
Beszélgetés Nagy évával, a NyÖP új elNÖkével

„Béla bácsi magasra 
tette a mércét” 

Fél év telt el azóta, hogy az októberben elhunyt Finta Béla, a Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztárának korábbi elnöke átadta a helyét Nagy évának. az új elnök lelkes, tele van 

ötletekkel, jóllehet nagy kihívásnak tartja, hogy olyan jól végezze a munkáját, mint Finta 
Béla bácsi tette hosszú élete során.  > 4. oldal
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Járőrszolgálat vigyáz 

Aggódnak 
Almáson

Sportbázissal, fogászattal, rava-
talozóval és négy nyertes pá-

lyázattal büszkélkedhet tavalytól 
Homoródalmás. A község-
nek tucatnyi terve van idénre, 
s akad, ami már meg is való-
sult: pár napja járőrszolgálat vigyáz 
éjszakánként a település rendjére.
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Nagy Éva. Összefogná az időseket fotó: antaLfI jóZSef

Bethlen Gábor Alapítvány: 
Szükség van a fiatalokra 3

hargitanépe 

5A közösségi alapítvány 
legújabb kezdeményezése

hatos lottó

ötös lottó

SzereNcSeSzám: 9676937 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3452î
1 amerikai dollár USD 3,3699î
100 magyar forint HUF 1,4385ì

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

4Időutazás textíliákkal – 
Páll etelka kiállítása

Az ezermester
mindenit!

A kukákban turkáló, vézna, 
nagy szemű emberek, még több-
ször az egymásra vett kabátokba 
bugyolált gyermek-embe-
rek zavartak. A szemétszi-
getek hajótöröttei, ahogy 
várták, hogy mit mos partra a la-
kónegyed felől érkező dagály.
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Burus jános Botond



Napjainkban egyre gyakrab-
ban hallani a cukorbetegség-
ről. Jakab Zsófia kismama azt 
a kérdést tette fel rovatunk-
nak, miként tudja megelőzni 
gyerekeinél a betegség kiala-
kulását úgy, hogy az étrend is 
változatos, finom maradjon.

„Mindenképpen a cukor-túl-
adagolást, a koncentrált édessé-
geket kell megvonni. A hasnyál-

mirigy termeli a lebontáshoz 
szükséges enzimet. Ez az inzulin. 
Ha a hasnyálmirigy egy bizonyos 
idő után nem tud elegendő en-
zimet termelni, akkor kimerül a 
hasnyálmirigy. A túlzott cukor-
bevitel mellett cukorbetegséget 
okozhat a túlzott zsír- és alko-
holfogyasztás, és még súlyosabb 
problémákat okozhat a kettő 
együtt. Ajánlott a szénhidrát-
ok mellőzése is: 180 grammnál 

többet naponta nem ajánlott fo-
gyasztani. Csakhogy ugye, a szé-
kelyek még a leveshez is kenyeret 
esznek... A koncentrált édességek 
közül kerüljük a csokoládéféléket,  
valamint a túlédesített italokat, 
például a kólákat. A modern élet 
velejárójaként manapság cukor-
betegséget idéz elő a stressz is”. 

Dr. Csiszér Éva, családorvos
(KérdéseiKet KüldjéK az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

AZ orvos válAsZol

A cukorbetegségről
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Körkép
JárőrsZolgálAt vigyáZ A fAlubeliekre

A közbiztonságért 
aggódnak Almáson

PAnAsZkodnAk A PiAci árusok

Kicsik az asztaltetők
sportbázissal, fogászattal, ra-
vatalozóval és nem mellékesen 
négy nyertes pályázattal büsz-
kélkedhet tavalytól a csaknem 
másfél ezer lelket számláló 
Homoródalmás. A községnek tu-
catnyi terve van idénre, s akad, 
ami már meg is valósult: pár nap-
ja járőrszolgálat vigyáz éjszakán-
ként a település rendjére.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe

A megvalósítások szem-
pontjából nem lehet pa-
nasza az elmúlt évre Rigó 

Mihálynak, Homoródalmás pol-
gármesterének, hiszen több beru-
házás munkálatainak a végére is 
pontot tehettek. A sportbázis épí-
tése például évekkel ezelőtt kezdő-
dött, a létesítményt tavaly sikerült 
átadni. Egy másik megvalósítás 
a közbirtokosság és az unitárius 
egyház támogatásával elkészült, és 
novemberben átadott ravatalozó, 
melynek épülete úgy lett kialakít-
va, hogy a hagyományt megőriz-
ve a virrasztást is lehetővé tegye. 
Múlt hónapban fogászat is nyílt a 
településen, a betegeket szerdán és 
pénteken fogadja a Csíkszeredából 
ingázó fogorvos. Sikerült feljavíta-
ni a posta épületét, elkezdődött a 
volt tekepálya épületének rehabi-
litációja is, a hivatal 40 ezer lejjel 
támogatta az unitárius egyházköz-
séget, a templom tetőcserepeinek 
kicserélésében. Turisztikai infor-
mációs iroda kialakítását tervezik a 
tájház épületében: még idén neki-
fognak az ingatlan feljavításának, 
a munkálatok befejezése szeptem-
berre várható.

Tavaly Homoródalmás ön-
kormányzata 1,7 millió lejből 
gazdálkodott, ebből 500 ezer lej 
jelentette a helyi bevételt. Nem 
sok pénz, így nem véletlen, hogy 
az önkormányzat nagy hangsúlyt 
fektetett a pályázatokra. Tavaly 
négyet nyújtottak be, és az összest 
pozitívan bírálták el. A legfonto-
sabb ezek közül a község szenny-
vízhálózatának kiépítésére elnyert 
4,6 millió lejes támogatás.  Sikeres 
volt a Sóskúhoz tervezett hagyo-
mányos népi fürdő pályázata is.

Rigó Mihály azt is elárulta, 
tavaly felmérés készült a község 
problémáiról: az almásiak szerint 
a település legégetőbb gondja a 
közbiztonság. Ennek orvoslása 
érdekében január 15-től a polgár-
mesteri hivatal szerződést kötött a 
megyei tanács őrző-védő cégével, 
így éjjelenként kétszemélyes járőr-
szolgálat vigyáz a rendre a község 
területén.

A homoródalmási önkor-
mányzat a vízdíj kivételével nem 
emelt adót 2012-re. A vízdíjak 
növelését (jelenleg havi 5 lej csalá-
donként) azzal indokolják, hogy 
idén hetente kell vízpróbát végez-
tetniük, továbbá illetéket kell fi-
zetni a vízügynek. Mentesülnek a 
vízdíj kifizetése alól az üres házak 
tulajdonosai, illetve az egyedül 
élő személyek, utóbbiak továbbra 
is havi két lejt fizetnek. Ez a hatá-
rozat azonban csak az első félévre 
érvényes. Július 1. után megszűnik 
a régi, Darázsok nevű vízhálózat, 
a forrásokat átkötik az új vezeték-
re, a fogyasztók pedig a vízóraál-
lás szerint fizetnek szimbolikusan 
köbméterenként 50 banit.

Megújult székelyudvarhely vá-
rosi piaca, azonban a változá-
sok nem nyerték el teljesen az 
árusok tetszését. A kicserélt 
asztalok fölé új tetők kerültek, 
azonban ezek kisebbek, mint 
elődeik, így rossz időben eső, 
hó lepi be a termékeket.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro 

Fokozatosan javították fel az 
elmúlt fél év alatt a városi 
zöldségpiac környékét, va-

lamint annak asztalait. Júniusban 
a munkálatok a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal városgazdál-
kodási osztályának munkatársai 
által lebontott régi fémkorlátok le-
cserélésével kezdődtek. Ezek után 
új aszfaltréteg került a piactérre, 
majd a modernizálási folyamat az 
asztalok lecserélésével folytató-
dott. A városi zöldségpiac fokoza-
tosan szépült, ám a tél beálltával 
egy előre nem látott probléma 
merült fel. Az asztalok tetőszerke-
zetének méretére panaszkodnak a 

piaci árusok: az újonnan felállított 
tető nem elég nagy ahhoz, hogy 
esőtől, hótól meg tudja védeni por-
tékájukat. Az új asztalok szépek, 
ámde nem funkcionálisak, a piaci 
összhatást elrondítja az a lópokróc 
és rongyszőnyeg áradat, amit a ter-
mékek megvédésére improvizáltak 
az asztal köré az árusok.

Az árusok jelezték észrevétele-
iket a piaci gondnokságnak.

– Semmiféle ilyen átirat nem 
érkezett a polgármesteri hiva-
talhoz – adta tudtunkra Ülkei 
Zoltán, megígérve, utánanéz a 
panasznak. A városgazdálkodási 
osztály vezetője szerint nem ter-
vezik befedni a piacteret. 
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„havas murkot tessék!” fotó: balázs attila

A ZetelAki kÖZbirtokosság
értesíti az érintetteket, hogy a Küküllőkeményfalva, Zetelaka köz-
ség, nyugati részére (külsőség) összeállított ZONÁLIS RENDE-
ZÉSI TERV (kőbánya megnyitására) bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül. 

A HArgitA Megyei  
sZociális És gyerMekJogvÉdelMi igAZgAtÓság

VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ
A VÁRHEGYI ELHELYEZŐ KÖZPONTHOZ

kÖZPontveZető – meghatározatlan időre, 1 hely

Szükséges feltételek:
 felsőfokú végzettség, a következő szakterületek valamelyikén: pszi-

chológia, szociológia, szociális munkás, humán- és társadalomtudomány, 
közigazgatás, jog, közgazdaságtan, orvostudomány;
 2 év régiség a végzett szakmában;
 csapatmunkára való hajlandóság;
 kommunikációs készség, jó szervező- és döntéshozókészség;
Előny: tapasztalat a szociális ellátás és gyermekvédelem területén.

A versenyvizsgára 2012. február 24-én kerül sor a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekjogvédelemi Igazgatóság székhelyén, Szabadság tér 
5. szám, 301-es szoba. További információkat és a vizsgával kapcsolatos 
könyvészeti anyagot a igazgatóság személyzeti osztályán lehet  beszerezni, 
telefon: 0266–207761.

A dossziékat 2012. január 27-ig lehet letenni, a következő iratokkal:
 személyi igazolvány – eredeti és másolat;
 beiratkozási űrlap;
 végzettséget igazoló okirat, eredeti és másolat;
 régiséget igazoló iratok;
 orvosi igazolás a családorvostól;
 önéletrajz;
 erkölcsi bizonyítvány.



Körkép
társadalom

A Mikó-tervvel az erdélyi ma-
gyarság Trianon óta először fo-
galmazta meg önmagát. A terv 
összefogással megvalósulhat, 
a fiataloknak így tudniuk kell, 
van jövő, szükség van rájuk 
– hangzott el vezérgondolat-
ként tegnap a Bethlen Gábor 
Alapítvány (BGA) által szerve-
zett, Képzés erdélyi kis- és kö-
zépvállalkozók és közgazdász 
hallgatók számára elnevezésű 
rendezvény első napján.

