fúvószenére, 
milyen szempontokat vesznek figye-
lembe a műsor összeállításánál?

– A repertoárunk meglehető-
sen vegyes, de hetven százalékban 
magyar szerzeményeket játszunk. 
Az újévi koncert műsorának első 
felében századfordulón szerzett 
művek, míg a másodikban magyar 
és külföldi szórakoztató zenék sze-
repeltek. Hogy a fiatalok kedvébe 
járjunk, játszottunk Lady Gaga-
számot is, az idősebbek igényeit 
figyelembe véve pedig olasz köny-
nyűzenei slágereket. A túlnyomó-
részt magyar repertoár a külföldi 
szerepléseink szempontjából is 
fontos: a saját kultúránk gyöngy-
szemeit bemutatni más nemze-
tiségű hallgatóságnak nemesebb 
kihívás.

– Hogyan tudják felmérni, hogy 
milyen szintre jutottak el, mi a viszo-
nyítási alap: a hallgatóság visszajel-
zése, vagy vannak szakmai fórumok, 
ahol erre is lehetőségük nyílik?

– A fúvóstalálkozókon, ahol a 
környékről több zenekar gyűl össze, 
ott lehet látni, hogy milyen szinten 
vagyunk, valamint a Rétyi Fúvóstá-
borban, ahová szintén járunk. 

– A zenekar alakulásakor, 2008-
ban inkább csak lelkes fiatalok, gyer-
mekek voltak a csapatban, az iskolai, 
alapszintű zenei képzésen kívül nem 
sokat tudtak a fúvósokról. A nulláról 
indulva, folyamatosan a hivatásos 
előadóművészi státus felé haladva, mi 
a végcél?

– A határ a csillagos ég, mert 
az, hogy meddig juthatunk el, 
rajtunk, rajtuk, a zenészeken 
múlik. A zenekar elnökével, 
Papp Leventével közösen na-
gyon sok helyre visszük őket, 
hogy minél többen megismer-
jék a zenekart. Minél több a 
bemutatkozás, a fellépés, annál 
többet gyakorolnak a gyerme-
kek, mert fel kell készülniük. 
Így fejlődünk. Célunk az is, 
hogy ismerje meg mindenki a 
fúvós zenét, főleg a magyar fú-
vós zenét. Kevesen tudják, de 
a magyar indulók borzasztóan 
nehezek. Könnyebb megtanulni 
egy német polkát, mint egy ma-
gyar indulót. Annyira technikás 
darabok – főleg a fa-fúvósoknak 

van nehéz dolga. Ezért örülnek 
ők is, én is, amikor sikerül egyet 
megtanulnunk.

– Milyen terveik vannak erre 
az évre?

– Idén nyáron szeretnénk 
fúvóstábort szervezni itt Szent-
simonban, valamint egy fúvósta-
lálkozót a Szent László Napok 
programjának keretében. Szeret-
nénk tovább bővíteni a zenekart 
is, várunk minden tehetséges 
gyermeket és fiatalt. Vannak sza-
bad hangszereink, és folyamato-
san, a zenekari tagok fejlődésével 
arányosan cseréljük le a tanuló-
hangszereket profi hangszerekre.

darvas Beáta

 fotó: darvas beáta

kék-hírek

Megharapta a rendőrt. Akár 
tízéves börtönbüntetést is kockáztat 
az a fiatalember, aki letartóztatása 
közben szidalmazta az őt megbi-
lincselő rendőröket, majd beleha-
rapott egyikük kezébe. Gheorghe 
Filip, a megyei rendőrfelügyelőség 
szóvivőjének tájékoztatása szerint 
a rendőröket egy nagygalambfalvi 
férfi riasztotta szerdán reggel azzal, 
hogy az ő házában tartózkodó öccse 
agresszíven viselkedik. A helyszínre 
kiszálló székelyudvarhelyi rendőr-
járőr először a 112-es hívószámon 
segítséget kérőt hallgatta ki, eköz-
ben azonban beállított a szobába a 
panasztevő részeg öccse. A 26 éves, 
székelykeresztúri lakhelyű M. J. 
szidalmazni kezdte a rendőröket, 
majd egy fejszét ragadva fenyegette 
meg őket. Amikor meg akarták bi-
lincselni, a fiatalember beleharapott 
az intézkedő rendőr kezébe. A tá-
madó ellen a csíkszeredai ügyészség 
harmincnapos előzetes fogva tartást 
rendelt el testi sértés, magánlaksértés 
és fenyegetés gyanújával. Amennyi-
ben bűnösnek találják, a bíróság akár 
tíz évig terjedő fegyházbüntetést is 
kiszabhat rá. A megharapott rend-
őrt a székelyudvarhelyi sürgősségi 
kórházba szállították.

