
A Nagy István Művészeti Szakközépiskola sporttermének látványterve. A multifunkcionális épületre egymillió eurót szán a város
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

A gát tervén dolgozik 
ditró önkormányzAtA

Vízerőmű négy-
féle haszonnal

Ahelyi önkormányzat tervei sze-
rint gát épül a Ditró-patakára, 

amely többszörös célt szolgál: víz-
erőművet működtet, árvízvédelmi 
szerepet tölt be, ivóvízbázist 
teremt és a turizmus érdeké-
ben is felhasználható. A víz 
ereje egy 40-45 kilowattos turbinát 
is tudna működtetni. 
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Reformhóra,
multicsárdás

Idelent már egy ideje tudo-
másul vettük, hogy luxus az egész-
ség – ha van pénzed, kezelnek, ha 
nincs, akkor megdöglesz. 
Ezen a szomorú igazsá-
gon aligha változtat vala-
mit az, hogy éppen ki és hogyan 
nyúlja le odafent a pénzt. 
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  Hompoth loránd

képzést indítAnAk

Padba ülteti 
a gazdákat 

az Agrárkamara
Ahét eleji csíkrákosi induló 

után mától két osztállyal Ma-
roshévízen, hétfőtől pedig az alcsíki 
gazdálkodókkal kiegészülve Dánfal-
ván is kezdetét veszi a Hargita Me-
gyei Agrárkamara általános hegyvi-
déki mezőgazdasági képzése. 
Jövő hét csütörtökétől Csík-
szeredában már két méhész-
csoport számára is elindulnak az 
elméleti-gyakorlati felkészítők.
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BuntA kontrA szász

Perelnek 
egymással

Újabb ügyek miatt az idén is fe-
szültnek ígérkezik a Magyar 

Polgári Párt és a Székelyudvarhely 
polgármestere közötti kapcsolat. 
Előbbiek megtorpedózták az 
elöljáró lakásosztási kritéri-
umrendszerét, míg a polgár-
mester becsületsértés miatt pereli a 
polgáriak elnökét.

ökumenikus imAHét

Az egységért 
imádkoznak

Nyolc plébánia vesz részt a 
Csíkszeredában január 

15-én kezdődő ökumenikus 
imahéten, amelynek mottó-
ja: Mindnyájan el fogunk változni 
a Jézus Krisztus győzelme által.

2

5

6

 fotó: baLáZs kataLIn

Idén elkezdődhet a művészetI Iskola sporttermének építése

Leporolták a többéves terveket
Évek óta fiókban hevernek a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskola 

sporttermének tervei. Az elképzelt épület sokkal több lenne, 
mint egy közönséges tornaterem, és úgy tűnik, idén, a Szabadság tér felújításával 

párhuzamosan elkezdődhet az építése. > 3. oldal
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Víz- és csatornahálózati fejlesztések a csíki régióban

Folytatódnak a felújítási munkálatok a derítőállomáson
az országos beruházási társa-
ság új pályázatából hamarosan 
befejeződhet a csíkszeredai 
derítőállomás teljes körű fel-
újítása. Felcsík, Középcsík és 
Szentegyháza víz- és csatorna-
rendszerének felújítását és bő-
vítését is megcélozza egy nagy 
összegű uniós pályázat segítsé-
gével a Harvíz Rt. 

Márton Emilia

Csíkszereda víz- és csator-
na közműrendszerének 
felújítása és bővítése két 

pályázat keretében történik. Az 
egyik pályázat értékéből befejez-
nék a derítőállomás felújítását – 
ez a folyamat eddig pozitív ered-
ménnyel zajlott, így a derítőállo-
más a műszaki előírások és nor-
mák szerint működik. A tisztítás 
során visszaadott víz terheltségi 
paraméterei megfelelnek az uniós 
környezetvédelmi előírásoknak, 
a szennyvíziszapot már nem szá-
rítóágyakon szikkasztják, hanem 
iszapprések segítségével csökken-
tik a víz mennyiségét, ezért a fel-
újítások óta a város levegőjében 
már nincs érezhető nyoma a derí-
tőállomás működésének.

A másik pályázat célja, hogy a 
csíki régióban is teljesüljön az or-
szág uniós csatlakozásakor vállalt 
kötelezettség, miszerint a lakosság 
több mint 90%-ának biztosítani 
kell a csatlakozást az ivóvízhálóza-
tokra és a csatornarendszerekre. 

– Természetesen ennek a ha-
talmas beruházásnak csak akkor 
van értelme, ha a lakosság él ez-
zel a rácsatlakozási lehetőséggel. 
Figyelembe véve az ország gaz-
dasági helyzetét és a lakosság 
fizetőképességét, a Harvíz Rt. 
2012. június végéig meghosz-
szabbítja a rendszerekre való 
rácsatlakozáshoz nyújtott ked-
vezményeit, és részletfizetési le-
hetőséget biztosít a fogyasztók-
nak – nyilatkozta Zólya László, 
a Harvíz igazgatója.

Júniusig befejeznék 
a felújításokat
Az Országos Beruházási Társa-

ság (CNI) – Csíkszereda megyei 
jogú város közös finanszírozásá-
val – tavaly december 27-én írt 
ki közbeszerzési pályázatot közel 
kétmillió lej értékben azon mun-
kálatok elvégzésére, amit 2007-
ben kezdett el az akkori fővállal-
kozó, a Vegyépszer Zrt. A vállal-
kozó 2010 végére csődhelyzetet 
jelentett, ez idő alatt körülbelül 
a kilencven százalékát sikerült 

elvégeznie a megkezdett munká-
latoknak. Ezek között volt a város 
vízszétosztó rendszerén belül bi-
zonyos részek cseréje, továbbá új 
csatornahálózatokat fektettek le 
és megcélozták a csíkszeredai de-
rítőállomás teljes felújítását. 

– A hátramaradt munka túl-
nyomórészt a biogázfelfogó és 
iszaprohasztó tartályokra, vala-
mint az állomás hőközpontjának 
felújítására és a terület rendezésé-
re vonatkozik. Ezenkívül a víz- és 
csatornarendszeren és a vízháló-
zat digitális monitoring-rendsze-
rén is van még pár be nem fejezett 
munkálat. Remélhetően a CNI 
pályázata révén februárban már el 
is kezdhetik a kivitelezést, aminek 
kifutási ideje négy hónap – ma-
gyarázta Zólya.

Uniós elvárásoknak 
megfelelő csíki régió
Kiemelkedő tételt jelent az a 

körülbelül 72 millió eurós uniós 
pályázat, amit a Környezetvédel-
mi Ágazati Program keretében 
kiírt európai uniós felzárkózta-
tási alapokból finanszíroznak. A 
pályázatot, amihez az EU 78,7%-
kal, a kormány 13%-kal, az érin-
tett önkormányzatok 1,8%-kal és 
a regionális szolgáltató – a Harvíz 
Rt. – 6,5%-kal járult hozzá, az EU 
elfogadta, és rövidesen sor kerül a 
finanszírozási szerződés aláírására 
is. A menedzsment-asszisztencia 
és az építkezésfelügyelet szolgál-

tatási szerződésének közbeszer-
zése már lezajlott. Készen vannak 
a dokumentumok is ahhoz, hogy 
január, illetve február folyamán a 
közbeszerzési eljárás három kü-
lönböző munkálatra is elindul-
hasson – jelezte az igazgató.

Ez egy nagyobb lélegzetvételű 
beruházás, ami a következő mun-
kálatokra terjedne ki: a csíkszépvízi 
vízmű teljes felújítása és a vízmű-
vet a csíkszeredai tartályokkal 
összekötő fő szállítóvezeték teljes 
cseréje; a szeredai, a csomortáni, 
a fitódi és a csíkszentléleki víz- és 
csatornarendszer bővítése, illetve 
indokolt esetben a helyenkénti 
cseréje – ezen szerződés keretén 
belül valósul majd meg a zsögödi 
csatornarendszer kiépítése is, 
amit lehetőleg ez év második felé-
től már elkezdhetnek; Csíkcsicsó 
víz- és csatornarendszerének ki-
építése; a csíkszentdomokosi víz- 
és csatornahálózat bővítése; a 
szentegyházi és a domokosi víz-
művek felújítása, illetve bővítése; 
a csíkszenttamási, a csíkkarcfalvi, 
a csíkdánfalvi és a csíkmadarasi 
víz- és csatornarendszer bővítése; 
a szentegyházi és madarasi derítő-
állomások felújítása és bővítése; 
ugyancsak a szentegyházi víz- és 
csatornarendszer bővítése és fel-
újítása, ahol ez indokolt.

A munkálatokat – fejtette ki 
Zólya László – az év közepétől 
megkezdik, és a tervek szerint 
2014 júniusáig fogják befejezni.

MéHéSz- éS általánoS MezőgazdáSzKépzéSt indítanaK

Padba ülteti a gazdákat az agrárkamara 
a hét eleji csíkrákosi induló 
után a mai naptól két osztállyal 
Maroshévízen, hétfőtől pedig 
az alcsíki gazdálkodókkal kie-
gészülve dánfalván is kezdetét 
veszi a hargita Megyei agrár-
kamara általános hegyvidéki 
mezőgazdasági képzése. Jövő 
hét csütörtökétől Csíkszere-
dában már két méhészcsoport 
számára is elindulnak az elmé-
leti-gyakorlati felkészítők.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Amai naptól – egy méhész és 
egy általános mezőgazdaság 
szakkal – Maroshévízen, 

január 16-án, hétfőtől pedig Dán-
falván indítja el idei évi mezőgaz-
dasági képzési programját a Hargi-
ta Megyei Agrárkamara – tudtuk 
meg Máthé Emmától, az intézet 
igazgatójától. Hozzátette, a tavalyi 
év novemberében Udvarhelyszéken 
elindított két méhész- és egy általá-
nos mezőgazdászképzést követően 
az idén e hét elejétől Csíkrákoson 
is kezdetét vette a gazdák általános 
hegyvidéki mezőgazdasági temati-
kájú felkészítője. 

– Az előadásokat a Hargita 
Megyei Agrárkamara szakembe-
rei tartják, hétköznapokon, a gaz-
dáknak is megfelelőbb időpont-
ban, a délutáni órákban. Hétfőn-
ként az állattenyésztésről, kedden 
a géptanról, szerdán a növényter-
mesztésről, csütörtökön az agrár-
marketingről, illetve a könyvelési, 
számviteli tudnivalókról hallgat-
hatnak előadásokat a képzésre fel-
iratkozók – ismertette a képzési 
menetrendet Máthé. Hozzátette, 
ugyanilyen program és tanrend 
alapján készítik fel a mai napon 
Maroshévízen, illetve a hétfőtől, 
Dánfalván induló csoportokat is. 
A képzéssorozat magyar nyelven 
zajlik, kivételt ez alól csupán – a 
megye északi részében élő gazdák 
igényéhez alkalmazkodva – a ro-
mán nyelvű maroshévízi felkészí-
tők fognak jelenteni.

A szakember ugyanakkor saj-
nálattal jegyezte meg, hogy miu-
tán az alcsíki térségi gazdálkodók 
számára Csíkszentmártonban 
előkészített tanfolyamra csupán 
néhány fő jelentkezett, az elég-
telen létszám miatt nem tudtak 
saját osztályt fölállítani. Emiatt 

a tanfolyamra jelentkező alcsíki 
gazdálkodóknak csak a dánfalvi 
évfolyamhoz csatlakozva nyílik 
módjuk a képzéssorozat elvég-
zésére.

– A tanfolyamok szervezése, 
illetve a tananyag összeállítása 
nem öncélt szolgál, hanem a gaz-
dák – legyen szó akár a gazdálko-
dással most ismerkedő fiatalokról, 
akár tapasztalt idősebbekről – 
szakmai tudásszintjének, ismeret-
anyagának bővítését. A képzés ré-
vén megszerezhető a Munkaügyi 
Minisztérium által kibocsátott, az 
Európai Unió-szerte elismert dip-
loma nagyszerűen hasznosítható 
a legkülönfélébb mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési EU-s pályá-
zatoknál is. A tanfolyamainkra 
jelentkező gazdák többségét így 
például a megszerezhető tudás 
mellett már eleve egy közeljö-
vőben elkészítendő 112-es vagy 
141-es pályázat szándéka hajtja – 
fogalmazott Máthé Emma.

Az agrárkamara ugyanak-
kor a korábban elkezdődött 
udvarhelyszéki után január 19-
től, azaz jövő hét csütörtöké-
től – két osztályt összeállítva 

– a Pro Agricultura Alapítvány 
székhelyén a csíkszéki méhé-
szek számára is elindítja képzési 
programját. A jelentkezési lis-
ták viszont – tette hozzá Máthé 
Emma – egyelőre még mind az 
általános mezőgazdaság, mind 
a méhészeti tanfolyam iránt ér-
deklődők számára nyitva van-
nak. A gazdák így a tanfolyam-

okon való részvételi szándéku-
kat akár személyesen, a Hargita 
Megyei Agrárkamara csíkszere-
dai, Szabadság tér 5. szám alatti, 
a megyeháza második emeletén 
megtalálható székhelyén, akár 
telefonon keresztül, munkanap-
okon a 0266–312318-as vagy a 
0745–327961-es számokon is 
jelezhetik.

Oklevélosztás egy korábbi tanfolyamon. Adott lehetőség fotó: domján levente

A Harvíz Rt. telephelye. Jelentős léptékű fejlesztési tervek fotó: csíki zsolt



Évek óta fiókban hevernek a 
csíkszeredai Nagy István Mű-
vészeti Szakközépiskola sport-
termének tervei. Az elképzelt 
épület sokkal több lenne, mint 
egy közönséges tornaterem, és 
úgy tűnik, idén, a Szabadság tér 
felújításával párhuzamosan el-
kezdődhet az építése.

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

Apolgármester szavait idéz-
ve: a megyeszékhely idei 
költségvetése kényszer-

pályán van, és ez a művészeti is-
kola sporttermének építésére is 
érvényes, ugyanis mielőtt befeje-
ződik a Szabadság tér felújítása, 
a közelébe tervezett nagy építke-
zéseket is le kell zárni – mondta 
Antal Attila alpolgármester, ami-
kor arról kérdeztük, hogy miért 
éppen most vették elő a sportte-
rem többéves terveit. 

Multifunkcionális teret 
alakítanának ki
A művészeti iskola építése-

kor, 2004-ben is megfogalma-
zódott már az a gondolat, hogy 
az iskolának szüksége lenne egy 
sporttevékenységekre is használ-
ható multifunkcionális teremre, 
és 2006-ban el is készült a Szak-
szervezetek Művelődési Háza és 
a Nagy István művészeti iskola 
közötti térben felépítendő in-
gatlan terve. Ez egy kétszintes 
épületről szól, melynek emele-
tén egy szabvány kosárlabdapá-

lya méretű belső teret alakítanak 
ki, ám ez a terem úgy lesz kiké-
pezve, hogy a sportolás mellett 
koncertteremként, kiállító felü-
letként vagy éppen táncelőadá-
sok helyszínéül is szolgálhasson 
– tehát alkalmazkodni tudjon 
egy művészeti profilú tanintéz-
mény igényeihez. 

Az épület földszintjén keres-
kedelmi egységeknek lesz majd 
hely, ugyanakkor egy átjárót is ki-
képeznének itt, ahol a gyalogos-
forgalom áthaladhat a Gál Sándor 
utcából a Szabadság tér felé. 

Egymillió eurós beruházás
A 2006-ban elkészített terv 

kivitelezésére az országos sport-
terem-építési program kereté-
ben próbált állami támogatást 
szerezni a város, de mivel csak 
szabvány sporttermek létesítését 
finanszírozta a kormány, a művé-
szeti iskola tornatermének terve 
a fiókba került. Most fújta le róla 
a port a városvezetés, amikor a 
Szabadság tér felújítása miatt 
sürgőssé vált a munkálat meg-
kezdése. 

– Fel kell gyorsulnunk, és el-
végeznünk azt, ami komolyabb 
építőtelepi felvonulást igényel – 
mondta Antal Attila, aki szerint 
már zajlik a meglévő terveknek 
az azóta módosult normákhoz 
való igazítása, és ha sikerül az idei 
költségvetésben erre a munkálatra 
fedezetet találni, akkor meghirde-
tik a kivitelezést a körülbelül egy-
millió eurós beruházásra.
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Elmúlt szilveszter, de a tűzijáték nem akar alább-
hagyni sem a magyar, sem a román médiában. Utób-
bi az egészségtől hangos, boldog-boldogtalan osztja az 
észt, mit is kellene csinálni az egészségüggyel, hogy 
jobb legyen. Mert így, ahogyan van, nem jó. Meg-
kockáztatom, bármit tesznek, az nekem jobb úgysem 
lesz, tehát felőlem tehetnek a rendszerrel, amit akar-
nak. Idelent már egy ideje tudomásul vettük, hogy 
luxus az egészség – ha van pénzed, kezelnek, ha nincs, 
akkor megdöglesz. Ezen a szomorú igazságon aligha változtat 
valamit az, hogy éppen ki és hogyan nyúlja le odafent a pénzt. 
Mert erről és nem másról szól a nagy csinnadrattával beha-
rangozott reform. Mi többet fizetünk, mint eddig, és ezért a 
többért kevesebbet kapunk. Lehet szakelemezni, elveszni né-
hány részletben ennek vagy annak a rendszernek a javára, 
de a lényeg ugyanaz: a csórók isszák meg a levét. Egyébként 
az államelnök eljátszotta a meglepettet annak kapcsán, hogy 
még igazából nyilvános vitára sem volt bocsátva a törvény-
tervezet, és máris mekkora ellenkezési hullámot váltott ki. És 
hogyan lehet valamit ellenezni, amit nem is ismernek? Meg-
magyarázom: egyik zenész barátom mesélte, hogy volt velük 
egy darabig egy emberke, akiből csepegett a jóindulat meg a 
segítőkészség. Lelkesen akart segédkezni a fellépések előtti-utá-
ni pakolásban, szerelésben, csak az eredmény mindig az volt, 
hogy vagy eltört, vagy felborított, vagy elszakított valamit. 
Nem csoda, hogy egy idő után, amint meglátták segítőkész 

mosollyal közeledni, két kézzel taszigálták odébb, mondván, 
mi elvégezzük a munkát, csak légy szíves, ne segíts. 