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

A gazdaság motorját képe-
ző kis- és középvállalko-
zók támogatása, az ifjúság 

ösztönzése és szülőföldön tartása 
a célunk, illetve a képzés azért is 
fontos, mert a válság a vállalko-
zókat eléggé igénybe vette. Így ha 
az új körülmények között nem 
tudják feltalálni magukat, nem 
tudnak hatékonyak lenni, problé-
máik maradnak, sőt akár a bukás 
is fenyegeti őket – magyarázta 
megnyitóbeszédében a Küküllő 
szállodában tegnap és ma zajló 
rendezvényük céljait László Já-
nos. A Bethlen Gábor Alapítvány 
elnöke azzal folytatta, hogy a hu-
mánerőforrás és annak képzése a 
legfontosabb, a fiatalok bevonása 
nélkül nincs gazdasági jövő. Lász-
ló személyes tapasztalatként em-
lítette, hitt abban, hogy az uniós 

porgramok segítenek a felzárkó-
zásban, abban, hogy a székelyföl-
di cégek versenyképessé váljanak 
nyugati piacokon is. Ez nem így 
történt – állapította meg, majd 
példát is adott: „Drága vállalat-
vezetési számítógépes programok 
nélkül nincs modern vállalkozás, 
és bár ezek pályázatok révén be-
szerezhetők lennének, mégsem 
férünk hozzájuk.” 

A BGA elnöke rövid törté-
neti összefoglalót tartott Erdély 
gazdaságának alakulásáról. Tria-
nontól kezdődően új helyzetbe 
kerültek a vállalkozások, a román 
nemzeti állam célja gyengítésük, 
pályán kívül helyezésük volt, majd 
a szocialista gazdaság szétverte a 
vállalkozásokat, 1989 után pedig 
gyakorlatilag a nulláról indultak.

A Mikó Imre-tervvel Trianon 
óta az erdélyi magyarság először 
fogalmazta meg önmagát. Ez egy 

olyan, sajátosan régiókra, szór-
ványra kidolgozott program – ki-
törési pontokkal –, mely csak ösz-
szefogással valósulhat meg, illetve 
ha pontjait a román kormány 
programjaihoz csatoljuk. A fiata-
loknak tudniuk kell, van jövő, és 
szükség van rájuk – summázott 
László János.

„A BGA rövidítés a Bethlen 
Gábor Alapot és Alapítványt is 
fedi. Az alap irigyelte el utóbbi-
tól a nevet, mert sikeres” – ma-
gyarázta dr. Zsigmond Barna Pál, 
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulja, majd a valós és a spekulatív 
gazdaságról beszélt: utóbbi di-
menzióiban alakult ki a válság. A 
főkonzul továbbá hangsúlyozta: 
„Ott van jövője a gazdaságnak, 
ahol valós történések is vannak 
a folyamatok mögött. Egy üzlet 
ne úgy maradjon életben, hogy 
később fizet a beszállítóknak, ha-

nem kereskedelemmel, valós gaz-
dasági lépésekkel.” 

Zsigmond Barna Pál szerint 
mindenki egyetért abban, hogy 
Székelyföld kitörési pontja nem 
lehet az ipar. Ha viszont a feldol-
gozóiparral erősítjük meg a mező-
gazdaságot és állattartást, ha a ter-
melés során hozzáadott értékkel 
is számolunk, például ha nemcsak 
nyersanyagot, mondjuk fát adunk 
el, hanem előbb bútort készítünk, 
és azt értékesítjük magasabb áron, 
akkor lehet jövő. Ugyanakkor a 
főkonzul kiemelte, hogy a szol-
gáltatások területén nem a családi 
vagy testvérvárosi, hanem a való-
di turizmust kell erősítenünk.

A tegnap kezdődött konferen-
cián a meghívott előadók elméleti 
témákat, gyakorlati kérdéseket 
boncolgattak. Ma reggel kilenc 
órától délig újabb tíz előadó veszi 
ki részét a jelenlévők képzéséből.

A BeThlen GáBor AlApíTvány Képzése 

Szükség van 
a fiatalokra

hargitanépe 
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László János: Az erdélyi magyarság megfogalmazta önmagát fotó: balázs attila

Sajnos az már csak úgy van, hogy amikor elvesznek az 
emberek béreiből, nem lehet munkahelyet találni, lenul-
lázzák a fűtéstámogatást, cserébe megdrágítják a benzint, 
Bukarestben újságosbódékat gyújtogatnak és kirakatokat 
vernek be, Kolozsváron gyalázkodó feliratot fújnak a 
Mátyás-szoborra, a szomszéd konyhapolcot fúr fel a falra 
a Barátok közt alatt, egyáltalán: egyre bajosabb emberi 
méltósággal megélni mondjuk egy szerdát – hiábavaló 
dolog a szociális érzékenységet számon kérni az emberek 
többségétől. Az empátiát, a másra figyelést elvitte a válság a fe-
nébe. Megértem: túlélésre hangolt reflexekkel nincs se hely, se idő 
lelkizésre. De elhülyülni azért nem kéne.

Amikor a városvezetés új köztéri szemeteseket helyezett el 
Csíkszeredában, örültem a nagy, henger alakú, kétharmadu-
kig földbe süllyesztett, úgynevezett „guberálóbiztos” konténe-
reknek. Ugyan a régi edényekkel sem volt különösebb bajom, 
de tény, hogy idegesített a környékükön szétszórt szemét. Na jó, 
csúsztatok. A kukák között tanyázó, bennük turkáló, vézna, 
nagy szemű emberek, még többször inkább csak az egymásra 
vett kabátokba bugyolált, sovány gyermek-emberek zavartak. 
A szemétszigetek hajótöröttei, ahogy várták, hogy mit mos 
partra a lakónegyedi tömbházak felől érkező dagály. Nem az 
volt a bajom, hogy ott vannak. De ahogy járt a szemük, néz-
ték a kezemben a fekete műanyag szemeteszsákot, majd a siető 
matatás hangjai, amint hátat fordítottam – kicsit erős volt 
egy szerda reggelhez. Mit mondtam volna nekik? Hogy való-
színűleg nincs már semmi ehető a szemetemben, ne cincálják 
szét a zacskót? Az ilyesmit ők jobban tudják. Vagy bontsam ki 

a tézist a gazdasági válság és az empátia közötti összefüggés-
ről? Biztos nagyon érdekelte volna a három piszkos, összesen 
nem felnőtt korú gyermeket.

Hát szép, nem szép, ezért örültem a guberálóbiztos ku-
káknak. Persze, a probléma forrásán csak annyit segítenek, 
mint a kockakövet felszedő focidrukkerek a romániai egészség-
ügy helyzetén. Tüneti kezelés: ha nincs hozzáférhető szemét, 
nincs a guberálók látványa, és akkor lehet nyugodtan a fajsú-
lyosabb ügyek miatt rákot kapni, mint a bérlevonás, a benzin-
ár ás a Makita-buzi szomszéd. Aztán karácsony után, talán 
már az újesztendőben láttam, hogy az angyalka/Jézuska/
jóistenke gondoskodott róluk is (útjai kiismerhetetlenek). Az 
új, guberálóbiztos kukák mellett szépen, halomban, hozzáfér-
hetően tornyosult a háztartási szemét. Roppant bonyolult biz-
tonságtechnikájuk ugyanis tömbházlakó atyámfiain fogott ki 
előbb. Tény s való, hogy ezeknek a kukáknak: 1. fel kell emelni 
az elforduló tetejét; 2. a nyílásba be kell helyezni a szemetet; 3. 
a fedél lecsukásával vagy az erre szolgáló kar megmozdításá-
val működésbe kell hozni egy titokzatos erőt, amit gravitáció-

nak hívnak, és ami a tároló mélyére juttatja a hulladé-
kot. Azt, hogy ez mennyire bonyolult művelet, késve, de 
a polgármesteri hivatal is felismerte. Miután látta, hogy 
a lakosság egy részének gondot okoz megszabadulni a sze-
méttől, illetve megpróbál egy karácsonyfát, egy lebontott 
fészert és egy perzsaszőnyegbe csavart régi hűtőszekrényt 
betuszkolni az egy vödör szemétre méretezett beöntő 
nyílásba, s ezzel eltömíti a kukát, szórólapot adott ki az 
objektum helyes használatáról. Nem viccelek, két nyel-

ven, képekkel illusztrált plakátokon meg szórólapokon voltak 
kénytelenek részletezni a fentebb már leírt három lépést. Én 
megértem, hogy új helyzetekben nehezen találja fel magát az 
ember. Utaztam már büszkén vonaton francia nyelvű, érin-
tőképernyős automatából vásárolt villamosjeggyel. Mondtam 
már sokcsillagos szálloda pincérjének, miután felsorolta a me-
nüt, hogy: – He? Van ilyen, de azért úgy gondolom, a kuka-
használathoz szükséges agy-szem-kéz koordinációt a helyszí-
nen, pillanatok alatt elsajátíthatja bárki. A háztartási szemét 
plusz guberáló nincstelenek problémahalmazból legalább az 
első tényező megoldását igyekezzünk elsajátítani, ha a máso-
dik kategóriára úgy sincs érkezésünk gondolni. 

Egyébként ne bújjanak ágyba felhős lelkiismerettel, a gu-
berálók megoldották a helyezetet: szétcsavarozták a kukákat, 
lepattintották az alsó részüket, letörték a beöntőket, levágták 
szájukról a lakatokat. A felnőttek bedobják a gyermekeket a föld 
alatti hengerbe, azok meg kidobálják onnan a szemetet. Talá-
lékonyság kérdése. A sovány, találékony, nagy szemű emberek 
számára is válság van. 

          NézőpoNt n Burus János Botond

Az ezermester mindenit!



Fél év telt el azóta, hogy az ok-
tóberben elhunyt Finta Béla, a 
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénz-
tárának (NYÖP) korábbi elnö-
ke, betegségére hivatkozva 
átadta helyét Nagy Évának. Az 
új elnök igencsak lelkes, tele 
van ötletekkel, jóllehet nagy 
kihívásnak tartja, hogy olyan 
jól végezze a munkáját, mint 
Finta Béla bácsi tette hosszú 
élete során. Nagy Éva legfon-
tosabb célkitűzése az, hogy az 
udvarhelyszéki időseket össze-
fogja, közös tevékenységekre 
sarkallja őket még úgy is, ha 
nem tagjai a NYÖP-nek. Az új 
elnökkel életéről, valamint ter-
veiről beszélgettünk.

– Mit kell tudni önről? Mivel 
foglalkozott korábban? Hogy ke-
rült a NYÖP életébe?

– 1942 februárjában szü-
lettem Székelyudvarhelyen. Itt 
végeztem iskoláimat, szintén itt 
kezdtem el dolgozni. Egyetemre 
nem sikerült elmennem, mivel 
a családi helyzetünk nem tette 
lehetővé. 1961-ben a kórházban 
dolgoztam kezdő könyvelőként. 
1973-tól főkönyvelő voltam 
1990-ig, majd ugyanabban év-
ben átkerültem a helyi pénzügy-
re. Nyugdíj előtt beindítottuk a 
kincstárat, de ugyanakkor segí-
tettem a szovátai és a keresztúri 
intézmények létrehozásában 
is. Soha sem gondoltam volna, 
hogy ötven év munka után újra 
kell tanulnom valamit. 1998-ban 
mentem nyugdíjba a kincstártól. 
A NYÖP-nél felkértek, hogy vál-
laljam el a pénzügyek rendezését. 
Amikor Béla bácsi huszonhét év 
munka után nem bírta tovább, 
akkor kértek fel a vezetésre. El 
sem tudom elképzelni, hogyan 
tudott ennyi mindent szívvel-
lélekkel végezni. Csak azzal a 
feltétellel mertem elvállalni, ha 
bizalmat kapok: egyetlen ellen-
szavazatot sem kaptam a küldöt-
tek júniusi nagygyűlésén. Meg-
köszöntem mindenkinek, csere 
tulajdonképpen csak az elnöki 
székben történt, a vezetőtanács 
egy kis létszámcsökkentéssel meg-
maradt. Megpróbáljuk folytatni a 

megkezdett munkát úgy, ahogy 
azt Béla bácsi elkezdte. A mércét 
igencsak magasra tette, megpró-
báljuk elérni legalább azt a szin-
tet, amit ő elért.