Hét köbméter fát koboztak el. 
Mivel nem tudta felmutatni az általa 
szállított fa származási dokumentu-
mait, egy predeali lakhelyű férfitől 
hét köbméternyi faanyagot foglal-
tak le a csíkszeredai rendőrök, akik 
rutinellenőrzés során állítottak meg 
egy Brassó megyei jelzésű kisteher-
autót, amelynek rakterében fenyő 
fűrészárut találtak. A furgon sofőrje, 
a 36 éves T. C. nem tudta igazolni a 
szállítmány eredetét, ezért a faárut 
a rendőrök elkobozták, a gépjármű 
vezetőjét pedig 2000 lejes bírsággal 
sújtották. 



Összeesküvés és a román gaz-
daság aláaknázása gyanújával 
indítottak bűnvádi eljárást a 
Romgaz gáztermelő állami vál-
lalat, a gazdasági minisztérium, 
valamint az energiaár-szabályo-
zó hatóság (ANRE) vezetői, ösz-
szesen negyven személy ellen. 

Negyven állami, magas 
beosztású vezető ellen 
indul kivizsgálás a ro-

mán ügyészség csütörtöki közle-
ménye szerint: a gyanúsítottak 97 
millió euróval károsították meg a 
Romgaz állami vállalatot és így a 
konszolidált állami költségvetést.

Botrány Niculae,
az iparmágnás körül
A vád szerint a gyanúsítottak 

a román energiarendszer bizton-
ságát is veszélybe sodorták azál-

tal, hogy kedvezményes szerződé-
si feltételek mellett biztosítottak 
nagy mennyiségű földgázt Ioan 
Niculae román üzletember gyá-
rainak, és emiatt a Romgaz nem 
tudott felhalmozni elég nagy gáz-
tartalékokat. 

A földgázhoz a normális ár-
fekvéshez képest jóval alacso-
nyabb áron jutott hozzá az üzlet-
ember, holott vállalata adósságot 
halmozott fel az állammal szem-
ben a korábban szolgáltatott gáz 
ki nem fizetése miatt – olvasható 
az ügyészség közleményében. Az 
üzletember médiának tagadta, 
hogy más vállalatokhoz képest 
kedvezményesen kapott volna 
gázt a Romgaztól, valamint, hogy 
adósságai lettek volna.

Az ügyben negyven személy 
ellen indult vizsgálat, a szervezett 
bűnözés elleni ügyészek közülük 

35-öt már kihallgattak az elmúlt 
év utolsó napjaiban, értésükre 
adva, hogy bűnvádi eljárás is in-
dul ügyükben. 

 „A parlament minden
tagját előállíttathatná
a DIICOT”
Ioan Niculaet, aki 1,6 mil-

liárd euróra becsült vagyonával 
az ország második leggazdagabb 
üzletembere a Capital toplistája 
szerint, hétfőn várja kihallgatásra a 
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 
Elleni Igazgatóság (DIICOT). A 
botrány kapcsán a főként műtrá-
gyagyártással és annak exportjával 
foglalkozó iparmágnás úgy nyilat-
kozott: ha őt gyanúsítják, vele egy-
szerre a román parlament minden 
tagját kihallgathatja a DIICOT, 
mivel trösztje, az Interagro az érvé-
nyes jogszabályok alapján vásárolt 
olcsó, hazai termelésből származó 
földgázt. Niculae a 2009 májusá-
ban elfogadott 54-es számú sür-
gősségi kormányrendeletre hivat-
kozott, amely előírja, hogy adott 
időszakban a feltételeket teljesítő 
fogyasztók olcsóbban juthatnak 
hozzá a hazai termelésből szár-
mazó földgázhoz. A 332/2009-es 
számú törvénnyel a parlament – 
jelentős többséggel – 2010 októ-
beréig meghosszabbította a ked-
vezményes vásárlás periódusát. 

– Ez a törvény volt a Boc-
kabinet egyetlen hatékony vál-
ságellenes intézkedése. Mivel a 
parlament megszavazta azt, az 
ellenem folyó kivizsgálás logikája 
alapján minden tagját a DIICOT 
elé kellene állítani – nyilatkozta a 
fővárosi sajtónak Niculae.

Az amerikai elnök aláírta azt a 
törvényt, amely de facto lehetet-
lenné teszi a guantánamói fogoly-
tábor bezárását és felszámolását. 
A szilveszter szignóval Barack 
Obama megszegte három évvel 
ezelőtti ígéretét.

Akkor még azt hangoztatta, 
hogy szakítani fog elődje, 
George W. Bush brutális ter-

rorellenes módszereivel, s ennek kere-
tében be fogja záratni Guantánamót 
– emlékeztet a spiegel.de. A tör-
vény aláírásával azonban engedett a 
kongresszus részéről megnyilvánuló 
nyomásnak, noha korábban azzal fe-
nyegetőzött, hogy megvétózza a jog-
szabályt. Mivel azonban a honatyák 
néhány pont erejéig eleget tettek az 
elnök kifogásainak, Obama szente-
sítette a főleg jogvédő szervezetek 
által vitatott törvényt.