Valahogy így van a közvélemény is a jelenlegi politikai 
elittel. Tessék békén maradni az adófizetők pénzén fenntartott 
első osztályú szolgálati lakásban, nyugodtan tessék furikázni a 
szolgálati autóval, szolgálati benzinnel, de akár helikopterrel 
is! Tessék részt venni eseményeken, mulatni, bájos ifjú hölgyeket 
csábítani, begykövezni, vagy – amit nagyon szívesen tetszik csi-
nálni – tessék szidni, anyázni egymást, csak éppen reformálni 
ne tessék többet! Mert amit az elmúlt négy évben reformálni 
tetszett, azt mi idelent kegyetlenül megszívtuk. Alig vigasztal, 
hogy utána leakasztották a szegről néhány órára az együtt érző 
mosolyukat és beültek a kamerák elé magyarázkodni. 

Mindig elmondták erről meg arról az intézkedésről, hogy 
nem rajtuk múlt, így kérte az Unió vagy a Világbank vagy a 
Valutaalap, és muszáj volt meghozni a jövő érdekében. Burkol-
tan vagy nyíltan, a hazai vezetők kénytelenek voltak elismerni, 

hogy az érdemleges döntések már jó ideje nem itthon 
születnek. Sajnos, fájó igazság. Amióta kipukkanni 
látszik a továbbgörgetett adóssághalmozásra épülő 
látszat-gazdaságélénkülés, a miénkhez hasonló ki-
csi és szegény országokban már mások parancsolnak. 
Azok, akik az egyszerű emberek torkán gyömöszölnék 
le a válság-békát, nehogy a bankoké, hitelintézeteké, 
kötvénytulajdonosoké – akik tulajdonképpen az egész 
trutyit generálták – legyen a veszteség. Szép lassan a kis 

országok parlamentjei csak arra lesznek jók, hogy némi cirkuszt 
szolgáltassanak odahaza a népnek – a gazdaságot, az életszín-
vonalat befolyásoló döntések valahol odakint születnek a multi-
nacionális mogulok irodáiban. Érdemes nézni az anyaországi 
tűzijátékot: köhögött a magyar bolha, elmondta, nem éppen a 
nemzetközi pénzintézetek szabályai szerint járnák a magyar 
csárdást. A miértről ne beszéljünk, hanem inkább a nemzetközi 
reakciókról: vagy azt teszitek, amit mondunk, vagy kaptok tő-
lünk egy csomó leminősítést, de akár egy jó kis államcsődöt. Ki 
enged, hol és mennyit? Egyelőre a jövő titka, milyen lesz a ma-
gyar csárdás, egy azonban biztos, lesz benne idegen hangjegy 
elég. A dallamot mi már ismerjük: levágni, százalék, megszorí-
tás. Várhatóan nagyon nehéz idők jönnek odaát…

Reformhóra, multicsárdás 
                 NézőpoNt n Hompoth Loránd

hirdetés

A művészeti iskola és a Szakszervezetek Művelődési Háza közötti kihasználatlan térbe „ékelnék be” a sporttermet fotó: csíki zsolt
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A helyi önkormányzat tervei sze-
rint gát épül a Ditró-patakára, 
amely többszörös célt szolgál: 
vízerőművet működtet, árvíz-
védelmi szerepet tölt be, ivó-
vízbázist teremt és a turizmus 
érdekében is felhasználható. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Elképzelésünk, hogy a község-
ben tervezett nagybefekte-
tések, amennyiben lehet, az 

önkormányzat kezében maradja-
nak, és ha partnerre lesz is szükség 
némelyiknél, nekünk rálátásunk és 
beleszólásunk legyen a működte-
tésbe – vázolta az önkormányzat 
elképzeléseit Ditró polgármestere, 
Puskás Elemér. Ezek tükrében az 
önkormányzat megrendelte azt a 
tervet, amely alapján víztározó és 
vízerőmű épülhet Ditró Tölgyes 
felőli végénél.

Közcélokat szolgáló 
elképzelés
A gát építéséről szóló, akár a ta-

valyi patakmeder-szabályozás máso-
dik lépcsőjeként is felfogható elkép-
zeléshez kapóra jött Hargita Megye 
Tanácsának mikro vízerőművek lét-
rehozását támogató pályázati kiírása. 
Ezen százezer lejt nyert a község, eb-
ből készül a többszörösen hasznosít-
ható gát dokumentációja:

– Négyféle tervünk is van a 
12 méter magasságú gáttal: meg-

védené a községet az árvizektől, 
alternatív ivóvízbázist hozna 
létre, a kéthektáros vízfelület a 
turizmus terén számos lehetősé-
get kínálna, ráadásul a gát révén 
vízerőmű működtetésére nyíl-
na lehetőség – közölte Puskás 
Elemér. Megjegyezte: sok függ 
attól, hogy a kéthektáros tavat 
ivóvízbázisként is akarják-e hasz-
nosítani, mert ebben az esetben 
korlátozni kell a benne és körü-

lötte zajló tevékenységeket. Erről 
egyelőre nincs végleges döntés, a 
község jelenleg Remetéről kapja 
ivóvizét, és van arra is mód, hogy 
szintén a Ditró-patakon, de a gát 
fölött, nagyobb távolságra épít-
sék ki az ivóvíztározót. 

Nagy megtakarítás 
az ingyenáram
A vízerőmű létesítését min-

denképpen véghez akarja vinni 

a községvezetés, amint a pol-
gármester elmondta, ezt ha-
mar megtérülő befektetésnek 
látják – amelyre egyébként egy 
kolozsvári cég is pályázott vol-
na. A gát alatt 240, illetve 300 
méterre lehetne elhelyezni az 
erőművet. A szintkülönbség 
miatt itt annyira megnő a víz 
ereje, hogy 36, illetve 40-45 ki-
lowattos turbinát is tudna mű-
ködtetni. 

A zöldenergiából nyert vil-
lanyáramot kifejezetten közcélok-
ra használná a község, a közintéz-
mények és a közvilágítás áramel-
látására. Egy gyors számítás után 
azt is elmondta Puskás Elemér, 
ha a villanyáram egy részét a víz 
ereje biztosítaná, az évente 130 
ezer lejes megtakarítást jelentene 
Ditrónak. 

A hely titkos, 
a pénzforrás ismeretlen
Egyelőre titok, hol lesz a 

gát, csak annyi nyilvános, hogy 
a település Tölgyes felőli ré-
szén, a Ditró-patak völgyében. 
Az információ visszatartásával a 
területspekulánsok megjelené-
sét próbálják kizárni. A tervezett 
helyen ugyanis magánterületek 
vannak, azokat kell felvásárolja 
az önkormányzat. Egy gazda sem 
kötheti a kereket, egyrészt azért, 
mert a felértékelt árra ráajánl az 
önkormányzat, másrészt mert a 
közcél érdekében a területeket a 
törvény szerint ki lehet sajátítani. 

Ha elkészülnek a tervek, pénz-
forrás után néz Ditró önkormány-
zata. Reménykedik az országos tá-
mogatásban, ugyanakkor figyeli az 
uniós kiírásokat is. A polgármester 
állítja: ha nem találnak külső segít-
séget a beruházásra, Hargita Me-
gye Tanácsával közösen, ha hosz-
szabb idő alatt is, de valóra váltják 
az elképzelést. 

A Ditró-patak völgyén épül az erőmű. Pontos helye a telekspekulációk elkerülése miatt egyelőre titok fotó: balázs katalin

Tatár Előd. Újabb fejezetek

A gát tervéN DolgoziK Ditró öNKormáNyzAtA

Vízerőmű négyféle haszonnal

Több mint másfél éve 45 ön-
kéntessel működik a Gyulafe-
hérvári Caritas önkéntes prog-
ramja Gyergyószentmiklóson. 
Az elmúlt időszak megvalósítá-
sairól, illetve a 2012-re kitűzött 
tervekről Tatár Előd, a program 
nemrég kinevezett koordináto-
ra tájékoztatott.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Az önkéntesség kultúrá-
jának megismertetése, 
népszerűsítése, újabb ön-

kéntesek toborzása és különféle 
szociális programok elindítása 
– sorolta az önkéntes program 
koordinátorának főbb feladatait 
Tatár Előd, aki novembertől lát-
ja el a feladatkört, miután elődje, 
Tóth Orsolya szülési szabadságra 
ment. 

Mint magyarázta, a Gyulafe-
hérvári Caritas önkéntes prog-
ramja a 2010-es indulás óta hat 
településen van jelen, regionális 
koordinátorok tevékenykednek 
Marosvásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön, Kézdivásárhelyen, Szé-
kelyudvarhelyen, Csíkszeredában 
és Gyergyószentmiklóson. Az 

utóbbi másfél évben elindított 
rendszeres programok közül Ta-
tár a Szent Erzsébet Öregotthon 
lakóinak látogatását, illetve a Me-
nőmanó korrepetáló programot 
emelte ki. Előbbivel az otthonban 
élő idős embereknek szereznek 
örömöt, utóbbi során pedig hát-
rányos helyzetben lévő gyerekek 
tanulását segítik elő. Az alkalmi 
programok közül a koordinátor 
kiemelte az Egymillió csillag a 
szegényekért című adománygyűj-
tő akciót, az adventi vásárt, ami 
szintén karitatív célokat szolgált, 

illetve az időseknek előadott ka-
rácsonyi énekműsort, amibe isko-
lás csoportok is bekapcsolódtak. 

– 2012-ben legfőbb célki-
tűzésnek tekintem az önkéntes 
programok minél szélesebb kör-
ben való kiterjesztését – jelezte 
Tatár, kifejtve, hogy a környező 
falvakban szeretne elindítani a 
gyergyószentmiklósihoz hasonló 
programokat. Új programokat 
is tervez, többek között a korai 
fejlesztő programmal közösen 
szeretné elindítani a Pótnagyi 
programot, amellyel olyan anyu-
káknak nyújtanának segítséget, 
akik nehezen találnak alkalmi 
felvigyázót kisgyerekük mellé. A 
kórházi meseolvasó programmal 
pedig a kórházban lévő gyerme-
kek estéit szeretnék elviselhe-
tőbbé tenni az otthontól távoli 
környezetben, de meg szeretné 
szervezni az idősek otthoni láto-
gatását, illetve az állami gondozott 
gyermekek rekreációs programját 
is. A tervezett alkalmi programok 
közé sorolta az iskolások és civil-
szervezetek bevonásával megvaló-
suló sérült gyerekek sportnapját, 
illetve idős emberek lakásainak 
rendbe tételét.

A gyulAfehérvári CAritAs öNKéNtes progrAmjA

Megvalósítások és tervek
Egyéves 

a Demokrácia Központ
Egy esztendeje fogadja ügyfeleit 
a gyergyószentmiklósi Demokrá-
cia Központ, segítve a gyergyói 
lakosokat a magyar állampolgár-
ság megszerzése körüli ügyinté-
zésben. Az eddigi tevékenység-
ről Bákai Magdolna irodavezető 
és Tiboldi László, a székelyföldi 
központok koordinátora adott ösz-
szegzést. 

B. K. 

A gyergyói irodát egy év 
alatt 5111 érdeklődő ke-
reste meg, 1649 iratcsomót 

sikerült lezárni, ami 2625 személyt 
érint, ugyanis a kiskorú gyerekek 
kérelme is a szülők dokumentumai 
mellé kerül. Az év végi ünnepek 
alatt főként az idegenből hazaláto-
gatókat szolgálta ki az iroda, s úgy 
tűnik, az érdeklődés az új évben 
sem lankad: már az első héten 87 
érdeklődő 34 dossziéját sikerült el-
készíteni.

Bákai Magdolna a 12 tonnás 
könyv adomány szétosztásáról, a 
rajz pályázatról, Magyar Népmese 
Nap jának megünnepléséről, az 500. 
és 1000. ügyfél megajándékozásáról 
is említést tett.

Októbertől minden pénteken 
Maroshévízen várták az érdeklő-
dőket. A hévízi tanácsadás idén is 
folytatódik, de csak havonta egy al-
kalommal mennek ki a helyszínre az 
iroda munkatársai. Több eset volt, 
amikor beteg, mozgáskorlátozott 
személyekhez házhoz mentek a köz-
pont alkalmazottjai.

Tiboldi László országos adatokat 
ismertetett. Közölte: megtisztelő fel-
adat részt venni a munkában, amely 
sok ezer embert segít a magyar ál-
lampolgárság megszerzésében. A 
demokráciaközpontok országszerte 
151 213 érdeklődőt fogadtak, 
46 524 iratcsomót sikerült véglegesí-
teni, ez közel 75 000 személyt érint. 
Az ügyintézés menete egyre gördü-
lékenyebb, már csak ritka esetben ta-
lálnak hiányosságot a konzulátusra 
elküldött dossziékban. Tiboldi érde-
kességként jegyezte meg, hogy egy 
szudáni személy is igényelte a ma-
gyar állampolgárságot, kérését azzal 
támasztva alá, hogy ő a magyarab 
törzs tagja. Különben Csíkszeredá-
ban számos, Gyergyószentmiklóson 
csupán egy roma személy igényelt 
információt a kettős állampolgárság 
megszerzéséhez. 



Veszélyezteti a környezetet és 
a turisták biztonságát a parajdi 
sóbánya – legalábbis ez áll a  
számvevőszéki kamara jelen-
tésében. Bokor Sándor polgár-
mester szerint ezek megalapo-
zatlan rémhírek, Bukarestben 
viszont úgy látják, a túl sok lép-
cső életveszélyes lehet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A múlt hét végén került nyil-
vánosságra az a számve-
vőszéki kamarai jelentés, 

amely szerint károsítja a környe-
zetet és a turisták biztonságát is 
veszélyezteti a gyógyközpontot is 
magában foglaló parajdi sóbánya.

A dokumentum megállapítja, 
a tárnákban a járművek kipufogó-
gázai, a fejtéssel járó robbantások-
ból származó gázok amellett, hogy 
szennyezik a levegőt, zavarják a 
föld alatti gyógykezelésen részt 
vevő betegeket. A jelentés arra is 
kitér, hogy a bányának még kör-
nyezetvédelmi engedélye sincs, 
és pénz hiányában megoldatlan a 
használaton kívül helyezett tár-
nák környezetbarát módon tör-
ténő bezárása. A kormány még 
2007-ben ötmillió lejt irányzott 
elő erre a célra, azonban a pénzt a 
mai napig nem utalták át.

Lakatos Péter, a számvevőszék 
RMDSZ-es vezető tanácsi tagja 
a Kossuth rádiónak elmondta, a 
számvevőszék felsorolta azokat az 
összegeket, amelyeket kaptak, és 
nem a célnak megfelelően használ-
ták fel, illetve azt, hogy mire kellett 
volna még pénzt kapniuk, de nem 

kapták meg, és ez milyen veszéllyel 
jár. A jelentés a parlament asztalára 
kerül.

Sebestyén Dósa József, a sóbá-
nya főmérnöke szerint a kifogásolt 
környezetvédelmi problémák egy 
részét már tavaly megoldották, 
és cáfolta, hogy a bányának nincs 
környezetvédelmi engedélye. A fő-
mérnök úgy véli, bár van igazság-
tartalma, a jelentés sokat túloz.

A bánya biztonságos
Bokor Sándor parajdi polgár-

mester természetesen nem örül 
a túlzásokra épülő pánikkeltés-
nek. Dicséretesnek tartja, hogy 
ennyien aggódnak mindnyájunk 
biztonságáért, bár meglepte, 
hogy a számvevőszék újabban 
nem pénzügyi dolgokkal, hanem 
a közbiztonsággal foglalkozik. A 
településvezető szerint a jelentés 

egy 2010-es vizsgálaton alapul, 
s bár a bányánál ma sem minden 
tökéletes, azóta sokat javultak a 
dolgok.

– Maradt még tennivaló, de 
akkor kérjük a sóbánya által éven-
te inkasszált pénzt, ami Bukarest-
ben landol és onnan csöpögtet-
nek visszafelé. Fordítva kellene 
történjen, hisz ezt az értéket itt 
termelték meg – közölte Bokor.

A polgármester elárulta, hogy 
Parajdon a turistákat semmilyen 
veszély nem fenyegeti, a bánya von-
zó és gyógyító. Tavaly több mint 
400 ezren látogattak Parajdra, a 
nyáron volt olyan nap, amikor hat-
ezernél is több turista, gyógyulni 
kívánó felnőtt és gyerek fordult 
meg a sóvidéki településen.

– Lehet, hogy akad, akinek jó 
az, ha megalapozatlan rémhírek-
kel riogatják a Parajdot, Sóvidéket 
és Székelyföldet szerető turistákat, 
akiknek én azt üzenem, jöjjenek 
máskor is nyugodtan, Parajdon, 
a sóbányában eddig is biztonság-
ban voltak, s ez a jövőben sem lesz 
másképp.

Halált hozó lépcsők?
„Életveszélyes sóbányák” cím-

mel tavaly a központi sajtó is 
foglalkozott a hazai sóbányákkal, 
hangsúlyozva, hogy a tordai kivé-
telével az összes többi (a slănic-
prahovai, a kacsikai és a parajdi) 
elavult és veszélyes. A cikk szerint 
a Regionális Fejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium szakemberei 
által 2009 októberében készített 
tanulmány „sorai között” olvas-
va derült fény a leselkedő veszé-
lyekre. Kissé megmosolyogtató, 
hogy Parajdon az „életveszélyt” 
az újságcikk szerint két dolog 
jelentheti: a turistákat szállító 
autóbuszok nem biztonságosak 
és ugyanazon a szűk helyen köz-
lekednek, mint a bánya teherau-
tói, továbbá, hogy túl sok a lépcső 
(lefelé 245, felfelé 168), amelyek 
főleg az időseknek és gyerekeknek 
okozhatnak nehézséget.

udvarhely

Körkép
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> Alakul a Néppárt székelyudvarhelyi 
szervezete. Napokon belül hivatalosan 
is megalakul az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) székelyudvarhelyi szervezete. A 
politikai alakulat megszervezését és be-
jegyeztetését felvállaló Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) vezetői azt 
mondják: nem lesznek személyi átfedések 
a két szervezet között. – Fontosnak tart-
juk, hogy ugyanaz a személy egy időben 
ne vállaljon szerepet a civilszervezetben és 
a pártban is – hangsúlyozta Szabó Károly. 
Az EMNT udvarhelyszéki szervezetének 
év végi tisztújításán alelnöknek választott 
székelyudvarhelyi könyvtárigazgató szerint 

a helyi néppárt megalakulásával egyidejűleg 
a „konfrontációval járó” politika értelem-
szerűen átkerül a párt asztalára, és „ez így 
is van rendjén”. Mint korábban lapunknak 
adott nyilatkozatában is megerősítette, az 
EMNT udvarhelyszéki szervezetének el-
nöke, Nagy Pál nem vállal semmilyen sze-
repet az új politikai alakulatban, ahogy ő 
fogalmazott, „megmaradok civilnek”.