– Hány tagot számlál jelen pil-
lanatban a pénztár?

– Közel 8100-at. Ebből 
4230 székelyudvarhelyi, 666 
székelykeresztúri, 772 szentegy-
házi. 2414 vidéki tagunk, és 5668 
városi tagunk van. A legutolsó, 
decemberi kiadott törzsköny-
vünk a 31 000. sorszámot viseli. 
Ennyi nyugdíjas fordult meg, 
amióta működik a pénztár. Eb-
ben a munkában ötven vidéki ki-
helyezett pont segít, hisz elég sok 
mindenen kellett változtatnunk a 
jelenlegi pénzügyi helyzet miatt. 

– Milyen rendezvényekkel ké-
szülnek a továbbiakban?

– Amit eddig beterveztünk, 
gyakorlatilag mindent meg aka-
runk valósítani. Béla bácsi is így 
kérte életében. Elnökségem alatt 

lejárt már az idős tanárok ünnepe, 
valamint az idősek napja – ezek-
be csak amúgy belecseppentem. 
Most pénteken beszéljük meg az 
Orbán Balázs születési évfordu-
lójára tervezett rendezvényünk 
részleteit. Ezt követi februárban a 
tagok által megszervezett farsangi 
összejövetel a Küküllő Szállodá-
ban. Ebben az évben is sor kerül 
a csererendezvényeinkre, most a 
sepsiszentgyörgyi pénztár tagjait 
fogadjuk. Próbáljuk felújítani a 
klubunkat, a városi tanács ígére-
tet tett a bútorok korszerűsítésé-
re, hiszen nekünk lehetőségünk 
nincs erre.

– Melyek a legfontosabb célki-
tűzései?

– Hatalmas lépés lenne, ha 
sikerülne megmozgatni az összes 
udvarhelyi idős embert. Ide csak 
a tagjaink járnak, nem pedig az 
összes nyugdíjas. Olyan klubte-
vékenységről álmodok, amelybe 
be tudjuk vonni a város összes 
idős emberét. Nagy igény volt a 
legutóbbi idősek napján a szerep-

lésünkre, de sajnos nem tudtunk 
mindenkire időt szakítani. Az in-
tézmények vezetői szóba hozták, 
hogy jó lenne szervezni egy tava-
szi fesztivált az időseknek. Erre 
természetesen hosszabb program-
mal készülnénk: itt bárki fellép-
hetne, akinek igénye van rá.

– Mit tart a legfontosabbnak a 
pénztár működésében?

– Első sorban azt, hogy a tagság 
vagyonát – az épületet is beleért-
ve – legbiztonságosabban, becsü-
letesen kezeljük, mivel életemben 
a pénzügyi vonalon dolgoztam. 
Jelenleg mindenki panaszkodik 
a anyagiak hiányára. Annyi elő-
nyük van az időseknek, ha hoz-
zánk fordulnak, hogy mindössze 
egy fél óra alatt kiszolgáljuk őket, 
a legjobb lehetőségeink szerint. 
Ez az egyetlen támaszuk, amikor 
már nem jut semmire az alacsony 
nyugdíjból. Beállnak az emberek, 
mivel a bankokhoz nem lehet se-
gítségért fordulni. 

Antalfi József

Már több mint 300 példányt sike-
rült értékesíteni az ötvenéves a 
zetelaki középiskola 1961–2011 
című könyvből. Ilyés András, a 
Dr. P. Boros Fortunát Középisko-
la egykori igazgatója, a könyv 
szerzője elmondta lapunknak, 
hogy a fél évszázadot felölelő 
iskolatörténeti kötetből szárma-
zó profitot visszafordítják a Pro 
Zetelaka és Dr. P. Boros Fortunát 
alapítványoknak.

A. J. 

A könyv rövid iskolatörté-
neti ismertetővel indul. 

– Arra gondoltam, 
hogy a kötetben a régmúlt időkig 
kell visszamennünk. Sajnos nincs 
pontos adat a zetelaki oktatás kez-
deteiről, viszont azt már tudjuk, 
hogy 1700-ban zajlott a tanítás. 
Feltételezem, hogy ha a községet 
már 1332-ben említették a pá-
pai tizedjegyzékben, akkor már 
kellett legyen iskola is – osztotta 
meg gondolatait a szerző, kitérve 
arra, hogy három neves igazgató-
nak köszönhető, hogy 1961-től 
kezdődően beindult középiskola.

Arra is kitér, hogy 1973-ben 
megszüntették falvakon a közép-
iskolákat, így csak 1990-ben in-
dult be újra a középfokú oktatás. 
A megvalósításokról is részletesen 
ír, hogy miként próbálták az in-
tézményt gazdaságilag fejleszteni.

A kötet jelentős részét képezi 
az osztályok, tanulók, tanárok ne-
vének felsorolása. 

Több mint kétszáz cikk jelent 
meg az iskoláról, köztük kulturá-
lis, közéleti témában, néhányukat 
tartalmazza a könyv maga is. A 
sajtószemle után képek  következ-
nek az intézmény történetéből.

Az ősszel megjelent könyvön 
a szerző egy évet dolgozott. 

– Őszintén meglepett, hogy 
mind a tanárok, iskolatársak, diá-
kok, mind a faluközösség részéről 
csupa pozitív visszajelzés érkezett. 
Úgy éreztem, hogy ezzel a mun-
kával tartozom a falunak – tette 
hozzá Ilyés András.
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BesZélgetés NAgY évávAl, A NYÖP új elNÖKével

„Béla bácsi magasra tette a mércét”
ZetelAKA oKtAtásI 

MoNográFIájA

Az iskola 
történetéről

közélet

Körkép

> Időutazás textíliákkal. Szé-
kely festékesek címmel tegnap délután 
nyílt meg Páll Etelka textilkiállítása a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
képtárában. A gyergyószentmiklósi Ta-
risznyás Márton Múzeum az évtizedekkel 
ezelőtti technikát felelevenítve készítette 
el ennek a vándorkiállításnak az anyagát, 
amely Gyergyóban és Marosvásárhelyen 
hirdette eddig, hogy a természetes fes-
tékanyagokkal színezett textíliák tárgyi 
örökségünk méltatlanul háttérbe szorult 
darabjai. – Amikor először láttam az itt 
kiállított anyagot, az volt az érzésem, 
hogy egy időutazáson veszek részt – 

mondta Veres Péter a megnyitón. Egy-
egy háztartáson belül a székely festékest a 
korabeli leírások alapján rúdilepedőként, 
asztal- és ágyterítőként, esetleg falvédő-
ként használták. Nagy valószínűséggel 
ünnepi alkalmakkor is fontos szerepet 
játszottak, olyan formán, hogy bizonyos 
bútorok ünnepi takarói lehettek (keresz-
telő, bérmálás, lakodalom stb.). Értékü-
ket mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy gyakran templombelsők díszítéséül 
is szolgáltak. Ezen gyapjútárgyak száma, 
nagysága, minősége az illető háztartás va-
gyoni állapotát is jelezte. A 20. század ele-
jén, az első világháborút követő években 

a székely festékes szövése, használata visz-
szaszorult. Azonban hála néhány lelkes, 
csíki értelmiségi asszony támogatásának 
– akik felismerték az e textíliákban rejlő 
szépséget és értéket –, újra szőni kezdték.  
Viski Károly néprajzkutató 1928-ban 
tette közzé Székely szőnyegek című tanul-
mányát tizenhat színes táblával. E színes 
táblákon látható textíliákat, csaknem 
nyolcvan év elmúltával Páll Etelka szőtte 
meg újra Portik Erzsébet és Benedek Ka-
talin segítségével. Amint azt e kiállítás is 
bizonyítja, mesteri tudásuknak köszön-
hető, hogy munkájukkal a múlt egy-egy 
darabját emelték át a mába.hí
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Nagy Éva. A város összes idős emberét szeretné bevonni a rendezvényekbe fotó: antalfi józsef 



A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítványnak (SZKA) egy újabb 
stratégiai partnerséget sikerült 
kötnie az OTP Bankkal, amely a 
youthbankárok támogatásában 
és a közösségi kártya program 
sajátos továbbfejlesztésében 
csúcsosodik ki.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Csáki Rozália, az SZKA 
elnöke ismertette a két 
programot, amelyek fő 

partnerévé ezúttal az OTP Bank 
vált. Mint korábban beszámol-
tunk, a YouthBank program tagjai 
által összegyűjtött pénzösszeget 
az OTP megduplázza. A fiatalok 
1500 eurós célösszeget tűztek ki 
maguk elé, a megduplázott ösz-
szegre majd pályázhatnak a helyi 
középiskolák.

– A legújabb programunkat a 
közösségi kártya újrafejlesztésének 
nevezném, mivel az OTP-kártyák 
maguk válnak sajátos közösségi 
kártyává. Ha a partnercégeink 
valamelyikében valaki OTP-kár-
tyával fizet, akkor fél százalékot 
a kifizetett összegből átutalnak 
az alapítványhoz. A klasszikus 
közösségi kártya megmarad, csu-
pán az OTP Bank kártyái is ha-
sonló képpen működnek. Fontos 
tudni, hogy ez a fél százalék sem 
a vállalkozót, sem a vásárlót nem 
rövidíti meg, hiszen a banki keze-
lési költségből kerül át az összeg, 
adományként – fogalmazott az 
elnök.

Az első partnerük természe-
tesen most is az Elan Trio Kft., 
hiszen velük már rég kialakult az 
együttműködés.

Bordás Attila András, az OTP 
Bank regionális igazgatója el-
mondta, hogy ez a módszer akkor 
működik igazán jól, ha az illető 
vállalkozónak OTP-s kártyaleol-
vasója van. Ha más leolvasót hasz-
nálnak, akkor a szükséges illeték 
felett nem rendelkeznek teljes 
mértékben.

– Az SZKA egy olyan ko-
molyabb, életképes civil szer-
veződés Székelyudvarhelyen, 
amelyet korábban még nem 
tapasztaltunk. Szimpatikusnak 
tartjuk, hogy alulról építkezik, 
nem pedig egy kormányrende-
let szüleménye. A YouthBankot 
azért tartjuk szépnek, mert álta-
la a fiatalok közelebb kerülnek a 
valós gazdasági élethez – emelte 
ki az igazgató. 

Ugyanakkor arra is kitért, 
hogy a magyar állam által biz-
tosított oktatási támogatások is 
OTP-s kártyára érkeznek, gya-
korlatilag kezelési költség nélkül.