Ennek értelmében a kormánynak 
bírósági eljárás hiányában is jogában 

áll őrizetben tartani terrorgyanús 
egyéneket. Al-Kaida-tagság gyanú-
jában álló nem amerikai állampolgá-
rokat katonai börtönben kell őrizni. 
Az amerikai hadsereg külföldön is 
létesíthet fogolytáborokat. Emellett 
joga van ahhoz, hogy terrorgyanús 
egyéneket bárhol (Amerikán kívül 
is) őrizetbe vegyen, kihallgasson, 

és korlátlan ideig fogva tartson. A 
törvény egyes passzusai ezenkívül 
gyakorlatilag lehetetlenné teszik 
a guantánamói tábor bezárását. 
Így például kormányzati forrásból 
egyetlen cent sem fordítható arra, 
hogy a Kuba szigetén lévő tábor-
ban őrzött 173 foglyot az amerikai 
szárazföldre szállítsák.

Ország–világ
hirdetések

Az AUTOSPORT Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hargita utca 77. szám alatt található 
AUTÓSZERVIZ működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást el-
indította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. 

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

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

OBAmA elfeleDTe ígéreTéT

Guantánamó marad
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BOTráNy Az OlCsóN vásárOlT fÖlDgáz mIATT

Negyven vezető beosztású
személyt vizsgálnak

Ioan Niculae. Bűnvádi eljárás indul az ország második leggazdagabb embere ellen

A guantánamói fogolytábor. Élő marad a terrorizmussal gyanúsítottakat begyűjtő sejt



jókívánság

RÁCZ LÁSZLÓNAK és menyasszo-
nyának, MEDIKÉNEK Csíkszeredába há-
zasságuk alkalmából sok-sok boldogságot, 
szeretetet, vágyaik teljesülését, hosszú 
családi életet kívánnak szülei, testvérei, 
valamint a nagyszámú rokonság.

RÁCZ ATTILÁNAK Csíkszeredába 
névnapja alkalmából örömteli, boldog 
hosszú életet kívánnak felesége Csilla, lá-
nya Brigitta, valamint szülei és testvérei.

lakás

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás, me-
leg, termopánozott, a magyar konzulá-
tushoz közel. Irányár: 70 000 lej. Telefon: 
0724–172164, 0748–798180. (21083)

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

ELADÓ újonnan épült nagyobb csa-
ládi ház Lókodban (Homoród szent márton 
mellett) igényesnek, akár alapítványnak, 
35 ár gyümölcsössel. Telefon: 0744–
182886, 0740–186614. (21055)

ELADÓ vagy KIADÓ Balánbánya köz-
pontjában, a Virág utca 41. szám alatt 
2 szobás, felújított lakás jutányos áron. 
Telefon: 0744–625736. (14)

ELADÓ földszinti garzonlakás Csík-
szeredában, a Kalász negyedben (vas-
ajtó, padlócsempe, parketta). Telefon: 
0741–419189. (21063)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófe-
l ületű családi ház, 930 m2-es telekkel 
Csík szeredában, a Taploca utcában. Cég-
szék helynek is alkalmas. Telefon: 0722–
435542. (20783)

telek

ELADÓ Csíkmindszenten 12,5 és 25 
áras beltelek, főút mellett. Víz, villany, gáz 
a telken. Telefon: 0724–526356. (21108)

ELADÓ 10 ár beltelek Csíktaplocán, a 
Zsák utcában. A telek mellett víz, gáz, vil-
lany. Telefon: 0754–021406.

jármű

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel Astra 
1.4es, kombi, metálzöld színben, első tulaj-
donostól, egy éve beíratva, fullextrás, 160 
ezer km-ben, nagyon jó állapotban. Irányár: 
3250 euró, beszámítok olcsóbb autót is. Te-
lefon: 0734–415273, 0266–334364.

ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 
1310-es, injekciós, 1.4-es motorral, ér-
vényes műszakival, minden illeték kifi-
zetve, jó állapotban. Irányár: 650 euró. 
Telefon: 0729–257421, 0724–175640.

ELADÓ Opel Astra 1.7-es, kombi, 
fullextrás, tulajdonostól, 2013-ig érvé-
nyes műszakival, minden illeték kifizetve, 
nagyon jó állapotban. Irányár: 3800 euró. 
Telefon: 0726–604932, 0266–334468.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Zafira 
1.6-os, fullextrás, frissen behozva. Irányár: 
3800 euró. Telefon: 0726–604932, 0266–
334468.

ELADÓ 1994-es évjáratú Volkswagen 
Golf, háromajtós, forgalomba beírt – ára: 
1350 euró; homlokrakodós, háromhengeres 
traktor kiváló állapotban; 2002-es évjáratú 
Iseki Land Hope traktor. Telefon: 0758–
898989. (21018)

vegyes

ELADÓ új, egysoros, szalagos bur-
gonyapergető gép. Beszámítok vágni 
való sertést. Ára: 1000 euró. Telefon: 
0743–663536. (21105)

ELADÓ bükk tűzifa, vegyes: nyír és 
nyár, cserefa már 100 lej/métere. A szál-
lítás megoldható már egy öltől. Igény 
szerint aprítjuk, házhoz szállítjuk. Telefon: 
0752–632182, 0756–745736. (21104)

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyár-
tó gépsor, teljes körű információval a 
gyártással és az eladással kapcsolatban. 
Ára: 2200 euró. Telefon: 0723–536777.