Szabó beszámolt az EMNT tavalyi te-
vékenységéről, kiemelve a Bethlen Gábor 
Alapítvány által nyújtott mikrohitellel kap-
csolatos tájékoztatást, ügyintézést, valamint 
a különböző események, évfordulók apro-
póján szervezett akciókat. Ilyen volt példá-

ul a népszámlálás, a nemzeti ünnepeinken 
való koszorúzás, a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem magyar kara 
mellett szervezett tüntetés, vagy a karitatív 

Erzsébet-bál, amelynek fővédnökségét a bu-
karesti magyar nagykövet felesége, Bajtai Er-
zsébet vállalta el. A mulatozáson összegyűlt 
adományokat egyébként az értelmi fogyaté-
kos gyerekekkel foglalkozó udvarhelyi Szent 
Ferenc Egyesületnek juttatták el.

– A legfrissebb esemény, amely hozzánk 
kötődik, az, hogy végre megalakult Udvar-
helyen a Közbiztonságért Testület, amely-
nek kezdeményezését másfél évvel ezelőtt, 
a májusi lakossági fórumon indítványoztuk 
– mondta Szabó, aki az idei tervek között a 
legfontosabbnak – a honosítással kapcsola-
tos feladatok ellátása mellett – a magyarság-
tudat erősítését nevezte meg. hí

rf
ol

ya
m

Veszély a föld alatt? Egy imát megér 

BuntA kontrA SzáSz

Perelnek egymással

BányAcirkuSz PArAjdon

Veszély a föld alatt?

Újabb ügyek miatt feszültnek 
ígérkezik az idén is a Magyar Pol-
gári Párt és a Székelyudvarhely 
polgármestere közötti kapcso-
lat. Előbbiek megtorpedózták az 
elöljáró lakásosztási kritérium-
rendszerét, míg a polgármester 
becsületsértés miatt pereli a 
polgáriak elnökét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Sajtótájékoztatón fejtette ki 
nemtetszését tegnap dél-
után a Magyar Polgári Párt 

(MPP) két politikusa a tanács 
elé terjesztett szociális lakások el-
osztásának kritériumrendszerével 
kap csolatban. Szász Jenő és Mol-
nár Miklós szerint diszkrimináló a 
Bunta Levente polgármester által 

megszerkesztett kritériumrend-
szer, ugyanis a tervezet szerint 
két kategóriába sorolnák a lakás-
ra várakozókat, ami eleve kizárja 
az egyenlő esélyeket. A tervezet 
szerint amíg az egyes kategóriába 
eső személyek nem kapnak lakást, 
addig a kettes kategóriának esélye 
sincs lakásban részesülni. 

– Ez azt jelenti, hogy amíg a köz-
ponti épületekből kilakoltatottak 
nem kapnak lakást a Csereháton, 
addig például egyetlen fiatal értelmi-
séginek sincs esélye labdába rúgni – 
fogalmazott a polgári párt elnöke.

Szász elmondása szerint bár elő-
állt módosító javaslattal, azt nem vet-
ték fontolóra, és mivel a jelenlegi vál-
tozat nem vállalható számára, nem 
hajlandó azt megszavazni. Szász sze-
rint bár a pontozási rendszert a pol-
gármester találta ki, nem hajlandó 
ehhez nevét adni, és a „tisztázatlan 
lakásosztással” a szociális bizottságra 
akarja ráhúzni a vizes lepedőt. 

–A tanácsnak mielőbb kon-
szenzusra kellene jutnia az ügy-
ben, azonban szerintünk a jelen-
legi állapotában a polgármester 
javaslata minden, csak nem szo-

ciális kritériumrendszer – összeg-
zett Szász.

A polgáriak elnökének azon-
ban nemcsak a lakásosztások mi-
att gyűlt meg a baja mostanában a 
polgármesterrel, ugyanis az elöljáró 
beperelte őt rágalmazás és becsület-
sértés miatt. Szász Jenőt egy korábbi 
nyilatkozata miatt hívta a bíróságra 
a város elöljárója, amiben az ügy-
ben alperes úgy fogalmazott, hogy 
Bunta Levente „buta, bizalmatlan 
és bölcs, tehát öntelt” ember, vala-
mint „az osztály utolsó tanulója” 
volt. Az összehívott sajtótájékoz-

tatón Szász rögtönzött jogi kiskáté 
keretein belül magyarázta el, hogy 
szerinte szó sincs becsületsértésről 
és rágalmazásról, ugyanis ezek a ka-
tegóriák csakis akkor kerülhetnek 
szóba, ha az illetőről valamilyen 
bűncselekményt vagy szabálysértés 
elkövetését állítanánk.

– Nem történt egyéb, csak 
az alliteráció jegyében fejtettem 
ki véleményemet a polgármester 
személyével kapcsolatban – véli 
Szász.

A polgáriak elnöke szerint 
pedig egy közszereplőnek min-
dig szembe kell tudnia nézni a 
véleményekkel, akár a kritikusabb 
hangvételűekkel is.

– Szívesen állok a per elébe, 
mert jót fogunk szórakozni rajta 
– összegzett Szász Jenő.
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hirdetésekA végső dolgokról szól Az ökumenikus imAhét

A keresztény egységért 
imádkoznak

nyolc plébánia vesz részt idén 
Csíkszeredában a január 15-én 
kezdődő és 22-ig tartó ökume-
nikus imahéten, amelyet sorban 
harmadszor tartanak meg vá-
rosunkban. Az imahét alapigéje 
Pál apostolnak a korinthusiak-
hoz írt első levele 15. részéből 
származik. mottója: mindnyá-
jan el fogunk változni a Jézus 
krisztus győzelme által.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A felekezetek, templomok 
közötti átjárással harmad-
szor tartanak ökumenikus 

imahetet Csíkszeredában. „Mi 
reformátusok tartottuk azelőtt 
is, csak más formában: a február 
hónap négy vasárnapján más-más 
felekezetű lelkészt hívtunk meg 
igét hirdetni” – mondta el lapunk 
megkeresésére Szatmári Szilárd. 
A református lelkész örömmel 
újságolta, hogy az eddig részt 
vevő plébániák sorába még kettő 
zárkózott fel, a csíksomlyói és a 
zsögödi. „Így kerekedett ki igazán 
az imahét ima-nyolcadra, nyolc 
keresztény felekezet templomá-
ban lesznek igehirdetések” – fűz-
te hozzá.

Az imahét alapigéje a Pál apos-
tolnak a Korinthusiakhoz írt első 
levele 15. részéből származik, ve-
zérfonal: „Mindnyájan el fogunk 
változni a Jézus Krisztus győzel-
me által.” Minden napra négy ige 
ajánlott, ezek közül lehet választa-
ni feldolgozásra: egy az Ószövet-
ségből, a Zsoltárok Könyvéből, a 
levelekből és az Evangéliumból.

Minden napnak más témá-
ja van, ezek vasárnappal, január 
15-ével kezdődően így következ-
nek: A szolgáló Krisztus változ-
tasson át minket; Változzunk át 
a Szenvedő Szolgán keresztül; 
Változzunk át az Úrnak gonosz 
fölötti győzelme által; Változ-
zunk át a feltámadott Úr békes-

ségén keresztül; Változzunk át 
Isten folyamatosan jelen lévő 
szeretetében; Változzunk át a Jó 
Pásztoron keresztül; Egységben 
Krisztus uralma alatt!

„Az első benyomásom az 
imahétről, amikor megtudtam 
a témát, az volt, hogy milyen 
érdekes, hogy pont eszkatológi-
kus, tehát az utolsó idők, Krisz-
tus visszajövetelével kapcsolatos 
vezérige (1 Kor 15, 51-58 ) van 
megadva. Ebben arról van szó, 
hogy amikor Krisztus visszajön, 
hogyan lesz a halottak feltáma-
dása, az élők hogyan változnak 
át. Ez azért érdekes, mert egy 
csomó mendemonda meg egy 
csomó hiedelem is fűződik a 
2012-es évhez. Nyilván a keresz-
ténységnek is szembe kell ezzel 
néznie, bizonyos kérdésekre vá-
laszt kell adnia” – osztotta meg 
gondolatait Szatmári Szilárd. A 
református lelkész továbbá arra 
hívta fel a figyelmet, hogy válto-
zó világban élünk, az imahéten is 
a változásról lesz szó, de a meg-
szokottól eltérően nem a világ, 
hanem önmagunk megváltozta-
tásának szükségességéről.

A csíkszeredai ökumenikus 
imahéten az istentiszteletek este 
hat órakor kezdődnek: vasárnap 
a taplocai templomban Pénzes 
József esperes hirdet igét, hétfőn 
a Szent Ágoston-templomban 
Solymosi Alpár unitárius lelkész, 
kedden az evangélikus templom-
ban Boros Károly főesperes, szer-
dán a zsögödi templomban Szat-
mári Szilárd református lelkész, 
csütörtökön a csomortáni temp-
lomban Tóth Károly evangélikus 
lelkész, pénteken az unitárius ima-
házban Sebestyén Ottó zsögödi 
plébános, szombaton a Millenni-
umi-templomban Kovács Attila 
somlyói plébános, majd vasárnap 
a református templomban Darvas 
Kozma József esperes lesz az ige-
hirdető.

A vallásszabadságot 
ünnepeljük

A vasárnapi istentisztelet kereté-
ben fognak megemlékezni a val-
lásszabadság napjáról Csíksze-
redában. Solymosi Alpár unitá-
rius lelkész szerint az idén nem 
szerveztek különösebb rendez-
vényt január 13-a tiszteletére, 
talán a jövő évben, amikorra az 
unitárius közösség temploma is 
elkészül. A templomot a tervek 
szerint idén júliusban avatják fel. 
Az Erdélyi Unitárius Egyház 
Zsinata tíz évvel ezelőtt, 2002-
ben nyilvánította január 13-át 
egyházi ünneppé, a vallássza-
badság napjává. A reformáció 
legifjabb egyháza az 1568. évi 
tordai országgyűlés vallásügyi 
határozatától kezdődően szá-
mítja létét. Ekkor az országgyű-
lésen részt vevő rendek a vallási 
ügyek tárgyalása kapcsán meg-
fogalmazzák azt a híres határo-
zatot, mely kimondja a szabad 
vallásgyakorlatot: „…midőn 
helyökön a prédikátorok az 
evangéliumot prédikálják, hir-
dessék, kiki az ő értelme szerint, 
és az község ha venni akarja, jó, 
ha nem penig senki kényszerí-
téssel ne kényszerítse az ü lelke 
azon meg nem nyugodván, de 
oly prédikátort tarthasson, az ki-
nek tanítása ő néki tetszik. Ezért 
penig senki az superintendensök 
közül, se egyebek az prédi-
kátorokat meg ne bánthassa, 
ne szidalmaztassék senki az 
religióért senkitől, az elébbi 
constitutiók szerént, és nem 
engedtetik ezt senkinek, hogy 
senki fogsággal, avagy helyéből 
való priválással fenyőgessön az 
tanításáért, mert a hit Istennek 
ajándéka, ez hallásból lészön, 
mely hallás Istennek igéje által 
vagyon”.

hArgitA megYe tAnÁCsA
határozattervezetek

1. Határozattervezet a „Sikeres Székelyföld” elnevezésű program lebonyolítá-
sának jóváhagyásáról a 2012-es évre

2. Határozattervezet a „Közigazgatás hatékonyságának fejlesztése Hargita me-
gyében” elnevezésű program lebonyolításának elfogadásáról a 2012-es évre vonat-
kozóan

3. Határozattervezet a „Civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése Har-
gita megyében a 2012-es évben” elnevezésű program lebonyolításának elfogadásáról

4. Határozattervezet „A romák kulturális és szociális életének támogatása” el-
nevezésű program lebonyolításának elfogadásáról a 2012-es évre vonatkozóan

5. Határozattervezet a „Székelytermékek népszerűsítése a 2012-es évben” elne-
vezésű program lebonyolításának elfogadásáról 

6. Határozattervezet Hargita megye, Hargita megye Tanácsa révén történő 
nem kormányzati szervezetekben való részvételét és az ezeknek történő tagságdíj 
kifizetését szabályozó módszertan elfogadásáról 

A határozattervezetek teljes szövege megtekinthető 
a www.judetulharghita.ro és a www.hargitamegye.ro honlapokon.



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Esik és hull – 8. oldal] n [A nyom és a cipő – 9. oldal] 

– Csíkdánfalván, egy erős magyar közösségben született. Me-
séljen a faluról, gyermekkori éveiről…

– Csíkdánfalván az évszázadok során mélyre nyúló hagyo-
mányos szokások alakultak ki, amelyek meghatározták az em-
bereknek az egymáshoz és a természethez való viszonyát. Ennek 
betartásán őrködött az egész közösség! Amikor a Hargitában a 
Népköltészet–Népművészet rovatban havonta egy-egy telepü-
lés történetéből és hagyományaiból mutattak be ízelítőt, 1969-
ben ezt írtam Dánfalváról: „Mindenütt van szava a falunak fi-
aihoz, de tán sehol nem hallani annyiszor fontos vagy kevésbé 
fontos döntésekkor: »mit szól hozzá a falu?«, – mint itt. Ősi 
gyökere van ennek, és kemény szigorral követeli meg lakóitól er-
kölcsének, szokásainak, hagyományainak betartását, tisztelését. 
A falu azt is »megszabta«, hogy milyen csizmában kell járni, 
hány alsószoknyát kell viselni, milyen legyen a csipkéje, mekko-
ra látszódjon ki a szoknya alól. Megszabta, hogy mikor lehet a 
leányhoz járni, lakodalomkor kik vigyék és állítsák fel a díszített 
fenyőfákat a leány és a legény kapujában, hogy kell köszönni, 
hogy kell temetni. És azt is, hogy itt nem lehet gyávának lenni: 
ha medve támad a csordára, tudd szenes fával – már gyermek-
korodban – elkergetni; tudni kellett, hogy kell megverekedni a 
leányért, a becsületért. (…) A hazavágyás, a szerelem, a bánat, az 
öröm, a küszködés mind szép énekké, mesévé – költészetté for-
málódott. A vidám fonókban, a játékos farsangi estéken, lako-
dalmakban, a vasárnapi táncban, erdei kaszáláskor, éjjeli tüzek 
mellett, csemeteültetéskor – aj, be szépen is lehetett énekelni. 
S ezekben az énekekben is a falu szava hangzott el.” Katonanép 
volt a székely. Harcba hívták a magyar királyok, Hunyadi János, 
Mátyás király, sorban az erdélyi fejedelmek, de hívás nélkül is 
mentek 1848–1849-ben, amikor a szabadságért kellett élet-ha-
lál harcba szállni. S akkor is ott voltak a dánfalviak! Feljegyez-
ték, hogy a csíki bátor katonákat látva írta Petőfi a székelyekről 
szóló verseit, harctéri beszámolóit. A küszködő élet teremtette 
azt, hogy „itt a bánat keserű bánat, az öröm, a jókedv felhallszik 
az égig”. Itt éltem gyermekként, áldásnak tartom, hogy ebben a 
faluban születtem. Számomra ez a hely a szülőföld, a legszebb 
település hegyeivel, patakjaival, mezei virágaival. Erős, munka-
bíró, egészséges emberek, a legszebb leányok lakják, hol még az 
ötvenes években, vasárnaponként a szokásos helyi viseletbe öl-
töztek a leányok, legények. Innen maradtak, emléknek, a gyer-
mekkor játékai. Nagyokat játszottunk unokatestvéreimmel. 
Voltunk bőven: amikor nagyapám végleg eltávozott közülünk, 

kilenc gyermeke, ötvenkét unokája és dédunokája kísérte ko-
porsóját, iskolában az unokatestvérek közül egy osztályban hár-
man-négyen is tanultunk. Manapság többnyire temetésekkor 
találkozunk… S az osztálytársak rengeteg gyermekjátékot tud-
tak. A leánykák különösen ügyeskedtek. Egyik kiránduláson 
olyan lakodalmat csaptunk, hogy csodálkozott a tanító néni 
is. Körbevették a menyasszonyt, vőlegényt, illően öltöztették, 
mindannyian kísértük az erdőszélen kialakított templomba, 
majd a lakodalmas házhoz. Ott táncolnunk is kellett. Ez volt 
első táncolásom!

– Dánfalva után következett Csíkszereda…

– A háború után, a menekülésből hazatérve írattak be 
szüleim a csíkszeredai gimnáziumba. Az itt töltött évek je-
lentették az ifjúság örömeit, vívódásait, helyünk keresését a 
világban. Jelentették a barátkozás szépségét, az álmodozáso-
kat jövőnkről, az emberré formálódást, amely a későbbiekben 
még sokat alakult. Az ott eltöltött hat évről mindent össze-
vetve el kell mondanom: kiváló tanárok tanítottak emberség-
re, önállóságra, tisztességre, kitartásra. Ma ritkán mondják az 
emberek: népszeretet, hazaszeretet, pedig abban az iskolában 
arra is nagy figyelemmel tanítottak. Még ma is megbecsülés-
sel és tisztelettel emlékszem Borcsa Gergely, Bakó Kálmán, 
Nagy Rezső, Opra Benedek, Somay János, Bereczk Lajos, 
Deák Gyula, Miklós László, Kovács Dénes, Gál Klára, Incze 
Éva, Szente László tanárainkra. S tanultunk egymástól is – 
osztálytársak. Csík különböző falvaiból nagy számban verőd-
tünk össze a bentlakásban. Mindenki hozta magával az ott-
hon tanultakat, látottakat. A bentlakás hideg hálóiban, este a 
meleg vaskályha mellett sokáig elbeszélgettünk, de reggelre a 
csergénk lomja is zúzmarás lett a hidegtől. Egy ideig szokássá 

alakult, hogy elalvás előtt, felváltva, mindenkinek egy mesét 
kellett elmondania. Otthoni eseményekről is gyakran beszél-
gettünk. Ott hallottam először Báthori András meggyilkolá-
sáról Szentdomokos határában, s az azt követő egyházi átok-
ról, s az évente ismétlődő búcsújárásról a Pásztorbükkre. Ott 
beszéltek a domokosiak arról, hogy 1944-ben a Maniu-gárda 
tagjai 11 személyt végeztek ki, s kivégezték egyik rokonomat 
is a madarasi temető mellett. Külön ki kell emelnem Kovács 
Dénes tanár úr szerepét a népi kultúra megszerettetésében és 
terjesztésében. A háború után a tanítóképzősök rendszere-
sen mutattak be népi műsort, szívesen hallgattuk a jó hangú 
előadók vidám énekeit, néztük a szebbnél szebb, színpadon 
előadott táncokat. Később, amikor az ifjúsági szervezetben 
kultúrfelelős lettem, a gimnáziumi tánccsoport kialakítása is 
rám hárult. Még a falvakon is szerepeltünk. 