Balogh Szabolcs, a YouthBank 
program koordinátora elmondta, 
hogy a kuponfüzetek értékesítése 
mellett az egyik fontos bevételi for-
rásuk a februárban megrendezett 
YouthBank Star tehetségkutató 
vetélkedő lesz. Szeretnék megta-
lálni Székelyudvarhely legifjabb és 
legtehetségesebb művészeit a zene 
világában. A versenyt két kategóriá-
ban, szólóénekesek és zenekarok szá-
mára hirdették meg. A győztesnek 
próbálnak biztosítani egy fellépést 
az X-faktor közismert sztárjainak 
székelyudvarhelyi koncertjén. Már 
lehet jelentkezni a versenyre a 0756–
107849-estelefonszámon valamint 
a bszabolcs@szka.org címen. Leg-
alább húsz versenyzőre számítanak, 
emellett legalább háromszáz nézőre.

Udvarhelyszéki iskolákba jutta-
tott el a magyar kultúrával, tör-
ténelemmel kapcsolatos könyve-
ket tartalmazó csomagokat Antal 
István parlamenti képviselő.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatala könyvcsoma-
gokat küldött a magyar-

lakta vidékekre. Hargita megyébe 
ötven, ezen belül Udvarhelyszékre 
tizenhat csomag jutott, amelyeket 
Antal István képviselő és munkatár-
sai személyesen juttattak célba.

– Tavaly is volt hasonló kezde-
ményezés, akkor főként a községköz-
pontok oktatási intézményei része-
sültek a csomagokból, most az volt 
a cél, hogy a kisebb települések isko-
láihoz is eljussanak ezek – mondta a 
Hargita Népe Udvarhelynek a poli-
tikus.

A három székelyudvarhelyi is-
kola (a Bethlen Gábor, a Tompa 
László és a Benedek Elek) mel-
lett könyvcsomagokat kapott a 
fenyédi, kápolnásfalusi, máréfalvi, 
dályai, muzsnai, farcádi, bétai, 
dobói, vágási, újfalusi, szentpáli, 
ülkei, zetelaki és szentléleki tanin-
tézmény is. Az értékes csomagban 
Erdély, Székelyföld történetéről 
szóló, a magyar kultúrával, törté-
nelemmel kapcsolatos könyvek 
voltak.

– Kihasználtam az alkalmat, s 
hosszasan elbeszélgettem minden 
helyszínen a pedagógusokkal, ar-
ról érdeklődve, mennyire, miben 
érintik őket az új tanügyi törvény 
előírásai. A csomagosztás nekem is 
remek alkalom volt, hogy a parla-
menti szünet után településvezetők-
kel, lelkészekkel közösen ismételten 
feltérképezzem a falvak gondjait – 
közölte a honatya.

AZ SZKA újABB KeZdeményeZéSe

Közösségi kártya újratöltve
KiSeBB fAlvAKAT iS megKereSTeK

Könyvcsomagok 
Udvarhelyszékre

Kuti MiKlós, 

59 éves, asztalos

A héT KérdéSe  egyeTérTeneK-e AZ UTóBBi nAPOK TünTeTéSeivel?

Úg y gondolom, 
hog y nemcsak ellenük 
kellene tüntetni, hanem 
a mi helyi drágalátos 
vezetőink ellen is. Húsz 
év alatt, amíg kormá-
nyon voltak, nem sokat 
tudtak felmutatni, csak 
hitegetnek minket, és 
persze ha spórolni kell, 
akkor csak a mi pénzün-
kön teszik azt. Ha szer-
veznének helyi tünteté-
seket, biztos elmennék.

Szerintem jogos az 
emberek felháborodá-
sa a kormányra. Lehet, 
hogy elmennék, ha szer-
veznek itt Udvarhelyen 
is tüntetést, de előtte 
azért alaposan infor-
málódnék arról, hogy 
milyen összetétele lesz a 
tömegnek. Ugyanis ha 
csupán feszültségkeltés 
lenne a célja az egész-
nek, akkor értelmetlen 
lenne.

lőrincz eriKa, 

69 éves, nyugdíjas

Helyénvalónak tar-
tom a tüntetéseket, ha 
itt is szerveznének ilyen 
megmozdulást, részt 
vennék rajta, mert sze-
rintem a mostani helyzet 
tarthatatlan. A férjem-
nek és nekem is olyan ki-
csi a fizetésünk, hogy ha 
nem lennénk falusiak, 
és nem tudnánk meg-
termelni magunknak az 
ételeket, akkor nem tud-
nánk megélni.

luKács Berta, 

51 éves, taKarítónő

Nem nagyon va-
gyok tisztában a mos-
tani politikai, gazdasági 
helyzettel, viszont úgy 
gondolom, hogy ha az 
emberek elégedetlenek 
bármivel is, akkor jo-
guk van ahhoz, hogy 
akár tüntetésen fejez-
zék ki nemtetszésüket. 
A kormány az embere-
kért van és nem fordít-
va, ezt nem szabadna 
elfelejteni.

FazaKas zoltán, 

17 éves, diáK

társadaloM

Körkép
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> Szolidaritási akció: most rajtunk a 
sor. A Magyar Polgári Párt kezdeménye-
zésére Székelyudvarhelyen is csatlakoz-
nak ahhoz a szimpátiatüntetéshez, ame-
lyet a magyar kormány védelmében kez-
deményeztek magyarországi civil szerve-
zetek. Szombaton 17 órakor, a budapesti 
Hősök terére szervezett megmozdulással 
egy időben az Emlékezés parkjában gyü-
lekeznek az üggyel szimpatizálók.

– Hazug, elfogult híradások jelennek 
meg a nemzetközi sajtóban a magyar kor-
mányról, s ezek méltatlanok, igazságtala-
nok Magyarországgal, a magyar néppel 
szemben – mondja Szász Jenő.

Az MPP elnöke vallja: a Kárpát-me-
dencében minden, magát magyarnak 
valló ember számára fontos a magyar 
nemzet függetlensége és fölemelkedé-
se, ezért is hívják szolidaritási akció-
ra mindazokat, „akik most úgy érzik, 
rajtuk sor.” A résztvevőket arra kérik, 
a békés megmozdulásra vigyenek gyer-
tyát magukkal. A forgatókönyv szerint 
Székelyudvarhelyen is felolvassák Bayer 
Zsolt és Bencsik András magyarországi 
publicisták kiáltványát, majd a pártel-
nök szól az egybegyűltekhez, az esemény 
a Nemzeti dal elszavalásával, valamint a 
himnuszok eléneklésével zárul.

– Az anyaországban, a 2010-ben bekö-
vetkezett, kedvező fordulatot követően ma 
már valós és tényleges nemzeti egységről 
beszélhetünk. Az állampolgárság kiterjesz-
tésének köszönhetően immár közjogi ér-
telemben is a nemzet tagjainak érezhetjük 
magunkat. A nemzeti összetartozás törvé-
nyének életbe lépésétől június 4. már nem-
csak a gyász napja, hanem az együvé tarto-
zás bizonyosságáé is. A keresztény hagyo-
mányokra és a Szent Koronára hivatkozó új 
Alaptörvény egyben a nemzet egységének 
okmánya. A választójog kiterjesztése pedig 
a kölcsönös bizalom és a közös felelősség-
érzetünk garanciája. Éppen e közös felelős-

ségérzet késztet most arra bennünket, hogy 
viszonozzuk a ránk irányuló figyelmet és 
kiálljunk Magyarország mellett, felemeljük 
szavunkat a magyar kormányt ért támadá-
sokkal szemben – mondja Szász Jenő. 

Az egyik közösségi oldalon magukat 
fiatal, civil értelmiségieknek nevezők 
Bízunk a kormányban névvel indítottak 
csoportot, hogy „összefogja azokat az 
embereket, akik bíznak a kormányban”. 
A tüntetések közül a január 21-ére, szom-
batra meghirdetett Békemenet Magyar-
országért című rendezvény szervezői szá-
mítanak a legtöbb résztvevőre: százezer 
embert várnak a Hősök terére. ( J. Á.)hí
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Közösségi kuponfüzet. A youthbankárok egyik fő bevételi forrása  Fotó: antalFi józseF

Eldugott falvakba is jutott a könyvekből Fotó: gál Barna



Az eddigi próbálkozások mel-
lett újabb víztározókkal, part-
védelmi eljárásokkal tennék 
védettebbé a településeket, de 
pénzhiány miatt egyelőre szü-
netelnek a Hargita megyében 
megkezdett árvízvédelmi mun-
kálatok.

Darvas Beáta
darvas.beáta@hargitanepe.ro

Két munkálatra tett ja-
vaslatot az Olt Vízügyi 
Igazgatóság csíkszere-

dai szakaszmérnöksége a vízügyi 
gondnokság felé a 2012-es évre, 
mint beruházási tervre. Egy 
víztározó kiépítését javasolták 
Csíkszentmihály fölött, vala-
mint Homoródszentmártonban 
a Gyepes patakán partvédelmi 
munkálatok elvégzését látták cél-

szerűnek az árvíz okozta eróziók 
ellen. Mint ismeretes, több évben 
egymás után árasztott el egész te-
lepülésrészeket Csíkszentmihály 
község falvaiban a Rákos pataka, 
illetve a beleömlő kisebb pata-
kok. A csíkszentmihályi víztározó 
szerepe lenne, hogy felfogja az 
árhullámot, és egy mérsékeltebb 
hozamot engedjen le – tudtuk 
meg Darvas Jánostól. Az Olt Víz-
ügyi Igazgatóság csíkszeredai sza-
kaszmérnökségének főmérnöke a 
továbbiakban elmondta, hogy az 
előző évben, illetve korábban el-
kezdett árvízvédelmi munkálatok 
pillanatnyilag pénz hiányában 
szünetelnek. 

– A különböző fázisban stag-
náló munkálatok folytatására 
megvan a lehetőség, csak legyen 
rá fedezet – jegyezte meg Darvas.

Ilyen megkezdett munká-
latok vannak többek között a 
Rákos patakán Csíkszentmihály 
környékén, az Olt Balánbányától 
Szentdomokosig tartó, 8 kilo-
méteres szakaszán, folyamat-
ban volt továbbá az Olt med-
rének kotrása az Olt-szorostól 
Nagytusnádig, a Kozmás patakának 
szabályozása Csíkkozmás község 
belterületén, valamint a Ma-
daras patakának szabályozása 
a község belterületén. Darvas 
emlékeztetett, hogy folyamat-
ban van a mindszenti víztározó 
kiépítése is, jelenleg a tervezés 
és az engedélyek beszerzésének 
időszakánál tartanak. 

A csíkmindszenti táro-
zó építésének szükségességét 
2010-ben fogalmazták meg az 
illetékesek, az augusztusi árvi-

zek helyszínére, Csíkzsögödbe, 
Szentlélekre, Csíkszentkirályra 
és Csíkszentimrére látogató Dá-
vid Csaba, az Országos Vízügyi 

Hatóság vezérigazgatója, az Olt 
Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai 
szakaszmérnökségének munka-
társai és helyi elöljárók.
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a hargita népe heti kulturális melléklete

[Belsőépítészet – 8. oldal] n [Az emlékezés csalfa bája – 9. oldal] 

öprengtem, hogy mi lehet a farsang szó jelen-
tése, s azt olvasom az egyik lexikonban, hogy a 
farsang a fazeln német szóból ered, ami annyit 
jelent, hogy mesélni, pajkosságot űzni. De az a 

szó, hogy farzang szintén szerepel a lexikonban, használták a 
perzsák, föníciaiak, kaldeusok és törökök is: utat jelent, több-
nyire öt kilométeres utat. A karnevál teljesen más, nem egyéb, 
mint a carne vale, azaz hús, Isten veled, tehát húshagyókedd, 
amikor véget vetünk a húsevésnek. Hiába mondják, hogy kar-
nevál és farsang ugyanaz. Farsang vége lehet csak a carne vale.