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Telefon: 
0745–184962.

állás

Egész napos gondozást igénylő, idős 
fekvőbeteg asszony mellé gondozónőt KE-
RESÜNK. Telefon: 0755–098933. (21075)

szolgáltatás

VÁLLALUNK belső munkálatot Atól 
Z-ig. Telefon: 0752–632182, 0756–745736. 
(21104)

felhívás

Somaţiune. Prin prezenta aducem 
la cunoştinţa celor interesaţi, că pe rolul 
Judecătoriei Gheorgheni se află dosarul 
nr. 1582/234/2010 cu termen de judecată 
la data de 07. februarie 2012, având ca 
obiect uzucapiunea imobilului situat în 
comuna Remetea, str. Szent István nr. 
51, judeţul Harghita, identificat în CF nr. 
50370 Remetea, provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 2376 Ditrău, nr. top 
9146/2/2/a, 9146/2/2/c, 9143/1/b. Orice 
persoană interesată, care pretinde vreun 
drept asupra imobilului în cauză, este 
invitată a formula cerere de opoziţie la 
uzucapiune la Judecătoria Gheorgheni, în 
dosarul cu nr. 1582/234/2010 cu termen 
de judecată la data de 07. februarie 2012.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

GYÖRGY IRÉN

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek és a nehéz órákban 
segítő kezet nyújtottak. A gyászoló 
család. (21107)

megemlékezés

Az idő nem hoz gyógyulást,
Marad az emlék és a néma gyász.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. no-
vember 28-ra,

MÓZES VILMOS

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesz-
telő szentmise 2012. január 9én, 17 
órától lesz a csíkkarcfalvi vártemplom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

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

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk

id. GRÜNESZ FERENCZJÓZSEFRE

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. január 9-én reggel 
7.30-kor lesz a Szent József-kápolnában. 
Emléke legyen áldott! Szerettei. (21099)

Kegyelettel emlékezünk

GERGELY HAJNAL
történelemtanár

halálának 25. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei – Csíkszereda. (21094)

elhalálozás

Volt egy hang, egy ráncos arc,
Életed munka volt és harc.
Két dolgos, meleg munkás kéz,
Tekinteted csak fentről néz.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
nagybácsi, testvér, rokon, koma, 
keresztszülő és jó szomszéd,

özv. ANDRÁS KÁROLY

életének 100., második özvegysé-
gének 6. évében rövid, türelemmel 
viselt betegség után 2012. január 
5-én hajnali 6 órakor visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Drága ha-
lottunk földi maradványait január 
9-én 10 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszentgyörgyi Szent 
Kereszt-kápolna ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Lelkéért a szentmi-
seáldozatot ugyanakkor mutatjuk 
be az Egek Urának. Fájó szívvel 
búcsúznak tőled mindazok, akik té-
ged nagyon szerettek. Sokat szen-
vedett testednek adjon megnyug-
vást az édes Anyaföld. Nyugodjál 
békességben! A gyászoló család 
– Csíkszentgyörgy.

Hirdetések
Nagyon fáj szívünknek,
mert örökre itt hagytál,
hiába várunk,
vissza többé nem jössz már
és időnk se volt elbúcsúzni.
Hogy egy édesanya
milyen drága kincs,
azt csak az tudja,
kinek már nincs.

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, test-
vér, anyós, anyatárs, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

özv. MOLNÁR IRÉN
szül. Bodor

életének 72., özvegységének 5. 
hetében, 2012. január 3-án hosz-
szas, de türelemmel viselt beteg-
ség után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2012. január 7-én, 
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csomortáni templomból 
a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család.

„Ama nemes harcot
megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nekem
az igazság koronája.”

(2Timoteus 4:7-8)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, dédmama, rokon és jó 
szomszéd,

özv. SILLÓ MATILD
szül. Nagy

életének 88., özvegységének 5. 
évében 2012. január 5-én 6 órakor 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Temetése december 7-én 13 óra-
kor lesz a csíkmindszenti temető-
ben. Részvétnyilvánítást a teme-
tés előtt egy órával fogadunk. A 
gyászoló család.
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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.

A Hargita Népe
Lapkiadó

 
lapkihordókat 

és rikkancsokat 
KERES 

Udvarhelyszéken.

Telefon:
0733–553014.

A SZENT ANNA 

VADÁSZEGYESÜLET

összehívja
évi közgyűlését

2012. január 21-re 
du. 16 órától 

a tusnádfürdői 
Vadász Panzióba, 

Tusnádfürdő,
Szent Anna sétány 

17. szám alá.

Olcsóbb, kényelmesebb, biztonságosabb fűtést és meleg vizet 
szeretne lakásába a következő szezonra?

Ez megoldható saját hőközponttal!
A nyári és őszi bürokratikus ügyintézési torlódások elkerü

lése érdekében minél hamarabb, már most jelentkezzenek az 
INSTHARnál.