– És ezután jöttek a kolozsvári egyetemi évek…

– Kolozsvárra érkezésem után megkeresett Könczei 
Ádám, s ajánlotta, vegyek részt az egyetem tánccsoport-
jában. Először széki táncokat tanultunk; csütörtökön és 
vasárnap délután felkerestük a székieket, tőlük sajátítottuk 
el táncaikat. A téli ünnepségen már az egyetem színpadán 
táncoltunk. Mikor Könczei Ádám visszavonult, az egye-
temi csoport felelősének javasolt. Minden karról hívtuk a 
jelentkezőket, rövidesen mintegy nyolcvantagúra szaporo-
dott a csoport. Tanultunk székely, kalotaszegi, széki, meg 
cigány táncot is. A próbák, a szereplések, a vidám társaság 
megszépítette egyetemi éveinket. Amikor más feladattal 
bíztak meg, csíki Szász Babának, a gimnázium későbbi ki-
váló tanárának adtam át a csoport irányítását.

folytatás a 10. oldalon

Holnap lesz 80 éves Albert Ernő néprajz-
kutató, nyugalmazott tanár. 

A csíkdánfalvi indulásról, a csíkszeredai 
gimnáziumról, a kolozsvári diákévekről, 

az évtizedeken át végzett 
kutatómunkáról beszél az alábbiakban 
Székely Ferenc kérdéseire válaszolva.

Ballada  
és valóság,  

valóság balladája

 fotó: albert levente
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Belsőépítészet 
Anyaghasználat

gy jól kigondolt tervezés nem áll meg a ház kül
sejénél, téralakításánál, funkcionális megoldásai
nál. A belsőépítészet ugyanúgy szerves része a 
tervezésnek, mert igazából itt bontódik le rész

leteire az eredeti elgondolás.
Mifelénk az embereknek hagyományosan nem volt szük

ségük építészre, mert hagyományos, jól bevált típusok épültek, 
jó mesteremberi szemlélettel, a funkcionalitás hasznosságának 
szépségével. A ma rögtönzött házak esetében mindenképpen 
jó, ha a kísérletezés helyett építészt hívunk segítségül, és ez foko
zottabban igaz a belsőépítészet esetében. Így kapva kaptam a le
hetőségen, hogy házunk belsőépítészetét megcsináljam. Ehhez 
kell látni a ház funkcionális beosztását, a megfelelő bútorokat, 
kell tudni, mit akarunk kifejezni a térrel – és akkor ehhez lehet 
hangolni az anyaghasználatot.

Szemléletemből adódóan csak természetes anyagokat sze
retek használni. Igaz, nem viselkednek olyan tökéletesen, mint 
a műanyagok, de szépen öregednek, és a ráfordított gondozást 
meghálálják. Ha pedig saját természetükből adódóan károsod
nak, el tudom fogadni, mert ezzel tulajdonképpen egy időkap
szulává válnak.

Kezdeném mindjárt a régi ház falából megtartott, a va
kolat alól előhívott, felületén finoman megcsiszolt öreg, sze
kercével megmunkált fagerendával, mely jó arányban kiegé
szítve a kézi gyaluval simára gyalult új gerendával, már szinte 
mestergerendája a háznak, felkínálva a friss, új felületet, hogy 
őseinkhez hasonlóan felírjuk rá a ház átalakításának egybe
kezdéses történetét.

A bontott, öreg téglák önmagukban is szépek. Szeletelve 
jó padlóburkoló anyag, így a kamra padlóját, illetve a kandalló 
előtti részt ezzel burkoltam. Ha száraz a kamra vagy a szoba leve
gője, fel lehet locsolni a padlót. Miközben e két helyre raktam le 
a téglát, annyira megtetszett, hogy az ablakpárkányokat is ezzel 
burkoltam a konyhában. Ez végül is hozza a következő gondo
latot, fűszernövényeket fogunk itt termeszteni, télen is. Csak az 
anyagot nézve, valahogy olyan természetességgel jönnek ezek 
a gondolatok... A konyhában falicsempe helyett különböző 
szélességű és színezésű hajópadlót tettem a falra; a főző részen 
leszerelhető, így könnyen mosható üveg fog eléje kerülni. A 
fenti fürdőben lambéria, zsindely van a kád körül, másutt csem
pe helyett csak mosható festés. Bármikor újra lehet gondolni, 
gyorsan átalakítani, ha megunom a tengerre emlékeztető kék 
szín kombinációját a fehérrel. A padló: hajópadló a ház legna
gyobb részében. Ahol nem, ott célirányos a váltás: parafapadló 
a gyerekek játszófelületén, klinkertégla a padlófűtés zónájában. 
A kültéri faburkolat a fürdőszoba padlójaként meleg felületet 
eredményez, padlófűtés nélkül. Persze nem mindig helyi anya
gok. De igazából az volna az ideális. És ez külön megér egy kifej
tendő témát, mint az is, hogy milyen elvek szerint alkalmazható 
ez a sok faburkolat.

Köllő Miklós

emrég, karácsony körül Székelyudvarhelyről 
– a buszpályaudvaron – így szólt az üzenet 
Budapestre: Kellemes ünnepeket… aztán ne 
felejtsd el megmondani a főnöködnek, ta

nulja meg rendesen magyarul, hogy a hó hull, nem esik. 
Csak az eső esik. Jöjjön hozzánk, Erdélybe helyes beszé
det tanulni…

Különösen a Székelyföldön van terjedőben az a – 
nyelvi babonához hasonlító – vélekedés, mely szerint az 
eső esik, csak a hó hull. Megyénk egyik fürdővárosának 
hetilapjában talált példa is gyarapítja az erre vonatkozó 
adatokat: „…egyre több magyarországi adást nézhetünk, 
ahonnan különbnél különb helytelenségeket hallhatunk. 
Az egyik, és talán a legveszélyesebb, az esik a hó”.

Mind a szakirodalom, mind a nyelvszokás ellent
mond ennek. Egyaránt mondhatjuk, mert egyformán 
helyes: esik az eső, hull az eső vagy esik a hó, hull a hó. E 
két ősrégi rokonértelmű szavunkat a csapadékkal – eső
vel, hóval – kapcsolatos mondatainkban felcserélhetjük 
egymással. Megengedi ezt a két szó jelentése is: ’csapadék 
a föld felszíne felé közeledik’. Ha az esik jelentését bön
gésszük, a szakszótárakban ezt olvashatjuk: lefelé hull, 
csapadék földre hull. A hull ige jelentésének magyará

zatához az esik szót használják a szakmunkák: valamiből 
sok darab vagy rész egymást követőleg vagy sűrű tömeg
ben valahova esik. A példamondatok közt ilyenek olvas
hatók: Esik a hó. Hull(ik) az eső, hó, falevél stb.

Nem csupán a köznyelvben él egymás mellett a két 
szó (az esik valamivel gyakoribb, általánosabb), de a 
költői nyelvből is kimutatható a párhuzamosság. Petőfi 
például így írta: Ereszkedik le a felhő, / Hull a fára őszi 
eső… Ugyancsak ő: Sűrű hópelyhek esnek. Szabó Lő
rinc egyik versének címe: Esik a hó. De sorolni lehetne 
a hasonló példákat Adytól, József Attilától, Illyés Gyu
lától vagy ma élő költőktől, íróktól. Árnyalati, stiláris, 
szóhangulati különbség valóban van az esik és a hull kö
zött, ez azonban nem nyelvhelyességi kérdés. A fentebb 
mondottak alapján gondoljunk inkább szókincsünk 

gazdagságára, hisz írhatunk, mondhatunk ilyesmit is: az 
eső szemerkél, szitál, csepereg/csöpörög, ömlik, zuhog, 
szakad. A hó is több mindent csinálhat: szitálhat, szál
lingózhat, pilinkézhet/pilinkélhet, ömölhet, zuhoghat, 
szakadhat…

Nem árt viszont tudnunk, hogy az esik igének szé
lesebb a jelentésköre, és ha nem csapadékkal kapcsolat
ban használjuk, számos esetben nem cserélhető fel a hull 
vagy hullik formával. Egynyelvű szakszótáraink szerint 
az esik jelenthet még egyebek mellett: valakire vagy va
lamire irányuló gyors mozgást, hirtelen cselekvést (pél
dául: nekem esett, helyette nem mondhatjuk: nekem 
hullott), jelenthet állapotváltozást (szerelembe, teherbe 
esett, itt sem helyettesíthetjük a hull igével).

A hull ’esik’ jelentése mellett kifejezhet például tö
meges pusztulást, halált (hull a baromfi, a tűzpárbajban 
hullottak a katonák). Ilyenkor a hull nem helyettesíthe
tő az esikkel, akárcsak ezekben az állandósult szókapcso
latokban: hull a haja (= kopaszodik), a vállára hull a haja 
(= a válláig ér). Számolnunk kell a konkrét és átvitt értel
mű, elvont jelentésekkel is. Például az ölébe esik valami 
leginkább konkrét jelentésű, viszont az ölébe hull átvitt, 
elvont értelmű.

Esik és hull
N                     helyesen n Komoróczy György
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rra a kérdésre, hogy hogyan alakult volna a 
kortárs fiatal romániai magyar líra a kilenc-
venes évek közepén Sántha Attila és Orbán 
János Dénes által deklarált és propagált, poszt-

modern teorémákkal elegyített-összecsengő transzközép 
(anti-)költészetesztétika nélkül, immár végérvényesen 
nem kapunk választ. Ma, a transzközép-manifesztum ál-
tal kavart porfelleg másfél évtizedes távlatából úgy tűnik, 
hogy az irodalom művelőinek és kedvelőinek táborát meg-
osztó, számos vitát, ellenérzést kiváltó és 
ugyanakkor a költői megszólalásmódokat 
előzmény nélküli módon felszabadító és 
megtermékenyítő „irányelvek” a maguk ki-
élezett és kímélet nélküli radikalitásában, 
erővel vertek utat, tapostak nyomot a kor-
társ irodalom bozótjában, és akár ezek-
ben a nyomokban ugrálva, akár ezeken 
a nyomokon a legnagyobb óvatossággal 
átlépdelve, de mindenképpen ehhez a 
nyomrendszerhez való – nyomkövető 
vagy nyomkerülő – viszonyulásmódjá-
ban konstituálódnak az egyes alkotók 
beszédmódjai. 

Jelen írásban a transzközép – vélt 
vagy valós – nyomait, a nyom és a 
cipő viszonyát vizsgálom Muszka 
Sándornak az Előretolt Helyőrség 
Könyvek sorozatában megjelent 
harmadik, 2010-es kötetének vers-
szövegeiben. Igazából az érdekel, 
mitől transzközép, ami nem az. 
És ha mégis, akkor „csak” transz-
közép? Kifejtés következik.

Mitől transzközép, ami nem az?
Már a kiáltvány idejében (Sántha Attila), az azt követő 

költői gyakorlatban (l. Orbán János Dénes) meg kivált-
képpen világossá váltak egy újrarendezett, újraértelmezett 
költészettörténeti hagyomány határmezsgyéi.  

Muszka Sándor versbeszéde erőteljesen érvényesí-
ti a fent nevezett költészettörténeti hagyományt. No 
de nyilván az a kérdés, melyiket, a profán szabadszájú-
ság előzményeit eleveníti fel, vagy annak újabb, OJD-féle 
reterritorializációját? Bár egybeesni látszik a „két” hagyo-
mány, közbeékelődik egy (apró?) kisajátítási gesztus, amely-
nek okán, aki ma szellemesen obszcén és vulgáris (vagy for-
dítva: obszcénul és vulgárisan szellemes) az erdélyi magyar 

lírában, az egy másodlagosan kialakított klisé- és nyelvhasz-
nálati rendszer közvetítő közegén keresztül az. 

A kötetben mindvégig kitartva, rájátszások, áthallások 
formájában erőteljesen érvényesül egy villoni ihletettségű 
szólam, de ebben a szólamban ugyanakkor a transzközép 
lírikusainak hangszíne érzékelhető. Így válik kétszólamúvá 
ez a versbeszéd, amely paradox módon egyszerre nyílt, szó-
kimondó, illetve modoros, imitatív. Jó példa erre a kétszó-
lamúságra az a Villon-rájátszás, amely éppen a transzközép 
lírikusai által revideált költői szerepek, attitűdök más be-
szédmódoktól elkülönülő, közösségiként megélt létformá-
ját énekli meg. 

A vágáns költészet, a diákdalok, a latrikánus ének kur-
vacsúfoló és kiéneklés változataiban feléledő, a kocsmázás 
örömeit, a pénz hatalmát, a világ és az erkölcsök romlottsá-
gát megéneklő szöveghagyomány horizontjában és kontex-
tusában megteremtődő regiszterbe épülnek bele mindazok 
a költészettel kapcsolatos toposzok, amelyek előtérbe kerül-
nek a transzközép lírikusainál: Muszka Sándornál a költői 
szerep(ek) kifigurázásával, a költészet társadalomban való 

helynélküliségének önironikus tudomá-
sulvételével, a transzilvanista 
elkötelezettség, a „népszol-
gálat” egykori ideológiájával 
való leszámolással találkozunk. 
Több szövegben jelen van egy 
deiktikus rámutatás az itt-re, a 
régióra, a provinciára, a végekre: 
„Itt hol a múzsák trágyás szekér-
rel / Járnak mért kéne bármilyen 
dalt / S kinek javára lenne az írás 
/ Drágulna attól mondjuk a sajt // 
S hány sortól lenne olcsóbb a szán-
tás / S a román a krumplit ha rímel 

veszi? / Kéne bármily dalt is e hely-
ről / Drága transzszilván barátaim?” 
(Nálunk). A jelenbeli értékhiányos 
„erdei” állapotok felől még a „transz-
szilván” hivatástudat és témák is pozi-
tív minőségekként tűnnek fel, termé-
szetesen korántsem iróniától mentesen. 
Ebből a költőszerep-remixből nem 
hiányozhat a Vátesz figurája sem, de im-
már meglehetős jelentésmódosulásokkal 
íródik a kortárs költészet tropológiájába: 

„Írom a verset hűvös szobámban / S bár megélni ebből 
dárlingom nem lehet / A gázt is egyszer csak visszakötik 
majd / Addig meg fűtsön hogy lakhatsz velem” (A Vá-
tesz). 

Annak ellenére, hogy az olvasót már a kötetcím figyel-
mezteti, a szövegekben mégis lépten-nyomon „belelép”: 
„A város mint trágya úszott levében” (Lassan az ősz is); 
Az alantas visszatérő minősége uralja a kötet hangnemét, a 
már említett kettős szólamban, a költészet „másik hagyo-
mányára” való rájátszásként, illetőleg egy manapság (még) 
divatos költői viseletként. Ezt a vonatkozást sem hagyja 
érintetlenül az önironikus versbeszéd: „S a költészet igen / 

Fontos az volt csak / Jó rímet lopni / Dívott nagyon / Zsák 
is a foltját / Lettünk egymásé / Divatból kiment / Seggen 
rúgottak” (A nagy csapat). 

Túl a transzon 
A „divat” fogalmával a transzközép meglehetősen ké-

nyes pontjához érkeztünk. Végeredményben – és ez is ben-
ne vagyon a nyom és a cipő dialektikájában – mindegyik 
alkotónak, akiről elhangzott, hogy a transzközép-gárdához 
tartozik, saját hangját kellett megtalálnia, kimunkálnia. 
Úgy vélem, szerzőnk verseinek változatos, sokszínű for-
mavilágában, zeneiségében, áthallásaiban valamint nyelvi 
fordulataiban, humorában teremtődik olyasfajta többlet, 
amely határozottan jót tesz a kötetnek. 

Bár érezni a predesztináló sablonokat, a formába öntés 
mégis egyéni érdem, mind a zene, mind a nyelvi fordulatok 
tekintetében. Széles zenei skálán mozognak a versei, egy-
szerűbb rigmusoktól egészen bonyolult ritmusképletekig, 
hangsúlyos magyarostól az időmértékesig, a blues meg a rap 
ritmusára akár. Zeneiségére példát Kállai egyes című verséből 
idézek: „Ittam csaltam csavarogtam / Életem így tékozoltam / 
Ma sem teszek igaz másként / Nincs is semmi amit bánnék // 
Szalad az út hová vezet / Úgyis tudom megérkezek / Ismerő-
söm minden tájék / Olyan mintha körbe járnék (...)”. 

Muszka Sándor harmadik kötetében túl van a kí-
sérletezésen, a hangkeresésen. Versszövegeiben a regisz-
terválasztás a pastiche, a paródia, a karikírozás eszköze. 
Emellett több verse számvetés-jellegű (l. Néma vidékek, 
Drótsövény, A téli kertben). Ugyancsak jót tesz a kötetnek 
a hangszínváltás, például a kötet második felében olvas-
ható rezignáltabb, asszociatív, vizionárius képeket sorjázó 
verseiben (Kendők a vállfán, Álruhák, Forognak árnyak, 
Nem hord az út). Végezetül, a kötet versei (innen és) túl a 
kortárs lírai megszólalásmódokon, (innen és) túl pózon és 
versmodoron, sajátos hangszínnel szekereznek bele a kor-
társ költészet hangvilágába.

(Muszka Sándor: Múzsák, trágyás szekérrel. Kolozsvár 
– Budapest: Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség 
Szépirodalmi Páholy – Ráció Kiadó, 2010.)