Spekulálok: ez a komédiázás, amit mi úgy nevezünk, hogy 
farsang, miért nem zajlik soha a templomban vagy egy terem-
ben, s ha már sokan vagyunk, miért nem tartjuk meg egy téren? 
Miért járják az utcákat a farsangolók? Feltétlen fel kell vonulni, 
s olyan is van, hogy több napig jönnek-mennek. Vajon nincs 
köze ennek az öt kilométerhez? És a németek által farsangban 
bemutatott hajószekérhez, a carrus navalishoz, azaz a hajózási 
időszak megnyitásához? Nem vízválasztó ez számunkra, ami-
kor valamit magunk mögött hagyunk, új életmódot kezdünk? 
A keresztény hitvilágban is találunk erre utalást: a keresztjét ci-
pelő ember elér a folyó partjára. Ha vállalta a kereszt nehézsége-
it, ha nem tette le, nem vágott ki belőle, pallóként szolgál, amin 
átkelhet a másik partra. Aki nem vállalta a kereszt terhét, nem 
jut a mennyországba.

A maszk, a beöltözés
Fekete-Afrika művészetéről olvastam. Rituális táncokat 

jártak, haláltáncot, elűzték a rossz szellemet…, s mindig úgy be 
kellett öltözni maszkurába, hogy semmilyen testrész ne látszód-
jon ki. Ha kilátszott, nem tudta lenyűgözni, megbéklyózni a 
szellemet, s az elszabadult. Ez a maszk sosem érdemelte meg azt 
az esztétikai minőséget, amire azt mondjuk, hogy szép. Mindig 
inkább a furcsa, a torz, a groteszk volt megcélozva. Különböz-
zön attól, amit a hétköznapokban keresel, olyan kell legyen, 

hogy ne ebbe a világba tartozzon. Ez a célja a maszknak, nem 
is ok nélkül. 

Az adventi böjtös időszakban az ember megtartóztatja ma-
gát mindenféle földi jótól, próbál letisztulni, mert „nem tudjá-
tok sem az órát, sem a napot, mikor érkezik…” Jön karácsony, az 
öröm, a felszabadulás, s nemsokára a húsvét előtti mulatozások 
ideje, azaz a farsang. Ekkor rendezik a lakodalmakat, mindenfé-
le mulatságokat. Ilyenkor az emberek lepaktálnak a rossz szel-
lemekkel. Kapcsolatba lépnek velük, magukhoz közel engedik; 
a féktelen szabadság teszi alkalmassá az embert, hogy kilépjen 
medréből, gátlástalanná váljon. Ezért kell groteszk legyen a 
maszkura, mert az magának a rossz szellemnek a jelképe. Az 
ember farsangban maszkurának beöltözve felvállalja, hogy he-
teken keresztül a rossz szellemmel cimborált, s amikor a masz-
kurát elégetik, felhagynak a gonosszal, megszabadulnak tőle, és 
innen következik a megtisztulás időszaka.

A székely maszkura és a Dúsgazdagok
Nézzük csak meg, hogyan öltözik maszkurának a székely? 

Erre nem költ, egy napi játékra nem ad ki pénzt, mint ahogy 
a lakodalmi maszkurázásra sem új ruhát vesz, hanem letett 
nadrágot, ócska kabátot, feletlen cipőt, s a fejére kilyukasztott 
harisnyát, hogy amikor pálinkával kínálják, szájába be tudja 
tölteni. Olcsón öltözik a maszkura: ha ördög akar lenni, ma-
gára vesz mindent, ami fekete, s hozzá már csak két szarv kell, 
bojttal a végén, kezébe pedig egy skorpió, hogy meg-megcsíp-
je a nézelődőket.

Százéves lenne most egy alfalvi ember, Tóth Feri bácsi. Ti-
zennégy évesen ő volt a legfiatalabb tagja az utolsó Dúsgazda gok 
farsangoló csoportnak. Ő volt az angyal, szép nagy szárnyakkal, 
dicsekedett is vele még öregkorában is. 9-10 emberből állt a 
csoport, s vízkereszttől húshagyókeddig minden vasárnap jár-
ták a falut, sőt a szomszéd településekre is átmentek, Újfaluba, 
Szárhegyre. Elöl mentek a kengyelfutók, mint házszenteléskor 

a csengettyűsök, bekopogtak a házakba, s aki fogadta a farsan-
golókat, annak kapuját nyitva hagyták jelzésként.

Angyal, sátán, halál a kaszával, Lázár és Ábrahám, szegény em-
ber, valamint a dúsgazdag, akit a végén elvitt a halál s a sátán – ők 
alkották a csapatot. Mókáztak egy negyed órányit, s közben, az ör-
dögök, mert nekik csak úton volt feladatuk, az ijesztgetés, szereplés 
közben a szekrény tetejére rejtett farsangi pánkót lopkodták el. Mire 
a gazdasszony a kínálkodásig jutott, csak az üres tányért kapta.

Aztán húshagyókedden megtartották a farsangtemetést, 
amire valamikor sok Dúsgazdag-csoport összegyűlt, bejárták 
az egész falut. Lassan fogyott a számuk, Tóth Feri bácsiék vol-
tak az utolsók.

folytatás a 9. oldalon

A kutató ember azt fejtegeti, mit is jelenthet farsang szavunk, a népéért aggódó 
régi szokásokat élesztene, s mindenkinek tudtára adná, miért fehér a fehérnép, 

a képzőművész és rajztanár pedig a szimbólumok szerepét firtatja, a gyermeklélek 
rejtelmeit keresi. Balázs József alfalvi festőművész farsanggal kapcsolatos  

gondolatait osztotta meg velünk. Lejegyezte Balázs Katalin.

Farsang a lélekben és a festővásznon

alamikor 1987-ben olvastam a korán elhunyt 
marosvásárhelyi írónk, Székely János Lapok egy 
befejezetlen regényből című igen szép írását. Egy 
vidékre kihelyezett botanikatanárról szólt, aki a 

„növények között is a legjobban a bábakalácsot szerette”. Az ol-
vasás nyomán számomra egyre inkább rokonszenvessé vált a bo-
tanikatanár, noha egy adott pillanattól a bábakalácsot éreztem 
a regényrészlet „hősének”. Meghatott a bábakalács humanizált, 
noha úgy gondolom, a botanikatudománynak sem ellentmon-
dó megjelenítése, a regénybeli bábakalács „emberi története”.

A regénybeli botanikatanár sorstársam lett
Folklórkutatóként a csíkszentdomokosi lakodalom jel-

kép-, illetve szimbolikarendszerét, expresszív kultúráját is 
vizsgáltam. Ezen a „résen” jött be az én kutatásomba a bába-
kalács, amely aztán a regényrészlet olvasása nyomán egészen 
új, de inkább mély megvilágításba került.

Népköltészetünk virágszimbolikájában tudtommal nem 
fordul elő, a Magyar Néprajzi Lexikonban, a Hoppál–
Jankovics Jelképtárban nincs címszava, Bernáth Béla köny-
vében, az Erósz a folklórban szóba sem jön, mint ahogy nem 
találkozunk vele A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a 
művészetben című könyvben sem. 

folytatás a 10. oldalon

T

VFarsang van, és ez nem titok, hisz a sajtó, televízió, bálok, aztán a temetésére készülő 
hagyományőrző közösségek – helyi és megyei vezényléssel – úgy beszélnek, írnak róla, 
mint egy választásról. Persze, többnyire a farsang látványos arculatáról. Arról kevésbé 
esik szó, hogy valami választás is történt, történik: a párválasztás legtermékenyebb 

időszaka volt még az előző század utolsó évtizedeiben is. Arról pedig még kevesebbet 
szólunk – talán ez más titok –, hogy ennek a választásnak is voltak és vannak vesztesei, 

akik valamilyen oknál fogva nem találtak párra. Egyéni vagy közösségi kudarc? Akár-
hogy nézem, kisebbségi sors ez. Hogyan kezeli a többség ezt a helyzetet? Nos, mert 

farsang van, és nem szeretem föltétlen ismételni a mások mondókáját, az alábbi kista-
nulmányt ajánlom a Hargita Népe Műhely melléklete olvasóinak.

Bábakalács
Tűnődés egy különleges virágszimbólum fölött
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Belsőépítészet 
Bútorok

ervezéskor volt egy elképzelésem, hogyan fo-
gom bútorozni a lakást. Igazából a bútorok 
méreteire, elhelyezésére vonatkozott ez az el-
képzelés. Figyelem a tárgyak természetes he-

lyeit, és arra próbálok minimalista feleleteket adni. De a 
hely kiválasztását a mindennapi eszközhasználat alakítja és 
fogja kialakítani. Mivel a nagyszüleimtől, illetve a felesé-
gem gyimesi nagyszüleitől örökölt bútor sötét színű, ezek 
a szép öregek a természetes fenyő hajópadlón jól mutatnak. 
Az új bútorokat pedig világos, natúr fenyőből készítem, és 
fogom készíteni. Minden nincs készen, és persze van pár 
modernebb bútor is, az előző lakásból. Szerencsére nem 
sok, világosak, és beleillenek az elképzelésembe. Valahogy 
a kivétel erősíti a szabályt alapján. Mert ezek a továbbho-
zott bútorok préselt lemezből készültek, igaz, antikolva 
vannak, de akkor sem tartanak... Az Ikeából is van egy 
asztalunk. És ma épp erről beszélek. Nagyon szeretem az 
Ikeát, rengeteg praktikus megoldást és jó formát ajánl. Ott 
tud olcsó lenni, hogy a bútorokat otthon a vásárló szereli 
össze, így a szállítás nem kerül sokba – még Kínából sem... 
De bárhogy is nézem ezeket a bútorokat, a jó formater-
vezésen, a szép anyaghasználaton túl nincs üzenetük szá-
momra. Pedig olyan bútorok között érzem jól magam, 
amelyekhez egy kis érzelmi kötődésem is van.

Az Ikea-bútorok nagyon praktikusak és olcsók... ha préselt 
lemezből vannak. A tömörfa bútorok ott is drágák, legalább 
annyira, mintha itthon csináltatnám. A bútor – ha itteni, jó 
pár hagyományos illesztési részletet, itt kifejlődött funkcioná-
lis megoldást továbbéltetve – mégiscsak a hagyományainkat 
viszi tovább; és Székelyföld viszonylatában igazán nem jelent 
tetemes költséget a szállítás... De akkor ezek a bútorok rólunk 
szólnak, ezen az úton részben továbbélhet mára átgondolva a 
hagyományos bútorfestés is. Egy ilyen minimalista szemléle-
tű, helyi jellegű bútor gyártásában látok fantáziát.

Az egyik ilyen bútor a kis pad, ahol a házba belépve 
leülünk, és lehúzzuk a cipőt. Ezt korábban elvittem az 
irodánk egyik kiállítására. Meglepő tapasztalattal gazda-
godtam: a fiatalok a számítógép-képernyőn pergő terveket 
nézték, a középkorúak a falra felragasztott tervplakátokat, 
az idősebbek a bútort simogatva érdeklődtek, hol lehet 
ilyent csináltatni?