 Teljes ügyintézést, kivitelezést, szervizelést ajánlunk a legalacso
nyabb áron, és ennek csak 30%át kell az üzembe helyezés előtt kifi
zetnie, a többit két év alatt.

Bővebb információ érdekében keressen minket a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 21. szám. Telefon: 0266–371785, 

0745–380499, 0744–625736, 0745–147275.

A csíkszeredai Riehen Egyesület 
keres:

1. Sokoldalú munkatársat marketing, pályázatírás és turisz
tikai szolgáltatás területére;

2. Meghatározott időre szociális munkást a csíkszeredai 
Providentia Idősek Klubjába.

Részletes információk 
a www.asociatiariehen.ro  honlapon.

VÁSÁROLOK régi (70100 éves) szerszámokat, munkaeszközöket, 
melyeket a következő mesterségeknél használtak: kovács, csipész, ács, aszta
los, szíjgyártó, kerekes, kádár, fazekas, hentes. Ugyanakkor érdekelnek 6070 
éve gyártott gőzgépek, diesel vagy benzinmotoros erőgépek, motorok (pél
dául: motor, mely cséplőgépet hajtott).

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



Ma este hat órától a csík karc
falvi műjégpályán fogadja a 
HSC Csíkszereda az Újpest 
csapatát a jégkorong MOL Liga 
keretében. Brassóban új edző 
ül a kispadon a helyiek Miskol
ci Jegesmedvék elleni mérkő
zésén. A tréner már dolgozott 
Romániában.

A csíkkarcfalvi műjégpályán 
fogadja ma este MOL 
Liga-mérkőzésen a HSC 

Csíkszereda az Újpest csapatát. A 
18 órakor kezdődő találkozóra a 14 
év alattiaknak ingyenes a belépés, 
a 14 év fölöttieknek pedig tíz lejbe 
kerül a jegy. A szervezők szerint a 
mérkőzésre érvényes a HSC-bérlet, 
tehát az ezzel rendelkezők ingyene-
sen tekinthetik meg a találkozót.

Vasárnap már a Vákár Lajos 
Műjégpályán játszik a HSC Csík-
szereda, a MOL Liga címvédője a 
Sapa Fehérvár AV19 csapatát látja 
vendégül.

Új edző Brassóban
Mint már tegnapi lapszá-

munkban közöltük, új edzője 
van a Brassói Corona Fenestela 
68 csapatának. A szlovák Peter 
Mikula nem ismeretlen a ha-
zai jégkorongéletben, a tréner 
a 2006/2007-es idényben a HS 
Csíkszereda csapatánál dolgo-

zott. Peter Mikula 1995 és 2006 
között a HKM Zólyom (Zvolen) 
csapatát irányította, majd egy 
idényt töltött a HC Csíkszereda 
csapatánál. Ezt követően visz-
szatért Szlovákiába, ahol több 
helyen is megfordult, utoljára a 
zólyomiak U20-as csapatát irá-
nyította a kispadról.

A csapat honlapja szerint 
Mikula három hónapra kötelez-
te el magát a barcasági csapatnál 
hosszabbítási lehetőséggel. A tré-
ner a ma esti Brassó – Miskolc 
mérkőzésen mutatkozik be.

Hétvégi műsor
A MOL Liga hétvégi műsora: 

ma: HSC Csíkszereda – Újpest 
(18, Csíkkarcfalván), Steaua – 
Sapa Fehérvár AV19 (19), Brassói 
Corona Fenestela 68 – Miskol-
ci Jegesmedvék (19); vasárnap: 
Steaua – Jegesmedvék (17.30), 
HSC – Fehérvár (19), Brassó – 
Újpest (19).

A Székelyudvarhelyi KC 
vezetősége értesíti mind-
azon sportszeretőket, 

akik a helyszínen szeretnék vé-
gigdrukkolni a csapat Göppingen 
elleni idegenbeli összecsapását, ja-
nuár 15-ig jelezhetik jegyigénylési 
szándékukat. A találkozót február 
11-én rendezik a Bundesligában 
szereplő együttes 5600 férőhe-
lyes arénájában. A házigazdák a 
vendégszektorban biztosítanak 
helyet az SZKC-szurkolóknak 
egységenkénti 12 eurós áron. A 
két gárda megegyezése alapján 
január 15-ig kell elküldenie az el-
lenlábasnak a belépők számát.

A Székelyudvarhelyi KC 
felkéri mindazokat, akik kirán-
dulást szerveznek, vagy akár 
egyéni módon ott lesznek a 
helyszínen, jelezzék a fent emlí-
tett időpontig, hány jegyre van 
szükségük. Mindezt az office@
szkc.ro e-mail címen tehetik 
meg. A határidő lejárta után az 
SZKC nem vállal felelősséget a 
belépők beszerzéséért.