Pieldner Judit

A

gazuk volt idősebb kolléganő-
imnek, barátnőimnek, akik 
Csíkba kerülésem óta mindig 
arra törekedtek, hogy anyám 

helyett aggódjanak különutas életfelfogásom 
miatt, és ellássanak olyan jótanácsokkal, ame-
lyek egyik fülemen be, a másikon ki. Minek 
kellett négyszobás lakásba költözni – mondták –, mikor a 
gyerekek már nagyok és nemsokára elkerülnek otthonról! 
Ott fogtok kóvályogni ketten a négy szobában – jósolták.

1989-ben egy októberi hétfői napon, amikor reggel hét-
órai ébresztőmkor senki nem volt otthon a házban – mert 
férjem, gyermekeim hétre jártak dolgozni –, először tört 
rám az az érzés, amit a szakirodalom „kiürült fészek szind-
rómának” nevez. Társadalmi és magánéleti kudarcaink és 
félelmeink, heti 34 órás, pokolian nehéz katedrám és heti 10-
15 magántanítványom, a késő éjszakába nyúló videózások, 
rádióhallgatás, olvasás miatt akkor már olyan sebzett, ideges 
asszonyka voltam, hogy lefekvés előtt egy füzetnek vallottam 
be szorongásaimat, aggodalmaimat, ott tiltakoztam a meg-
aláztatások miatt, amiket nappal nem mertem szóvá tenni. 
Negyvenhat éves voltam, és úgy éreztem, akármerre nézek, 
mindenhonnan sötét felhők gyülekeznek felettünk.

Szóval ’89-ben, egy őszi hétfő reggelen, amikor nap-
lóm szerint kétnapos katonai felkészítőn kellett volna részt 
vennem és puskát kellett volna fognom a lőgyakorlaton, 
életemben először, rám tört a kétségbeesés. Ott kóvályog-
tam a házban – és rám tört a pánik. Legutolsó látogatásuk-

kor két méter távolságból megállapíthattam, hogy a kicsi, 
öregesen sápadt és ráncos Ceauşescu-házaspár kiválóan 
bírja a munkalátogatás strapáját, tehát még sok-sok januári 
születésnapot ünnepelünk, sok ezer távirattal, ünnepi mű-
sorokkal, ki tudja, meddig. Férjem aktahegyek között fog 
további évekre búvárkodni, végzős diákok, börtönből sza-
badultak és leszerelt katonák kötelező munkába helyezését 
intézve, mert pártunk és kormányunk mindenkinek mun-
kahelyet biztosított, de nem oda, ahova és amiért szerettük 
volna. Lányunk – velünk ellentétben – cseppet sem búsult 
egyetemi felvételijének kudarca miatt. Filológiaosztályban 
szerzett gyors- és gépírói tudásával és egy kis ismeretséggel 
jól elhelyezkedett, beleszeretett a számítógépes munkába 
– és egyik számítógépes kollégájába, akivel egybekelt –, 
és lemondott az újabb felvételizésről. Fiam, aki abban az 
évben érettségizett, de nem volt nagy matematika-imádó, 
kohászatra felvételizett, mert oda elég lett volna az ötös át-
lag is – saját bevallása szerint hajszállal sem érdemelt töb-
bet a 4,16-nál, amivel dicsőségesen kiesett –, hogy eggyel 
kevesebb csíkszeredai születésű mérnök dolgozzon a haza 
vadonatúj gyáraiban, üzemeiben, építőtelepein. Jó médiá-

jával megfogta a szerencsemalac farkát: a 
Hargita Művészete kerámiarészlegére kap-
ta kinevezését. Amikor hazajött a munka-
helyi besorozóról (katonai sorozása egy 
Duna-melléki alföldi laktanyába szólt), 
szépvonalú, ősi díszítésű cseréptárgyakról 
álmodozott, amilyeneket a művészeti ele-

miben is mintázott. Ehelyett reggel hattól délben kettőig la-
páttal művészkedett az agyagos gödörben, amiben volt már 
némi jártassága, mert tizenegyedik osztályban részt vett a 
duna-csatornai munkatáborban.

Mindhárom családtagom új munkahelyen, képessége-
iktől, vágyaiktól fényévnyi távolságra, kissé álmosan a korai 
kezdés miatt „egész népünkkel együtt újabb lépéseket tettek 
az ország sokoldalú, lendületes fejlődésének útján”.

Úgy tűnt, egyedül nekem van jó dolgom, hisz ugyanaz a 
munkahelyem. Csakhogy az is teljesen megváltozott: vizs-
gagyár lett, versenylovacskákat dresszírozott, akik sikeresen 
átugrották a felvételik akadályait, bármi áron! Vagyis ha ez-
rével oldották a matematika-, fizika-, kémiafeladatokat! Ezt 
az iskolát én már nagyon nem szerettem. Szolgalelkűségét, 
kétkulacsos párthűségét megvetettem.

Így azon a reggelen úgy döntöttem, nem megyek ki lő-
gyakorlatra, nem hasalok a puska mellé. Bátorságom, sajnos 
csak egy napig tartott, utána begazoltam, és másnap már 
kioldalogtam a Sutába én is. Amint az egyik kolléganőm fo-
tója bizonyítja, katonai lópokrócra feküdtem a puska mellé, 
amely bosszúból jól megkékítette a vállamat!

Jövőkép az agyagos gödörbőlI                                  FEHÉR-FEKETE FOTÓK (99.) n Váli Éva

A nyom és a cipő
Muszka Sándor:  

Múzsák, trágyás szekérrel

Pieldner Judit (1975) a Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara Doktori iskolájának 
Elmélet és interpretáció programjában vett részt, a 
Sapientia–EMTE tanársegédje. Írásai az irodalomelmé-
let, összehasonlító irodalom, irodalomkritika, irodalom 
és film viszonya (adaptáció, intermedialitás) témakörei-
ben jelentek meg. Lövétei Lázár László, a Székelyföld 
kulturális folyóirat főszerkesztője szerint Pieldner „kri-
tikáiban soha nem a ’hübrisz’, a ’gőg’, hanem mindig a 
’kritész’, a ’bíró’ szólalt meg, magyarán: soha nem vált 
valamelyik divatos irodalmi irányzat szekértolójává, 
hanem igyekezett megérteni szerzőt és művet egyaránt, 
hogy így hozhasson létre olvasható autonóm szöveget”. 
Fenti írása a Bárka című folyóiratban jelent meg.
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folytatás a 7. oldalról
– Kolozsvár ma is Erdély szellemi fellegvára. Milyen volt az 

1950-es évek elején, kiket ismert meg, kikre emlékszik szívesen? 

– Kolozsvár kincses város. Ez volt régebb is! A mai egye-
temisták – úgy vélem – el sem tudják képzelni, hogy az 
1950-es években az önálló Bolyai Egyetem hallgatói mi-
lyen körülmények között éltek. Fiatalok voltunk, min-
denről csak a szép emléke maradt tudatunkban. Kolozsvár 
varázslatos hangulatával számunkra a lehetőségek városa 
volt. Valahogy mindent magunkénak éreztünk. Kiváló 
tanárok tanítottak: Gálffy Mózes már első éven bevont a 
moldvai nyelvjárást vizsgáló csoportba, cédulákat kellett 
készítenem, biztatott, hogy bővebben foglalkozzam nyel-
vészettel. Faragó József a folklórgyűjtésre buzdított, több-
ször kért gyűjtőcsoportba való részvételre, azt tervezte, ha 
végzek, a folklórintézetben dolgozzam. Szigeti József a régi 
irodalmat, Antal Árpád a XIX. század irodalmát, Jancsó 
Elemér a felvilágosodást és a XX. század irodalmát taní-
totta. Szabédi László a világirodalmat adta elő, de nyelvé-
szeti, verstani vizsgálatairól is tartott előadásokat, amelyek 
később nagy vitát jelentő könyvként jelentek meg. Márton 
Gyula dékánunk volt, ő is sok diákot bevont kutató mun-
kájába, Szabó T. Attila nyelvtörténetet adott elő. Évfolya-
munkon is tenni akaró, eredmények felmutatására törek-
vő hallgatók tanultak. Szendrey Júlia tanársegéd maradt 
az egyetemen, úgyszintén Mitruly Miklós is. Jánky Béla, 
Tamás Mária, Balogh József, Gherasim Emil köteteket 
jelentettek meg és különböző szerkesztőségekben dolgoz-
tak. A bentlakási szobánk felért egy-egy szemináriummal. 
Évfolyamunkról hetet egy szobába osztottak be, ott lakott 
Szabó Gyula és Kányádi Sándor is. Naponta késő estébe 
nyúló viták alakultak ki mindenről, ami az akkori embe-
rek sorsával és jövőjével kapcsolatos volt. Ott, a szobában 
Kányádi Sándor gyakran felolvasta akkor született verseit, 
Szabó Gyula első prózai írásait, s közösen ünnepeltünk, ha 
műveik valamelyik folyóiratban megjelentek, mert már ak-
kor éreztük, tudtuk: Kányádi Sándor a költészetben, Sza-
bó Gyula a prózában egészen új irányzat megteremtője. Ha 
egymás mellé helyeznénk tanáraink és volt évfolyamtársa-
ink megjelent műveit, könyvtárnyi könyvek sorakoznának 
polcainkon.

– Tanári pályája során számos népballadát gyűjtött 
diákjaival. Tegyük fel: az egyetem elvégzése után nem Há-
romszékre, Sepsiszentgyörgyre, hanem egy más néprajzi 
tájegységbe nevezik ki, akkor is a balladák lettek volna nagy 
szerelmei?

– Előbb beszéljünk a kinevezésről! Az 1950-es évek-
ben a Bolyain minden kar megkapta a szakterületéhez 
kapcsolódó igények jegyzékét, s a dékán, a hallgatókkal 
megbeszélve, véglegesítette a kinevezést. Mivel a gyakor-
lati tanítások alatt igen megkedveltem a tanári pályát, el-
határoztam, tanár leszek, mellette – említettem már – a 
népköltészet gyűjtésével, közreadásával is foglalkozom. 
Amikor dékánunk elképzelésem iránt érdeklődött, azt 
mondtam: tanár szeretnék lenni, és kérem, hogy nevezzen 
ki Moldvába, valamelyik csángó iskolába. Elcsodálkozva 
nézett, majd nevetni kezdett: – Előző években, ha csak 
szóba is került a moldvai tanárság, kétségbeesve utasította 
vissza mindenki, s lám, most akad egy hallgató, aki kéri. 
Ki is nevezném, de közölték, hogy fokozatosan megszün-
tetik az ottani magyar iskolákat, tehát ne küldjenek oda 
több magyar tanárt. Ekkor ajánlotta a folklórintézetet, a 
Művelődés folyóiratot, mindkét helyre tánccal foglalkozót 
keresnek. De én továbbra is ragaszkodtam ahhoz, hogy 
valahová tanárnak nevezzen ki. Ekkor ajánlotta a kimuta-
tásában szereplő két középiskolai hely közül Nagyváradot 
és Sepsiszentgyörgyöt. Sepsiszentgyörgyöt választottam. 
Visszatérve kérdéséhez, a balladákhoz: az első balladát 
szülőfalumban, Dánfalván hallottam. Gyermekként is 
megragadták figyelmem a fájdalmas történetek. Csíkszere-
dában Kovács Dénes tanár úr számos balladát énekeltetett, 
mondatott, jeleníttetett meg diákjaival. A már említett 
tánccsoport táncjátékban mutatta be a halálra táncoltatott 
leány tragikus történetét. S amikor az egyetemen bővebb 
gyűjtemények is kezembe kerültek, tanulmányokat is elol-
vashattam, megkapó előadásokat hallhattam Faragó tanár 
úrtól, a továbbiakban nem lehetett szabadulni szépségük-
től. Ráadásul másodéves koromban hozzákezdtem szülő-
falum népköltészetének gyűjtéséhez, s kiderült, hogy ott-
hon bizonyos rejtelmekbe is sikerrel tudtam betekinteni. 
Minden gyűjtőt érdekelt, mennyire valós történetről szól 

valamely ballada, nyomon lehet-e követni első alkotóját, 
terjedésének útját, hogyan alakulnak a változatok? 1952-
ben megismertem egy olyan balladát, amelynek szereplő-
je két évvel korábban halt meg. Ferenc Károlyról szólt az 
ének, akit az erdőn kivágott fa ütött meg annyira, hogy 
rövidesen belehalt sérüléseibe. Ferenc Károly osztálytár-
sam volt, egyik évben egymás mellett ültünk. A téli bal-
eset után tavasszal a fiatalok már énekelni kezdtek róla, s 
az ének alkotóját is kiderítettem. Terjedésének egyik ré-
szét is nyomon követhettem. Ezzel kapcsolatban még két 
halálos kimenetelű balladára sikerült rátalálnom: az egyik 
Karcfaván, a másik Madarason történt: verekedés közbe-
ni halálról szólt. Aztán olyan történetre is rábukkantam, 
amelynek során madarasi leánynak, Horváth Julának az 
1920-as évek elején szoknyáját a fűrészgép elkapta, majd 
testét annyira összeroncsolta, hogy az orvosok gyógyítha-
tatlannak nyilvánították: „Hitsch orvos úr félrefordul, s 
azt mondta: / – Ennek csak a Jóisten az orvosa.” A leányok 
készültek temetésére, éneket költöttek haláláról. Horváth 
Jula azonban meggyógyult, férjhez ment, gyermekeket 
is szült, de az éneket titokban mégis megőrizték. Ekkor 
azonban még kevés klasszikus értékű balladára akadtam. 
Azt terveztem, bárhová kerülök, elsősorban a balladák 
gyűjtését folytatom, de a népköltészet más műfajaira is 
figyelek. Tanítványaimmal már az első években sikerült 
különböző helységekből értékes változatokat találnunk, 
később kiszélesítettük gyűjtési területünket, s a balladák 
évente gyűltek, rendszereztük őket, időközönként újsá-
gokban, folyóiratokban mutatványként meg is jelentethet-
tünk egyet-egyet, majd könyvvé értek. Igaz, hogy az első 
kötet 1973-ban jelent meg, de a Csíkban 1952-ben lejegy-
zett balladák 2004-ben kerültek kötetbe.

– Fölöttébb érdekes, amit mond, hisz maga Kriza János 
is a ballada kiveszéséről beszélt…

– Valóban, már Kriza János is arról írt a XIX sz. máso-
dik felében, hogy kiveszőben van a ballada. S akkor sikerült 
meggyőződnünk, hogy kellő figyelemmel napjainkban is 
bővíteni lehet ismereteinket. A Kőműves Kelemenné, A 
falba épített feleség típusú balladáról Horger Antal kinyil-
vánította 1902-ben, hogy Csíkban már teljesen kiveszett. 
Aztán néhány év múlva Kodály Zoltán ellenkezőjét bizo-
nyította. De megvizsgálva 1972-ig a balladagyűjteménye-
ket, Vargyas Lajos megállapította, hogy az egész magyar 
nyelvterületen mindössze 46 változatát sikerült összegyűj-
teni. 1994-ig, a mi gyűjtéseink eredményeként is, huszon-
két év alatt megduplázhattuk a változatok számát, s akkor 
91 változat létéről tudtunk beszámolni. Háromszéken száz 
valahány év alatt mindössze két változatát jegyezték le. Az 
utóbbi években, Pozsony Ferenc gyűjtésével együtt az e 
típusú balladák változatainak száma 26-ra emelkedett. Le-
véltári kutatások segítségével sikerült pontosítanunk valós 
balladatörténeteket is. Ortutay Gyula a legszebb székely 
balladák között sorolta fel a Dancsuj Dávidról szólót. So-
káig úgy tudták, hogy Dancsuj Dávid a XIX. század végén 
élő szökött, román származású katona volt. A sepsiszent-
györgyi levéltárban véletlenül került elő az a majdnem 
százoldalas jegyzőkönyv, amelyet elfogásakor készítettek, 
s amelyből részletesen kiderül korábbi élete. Az akkori 
feljegyzés szerint 1814-ben született Sepsimartonoson, 
székely református családban, és a tervezett Moldvába szö-
kés éjjelén, 1837-ben fogták el Sepsibodokon. A róla szó-
ló ének eddig 11 változatban ismeretes, amelyek közül 6 
szöveg a mi gyűjtésünk közé tartozik. Sepsiszentgyörgyön 
1854. április 29-én, az osztrák hatóságok ítélete szerint, 
kivégezték Váradi Józsefet és Bartalis Ferencet, akik a sza-
badságharc újjáélesztésére szabad csapatot szerveztek. Ha-
láluk után nyomban balladát szerkesztettek a történtekről, 
de a valós esemény éneklését csak 1977-ben rögzítettük. A 
történteket levéltári iratok alapján pontosítottuk. A bal-
ladák mellett egyéni alkotókra, személyiség vizsgálatára is 
figyeltünk. Töredékesen ugyan, de sikerült egyetlen ditrói 
asszony népköltészeti tudásának egyik részét könyv alak-
ban is megjelentetni. Azért egyik részét, mert befejezésé-
ben – 97 éves korában bekövetkezett halála – akadályozott 
meg. A ditrói népköltészet akár századdal előbbi állapotát 
ismerhettük meg énekeiből, balladáiból, meséjéből. 

– Az utóbbi négy évtizedben több mint 20 könyve jelent 
meg. Hogyan csoportosítaná ezeket a műveket? 