A másik érdekes megoldás az emeletre vezető pillangó-
lépcső: a padlásra felvezető létra ihlette, de így a lépcső-
forduló alatt elfért a ruhatár. A konyhai szekrényt hetekig 
fogantyú nélkül használtuk, nem találtam rá illőt. Aztán 
fűrészeltem rá pár négyzet alakú nyílást. Így két fiókot is 
ki lehet húzni egy ilyen „fogantyúval”. Feleségem hagyo-
mányos technológiával bútort fest, így az egyik sámlit 
megpróbáltam nagyon minimalista módon átfesteni... Va-
lahogy a fenti támpontok segítségével szeretném a bútora-
inkat alakítani, és meggyőződésem, hogy az Ikea alternatí-
vájaként létezhetne egy Szikea bútorcsalád Székelyföldön. 
És a házunkban lesz is!

Köllő Miklós

egbotránkoztató írásra bukkant Ma-
gyarországon Dóra Zoltán váci nyelv-
művelő tanár, a Hargita Népe régi ol-
vasója és barátja. A ’89-es rendszervál-

tozás után megjelenő anyanyelvápoló könyveiről 
méltatásokat közölt annak idején rovatunk is.

Közismert a Székelyföldön is, hogy nemzeti 
imánknak, a Himnusznak első sorával kezdődik 
az új magyar alkotmány. Valaki a világhálón közölt cik-
kében  –  írja Dóra Zoltán –  kifogásolja a Himnusz első 
sorában szereplő felszólító módú igét. Az illető így okos-
kodik: Mit keres egy felszólítás egy jogszabályban? [...] 
És mi van, ha az öreg nem hajlandó minket megáldani? 
Pénzbüntetésre ítélik? Vagy elzárással sújtják? [...]

Dóra Zoltán szakszerű válaszából csak egy rövid részt 
idézek: A Himnusz első sorának igei állítmánya tehát tör-
vényességi kötelezettséget ró Istenre – állítja az internetes 
cikk szerzője. Pedig az illetőnek tudnia kellene, hogy a fel-
szólító móddal nyelvünk nemcsak parancsot, hanem kérést 
is kifejez. Ugyanígy kérést fejez ki a Miatyánk szövegének 
hat felszólító módú igéje: szenteltessék meg, jöjjön el, le-
gyen meg stb. Dóra Zoltán írásának címe: Álokoskodás és 
ízléstelenség. Találó cím. A szakirodalom mellett klasszikus 

íróink is megerősítik váci barátunk véleményét. Például Be-
nedek Elek a Nagy magyarok élete című művében Kölcsey 
életét vizsgálva elidőzik a Himnusz keletkezésénél is. Ott 
írja egyebek mellett: Már csak Isten segíthet a magyarokon. 
Való igaz, hogy a nemzet is bűnös a maga züllésében, de ez a 
nemzet annyit szenvedett ártatlanul! Ez a nép megbűnhőd-
te már a múltat is, a jövendőt is, legyen vége a megpróbál-
tatásoknak! Ez a gondolat ragadja meg a költőt, s Istenhez 
fordul, hozzá könyörög: Isten, áldd meg a magyart.

A Himnusz születésének évfordulója alkalmából 
(január 22.) illő emlékeznünk arra is, hogy Kölcsey or-
szággyűlési szónokként és mint nyelvünk védelmezője, 
oltalmazója beszédet mondott a magyar nyelv ügyében.

Amint Naplójában írja: „Kétszer állottam fel, egyszer 
Erdély, egyszer a nyelv miatt, s bár a kebel érzeményét 

hangba méltán önteni nem tudtam, az ügy szentsé-
ge lelkesített mindenkit”.

Szorgalmazta például, hogy az alsó- és felsőház 
(akkor: alsótábla és felsőtábla) között a levelezés ma-
gyar nyelven folyjon, a törvényeket fogalmazzák ma-
gyarul és a feliratokat is írják magyarul. Természetes, 
mondta, hogy a magyar a tulajdon nyelvével kíván 
élni. A főrendek úgy vélték, hogy a latin nyelv haszná-

lata nem veszélyezteti a magyar nyelv fejlődését. Erre Köl-
csey meglehetősen kemény hangon így reagált: Igaz, hogy 
nyelvünk belső tulajdonainál fogva Európa leghíresebb 
nyelvei mellett sem vonulna szégyennel vissza, de mégis hát-
ra kellett maradnia… Miért? Azért, mert járomba vetették 
nyelvünket, mert csúfot csináltak azon szerencsétlenekből, 
akik ezen nyelv kiművelésére adták magukat… Húsz év óta 
futom az írói pályát, és szenvedtem nemcsak megvettetést, 
hátratételt, üldöztetést is, mivel a nyelvet becsülni, néhány 
társammal annak kiművelését célba venni bátor valék… a 
Tekintetes Rendeket nem szólítom fel hijában, mert íme 
én is egyenesen kimondom: előbb fog e kebel megrepedni, 
mintsem a nemzeti nyelvre tett kívánságtól egy pillanatig is 
elálljak – mondta beszéde végén Kölcsey.

Gondoljunk rá áhítatos tisztelettel!

Isten, áldd meg a magyart
M                             helyesen n Komoróczy György
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folytatás a 7. oldalról
Fehér halál, fehér gyász, fehérnép
Milyen érdekes: farsangkor a halál fehérben van. Mi is fe-

hérben gyászoltunk régen, Alfaluban ma is megvan a nyoma a 
fehér gyásznak. Temetésen, amikor asszonyt temetnek, mindig 
kiállítanak négy fehér zászlót, s nők viszik, fehér kendősök. 
Ugyan bizony miért hívják fehérnépnek az asszonyt? Ők tar-
tották az ősi szokást több ideig meg, mint a férfiak. Mert a férfit 
bevitték katonának, parancsnak kellett engedelmeskedjen, a 
hivatalos törvényeket el kellett fogadja, de az otthon maradott, 
különösen a félreeső részeken élő nők sokáig fenntartották az 
ősi gyászt, fehér kendőben ők voltak a fehér népek. Alfaluban 
ma is, amikor a pap megtartja a misét, elszolgálja a halottat és 
elmegy a sírtól, a gyászolók maradnak, az asszonyok egy imát 
mondanak, énekelnek. Mélyen gyökerezhet ennek a hagyomá-
nya: a kereszténység bevezetése után a pap elvégezte az ő szer-
tartását, de a hagyományokat őrző ősök ezt nem tartották érvé-
nyesnek. Elment a pap, s ők megtartották a saját búcsúztatóju-
kat. Ebből mára annyi maradt meg, hogy a pap után még egyet 
imádkoznak, énekelnek… sokan még ma is fehér kendőben. 
Nem fekete a gyászruha, mert a halál alatt a régi ember nem a 
véget értette. A lélek kiszállt a testből, elhagyta a porhüvelyt, és 
tovább él. A megtisztulás útján még vissza kell térjen a földre, 
a tisztítótűzbe néhányszor, de ha bejárta a fejlődés útját, eggyé 
válik az Istennel, ez az üdvözülés. A halál nem volt tragédia az 
őseink számára, hitük pozitív gondolkodásmódot adott nekik.

Ebben a világban az emberek rettegnek, rettegésben tartják 
őket talán azért, mert így könnyebb uralni. A rettegés feszült-
séggel tölti el a felnőtteket, s ez a szülőből gyerekbe sugárzik át. 
A félelem akkor nagyobb, ha nem tudjuk, mitől félünk. Ha az 
ellenséget szemtől szemben látom, fel tudom mérni az erőmet. 
Ezért szeretik valamilyen formában megtestesíteni a félelem 
tárgyát, ezzel is összefügghet a halál és ördög megjelenítése, mu-
togatása: ha nem vigyázol magadra, nem elég, hogy meghalsz, 
hanem még az ördög kezébe is kerülhetsz. 

Farsang a képzőművészetben
Igen meglepett nemzetközi táborokban, hogy soha annyi 

gratulációt nem kaptam a kollégáktól, mint amikor farsangot 
festettem. Japánok, svédek, magyarok kérdezgettek, hogy talál-
tam ki ezeket a figurákat. Mondtam, nem én képzelődtem, egy-

szerűen lemásoltam, amit otthon minden farsangkor láttam. 
Nagy érdeklődést mutatnak mindig kollégáim, s ennek az is az 
oka, hogy a művészetben mindig a különöst keressük. 

A kérdésre, hogy mi a művészi, sok válasz volt az évszázadok 
során. A klasszicizmusban a művészi az ideális volt, az ókoriak 
leutánzása, szellemük megidézése. Az ókor embere valahogy 
nem volt depressziós, hitte, hogy valahol van egy világ, és afe-
lé tartott. Azóta megkeseredett az ember, nem az ideális, még 
nem is a szép, hanem az igaz lett a művészi. Sőt ma már az igaz-
sággal sem vagyunk megelégedve, a különöst keressük. Ezért 
díjazza a művészvilág a groteszk alkotásokat: lázadás a széppel 
szemben: nincs annyi szép, amennyit mutattak, annyira nem 
szép az élet, az ember, tehát nem az az igaz. Ami nem igaz, az 
nem lehet szép. S mi az igaz? Az, hogy nem minden szép, vagyis 
hogy groteszk. Erről szól az expresszionizmus is: nem azt fes-
tem meg, amit látok, hanem ahogyan érzem. És hogyan érzem? 
A magam groteszk lelkületén átszűrve. Torz tükörbe nézve torz 
embert látok. Ez a menő.

Szimbólumok a lelkekben
Konfuciusz azt mondta, nem a törvények uralják a világot, 

hanem a jelképek. A törvényt tudatosan fogadja el az ember, a 
jelkép a tudatalattira hat, a te igazi, belső énedre, melyben benne 
van közösséged lelke is, a kollektív tudat. Szimbólumok vezetik 
a tömegeket – a harang sok mindent üzenhet, mint ahogy a 
Boldogasszony-csillagot, a halhatatlanság jelképét sem potyára 
használják fel több összefüggésben. Az ember számára egy isme-
rős jelkép üzenetet hordoz, megérinti, érzékennyé teszi lelkét. 

Az iskolában évtizedek óta egyik nagy problémám, hogy 
felvegyem a harcot a rajzfilmek szörnyeivel. Mert a gyerekek, 

amit látnak, azt rajzolják. Elszakadtak a természettől, virtuális 
valóságban élnek. Valamikor, ha feladtam egy akármilyen témát, 
rajzaikban valamilyen módon megjelentek a falukép elemei, a 
gyermek élettere, ma az interneten látott szörnyek köszönnek 
vissza munkáikból. Ezért tud a gyermek csak ritkán eredeti len-
ni. Régen, ha azt mondtam, maszkot fogunk készíteni, hozták 
a szöszt, gesztenyét, dugót, régi kerítésdeszkát, berbécsszarvat… 
ma pedig a könyvből kivágnak ollóval egy erre a célra nyomta-
tott cica-, maci-, bohóc-álarcot, s azt mutatják be nekem. Az-
zal próbálkozom ellensúlyozásként, hogy afrikai, dél-amerikai 
törzsek által készített maszkokat mutatok nekik. Ilyenkor a 
gyermeket valami ősérzés megérinti, elfelejti a sok divatos áb-
rázolást, ezekre ráhangolódik. Ha még a szülő is kapható rá, 
segít a maszkkészítésben, igen szép eredmény születhet. Bizony, 
van úgy, hogy a gyerek mellett a szülőnek is jegyet adok egy-
egy alkotásra. Ezért gondolom úgy, hogy a gyermekben valahol 
mélyen ott van az eredetiség, a kollektív tudat őrzi a szimbólu-
mokat, a kérdés csak az, hogy környezete mit hoz felszínre. 