Csíkkarcfalván játszik a HSC

Jegyigénylés 
a göppingeni 

meccsre
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hirdetések

Sport

Peter Mikula a brassóiak új edzője

Sporthírek
Kézilabda. A magyar férfi-kézi-

labdaválogatott 33–24-re legyőzte 
Szlovákiát Veszprémben a jövő va-
sárnap kezdődő szerbiai Európa-baj-
nokságra készülő együttesek mérkő-
zésén. A Mocsai-csapat a felkészülés 
során holnap és vasárnap Német-
országban, majd jövő csütörtökön 
Szegeden Bahrein ellen lép pályára. 
Eredmény: Magyarország – Szlo-
vákia 33–24 /magyar gólszerzők: 
Iváncsik G. 5, Vadkerti 4, Császár 3, 
Putics 3, Ilyés 2, Mocsai 2, Ancsin 
2, Iváncsik T. 2, Katzirz 2, Szöllősi 
2, Zubai 2, Grebenár 1, Schuch 1, 
Harsányi 1, Krivokapics 1/.

Biatlon. A női váltók versenyével 
folytatódott a sílövők világkupa-so-
rozata a németországi Oberhofban. 
A győzelmet a Bogalij, Szlepcova, 
Zajceva, Viluhina összeállítású orosz 
csapat szerezte meg a norvégok és a 
franciák előtt. Az utolsó sorozatig 
a házigazda német és az orosz váltó 
fej fej mellett haladt az élen, de ak-
kor az összetett világkupában vezető 
Magdalena Neuner nyolc lövésé-
ből mindössze egyszer talált, s négy 
büntetőkört kellett futnia. Így az 
oroszok ölébe pottyant a győzelem. 

Női 4 x 6 km, váltó: 1. Oroszország, 
2. Norvégia, 3. Franciaország. A vi-
lágkupa további műsora: ma: női 
sprint, 7,5 km (19.25); holnap: férfi 
sprint, 10 km (15.30); vasárnap, tö-
megrajt: női, 12,5 km (14.30); férfi, 
15 km (16.30).

Négysánc. Andreas Kofler nyerte 
meg a síugrók négysáncversenyének 
harmadik állomását Innsbruckban. 
Az osztrák mögött az előző két vi-
adalt megnyerő honfitárs, Gregor 
Schlierenzauer végzett, a harmadik 
a japán Takeucsi Taku lett. A kiírás 
szerint az, aki mind a négy állomást 
megnyeri, egymillió svájci frankot 
(körülbelül 250 millió forint) kap, 
ettől esett el Schlierenzauer a má-
sodik helyével. Eredmény, 3. állo-
más, Innsbruck: 1. Andreas Kofler 
(osztrák), 2. Gregor Schlierenzauer 
(osztrák), 3. Takeucsi Taku (ja-
pán). A négysáncverseny állása (még 
1 verseny van hátra): 1. Gregor 
Schlierenzauer 805.4 pont, 2. And-
reas Kofler 788.4, 3. Thomas Mor-
genstern (osztrák) 769.3. Tegnap 
már Bischofshofenben selejteztek a 
síugrók, itt rendezik meg a negye-
dik, utolsó versenyt ma.

Készül a KK. Tegnap délután 
Lászlófy Botond, a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK férfi-ko-
sárlabdacsapatának trénere meg-
tartotta első edzését az új eszten-
dőben. A tréningen az új légiós, 
Ashley Champion is jelen volt. A 
KK jövő kedden az őszi idényből 
elmaradt Kolozsvár elleni mér-
kőzéssel kezdi az évet, majd a 
hétvégén Piteşti-re látogat, ahol 
a tavaszi forduló első mérkőzését 
játssza.  Fotó: Csíki Zsolt
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ma

Péntek
Az év 6. napja, a hátralévő napok száma 

360. Napnyugta ma 16.46-kor, napkelte 
holnap 8.01-kor. 

Isten éltesse 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevű ol-

vasóinkat, valamint mindazokat, akik ma 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A perzsa eredetű Gáspár kincset megőrzőt, 

a héber eredetű Menyhért királyi fényt jelent, 
az asszír–babilóniai–német– magyar eredetű 
Boldizsár jelentése pedig Baal isten óvja életét. 

Január 6-án történt 
1568. Erdélyben, Tordán tartották a 

vallási toleranciát a világon elsőként meg-
hirdető erdélyi országgyűlést. 

Január 6-án született 
1412. Szent Johanna ( Jeanne d’Arc), 

Franciaország patrónája 
1766. Fazekas Mihály költő és botani-

kus, a Lúdas Matyi szerzője 
1928. Bacsó Péter Kossuth-díjas film-

rendező, kiváló művész
1944. Rolf Zinkernagel Nobel-díjas 

svájci orvos és immunológus 

Január 6-án halt meg 
1852. Louis Braille francia tanár, a va-

kok írásának megalkotója 
1919. Theodore Roosevelt politikus, az 

Egyesült Államok 26. elnöke 
2001. Les Brown amerikai zenész

karitatív est

Fotókiállítással egybekötött karitatív 
előadásra készül a Székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház. Az intézmény ezzel az ese-
ménnyel kíván csatlakozni az Erdélyi Magyar 
Televízió akciójához, amelyet a Balázsfalva ár-
nyékában tengődő, Tür nevű szórványmagyar 
falu plébánosa, Kémenes Lóránt indított 
útjára, és amellyel az ottani Magyar Ház fel-
újítását tűzte ki célul. A színház Mustármag 
című, Wass Albert írásaiból összeállított egyé-
ni produkcióját vasárnap 19 órától láthatják a 
Szent Miklós-plébániatemplomban.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika 
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 
0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Máthé László Ferenc, Berkeczi Zsolt, Antalfi József, Szász Csaba Tördelő: Nágó 
Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente peter.levente@hargitanepe.ro, 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
mate.lehel@hargitanepe.ro, 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918 December 1. u. 9. szám.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Színház
Anthony Marriott és Alistair Foot 