– Elsősorban a székely népballadákra figyeltem. A 
Háromszéki népballadák című kötetet Faragó Józseffel 

közösen közöltük 1973-ban, a csíki népballadákat tartal-
mazó kötetet, A halálra táncoltatott leányt, 2004-ben si-
került kiadnom. Ebbe a kötetbe kerültek azok a balladák 
is, amelyeket 1952–53-ban Dánfalván jegyeztem le. De 
elszórtan más alkalmakkor is közöltünk e műfajból. Kü-
lön csoportba sorolnám az egy személytől vagy családtól 
lejegyzett népi alkotásokat. Ebben az esetben arra töreked-
tünk, hogy az énekesek minden tudását rögzítsük. Ilyen 
az 1989-ben kiadott Édesanyám sok szép szava, majd több 
éven át közölt hat kötet, amelyek egy Sepsiszentgyörgyre 
költözött csángó család tudásának egy kis töredékét tar-
talmazzák. Életükről szól a Rigó és madár három kötete, 
hiedelemmondákat tartalmaz a Boszorkányos dógok, me-
séket további két kötet. Szívesen foglalkoztam történelmi 
eseményekkel: levéltári adatokkal egészítettem ki eddigi 
ismereteinket az oroszok bevonulásáról és itteni tetteikről 
1849-ben, akik november 10-ig itt sanyargatták a lakos-
ságot. Ezt Az eltiport szabadság. Jöttek az oroszok. 1849 
című kötetben tettük közzé. Szintén levéltári adatok fel-
tárásával sikerült kiegészítenünk eddigi ismereteinket az 
1762–1764-es határőrség szervezéséről, amely a Madéfalvi 
veszedelemként ismeretes A halál völgye című kötetben. 
Szívesen foglalkoztam monografikus jellegű írásokkal, tar-
tozásomat igyekeztem törleszteni a Csíkdánfalva és adatok 
a felcsíki hat faluról című három kötettel, amelyek 2007 
és 2010 között jelentek meg. Két irodalmi szöveggyűjte-
ményt is megjelentettem középiskolás diákok számára. 
1971-ben, a háromszéki balladák gyűjtése közben vélet-
lenül ismerkedtem meg cigány énekesekkel. Rövidesen 
rájöttem, hogy a cigányok olyan balladákat, énekeket őriz-
tek meg, amelyeket a magyarok már elfelejtettek. Három 
kötet jelent meg a tőlük gyűjtött anyagból, kiegészítve 
levéltári adatokkal, amelyek moldvai rabszolgaságukról, 
Székelyföldre való érkezésükről, mesterségük műveléséről, 
itteni életükről szól. Címük: Sok szép cigányleány, Szabad 
madár, Sír az út előttem.

– Mi van a fiókban, amit 2012-ben szeretne meg je-
lentetni?

– Két köteten dolgozom naponta. Már döntő részben 
összegyűjtöttem anyagát annak a kötetnek, amelyben a 
csíki diákok bátorságát, hősi tettét szeretném bemutatni. 
1694. február 13-án a Prut és Szeret környékén tartózko-
dó tatár csapatok betörtek Felcsíkra: pusztítottak, égettek, 
élelmet, foglyokat vittek magukkal. Február 15-én újabb, 
nagyobb csoport érkezett, amely fosztogatását szélesebb 
körben is kiterjesztette. Eljutottak Csíksomlyóra is, ahol 
viszont ellenállásba ütköztek. A lakossággal együtt az ak-
kor Somlyón tanuló 200 diák bátorságról, hősiességről 
tett tanúbizonyságot. A tatárokat visszavonulásra késztet-
ték. Méltóképpen kell emlékeznünk rájuk! Aztán hozzá-
kezdtem olyan jellegű íráshoz is, amelyben a XX. századi 
székely értelmiség vergődéseit szeretném bemutatni. Nem 
tudhatom, mi valósulhat meg további terveimből. Napon-
ta foglalkoztat, hogy igyekeznem kell, mert felgyorsulva 
egymást követően repülnek a napok, hónapok, s még sok 
feladat elvégzése vár rám. 

Ballada és valóság, valóság balladája



Harcok a Don-kanyarban

A 2. Magyar Hadsereg 1942 tavaszán és nyarán három ütemben érke-
zett ki a keleti frontra. A körülbelül 200 000 fős hadseregbe több ezer 
zsidót és kisebb részben munkásmozgalmi aktivistákból álló mun-
kaszolgálatos alegységeket is besoroztak. Az első lépcsőben kiérke-
ző, Orjol és Kurszk térségében kirakott III. hadtest nyomban az első 
vonalba került, és a német csapatokkal együtt harcolva, igen súlyos 
veszteségek árán küzdötte előre magát Voronyezs irányában a Do-
nig. Az ezt követő két lépcsőben érkező csapatok ugyan harc nélkül, 
de több mint ezer kilométeres gyalogmenetben érkeztek a Donhoz, 
majd azonnal megkezdték védőállásaik kiépítését. A folyó mentén 
több mint 200 kilométer hosszú frontszakasz védelmét látták el a ma-
gyar csapatok. Tőlük északra németek, délre olaszok helyezkedtek el. 
Az utánpótlás emberben, lőszerben, üzemanyagban, élelmiszerben és 
ruházatban elégtelen volt. A magyar katonai és politikai vezetés már 
baljóslatú előjelnek tekinthette volna a szovjet csapatok hatalmas ere-
jű ellentámadását Sztálingrád térségében 1942 novemberétől. Ennek 
nyomán körülzárták és megsemmisítették az ott tevékenykedő német 
és román csapatokat. 1943. január 12-én, illetve 14-én elérte a végzet a 
2. Magyar Hadsereget is, amikor az urivi és scsucsjei hídfőkből kiinduló 
nagy erejű szovjet támadás két helyen áttörte a harcvonalat, majd szét-
szakította a magyar haderőt. A magyar és német visszavonulást főként 
a magyar csapatok fedezték. A magyar hadsereg ebben az egyenlőtlen 
küzdelemben 1943. január 12. és február 9. között a Don-kanyarban 
megsemmisült. A magyar főparancsnokság és az ország vezetése szinte 
semmit nem tett az előre látható katasztrófa elkerüléséért. A Don-ka-
nyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei 
közé tartoznak.

Ország – világ
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Az egész nemzetnek emlékez-
nie kell azokra az emberekre, 
akik a háromszínű zászló alatt 
járták meg a poklot, hisz ők a 
mi szüleink és nagyszüleink – 
mondta Hende Csaba magyar 
honvédelmi miniszter a budai 
Várban, az 1943-as doni had-
műveletek 69. évfordulóján.

A miniszter a doni hadmű-
veletek évfordulóján azt 
mondta: azért kell emlé-

kezni, hogy megismerjük és meg-
értsük, min ment keresztül nagy-

szüleink nemzedéke, „hogy az ő 
sorsukon át megértsük, milyen 
drága a magyar haza és milyen 
értékes a piros-fehér-zöld zászló”. 
A tárcavezető rámutatott, hogy a 
hadtörténészek szerint a magyar 
honvédséget akkor arra készí-
tették fel, hogy egy Közép-Eu-
rópában megvívandó fegyveres 
konfliktusban, hasonló erejű el-
lenfelek ellen meg tudja védeni 
a nemzet szabadságát és érdekeit. 
Nem pedig arra, hogy a világ leg-
nagyobb hadseregével szemben, 
megoldhatatlan feladatot telje-
sítve vérezzen el. Mint hozzátet-
te: a hadijelentések 41 972 főnyi 
veszteségről szóltak, 28 044-en 
sebesültek meg, 26 000-en estek 
hadifogságba és nagyon sokan 
eltűntek.

„Rájuk kell emlékeznünk, rá-
juk, akik ottmaradtak és rájuk, 
akik hazatértek, rájuk, akiknek ezt 
40 esztendőn keresztül soha nem 
köszönte meg senki, rájuk, akik 40 
esztendőn át a társadalom pere-
mén éltek hűséges és hősies szolgá-
latuk miatt” – hangsúlyozta.

Az egészségügyi törVény kApCsán 

Kelemen: szó sem lehet 
felelősségvállalásról

korrupCió VáDjáVAl

Előzetesben huszonkilenc rendőr 

A Don-kAnyAr álDozAtAi

Hende: az egész nemzetnek
emlékeznie kell 

nem támogatja az egészség-
ügyi törvény a kormány általi 
felelősségvállalással való elfo-
gadtatását Kelemen Hunor. Az 
rMDsz elnöke csütörtökön ko-
lozsváron tartott sajtótájékoz-
tatón kijelentette, a következő 
két hónapban közvitát tartanak 
a jogszabálytervezetről.

Csütörtökön egyeztettek 
az RMDSZ politikusai 
az egészségügyi törvény-

tervezetről, a megbeszéléseken 
részt vett Ritli László tárcaveze-
tő is. Kelemen Hunor szövetségi 
elnök (képünkön) az egyeztetés 
részleteit ismertetve azt  mond-
ta: a reformokat folytatni kell, 
de csak olyan formában, hogy a 
reform az adófizetőket szolgálja. 
Ezért a közvitán lévő törvény-
tervezethez konkrét, módosító 

javaslatokat nyújtanak be, a ter-
vezet mindegyik fejezetéhez – 
közli a Krónika napilap.

Az RMDSZ elnöke szerint 
legalább hatvannapos közvitá-
nak kell megelőznie a törvény 
napirendre tűzését, a felelősség-
vállalást ebben az esetben nem 
tartják elfogadhatónak. Ritli 
László egészségügyi miniszter ja-
nuárban és februárban az ország 
számos megyéjében konzultáció-
kat szervez, amelyeken a problé-

más kérdésekre keresik a megol-
dásokat. 

„Meggyőződésem, hogy eb-
ben az esetben a parlamenti vi-
tát nem lehet megkerülni, és azt 
követően a rendszer úgy alakul 
át, hogy a közegészségügyi szol-
gáltatásokat jobbá, átláthatób-
bá, gyorsabbá lehet tenni, úgy, 
hogy az minden polgár érdekeit 
szolgálja” – nyilatkozta Kelemen 
Hunor.

Kelemen reméli, hogy miután 
a közvita lezárul, a jogszabályter-
vezet politikailag vállalható lesz, 
és jelentősen átalakul a jelenlegi 
verzióhoz képest. 

A szövetségi elnök már ko-
rábban is jelezte: az egészségügyi 
törvény kapcsán nem kerül szóba 
a kormány felelősségvállalása, ha-
nem a parlamentnek kell megvi-
tatnia a tervezetet. 

Huszonkilenc rendőrt helyeztek 
előzetes letartóztatásba, akiket 
azzal gyanúsítanak, hogy csú-
szópénzt fogadtak el bűncse-
lekményt elkövető személyek-
től vagy éppen megzsaroltak 
ártatlan embereket.

Összehangolt akcióban hu-
szonkilenc bukaresti rend-
őrre csaptak le, és vették 

őrizetbe őket. Szerdán a bíróságnak 
kellett döntenie az előzetes letar-
tóztatásba helyezésükről, s az helyet 
adott az ügyészek kérésének. A 

nyomozóhatóság szerint a gyanú-
sítottak szolgálatban csúszópénzt 
kértek a forgalomban megállított 
gépkocsivezetőktől. A gyanúsí-
tottak általában luxusautókat állí-
tottak meg, és a sofőröktől pénzt 
kértek, azzal fenyegetve meg őket, 
hogy a csúszópénz megtagadása 
esetében elveszik a jogosítványukat.  
A rendőrök prostituáltaktól 
és kerítőktől is pénzt követel-
tek, és cserébe felkínálták ne-
kik, hogy eltekintenek a bír-
ságtól, ha hajlandók fizetni. 
Az ügyészek szerint a rendőrök 
nem alkottak szervezett bűnöző-
csoportot, hanem általában csak 
ugyanabban a váltásban dolgoz-
tak. Rendszerint 50 és 600 lej 
közötti összegeket követeltek, s a 
„bevételt” a szolgálat lejárta után 
elosztották egymás között. Az 
ügyészek szerint októberben és 
novemberben több mint százszor 
követeltek jogtalanul különböző 
összegeket.Őrizetbe vett rendőrök. Közúti ellenőrzéseken egészítették ki jövedelmüket

> A SMURD fennmaradásáért tün
tetnek. Felvonulást szerveztek Marosvásár-
helyen a civilek csütörtökön a SMURD-
szolgálat fennmaradásáért. Az akciót 
azt követően hirdették meg, hogy Raed 
Arafat lemondott az egészségügyi minisz-
térium helyettes államtitkári posztjáról, 
mivel szerinte az új egészségügyi keret-
törvény tönkre fogja tenni a sürgősségi 
ellátási rendszert. Szerda este Kolozsvár 
főterén is tartottak egy hasonló megmoz-
dulást, azon közel 150-en vettek részt 
Raed Arafatot támogató feliratokkal. A 
megmozduláson Horea Uioreanu PNL-s 
képviselő, Alexandru Cordoș PSD-s sze-

nátor és Aurelia Cristea, a PSD Kolozs 
megyei alelnöke is részt vett.

> Bebalzsamozzák Kim Dzsong Ilt. 
A Fénylő Csillag Napjának nevezték el 
Észak-Koreában a nemrég elhunyt nem-
zeti vezető, Kim Dzsong Il születésnapját, 
február 16-át. Egyébként a Fénylő Csillag 
nevet adták az egyik olyan nagy hatótávol-
ságú rakétának is, amelyet Kim Dzsong Il 
irányítása alatt fejlesztett ki a hadsere-
get a legfontosabb helyre tevő sztálinista 
rendszer. Phenjan bejelentette azt is, hogy 
Kim bebalzsamozott teste ugyanúgy a 
Kumszuszan Emlékpalotában, „a dzsucse 

szent templomában” lesz állandó jelleggel 
kiállítva, mint apjáé, az államalapító Kim 
Ir Szené. A phenjani vezetés ezenkívül azt 
is elhatározta, hogy Kim Dzsong Il számos 
szobrát és portréját kiállítja országszerte, 

és tornyokat építenek az emlékére. Ezek-
kel akarják erősíteni személyi kultuszát, és 
segíteni azt, hogy örököse, harmadik fia, 
Kim Dzsong Un méltón elfoglalhassa he-
lyét a társadalom csúcsán.hí
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Hende Csaba



Jövő hétfőtől a hollandiai Eind
hoven ad otthont a női és a férfi 
vízilabda Európabajnokságnak. 
Az Eb férfimezőnyében mind a 
magyarok, mind a románok ott 
vannak. Utóbbiaknak az olimpi
ai kvalifikáció szempontjából is 
fontos a torna, csakúgy, mint a 
magyar nőknek.

Férfi és női vízilabda Euró-
pa-bajnokságra kerül sor 
jövő hétfőtől a hollandiai 

Eindhovenben. A Kemény Dénes 
által felkészített magyar férfiválo-
gatott éremért utazik, míg a Kovács 
István dirigálta románok az olimpi-
ai kvalifikációs tornát érő helyért. A 
magyar szövetségi kapitány, ellen-
ben kollégájával, Kovács Istvánnal, 
még nem hirdette ki a végleges uta-
zó keretet, ezt ma dönti el. Az Eb-re 
13 fős keret utazhat.

A magyar nők jó formában 
vannak, ezt bizonyították a hét 
végi görögországi Thetisz-kupán 
is, ahol a világbajnok címvédő gö-
rögöket, majd az Eb-címvédő oro-
szokat is legyőzték. Merész András 
kapitány már kedden közzétette 
utazó keretét. A fiatal magyar női 
válogatott az első ötbe kell kerül-
jön, hogy részt vehessenek az olim-
piai kvalifikációs tornán.

A férfi Eb csoportjai
A csoport: Olaszország, Hollan-

dia, Magyarország, Macedónia, Tö-
rökország, Görögország. A magyar 
válogatott mérkőzései: 1. forduló, 
január 16.: Magyarország – Olaszor-
szág (22.15); 2. forduló, január 17.: 
Magyarország – Hollandia (20); 3. 
forduló, január 19.: Magyarország – 

Macedónia (14); 4. forduló, január 
21.: Magyarország – Görögország 
(20); 5. forduló, január 23.: Magyar-
ország – Törökország (15.30).

B csoport: Horvátország, Szer-
bia, Montenegró, Románia, Spa-
nyolország, Németország. A román 
válogatott mérkőzései: 1. forduló, ja-
nuár 16.: Románia – Horvátország 
(15.30); 2. forduló, január 17.: Ro-
mánia – Spanyolország (17); 3. for-
duló, január 19.: Románia – Monte-
negró (21.30); 4. forduló, január 21.: 
Románia – Szerbia (14); 5. forduló, 
január 23.: Románia – Németország 
(18.30). A magyar válogatott mér-
kőzéseit a m1, míg a román gárda 
találkozóit a tervek szerint a TVR 
közvetíti. A csoportok első helye-
zettjei egyenes ágon az elődöntőbe 
kerülnek, míg a csoport második és 
harmadik helyezettjei az elődöntőbe 
jutásért selejteznek. A többi gárda a 
helyosztókon vesz részt.

A női Eb csoportjai
A csoport: Hollandia, Nagy-

Britannia, Magyarország, Orosz-
ország. A magyarok mérkőzései: 1 
forduló, január 18.: Magyarország 
– Nagy-Britannia (17); 2. forduló, 
január 20.: Magyarország – Hol-
landia (20); 3. forduló, január 
22.: Magyarország – Oroszország 
(18.30).

B csoport: Görögország, Spa-
nyolország, Németország, Olasz-
ország.

A csoportok győztesei egyenes 
ágon az elődöntőbe kerülnek, míg 
a kvartettek 2-3. helyezettjei ke-
resztbejátszva az elődöntőbe jutásért 
szállnak majd harcba. Ezt követően 
már az érmekért fog zajlani a torna.

Román és magyar keretek
Magyarország, nők: kapusok: 

Bolonyai Flóra, Gangl Edina; me-
zőnyjátékosok: Illés Anna, Antal 
Dóra, Csabai Dóra, Szücs Gab-
riella, Takács Orsolya, Drávucz 
Rita, Keszthelyi Rita, Tóth Ildikó, 
Bujka Barbara, Kisteleki Hanna, 
Menczinger Kata. Szövetségi kapi-
tány: Merész András.

Magyarország, férfiak (bő ke-
ret): kapusok: Baksa László, Szécsi 
Zoltán; mezőnyjátékosok: Biros 
Péter, Gór-Nagy Miklós, Hárai Ba-
lázs, Hosnyánszky Norbert, Kásás 
Tamás, Katonás Gergő, Kiss Ger-
gely, Madaras Norbert, Steinmetz 
Ádám, Szivós Márton, Török Béla, 
Varga Dániel, Varga Dénes. Szövet-
ségi kapitány: Kemény Dénes.

Románia, férfiak: Dragoş 
Stoenescu, Radu Cosmin, Tiberiu 
Negrean, Nicolae Diaconu, Andrei 
Iosep, Andrei Buşilă, Alexandru 
Matei, Mihnea Chioveanu, Dimitri 
Goanta, Ramiro Georgescu, 
Alexandru Ghiban, Kádár Kálmán, 
Mihai Drăguşin, Radu Gospodinov. 
Szövetségi kapitány: Kovács István.