Gondolkodtak már azon, hogy a gyermek honnan tud-
ja ösztönösen, hogy a Nap-Hold szimbólumok ábrázolása-
kor épp bal oldalt kell legyen a Nap, jobbról pedig a dagadó 
Hold? Ott vannak a gyermek lelkében a szimbólumok. Ezért 
kell óvatosan bánni vele rajzórán is. Nem szabad elvárni tőle, 
hogy azt rajzolja, amit te akarsz, lehetőséget kell adni, hogy 
minél inkább önmagát rajzolhassa fel a lapra, és abból, ha te 
olvasni tudsz, egy csodálatos világra találsz. Olyanra, amit mi 
felnőttek már elfelejtettünk, de ők még éreznek. Még köze-
lebb vannak az őshazához, tudják, honnan jövünk, s ha nem 
neveljük ki belőlük, talán azt is számon tudják tartani, hogy 
hová tartunk.

múltba tekintésnek csak akkor van ér-
telme, ha a jövőt szolgálja. Annyira nem 
vagyok hiú ember, hogy azzal ámítsam 
magam, életem mozaikkockái, melyek egy 

érdekes, egyedi történelmi időben, egy más országhoz 
csatolt régióban, azon belül is egy meglehetősen külö-
nös és sok szempontból különálló, frusztrált, dacos, így 
védtelenebb, kiszolgáltatottabb, elmaradottabb megye „fő-
városában” zajlottak, különösebb tanulsággal szolgálnának a 
fiatal olvasók számára.

De abban biztos vagyok, hogy szűk családi köröm fia-
tal leszármazottjai eltöprengenek majd néhány, számukra 
abszurd, őrült társadalmi jelenségen. Olyan jelenségeken, 
amelyek annyi teremtő energiát felemésztettek kordában 
tartott, ellenőrzött és lefékezett életünkben. Nem mintha ta-
pasztalatainknak valami hasznát vennék valamikor is, de arra 
figyelmeztethetnek, hogy kedvező vagy mostoha társadalmi 
háttértől, történelmi időtől, díszlettől, szereplőktől, kellé-
kektől teljesen függetlenül minden értelmes élet ugyanarról 
szól: születésről, családban való nevelkedésről, a képességek 
fejlesztéséről, helykeresésről a társadalom szövevényében, 
társkeresésről, családalapításról, utódok neveléséről, a staféta 
átadásáról, szemlélődésről, leltározásról és elmúlásról. És ha 
nem örvendünk maradéktalanul életünk minden egyes sza-
kaszának – politikai, gazdasági, anyagi helyzettől függetlenül 
–, ha nem az adott nap örömeit szürcsöljük, hanem a „majd 
ha...” feltételekhez kötött boldogságára várunk, akkor csak a 
csodavárás kiábrándultságára tudunk majd visszaemlékezni 
szomorúan.

A boldogság amúgy is kicsit összemegy az emlékezetben, 
mint valami olcsó anyag a mosásban. Ezért is igyekeztem a 
humor friss vizébe áztatni mindazt, amire jó volt visszagon-
dolni fényképeinket nézegetvén.

Nekem is csak egy életem van, s annak dacára, hogy en-
nek fiatal szakasza a huszadik század második felében, egy 
történelmileg zaklatott, ostoba korban, egy három részből 
összekalapált fiatal és nyugtalan országban telt el, én akkor 
is boldog voltam, amikor a politika társadalmi és gazdasági 
boldogtalanságot generált. Tudom, hogy a jó írások éppen 
a boldogtalanságból, a nagy konfliktusokból táplálkoznak, 
abból merítenek katarzist. Én mégis hálás vagyok a sorsnak, 
hogy életem nem volt regénybe illő, csak amolyan tipikusan 
hétköznapi, mint a többi hozzám hasonló, más vidékre helye-
zett, első generációs magyar, román, szász vagy más nemze-
tiségű értelmiségié. Nem érzem úgy, hogy emlékeimet meg-
szépítették volna az eltelt évek, évtizedek: az, aki ma vagyok, 
attól lett olyan, amilyennek a tükörben látom, hogy megélte 
és kiélvezte azokat az élményeket, eseményeket, amelyek a 
maguk banalitásában is úgy sorakoznak a múlt fonalán, mint 
simára csiszolódott féldrágakövek.

Az emlékezetnek térre, távolságra van szüksége ahhoz, 
hogy újra és újra mesévé, történetté gömbölyödjön, felfűződ-
hessen az idő fonalára. Talán ezért van az, hogy számomra 
egyelőre csak a fekete-fehér fotóim beszédesek. Mesél, fecseg 
a régmúlt, zavartan hallgat a közelmúlt! Valahol olvastam is 
erről, hogy az emlékezés olyan, mint amikor az ember szán-
kóra ül, és a mély hóban elindul a dombtetőről lefelé.

Eleinte bódító, vérpezsdítő a sebesség, a friss levegő, 
az archevítő élmény, de egyre vastagabb hóréteg tapad 

az emlékezés szántalpaira, azok egyre lomhábban 
csúsznak a lejtőn, míg végül már teljes erőből lök-
ni, hajtani kell a szánkót, hogy leérjünk a domb 
aljáig. Ezt éreztem én is a befejező írásaim köz-
ben. 1989 végére utolsót döccent, és megállt az 
emlékezés szánkója. Visszanézek a domb tetejé-
re, örvendek, hogy volt bátorságom leereszkedni, 

szép látvány a ki-kizökkenő, egyébként töretlenül egye-
nes nyom a hóban.

Itt meg is állok, mert utóbbi két évtizedünket nem lá-
tom még olyan élesen, hogy színes fotóinkat is apró tör-
ténetekké alakítsam. Évekig, ha a tapstér legfontosabb 
középülete homlokzatán, amikor arra jártunk éppen felet, 
egészet ütött az óra, mindig azzal vicceltünk, hogy drámai 
komolysággal elismételtük: „Ütött a Párt órája”, míg egyszer 
csak ez beteljesült. Nem gondoltam volna, hogy ugyanan-
nak az órának a más dallamokkal kísért gongja ugyanazt a 
reagálást váltja ki most is bennünk, ha éppen arra járunk. 
Csak most nem egy párt, hanem koalíciós pártok lebukását 
várjuk a jobb élet reményében. Akkor a hatalom székházát 
fegyveres őrök védték, erejüket fitogtatva, pedig még a téren 
hancúrozó kutyafalkáktól sem tudták megvédeni a város la-
kóit, ma kamerák figyelik a teret, ahol a kutyafalkák mellett 
korhelyek és bűnözők is fenyegetnek. Társadalmunk hál’ 
istennek viharos gyorsasággal átalakult, világunk kinyílt, 
tárgyaink, ruháink, életmódunk, felfogásunk változtatás 
után kiáltottak, minden színesedni kezdett, még a házfalak 
is harsányba csaptak át.

Most a digitális fényképezőgépek korában élünk. Ki-
fogytam fekete-fehér fotóimból. Eddig tartott a háborútól, 
születésemtől a forradalomig, újjászületésemig tartó heti em-
lékezés.

Köszönöm, hogy velem tartottak, elolvasták őket.

Az emlékezés csalfa bájaA                      FEHÉR-FEKETE FOTÓK (100.) n Váli Éva

Farsang 
a lélekben 

és a festővásznon
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Kodály írt a virágénekekről, hogy ezek képnyelve al-

kalmas a szerelmi élet kényesebb, szégyellnivalóbb, de ki-
mondásra kínálkozó vonatkozásainak közlésére. Meglepő 
viszont, hogy a népköltészettel, népművészettel ellentét-
ben, a bábakalács a szokásfolklórban bukkan fel; illetve 
az, hogy népi kultúránk jelképrendszere – ezúttal szoros 
értelemben a párválasztásra, szerelmi életre, lakodalomra 
gondolok – mennyire összetett, differenciált és mély értel-
mű lehet.

Újólag megerősít azon látásomban, hogy egy-egy szo-
kásjelenet, szokáskellék nem más mint a népköltészet egy-
egy költői képének a szokásba való transzponálása, élőben 
való eljátszása, megjelenítése. De azt is mondhatnám, hogy 
egy nép, népközösség egységes világképének, metaforikus 
látásának példázata, amikor a képi közlés legyőzi a szó egyed-
uralmát. A továbbiakban gyűjtéseimből olyan mozzanatokat 
idézek, Székely János botanikatanára reflexióinak ürügyén, 
amelyek egyértelművé teszik, hogy a bábakalács valóban kü-
lönös és talán legösszetettebb virágszimbólumunk.

A farsangi és farsang végi mulatságok a társasági, érzelmi 
élet ciklusosságában Csíkszentdomokoson, Erdély-szerte, az 
egész magyarság körében határkőnek, a párkeresés-párválasz-
tás folyamatában minőségi időszaknak, eseménynek, fordu-
latnak számítottak és számítanak még a XX. század második 
felében is. A szokásesemények sorozatából csak egy mozza-
natot ragadok ki. A legények leányok általi, virágjelekkel való 
megjelölésének csíkszentdomokosi szokásáról van szó, ami 
nem más mint egyféle közösségi tájékoztatás a legények–le-
ányok közti érzelmi viszony generációs alakulásáról. Ennek 
három szinten, szemmel látható, differenciáló megjelenítése a 
fiatalok párosodási előmeneteléről nyújt érthető képet annak, 
aki a szimbolika helyi jegyeiből ért. Egy látható és értelmezhe-
tő mérlege a farsang idején kialakult, kialakulási folyamatban 
levő vagy pozitív irányban el sem mozdult,  pangó párosodás-
nak. A megcélzott szokás az ún. kétoldalú vagy kiscsoportos 
találgatások, beszélgetések, pletykálkodások folyamatára 
pontot tesz mint „hivatalos” kommunikáció azért, hogy a ko-
rábbi szóbéli reflexiók más irányba, más tartalommal és más 
érdekeltségű személyi részvétellel folytatódhassanak. Más 
szóval, hogy feloldódjanak, oszoljanak a találgatások, kéte-
lyek a párosító hírek, pletykák körül, vagy éppenséggel még 
jobban felkavarodjanak.

A leány húshagyóhétfő estéjén tűzte fel a mirtuszt, a fe-
hér bokrétát annak a legénynek a sapkájára, aki rendszeresen 
bejárt a házhoz vizitába. A leány a szülei jelenlétében tűzte fel 
a mirtuszt, és ez egyféle eljegyzésnek is számított. „Erre (ti. a 
mirtuszra) úgy vigyáztak, mint egy oltárdarabra” – mondta 
egyik adatközlőm. Húshagyókedden a fiatalság a táncháznál 
gyülekezett. Itt tűzték fel szintén a legények sapkájára a tán-
coltató virágokat. Ezek kisebb piros bokréták voltak, és min-
den leány annak a legénynek tett, aki többet táncoltatta a far-
sangon. „Ez volt a hála részükről.” Az idősebb, lemaradottabb 
legények, akiknek valamilyen gyengeségük is lehetett, vagy 
nem közeledtek a leányokhoz, azok sapkájára pedig bábaka-
lácsot tűztek, ördögbordával körítve. 