Csak semmi szexet kérem, angolok va-
gyunk című produkcióját Nagy István 
rendezésében ma este 19 órától tekinthe-
tik meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház társulatának előadásában a 
Haáz Rezső-, majd a Kovács György-fel-
nőttbérlettel. 

Kézműves-foglalkozások
A székelyudvarhelyi Kuckó Egye-

sület és a Városi Könyvtár közös szer-
vezésében kézműves foglalkozásokat 
tartanak január 9–13. között a Városi 
Könyvtár gyermekfoglalkoztató ter-
mében (naponta 10–13 óra között). 
Hétfőn  és kedden bútorfestés, szerdán 
és csütörtökön gyöngyfűzés, pénteken 
pedig nemezelés várja a gyermekeket. A 
foglalkozások célja a hagyományőrzés, 
kézműves foglalkozásokkal való ismer-
kedés, a szabadidő hasznos eltöltése. A 
belépő 6 lej. Az elkészített tárgyakat a 
résztvevők hazavihetik. További infor-
máció a 0740–062986-os telefonszá-
mon kérhető.

Népmesék a Civitasnál
A magyar népmesék világába kalauzol-

ja el Hadnagy Jolán óvónő az érdeklődőket 
ma délután 4 órakor a székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány székhelyén. „A magyar 
népmesék nem csak a gyerekekhez, nem 
csak egyetlen korosztályhoz, hanem az em-
berhez szólnak, azon emberhez, aki gyer-
meki lelkületét meg tudja őrizni” – vallja 
Hadnagy Jolán. Az előadásra a belépés in-
gyenes.

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket 

vetítik a Relax 3D Club mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. 
szám): pénteken és szombaton 18 órá-
tól A titánok harca filmet tekinthetik 
meg az érdeklődők. Vasárnap délelőtt 
11 órától az animációs filmek kedvelőit 
várják az Így neveld a sárkányodat című 
rajzfilmre, ezzel viszont nem ér véget a 
hétvégi vetítések sora, ugyanis vasárnap 
18 órától vetítik A kaptár című film leg-
újabb részét.

 www.parapista.com

– Jó kutya! Megette az újévi fogadalmaim listáját.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

HIRDETÉS

EKE-túra

Szombaton, január 7-én a Zetevár 
tanösvényre szervez gyalogtúrát 
az EKE. A tervek szerint a kirán-

dulók végighaladnak a jelzett tanösvé-
nyen, majd ellátogatnak a tűzhelyre, 
valamint Deság elszórt házaihoz. „Ha 
bírjuk szusszal, egészen a Templom-
bükkig megyünk el, ahonnan vissza-
térünk a tűzhelyre szalonnát sütni, 
majd onnan a tanösvényen megyünk 
vissza a desági eltérőig. 

Kb. 13-15 km gyalogtúra vár ránk, 
amit a pihenőkkel együtt 6-7 óra alatt 
tehetünk meg” – áll a túra meghívó-
jában. 

Az indulás reggel 8 órakor lesz a 
C+C parkolójából, kiskocsikkal. Aki 
csak ezután dönti el, hogy részt vesz 
a túrán, próbáljon olyan útitársat sze-
rezni, aki kocsival indul. 

Túravezető: Kovács-Kendi Lehel, 
tel.: 0743–982061.

Kutyakomédia.  
Kemény János Művei, 2.

Kemény János életmű-sorozatának második kö-
tete a Kutyakomédia című regény. Alapvetően 
derűs hangvételű írásmű, amelynek cselekmé-

nye egy tivornyázás nyomán lelőtt kutya története körül 
bonyolódik. A mulatságos kezdet után azonban a regény 
életbe vágó problémákat vet fel: az egy közösségben élő 
románok és magyarok mindennapjaiban fellelhető ellen-
ségeskedéseket, de barátságokat is, és nem utolsósorban a 
falu élelmes gazdáinak pártoskodását, kisszerű, ám véresen 
komoly hatalmi harcát.

A könyv terjedelme 176 oldal, ára: 20 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszere-
da, Petőfi utca 4. szám, tel.: 0266–316798.



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. január 6., péntekhargitanépe

Sorsoltunk!