Olimpiai kvalifikáció
Nem három, hanem négy női 

vízilabda-válogatott szerezhet rész-
vételi jogot a londoni olimpiára ar-
ról a kvalifikációs tornáról, amely-
nek az olaszországi Trieszt ad ott-
hont április 15. és 22. között. A 
kvótanövekedés oka az, hogy vég-
legessé vált: az afrikai kontinensről 
nem indul csapat a nyári ötkarikás 
játékokon. A lehetőség kedvezhet 
a magyar nemzeti együttesnek is 
akár, amely azonban csak akkor 
tűzheti célul a legjobb négy közé 
jutást a nyolc résztvevős trieszti 
selejtezőtornán, ha oda kijut. Eh-
hez a január 16-án, a hollandiai 
Eindhovenben kezdődő Európa-
bajnokságon az első ötben kell 
végeznie.

A magyar férfiválogatott 
ugyanakkor már biztos londoni 
szereplő: az indulás jogát Ke-
mény Dénes olimpiai bajnoki 
címvédő legénysége a tavaly nyá-
ri, sanghaji világbajnokságon 
elért negyedik helyével szerezte 
meg. A férfimezőnyből a romá-
noknak még nincs olimpiai kvótá-
juk. A selejtezőben csak akkor ve-
hetnek részt, ha az Eb-n a legjobb 
kilenc között végeznek.

Sport
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> Kézilabda. Hazai környezetben 
nyert a román kézilabda-válogatott vb-
előselejtező meccsen a fehéroroszok el-
len. Két Székelyudvarhelyi KC-játékos is 
kezdőként szerepelt. Az észt válogatott 
is megtartotta továbbjutási esélyét. A bu-
karesti találkozón Tálas Hubát és Florea 
Gabrielt az első perctől pályára küldte a 
szövetségi kapitány. Előbbi lőtte az össze-
csapás első gólját. A második játékrészben 
szerephez jutott Mihalcea Andrei is, aki 
két hetest magabiztosan értékesített. Az 
SZKC legújabb tagja, a kapus Ciobanu 
Ionuţ ez alkalommal nem kapott játékle-
hetőséget. A 25–22-re megnyert meccsen 

Tálas és Mihalcea két-két, Florea egy gólt 
jegyzett. Az észt válogatott kiegyensú-
lyozott csatában, a hollandok otthoná-
ban 35–35-ös döntetlent harcolt ki. Az 
SZKC-beállója, Martin Johannson három 
gólt szerzett.

> IFFHS. A spanyol liga, azaz a Primera 
División volt a legerősebb futballbajnokság 
az elmúlt évben a labdarúgás történetével 
és statisztikáival foglalkozó szervezet, az 
IFFHS szerint. A labdarúgó NB I 54. a lis-
tán. Az IFFHS hivatalos honlapján szerdán 
közzétett ranglista szerint a második helyen 
az angol Premier League, míg a harmadi-

kon – a spanyoltól és az angoltól jócskán 
lemaradva – a brazil bajnokság végzett. A 
román bajnokság a 20., míg a magyar az 54. 
helyre sorolódott be. A legjobb bajnoksá-
gok: 1. Spanyolország (Primera División) 
1194 pont, 2. Anglia (Premier League) 
1103, 3. Brazília (Campeonato Brasileiro 
Série A) 889, 4. Portugália (Primeira Liga) 
886, 5. Franciaország (Ligue 1) 883, 6. Né-
metország (Bundesliga) 880, 7. Olaszor-
szág (Serie A) 873, 8. Argentína (Primera 
División) 840, 9. Hollandia (Eredivisie) 
791,5, 10. Chile (Primera División) 741,5 
... 20. Románia (Liga 1) 588, 54. Magyar-
ország (OTP Bank Liga) 326.

> London – 2012. Egy friss köz-
vélemény-kutatás eredménye sze-
rint a britek többsége egyelőre nem 
ég a nyári, londoni olimpia lázában. 
A megkérdezettek 54 százaléka azt 
mondta: különösebben nem lelkese-
dik az ötkarikás játékokért. A tavaly 
júliusi 35 százalékkal szemben most 
csupán a válaszadók 32 százaléka fo-
galmazott úgy, hogy nagyon várja az 
eseményt. Ezzel együtt 62 százalék azt 
tervezi, hogy legalább néhány olim-
piai eseményt megnéz majd a tv-ben, 
de a többség úgy véli: a briteknek nem 
sok babér fog teremni.hí
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Európa-bajnokságra készülnek 
a vízilabdások

Kizárták Robby Gordont

Kásás Tamás a magyar válogatott nagy visszatérője

Annak ellenére, hogy a jobb 
lába megsérült a 35. kilo-
méternél, Joan Barreda 

megnyerte az idei Dakar-rali tizedik 
szakaszát, és ezzel élete első szakasz-
győzelmét aratta. Az autóknál ismét 
Nani Roma volt a leggyorsabb, de 
ennél fontosabb hír, hogy Robby 
Gordont tegnap délelőtt kizárta a 
felügyelő testület.

Barreda az elmúlt napokban már 
többször végzett a legjobb ötben, 
úgyhogy elkezdtek vele számolni a 
többiek. A fiatal spanyol motoros 
megmutatta, hogy még ennél több-
re is képes, ezúttal még sérült jobb 
lábbal is másfél perccel jobb időt 
ment, mint Marc Coma. A második 
helyen célba ért spanyol két perccel 
előzte meg Desprest, összetettben 
pedig már nagyon kevés, mindössze 
21 másodperc választja el őt a francia 
riválisától. A 377 kilométer hosszú 
szakaszról a negyedik legjobb idővel 
jött ki Helder Rodriguez, aki szem-
tanúja volt Goncalves bukásának. 
A motoros az esés miatt közel húsz 
percet veszített a szakaszon, és ezzel 
visszacsúszott a hetedik helyre az 
összetettben. Gyenes Emánuel a 22., 
Marcel Butuza a 38. let, összetettben 
előbbi a 18., utóbbi a 45. helyen áll.

Az autós kategória nem a ver-
senypályán történtektől volt hangos, 
hanem attól, ami a háttérben, a fel-

ügyelő testületnél történt. Hivatalos 
ugyanis, hogy Robby Gordont a 
9. szakasz után történt vizsgálat so-
rán megállapított szabálytalanságok 
miatt kizárták a versenyből, a dön-
tés ellen természetesen az amerikai 
pilóta fellebbezett, az újabb dön-
tésig pedig még versenyben van. A 
hummeres egyébként nem ment 
úgy a szelektíven, ahogy szeretett 
volna, ugyanis megütötte a bal elejét 
az autónak, és le kellett jönnie a sza-
kaszról. Ennek ellenére azért beért 
a negyedik helyre négy és fél perc-
cel a szakaszgyőztes Nani Roma 
mögött. Közéjük a második helyre 
Stephane Peterhansel, a harmadikra 
pedig Giniel De Villiers ékelődött 
be, előbbi még mindig megnyugta-
tó, 19 perces előnnyel áll az élen az 
összetettben, de ezúttal már Roma 
követi őt a második helyen. A len-
gyel Krzysztof Holowczyc techni-
kai gondokkal küszködött, mivel 
az ötvenedik kilométernél elment 
a kományszervo a Miniben, és jelen 
sajtóanyag kiadásáig még nem ért ki 
a szakaszról.

Szalay Balázs és Bunkoczi Lász-
ló kemény napon van túl, ásniuk 
is kellett, valamint az utolsó tíz ki-
lométeren két defektet is kaptak. 
Ennek ellenére a 17. legjobb idővel 
értek célba, összetettben a 25. he-
lyen állnak.



lakás

ELADÓ Szelterszen téliesített hét-
végi ház a Nádasszéki gyógyfürdő 
szomszédságában, az ásványvízforrás 
közelében, 12 ár területen, csodálatos 
környezetben. Telefon: 0744–537628.

Magyarország legnagyobb turisz-
tikai centrumában, a fürdővárosban, 
Hajdúszoboszlón ELADÓ 200 m2-es, új 
építésű lakóház, garázzsal, esztétikus 
kiskerttel (400 m2). Irányár: 100 ezer 
euró. Telefon: 0745–475872, +36–
30–5710501. (21142)

ELADÓ vagy KIADÓ Balán bánya 
központjában, a Virág utca 41. szám 
alatt 2 szobás, felújított lakás jutányos 
áron. Telefon: 0744–625736. (21114)

telek

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ szántó 
és kaszáló területek Csíkpálfalva bel- 
és külterületén; a csíkcsicsói repülő-
tér mellett; a delnei Torda-völgyében, 
Nagyerdő (Pálbács) dűlőben. Jogilag 
tisztázott, telekkönyvezett területek. 
Érdeklődni a 0744–312841-es tele-
fonszámon.

ELADÓ 14 ár beltelek Csíkszent-
ki rályon (közművesítés a telken). Te-
lefon: 0752–776662.

jármű

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Cor-
sa, beírva. Irányár: 1500 euró. Telefon: 
0747–813370.

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, háromajtós, 2013-ig ér-
vényes műszakival, minden illeték kifi-
zetve, karc- és rozsdamentes állapot-
ban. Ára: 1750 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21143)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0, háromajtós, metálszürke 
színben, légkondi, 60 lóerős, téli gumik-
kal, egy éve beíratva, csere is érdekel 
drágább autóval. Ára: 2400 euró. Tele-
fon: 0723–536777.

vegyes

ELADÓ új, cserefából faragott hat 
szék és asztal (ajándékba kettős fa-
ragott polc). Ára: 2000 lej. Telefon: 
0266–320003. (21146)

ELADÓK kuvasz kiskutyák oltva, 
féregtelenítve, egészségügyi könyv-
vel. Telefon: 0755–703611. (21081)

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓ új, egysoros, szalagos 
burgonyapergető 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 szállítás megoldható már egy öltől. 
Igény szerint aprítjuk, házhoz szállítjuk. 
Telefon: 0752–632182, 0756–745736. 
(21104)

találkozó

A Ditrói Elméleti Líceum 1962-ben 
végzett diákjai 50 éves érettségi ta-
lálkozóra hívják volt osztálytársaikat. 
Kérjük, jelentkezzenek február hónap 
végéig a következő címen: Kovács 
Ádám, Maros u. 10, Ditró. Telefon: 
0752–948102 vagy 0746–085310.

szolgáltatás

Lakodalmak, ünnepi ebédek le-
bonyolítását VÁLLALJUK! A tavalyi 
árakhoz képest 10%-kal olcsóbban. 
Telefon: 0744–695540. (21129)

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

VÁLLALUNK autó-beíratást, -át-
íratást és teljes körű ügyintézést. 
Telefon: 0752–776662.

részvétnyilvánítás

A KALOT Egyesület munkatársait 
mélyen megérintette

dr. ANDRÁS IMRE
jezsuita atya

halála. Egyesületünket erős kötelék fűz-
te elhunyt tiszteletbeli elnökünkhöz. A 
KALOT újjászületésében és intézményé-
nek felépítésében felejthetetlen érdemei 
vannak. Családja és rendtársai mellett 
egyesületünk tagjai is gyászoljuk őt, és 
velük együtt imádkozunk érte, örök bé-
két kérve számára a jó Istentől. (21114)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb, legfájóbb napjára, 
2011. január 12-re, amikor

BÖJTE ÁRON

örökre itt hagyott bennünket.

Elvitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.
Szívünk sajog, fájdalmunk nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.

Bánatos családja. (21145)

Mit lelkem eddig félve sejtett,
Előttem áll a nagy titok,
Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örökké, ami volt.

(Vajda János)

Kegyelettel emlékezünk 2011. ja-
nuár 15-re,

LŐRINCZ BÉLA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. január 14-
én 7.30-kor lesz a csíkszeredai Szent 
Kereszt-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei.

elhalálozás

Főtisztelendő
dr. ANDRÁS IMRE

SJ. atya

temetése Csíktaplocán, 2012. 
január 14-én, szombaton 11 óra-
kor lesz a taplocai templomból a 
helyi temetőben. Boros Károly 
főesperes-plébános. (21144)

Hirdetések

Fájdalommal teli szívvel 
közöljük, hogy

dr. ANDRÁS IMRE
jezsuita atya

életének 84. évében 
2011. december 24-
én Bécsben elhunyt. 
Életében szíve rend-
társaiért, a jezsuita 
lelkiségért és szellemiségért, 
családjáért, szülőföldjéért, egy-
házáért dobogott.  Égi közben-
járása mindannyiunk számára 
ajándék lesz továbbra is. Te-
metésére szülőföldjén kerül sor 
2012. január 14-én 11 órakor a 
csíktaplocai temetőben. Testvé-
re, Schiroky Margit és a gyászo-
ló család.

?
Szívem mély fájdalmával tu-

datom, hogy szeretett feleségem,

ÁDÁM MÁRIA
szül. Bakó

életének 75., boldog házasságá-
nak 39. évében búcsú nélkül el-
távozott az örök életbe. Temetése 
ma 13 órakor lesz a csíktaplocai 
temetőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló fér-
je, a testvérek és a rokonság.
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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 

 
KERES 

Székelykeresztúrra.

Telefon:
0733–553014.

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 CITY PARKING Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Parkolók aszfaltozása, 15 db. 
jegyváltó telepítése és elektromos árammal történő ellátása, parkolóhelyek 
jelölése című tervét Gyergyószentmiklóson benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnye
rése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között és Gyergyószentmiklós önkormányzatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

A csíkszeredai Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont
a 2011/2012-es  tanévben

TANDÍJMENTES esti tagozatos oktatást indít 
2012. február 6-ával kezdődően:

XII. progresszív évfolyam:
Kereskedelmi tevékenységek technikusa 

– 30 hely – magyar tagozat.

Beiratkozhatnak: 3 év szakiskolát végzettek.

Iratkozni lehet 2012. február 2–5. között az iskola titkárságán.
Érdeklődni a 0266–313873 vagy a 0753–091799es 
telefonszámokon, az office@kajoni.ro email címen.

Biró Tibor
– Csíkszereda, Pacsirta sétány 6/A/2, tel.: 0749–881488 –

értesíti az érdekelteket, hogy Csíkcsicsó község, a 123F számú megyei út 
melletti kültelkekre lakásépítés céljából készített Övezeti rendezési terv 
(PUZ) bemutatott változatára vízgazdálkodási jóváhagyást kérelmezett. 

Az épületek működéséből származó 0,38 m3/nap becsült mennyiségű 
szennyvizet a községi szennyvízcsatorna megvalósításáig egyéni kiszivaty
tyúzható szigetelt tartályokból, a Harvíz vállalattal kötött szerződések 
alapján a csíkszeredai derítőállomásra szállítják.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észre
vételeikkel a fenti címen a kérelmezőhöz, valamint a megyei vízgazdálko
dási vállalathoz fordulhatnak (Sistemul de Gospodărie a Apelor Harghita 
– S.G.A.) – Csíkszereda, Haladás utca 16. sz., tel.: 0266–314920, 2012. 
január 16tól.

hargitanépe



Vasárnap este Szerbiában elrajtol 
a férfi kézilabda Európa-bajnok-
ság. A magyar válogatott jelen 
lesz a tornán, a románok lema-
radtak róla. A Mocsai-legénység 
viszont „halálcsoportba” került.

Négy szerbiai városban 
– Nis, Versec, Belgrád, 
Újvidék – vasárnap este 

elkezdődik a férfi kézilabda Eu-
rópa-bajnokság. A magyar válo-
gatott a C jelű csoportba kerül az 
olimpiai és világbajnoki címvédő 
franciákkal, a spanyolokkal és az 
oroszokkal. A csoport házigaz-
dája Újvidék lesz, ahol az előzetes 
hírek szerint a magyarok mérkő-
zésein több mint 3000 magyar 
lesz biztosan. A kvartettből az 
első három jut a középdöntőbe.

A frissen magyar csapatka-
pitánynak kinevezett székely-
udvarhelyi születésű Ilyés Ferenc 
elmondta: „Óriási megtiszteltetés, 
hogy a srácok választottak meg 
csapatkapitánynak. A jelenlegi 
magyar válogatott összetartó, re-
mek közösség, szerethető csapat. 
Ígérhetem, hogy mindent megte-
szünk a pályán a sikerért.”

Mocsai Lajos szövetségi kapi-
tány az Eb előtti sajtótájékoztatón 
megjegyezte: „Óriási ambícióval 
lépünk pályára az Európa-bajnok-
ságon, a válogatott minden meccs-
re alaposan és tudatosan készül. A 
sorsolás úgy hozta, hogy minden 
mérkőzésen rendkívül erős ellen-
féllel kerülünk szembe, ráadásul 
az águnkon az oroszok, a csehek 
és a norvégok is kvalifikációs kény-
szerrel lépnek pályára, arról nem is 
beszélve, hogy az utóbbi években 
egyeduralkodó francia, valamint 
a rendre dobogón végző spanyol 
válogatott is a csoportellenfelünk. 
Reményeink szerint 4-6 ezer fős 
magyar szurkolótábor előtt lépünk 
majd pályára, és tudnia kell min-
denkinek: közösségünk rendkívül 
összetartó, nem a pénzért, hanem 
a dicsőségért kézilabdázunk, azért, 
hogy méltóképpen képviseljük 
Magyarországot.”

A magyar keret
A magyar válogatott 19 fős 

kerete: kapusok: Fazekas Nándor, 

Mikler Roland, Tatai Péter; jobb-
szélsők: Harsányi Gergely, Iváncsik 
Tamás; jobbátlövők: Ancsin Gá-
bor, Krivokapics Milorad, Laluska 
Balázs, Mocsai Tamás; irányítók: 
Császár Gábor, Nagy Kornél; be-
állók: Schuch Timuzsin, Szöllősi 
Szabolcs, Zubai Szabolcs; balátlö-
vők: Ilyés Ferenc, Katzirz Dávid, 
Putics Barna; balszélsők: Iváncsik 
Gergő, Vadkerti Attila. Szövetségi 
kapitány: Mocsai Lajos. A kapi-
tány ma jelöli ki azt a 18 játékost, 
akivel hétfőn megkezdi a konti-
nensviadalt.

Az Eb menetrendje
A csoport (Belgrád): Lengyel-

ország, Dánia, Szerbia, Szlovákia.
B csoport (Nis): Németország, 

Svédország, Csehország, Mace-
dónia.

C csoport (Újvidék): Magyar-
ország, Franciaország, Spanyol-
ország, Oroszország. A műsor: 
január 16.: Franciaország – Spa-
nyolország (19.15), Magyar-
ország – Oroszország (21.15); 
január 18.: Oroszország – Fran-
ciaország (19.15), Magyarország 
– Spanyolország (21.15); január 
20.: Spanyolország – Oroszország 
(19.15), Magyarország – Francia-
ország (21.15). A magyarok mér-
kőzéseit a MTV1-es csatornája 
élőben közvetíti.