A december 19–23. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai György 
Zsoltnak kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Juhász Gyula – Orbán 
lelke; Moon river – Henry Mancini; Akira 
Kuroszava – Rőtszakállú; Bernard Cornwell 
– Stonehenge; ... csenget a csengő, itt a kará
csony.

sudoku

Répa fogta gyűrű: 16 év elteltével 
került elő az ékszer

Répa „adta vissza” egy svéd nőnek 16 
éve elveszített jegygyűrűjét. Lena 
Paahlsson 1995 karácsonyán húzta 

le legutóbb ujjáról a gyűrűt süteménygyúrás 
okán, és a konyhai munkapultra tette, ahon
nan aztán eltűnt az ékszer. Bár keresték min
denütt, nem került elő, a család pedig feladta 
a kutatást.

Tavaly októberben azután csaknem 
hanyatt esett a meglepődéstől az asszony, 
amikor a kertjében sárgarépákat húzogatott 
ki a földből, és az egyik „gyökértesten” ott 
volt a gyűrű. Nem valószínű, hogy a répát 
eljegyezte volna valaki, egyszerűen belenőtt 
a talajban rejtőző aranykarikába. A nő csa
ládja úgy véli, hogy 16 éve a konyhapultról 
valahogy a komposztálóba keveredhetett az 
ékszer. Az asszony nem húzta vissza ujjára, 

mert időközben „kinőtte”, de ki akarja bő
víttetni – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.

A Madarasi-Hargitán  szávuj  attila felvétele

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. január 6.

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 18-ig kell beküldeni.

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

Túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen vár
ható eső, havas eső, a hétvégén havazás is lehet.
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Ha engem kérdeznek, lencseügyek-
ben – úgy vélem – átestünk a ló túlsó 
oldalára. Már hogyisne, amikor néhány 
évvel ezelőtt még az volt a gond: jó, hogy 
van ez is, de hogy kell megenni? Ehhez 
képest, ma már kimondottan lencsés éte-
leket tartalmazó szakácskönyvek jelen-
nek meg, éttermek étlapján szerepel ál-
landó menüajánlatként, főzik levesnek, 
főzeléknek, készül belőle saláta, de még 
desszert is. Mindez jó, hiszen a „szegé-
nyek eledeleként” bélyegzett hüvelyes így 
visszakerült az étrendünkbe, ami tekint-
ve, hogy még a koleszterinszintet is csök-
kenti, csak növeli szerencsehozó hatását, 
kivált újév napja környékén. A gond 
csupán azzal van, hogy valamiképp a 
lencsefogyasztás sokkal inkább hozható 
összefüggésbe a „ha újév napján lencsét 

eszel, egész évben szerencsés leszel” szó-
lással, semmint élettani hatásaival. Eb-
ből a meg fontolásból került be a szilvesz-
teri menübe többek közt Budapest több 
előkelő vendéglőjében is a lencse. A fiam 
mesélte: újév napján Budapesten még a 
kávézókban is lencsét kínáltak a kávé 
mellé a ház ajándékaként, s főleg sze-
rencsehozóként, csakhogy ők nem igazán 
kívánták, minekutána szilveszter éjsza-
káján lencsét lencsével fogyasztottak ba-
rátai vendéglőjében szintén a szerencsés 
új évet megelőlegezendő. Nem ismerve 
ezeket az előzményeket, én is jóféle tár-
konyos lencselevessel vártam elsőszülöt-
temet, s mi tagadás, kicsit ledöbbentem, 
amikor az egyébként nem válogatós fiam 
meg jegyezte: „Ez már nem lencsekul-
tusz, hanem lencsehisztéria.”

Lencsehisztéria
 villanás n Jánossy Alíz

skandi

poén  * öreg 
báCSi

riTkA 
MAdár 
lATiNul

CSúCS reNiTeNS-
kedik HAlálTuSA

Női Név

pl. A gép-
gyárTáS

kAToNAi 
bizoTTSág

Házelő!

romáN 
feSTő volT
NAgy... 
vároS

MárAMA-
roSi

kálium
kövér 
eMber 
TréfáSAN

Női Név
pATáS 
állAt

... mAjoli, 
HorváT 
TeNiSzező

győzelem
beC. ATTilA

iNdoNéz 
SzigeT
HidrogéN

ÜNNepélye-
SeN áTAdó
válTóT 
igAzol

Török 
TiSzT volT
Annál 
lennebb

CeruzA 
NyomA 
pApíroN

TámAdáST 
kivédő
kárTyA-
jáTék

volT
A föld-
kéreg egyik 
réTege

ANgol 
fiúNév

beCézeTT 
kázmér
Az öTödik 
kerék

ANgol 
TAgAdáS
HullAT

NewToN
ló körme
fél Szem!

egy 
NémeTÜl
rANgjelző

jeleNTéSe: 
föld

olivA 
tereM 
rAjTA
Névelő
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Egy férfi holtsápadtan jön ki 
a kocsmából. Egy járókelő 
kérdezi:

– Mi történt uram? Miért 
olyan sápadt?

– A komával ültünk az 
asztalnál, egyszer csak lefor-
dult a székről és vége lett... 
Megütötte a guta, ... (poén a 
rejtvényben)!