D csoport (Versec): Horvátor-
szág, Norvégia, Izland, Szlovénia.

A középdöntőbe a csoportok 
első három helyezettjei jutnak, 
ahol majd az A és a B egy, míg a C 

és a D kvartettek továbbjutói egy 
külön csoportot fognak alkotni. 
A középdöntő első két helyezett-
jei játsszák majd az elődöntőt, 
majd a helyosztókat.

Olimpiai kvalifikáció
A magyar válogatott 2011-ben 

kivívott bravúros világbajnoki 7. 
helyével már biztosan résztvevője 
az április 6–8. között sorra kerü-
lő olimpiai selejtezőnek, amelyen 
3 másik válogatott társaságában 
egy háromnapos torna keretében 
lép pályára, és a négy csapat első 
két helyezettje jut ki a londoni 
olimpiára. A selejtező csoport-
beosztását az Európa-bajnokság 
végeredménye alakítja ki véglege-
sen, egyelőre annyit tudhatunk, 
hogy a magyarok Dániában, 
Spanyolországban vagy Svédor-
szágban selejteznek majd. A lon-
doni olimpia biztos résztvevője 
a világbajnok francia válogatott, 
és közvetlen kvalifikációt szerez 
az ötkarikás játékokra a szerbiai 
Európa-bajnokság győztese is – 
amennyiben az Eb-t is a franciák 
nyernék, abban az esetben az 
Eb-ezüstérmes is készülhet Lon-
donra. Az Európa-bajnokságról 
mindössze két válogatott szerez 
jogot az olimpiai selejtezőtor-
nán való részvételre az eddig 
kvalifikált csapatokon túl, tehát 
9 válogatott, Csehország, Len-
gyelország, Macedónia, Német-
ország, Norvégia, Oroszország, 
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia 
küzd mindössze 2 helyért. 

LEhEt, hOgy kEVéS LESz Egy brAVúr

Halálcsoportban a magyarok 
az Európa-bajnokságon

14. oldal |  2012. január 13., péntek

hirdetések

Sport

> Jégkorong. MOL Liga: ma: Új-
pesti TE – Brassói Corona Fenestela 
68 (19), Miskolci Jegesmedvék – HSC 
Csíkszereda (19.30), Ferencváros – 
Sapa Fehérvár AV19 (20), Dab.Docler 
– Steaua (20.15); vasárnap: Dab.Docler 
– Fehérvár (16), Miskolc – Brassó (19), 
Ferencváros – HSC (19.30), Újpest – 
Steaua (19.30); hétfő: Fehérvár – HSC 
(19, Digi Sport).

Román bajnokság: holnap 18, illetve 
vasárnap 11 órától: Gyergyószentmiklósi 
Progym – Sportul Studenţesc.

Szuperliga, U14-es torna, Csíksze-
reda: ma: Gyergyószentmiklósi ISK – 

ISK–HSC II. Csíkszereda (8), Bukaresti 
AMGH – ISK–HSC I. Csíkszereda (10), 
Brassói Corona – Olimpia Ploieşti (12), 
Gyergyói ISK – AMGH (14), ISK–HSC 
I. – Olimpia (16), Corona – ISK–HSC II. 
(20.20); holnap: Gyergyói ISK – Corona 
(10), ISK–HSC II. – AMGH (12), 
Olimpia – Gyergyói ISK (14), Corona 
– ISK–HSC I. (16); vasárnap: Olimpia 
– ISK–HSC II. (8), AMGH – Corona 
(10), ISK–HSC I. – Gyergyói ISK (12).

> Kosárlabda. A román férfibajnok-
ság 16. fordulója: ma: Bukaresti CSM 
– Temesvári BC (17.30, Digi Sport); hol-

nap: Marosvásárhelyi KK – Poli Iaşi (18), 
BCM U Piteşti – Csíkszeredai KK (18), 
CSS Giurgiu – SCM Craiova (18), Ener-
gia Rovinari – Medgyesi Gaz Metan (19), 
Kolozsvári U – CSU Asesoft Ploieşti (19, 
Digi Sport); vasárnap: Nagyváradi VSK – 
Nagyszebeni CSU (19.30, Digi Sport).

> Kézilabda. Megyei bajnokság: fér-
fiak, A csoport, 9-10. forduló, vasárnap, 
Székelyudvarhely: Gyergyószentmiklósi 
Szaki II – Székelyudvarhelyi KC Öregfi-
úk (9), Balánbányai ROA – Szentegyhá-
zi Vasas (10.30), Székelykeresztúri Egye-
sülés – Székelyudvarhelyi Partizán (12), 

Szaki II – ROA (15), Vasas – Keresztúr 
(16.30), Partizán – Öregfiúk (18).

Megyei bajnokság, nők, 5-6. forduló, 
holnap, Székelyudvarhely: Csíkszeredai 
VSK – Székelyudvarhelyi Amazonok 
(8.30), Felcsík Dánfalva – Deni Moon 
(10), Székelyudvarhelyi KF – Csíksze-
redai NKSZ (11.30), Zetelaka – VSK 
(13), Székelykeresztúri KE – Felcsík 
(14.30), Deni Moon – SZKF (16), 
NKSZ – Zetelaka (17.30), Amazonok – 
Csíkszeredai Akarat (19).

Válogatott: férfi világbajnoki selejte-
ző, vasárnap: Fehéroroszország – Romá-
nia (13.30, Digi Sport 1).hí
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Már az első meccsen eldőlhet a magyarok sorsa

hargitanépe



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 13. napja, az év végéig 353 nap 

van hátra. Napnyugta ma 16.51-kor, nap-
kelte holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse
Veronika és Csongor nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat. Holnap Félix és 
Bódog, vasárnap Lóránt és Loránd, hétfőn 
Gusztáv neve napja van.

Névmagyarázat
A Csongor személynevünk török–ma-

gyar eredetű, jelentése vadászmadár, míg a 
Veronikát a görög–latin nyelvekből vettük 
át, jelentése győzelmet hozó. A latin eredetű 
Félix jelentése: boldog, akárcsak a magyar 
eredetű személynévnek, a Bódognak. A 
germán eredetű Lóránt jelentése dicsőség és 
merész, a Loránd pedig a Lóránt régies válto-
zata. A Gusztáv skandináv–német eredetű 
személynév, jelentése: a gótok támasza.

Január 13-án történt 
1173. Királlyá koronázták III. Bélát. 
1898. Émile Zola megjelentette híres 

J’accuse (Vádolom) című levelét, amelyben 
közvetlenül a francia elnökhöz fordult az ár-
tatlanul meghurcolt Alfred Dreyfus ügyében. 

1990. Marosvásárhelyen megtartották 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) első országos küldöttértekezletét. 

1990. Budapesten aláírták a Suzuki 
személygépkocsikat gyártó vegyesvállalat 
alap-megállapodását. 

Január 13-án született 
1908. Lissák Kálmán Kossuth-díjas fi-

ziológus, akadémikus 
1921. Csákányi László Jászai-díjas szí-

nész, kiváló művész 
1932. Szilvási Lajos József Attila-díjas író

Január 13-án halt meg 
1628. Francisco de Ribalta spanyol fes-

tő, a valenciai iskola első nagy mestere 
1931. Kandó Kálmán gépészmérnök, 

akadémikus, a villamosvasúti vontatás út-
törője 

1935. Gubányi Károly mérnök, utazó 
1945. Szabó Dezső író, publicista 
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Fotótanfolyam
A KALOT Egyesület Digitális fény-

képezőgépen át a világ címmel újabb fo-
tótanfolyamot szervez. A résztvevők az 
alapvető technikai és műszaki ismereteken 
kívül betekintést nyerhetnek a természet-, 
épület-, tárgy- és portréfotózás művészeté-
be. Ugyanakkor a digitális képfeldolgozás 
alapjait is elsajátíthatják. A tanfolyam idő-
tartama 12 hét, heti 2 órás képzést foglal 
magában. Érdeklődni és a tanfolyamra 
jelentkezni január 18.-ig lehet a 0749–
059459-es telefonszámon vagy az iroda@
kalot.ro e-mail címen.

Gyöngyfűző tanfolyam
Gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek  

felnőttek számára a Kájoni János Megyei 
Könyvtárban 2012. február 7.–március 
27. között. A képzés résztvevői a nyolc 
héten át tartó foglalkozásokon  elsajá-
títhatják a modern gyöngyfűzés alap-
jait. Oktató: Berényi Zsófia. Helyszín: a 
Kájoni János Megyei Könyvtár – Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatalának épülete 
(földszint, központi bejárat). Időpont: 
hetente egy alkalommal, kedden délután 
17.30–20.30 között. A részvételhez elő-
zetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni 
és jelentkezni lehet a 0266–371790-es te-
lefonszámon vagy személyesen a könyvtár 
titkárságán.

Rovásírás tanfolyam
A KALOT Egyesület Múltidéző – 

élesztő címmel rovásírás-olvasás tanfo-
lyamot szervez csíksomlyói székhelyén. 
A heti egyszeri, összesen 12 alkalommal 
megszervezett foglalkozásokra kezdőket és 
haladókat egyaránt várnak. A képzés során 
a résztvevők elméleti és gyakorlati foglal-
kozások révén ismerhetik meg a rovásírás 
kultúrtörténetét, olvasását, írását. Fontos 
célja a képzésnek egy olyan tudáskészlet 
továbbítása, amelynek révén a rovásírás 
egyre elterjedtebb alkalmazása olvasható-
vá és értelmezhetővé válik minél szélesebb 
körben. A szervezők meggyőződése sze-
rint, ha a rovásírás egy nemzeti ideológiát 
és jelképrendszert képvisel, akkor azt nem 
csupán szimbólumként, hanem érthető, al-
kalmazható írásmódként vagyunk hivatva 
használni. Érdeklődni és jelentkezni 2012. 
január 21-ig lehet a 0745–639828-as tele-
fonszámon vagy a banyasz.laszlo@yahoo.
com drótpostacímen.

a nap vicce

Két nagyivó álldogál a kocsmában.
– Te mit iszol?
– Nekem nyolc.
– Nekem is.
– Csapos, tizenhat kisfröccsöt kérünk!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Kázmérka, megmutatnád a növénygyűjteményedet keresztmamának?
– Nem! Azt hallottam, hogy vegetáriánus tetszik lenni.

Bemutató előadás

Kantarzsíni bolhapiac

Béres László rendezésében a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház 
nagyszínpadán a Kantarzsíni bolha-

piac című darab bemutató előadását kísér-
heti figyelemmel a közönség pénteken 19 
órától. Az előadás megtekintésére érvényes 
a Ferenczy István-bérlet. Szöveg: Sebestyén 
Rita. Zene: Cári Tibor. Díszlet, jelmez: 
Cristian Gătina. Koreográfus, a rendező 
munkatársa: Baczó Tünde. Játsszák: Bartha 
Boróka, Boros Mária, Kolozsi Borsos Gá-

bor, Kőmíves Csongor, Máthé Annamária, 
Mihály Alpár Szilárd, Moşu Norbert-Lász-
ló, Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér.

Van egy hely. A neve Kantarzsín. Kis 
helység. Némileg poros. Talán senki nem 
hallott még róla. Egy időre mégis a világ 
közepe ez. Számos apró mozzanat és sors-
fordító esemény indul el azon az éjszakán, 
amikor a hagyomány szerint a hely lakói 
és a szerencséjüket itt keresők a vásárra 
gyülekeznek...

2012. január 13., péntek | 15. oldal

közlemény

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete felhívja az 1961–1989 között, a ka-
tonai szolgálat ideje alatt munkaszolgála-
tot teljesítők figyelmét, hogy 2012. január 
15-től, hétfőtől a bejelentkezés lehetőségét 
szünetelteti. Az elmúlt napokban több 
százan jelentkeztek, ami egyértelműen azt 
mutatja, hogy törvényesen létre kell hozni 
az érdekvédelmi szövetségüket. Az újra be-
jelentkezés megkezdésének időpontját és 
helyét a helyi újságokban közölni fogjuk. 
Minden érintettnek lehetőséget adunk a 
későbbi bejelentkezésre!

Gazdag szegények

A Csíki Játékszín január 14-én, 
szombaton 19 órától játssza a Gaz-
dag szegények című vígszínművét a 

gyergyóremetei kultúrházban. Az előadásra 
érvényes a Cseres Tibor-bérlet, ugyanakkor 
a helyszínen jegyet is lehet váltani.

A Gazdag szegények a „cifra nyomorú-
ság” helyzetének komikus, olykor tragiko-
mikus pillanatait eleveníti fel. Kapor Ádám 
vasúti váltóőr a nyugdíjkorhatár elérésével 
elveszíti munkahelyét, élettársa Kömény 
Zsuzsa mosónő egyedül nem tudja eltar-
tani kettőjüket, ezért úgy döntenek: beköl-
töznek a szegényházba. Igen ám, de az sem 
olyan egyszerű! A csóróságot is igazolni kell, 
és ebből olykor nagyon komikus helyzetek 
adódnak. Az ember nincstelen, semmije 
nincs a ruhán kívül, ami rajta van, a havi 
lakbért is csak foggal-körömmel kapargatja 

össze, de ha ünnepel, valahogy mégiscsak 
jut ez is, az is. Sonka is, bor is. Persze ezt hol-
mi ellenőr meg nem értheti. Vagy mégis? 
Jókai műve alapján a szövegkönyvet Bog-
nár Róbert és Schlanger András írta, Dar-
vas Ferenc pedig Várady Szabolcs verseihez 
komponált zenét. A Gazdag szegények 
eredeti vígszínmű a fővárosi népéletből sok 
élőzenével.
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Népszerűek a rút ebek –
a kínai kopasz vezeti a listát

Egyre népszerűbbek a csúf ebek, tenyész-
tésük a többszörösére nőtt az utóbbi 
évtizedben Nagy-Britanniában. A The 

Daily Telegraph című brit lap értékelése szerint 
mind több ember akar magának olyan kutyát, 
amely erős reakciót vált ki másokból. Ennek 
eléréséhez kiváló a mexikói kopaszkutya, de 
még nagyszerűbb a kínai szőrtelen. Mindkét 
fajta teste nagyrészt csupasz, ami heves viszoly-
gást vált ki az emberek többségéből. A kínait 
ráadásul már a füle is kizárja sokak szívéből, 
ugyanis igencsak nagy és denevérszerű. A fajta 
csúfságreferenciájára a legszebb adalék, hogy 
a tavalyi rúteb-világbajnokságot egy kínai ko-
pasz nyerte. A rondaságok drágák: ezer fontba 
(5300 lejbe) is kerül egy kopaszkutyakölyök. 
A „termés” erőteljesen emelkedő: az öt legcsú-
fabbnak tartott kutyafajtából 10 éve még ezer 
sem született Nagy-Britanniában, 2010-ben 
viszont már csaknem 3500 újabb példánnyal 

csúfoskodhattak a britek. A hagyományos 
ebfajták közül jó pár ugyanakkor demográfi-
ai lejtőre került, így például németjuhászból 
a brit Kennel Club adatai szerint 2010-ben 
bő 10 ezer született, 27 százalékkal keve-
sebb, mint 2001-ben. Golden retrieverből 20 
százalékos a visszaesés, 2010-ben 8 ezer jött a 
világra brit földön, bokszerből 5699, ami 40 
százalékos zuhanás.

Készenlét Molnár ernő felvétele
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Hétvégén erős lehűlés, havazás várható, a ma-
gashegyi övezetekben többnyire ködös, felhős ég-
boltra, szeles időre lehet számítani. Napközben pár 
órára a magasabb hegyi övezetekben néhány helyen 
kitisztult, napos, de hideg idő várható.  Északnyu-
gati irányból 5–10 km/h sebességű szél fúj.

Az utcán, parkban, lakóövezetben ha-
gyott, fel nem szedett kutyaürülék nemcsak 
látványnak kellemetlen, hanem bizony érdekes 
melegség önti el az embert, amikor éppen friss 
piszokba lép bele. Egyik ismerősöm kutyatartó 
gazdiként naponta háromszor sétál kedvencé-
vel lakása környékén és a város utcáin. Mint 
mesélte: mindig az kapja a szidást, aki éppen 
a sok száz közül a kivétel. Ő ugyanis minden 
alkalommal nejlonzacskóval a zsebében áll 
strázsát, míg kedvence a szabadság érzésétől őr-
jöngve futkározik, majd könnyít magán. Mint 
jólnevelt kutyatulajdonos, ezt követően felszedi 
és a szemetesbe dobja az állat maga után ha-
gyott kis csomagját. Ez mind rendjén is volna, 
minden civilizált európai városban hasonló 
jelenetekkel zárul az ebek sétáltatása, mivel 
azonban nálunk az esetek többségében fordítva 
történik az esemény, az illető szomszédjai úgy 
döntöttek, vele szedetik fel a többi kutya után 

ott maradt ürüléket is. Történt ugyanis már 
több alkalommal, hogy miközben kutyájára 
várva a tömbházak között álldogált, a ked-
ves lakók éppen rá zúdították felháborodá-
sukat. Az incidens itt nem ért véget, hiszen 
kapva az alkalmon, a szomszédok úgy dön-
töttek, ellenőrzik: kellő mértékben hatott-e a 
fejmosás? Majd amikor a megszeppent gaz-
da lehajolt, hogy eltakarítsa a kutyapiszkot, 
többen is kikönyököltek az ablakba, és szúrós 
tekintettel asszisztáltak a jelenethez. Ismerő-
söm olyan zavarba jött e nagy érdeklődéstől, 
hogy ijedtében a környéken lévő összes ott 
hagyott kutyakakit felkapkodta, majd kínos 
mosollyal az arcán eloldalgott. Azóta akár-
hányszor körútra indulnak kedvencével, ke-
zében a zacskóval teszi ezt, hogy már jó előre 
jelezze a nagyközönségnek: ő nem azok közé 
tartozik, akik kutyaürülékkel trágyázzák a 
zöldövezeteket. 

Egy mindenkiért
      villanás n Pál Bíborka
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Sorsoltunk!

A december 27–30. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a csíkszeredai 
Geréd Erzsébetnek kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Maria Bellonici – 
Lucrezia Borgia; Leonard Norman Cohen 
– A kedvenc játék; Molter Károly – Bolond 
kisváros; Adjon Isten ami nincs ez új eszten-
dőben.

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.január13.

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.
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