A táncháznál felsorakoztak és onnan vonultak 11 órára a 
falu központjába. Elöl mentek a zenészek felvirágozott hang-
szerekkel. Utánuk a szeretős legények, sapkájukon a mirtusz-
szal, külön a férjhez menő leányok, aztán a piros bokrétás 
legények és leghátul a bábakalácsosok.

Nos, hogy részben ismételjem magam, engem a bába-
kalács emberi története, jelképereje, és fordítva, az idős 
legények (vénlegények) bábakalács-sorsa lepett meg leg-
inkább; még pontosabban az a párhuzam, amit e növényi 
faj „sorsa”, élethelyzete és a fenti legénykategória társasági–
társadalmi helyzete között érzek, Székely János írása szem-
szögéből és a magam szerezte tudás alapján. Foglyául ejtett 
az a felismerés, hogy népi kultúránk jelképrendszere még 
a mellékesemények, mellékszereplők esetében sem vélet-
lenszerű, hogy az eszközök nemcsak egyszerű konvenciók, 
melyek valamiféle közösségi konszenzus folytán alakultak 
ki, hanem mély értelmű kommunikációs rendszer elemei, 
betűi, szavai vagy mondatai, melyekben a kódolás és dekó-
dolás valamikor tökéletesen működött; az, hogy ember és 
természet viszonya mennyire bensőséges és mély volt, hogy 
a környező világot nemcsak a mindennapi lét szemszögé-
ből, hanem – ha szabad így mondani – tudományosan, 
jellembelileg, lélektanilag is ismerte. Mert itt többről van 
szó, mint arról, hogy népünk is hitt főleg a fa-, de a nö-
vénylélek létében.

Be kell vallanom, hogy kutatásaim hajnalán csak rögzí-
tettem a tényt, ti. hogy a vénlegény farsangi megkülönböz-
tető jele a bábakalács. De soha nem tűnődtem el a fölött, 

hogy számukra miért éppen ez a  Székely János botanikata-
nára szerinti „színtelen, szagtalan, száraz, szinte virágtalan 
virág” a jel. A szokás, illetve a rítusok más jelképeivel (pl. 
fenyő, kenyér, rituális étkek és italok, a perec stb.) sokat 
foglalkoztam, nyelvezetüket faggattam, de hogy a mellék-
szereplők, és ez esetben a legénytársadalom kisebbségi ré-
tege, vagy hogy a mellékesnek tűnő dolgok is átgondoltan 
szimbolizáltak, illetve tartalmi jelentéssel bírnak, arra már 
kevésbé gondoltam. 

Mert mi a vénlegény, ha nem a legénytársadalom „bá-
bakalácsa”; és mi a bábakalács, ahogy Székely János regé-
nyében, aztán a növényhatározóban – amely szerint „a bá-
bakalács (Carlina acaulis) száratlan növény”. Tehát lényeges 
dologban elüt a többi növénytől. Csíkszentdomokoson azt 
mondják a valamilyen hiányban szenvedő embernek, hogy 
valamilyen gyengesége van. „Sovány hegyi réteken, köves ta-
lajokon élő, évelő növény” (a határozó szerint) – mi a bába-
kalács, ha nem a „növénytársadalom” vénlegénye? 

Egyiket sem dobja, közösíti ki a maga társadalma – a 
növényvilág, legénytársadalom –, mindkettőt megtűrik, de 
a másságukat is jelzik. A bábakalács „az észrevétlenségben, 
már-már a talajban, bokrok tövében virágzik” – mondja 
a regény botanikatanára. „Száratlan növény”, olvasható a 
gyógynövényes könyvben. Tehát egy igen fontos szerve hi-
ányzik.

És a vénlegény hol, mi módon, kinek virágzik? Teljes 
ember-e?

„Ami a többi fajok esetében célszerűnek bizonyult (már-
mint a beporzás), arról ő (ti. a bábakalács), önként lemon-
dott” – olvasom Székely János tanárának megállapítását.

Nos, a vénlegény hajt-e, nevel-e utódot maga helyett? 
– kérdezem, anélkül, hogy erőltetném és firtatnám a párhu-
zamból kicsengő erotika hiányát az életében, hisz „gyenge-
sége van” (száratlan növény), a beporzásról mondott le ő is: 
önként vagy születésénél, szervi sérülésénél fogva.

A bábakalács „eredetileg délceg, hosszú szárú növény 
volt, akárcsak a többi” – olvasom tovább a botanikatanár 
tényfeltárásait.

A vénlegény is lehetett az!
A valamikori délceg bábakalács „betölthette volna hiva-

tását, de irgalmatlanul lekaszálták”.
A bábakalács szúrós, bajosabban megközelíthető nö-

vény, a vénlegény ugyanúgy, mert morcos, rigolyás, különle-
ges szokásai, „ándungja”-i vannak.

Nem egy vénlegénysors juttatja eszembe a mondhatni 
társadalmi méretekben jelentkező és társadalmi gyökerű 
kaszacsapásokat. Gondolok a szülői beavatkozásra, ami 
miatt többen lemondtak a házasodásról, de még inkább 
a kollektivista – istállós és fogatos – legényekre, akiket a 
helybéli leánytársadalom megvetett, így sokan közülük 
megöregedtek.

A bábakalács „szintelen – sziromlevelei vakító fehérek, 
ez a szín a menyasszony, illetve a fiatal halott esetében a 
gyász színe –, szagtalan, száraz”, talán már „virágnak sem 
nevezhető növény” – vélekedik Székely János botanikata-
nára –, „mely összegömbölyödött sünként gubbaszt a fű-
ben”, és alkatával szinte hallhatóan mondja: „Elegem volt 
a megtipratásból”.

A vénlegény is részt vehet és részt vesz – mint láttuk – 
a legény- és leánytársadalom összejövetelein – pl. a farsangi 
mulatságokon –, de csak a sor végén: színtelenül, szárazon, a 
megtűrtség, a megbélyegezettség lelki szorongásával, komp-
lexusával. Amúgy sorstársakul „külön poharaznak a kocs-
mában”, „a többi legénnyel már nem passzol a szó”.

Említettem, hogy a vénlegényt nem tekintik (a vénleányt 
sem) a társadalomból kirekesztendő személynek, ám létüket 
nem is nyugtázzák örömmel. Tudni kell, hogy ugyanaz a 
közösség nem hagyta, illetve ritkán hagyta olykor kegyetlen 
szankció nélkül mindazokat, akik az élet-, illetve a szokás-
renddel, hagyománnyal szemben vétettek. Például „A legény-
ség ocsúja…, alja” kifejezésekkel illetik. Éppen a faluközösség 
minden szempontú egyensúlyának megőrzése végett. A pa-
raszti társadalom egyértelműen számol azzal, hogy a vénle-
génység, vénleányság aránytalanságai közösségi veszélyt hor-
doznak magukban. Miképpen a bábakalács elszaporodása 
rontja a takarmány minőségét: szúrós természete és íztelen-
sége miatt az állatok nem kedvelik, kitúrják a jászolból.

Érdekes, hogy Csíkszentdomokoson, Erdély más tér-
ségeinek lakóihoz képest éppen a románság szokásaival is 
összehasonlítva, a vénleánycsúfoló szokások visszafogot-
tabbak. És ebben van némi logika, hisz hagyományosan a 
párválasztás kezdeményezése mindig férfiszerep volt. Ennek 
elmulasztása méltán szankcionálhatóbb, mint a pártában vá-
rakozás, amely a leány számára önmagában is elég büntetés.

Ilyen gondolatok jutottak eszembe Székely János köl-
tői prózája olvasása közben, és e szerény virágpéldán to-
vábbgondoltam azt, amit előbb már említettem, hogy népi 
kultúránkban valószínű semmi sem lehet öncélú, nincs vé-
letlen, csak találomra-szimbolika, semmi sem csupán jel. 
Minden elem bizonyára egyben szellemi, lelki töltetésű jel-
kép is. Többet közöl annál, mint amennyit a jeleket olvasni 
nem tudó csak észrevételez. Az is megfogalmazható, hogy 
a bábakalács szemantikailag, szimbológiailag egyik legösz-
szetettebb, az átlagostól eltérő sorshelyzeteket tükrözni, 
megfogalmazni képes virágszimbólumunk. Különös példa 
arra, ahogyan az emberi elme a folklórkultúrában is meg-
értette, felfedezte, aztán intellektuálisan elemezte a termé-
szet egyik jelentéktelen elemét és megértett benne valamit, 
ami a paraszti társadalomban jelentéktelen, ám mégis 
problémás emberkategóriára jellemző. Az emberi vonások 
természeti környezetünkben való felfedezése tartós és mély 
intellektuális vizsgálódás eredménye. Szokáskutatásaim 
során, noha a virágjelkép gyakran előfordul, nem találtam 
ennél előbbvalót.

A bábakalács ilyenszerű megközelítése erdélyi folklórkuta-
tásunk lehetőségeit, feladatait is felvillantja: a színjáték, a fel-
szín, az ornamentika formai elemeinek leírásával együtt lelki-
ségünk mélyrétegeinek feltárása felé is elmozdulni. Számom-
ra egyértelmű, hogy a bábakalács a csíkszentdomokosiak 
világszemléletében, jelképrendszerében olyan szimbólum, 
az expresszív műveltségnek olyan eleme, amely egy emberi 
réteg alkati, jellembeli, lelki és társadalmi lényegét sugallja, 
minden különösebb körülírás nélkül. A bábakalács egy tipi-
kus emberi sorsra felfedezett metafora.

Székely János óriási írói empátiája különös módon ta-
lálkozott egy közösség jelképteremtő érzékével. 

Dr. Balázs Lajos

Bábakalács              Ferencz Imre

Tőzeglápon
Dr. Balázs Lajosnak

1. Paraszti világ

Nem tűzvész pusztítja el, 
nem árvíz és nem özönvíz: 
elsüllyed a paraszti világ, 
mintha alattomos tőzegláp 
kapott volna titkos jelt, 
hogy elnyelje, eltüntesse. 
Még megpillantasz egy-két 
integető kart, kezet, 
és egy-egy tárgyat: vályút, 
csebret, elvásott talabort. 
(Pár darab megmarad belőlük 
mutatóban: a városi múzeumban.)

Elsüllyed, elnyeli a tőzegláp 
mindazt, amit úgy hívtunk: 
paraszti világ. 
El lehet siratni hát! 
Elsüllyed, mint Atlantisz, 
s csak emlékeinkben él tovább. 
Esetleg néhány szigeten, tanyán 
még ideig-óráig, 
mintegy száműzetésben... 
Egyébként másutt 
ez már rég megtörtént, – 
van tapasztalat tehát. 
Másutt már lezajlott a folyamat. 
(Hogy mondjunk valami okosat.)

Elsüllyed? Szorgalmasan gyűjtöd, 
írod, könyvbe menekíted. 
Szellemi csűrbe, könyvtárba...

2. Könyvtár

Ősnyomtatványok, kódexek, krónikák, 
őrizzétek meg mit felírt a deák! 
Ó könyvek, ó Gutenberg-galaxis, – 
ne emésszen el tűzvész, özönvíz! 
Ne nyeljen el a tőzegláp-talaj; 
ne legyetek: múlt, tegnap és tavaly! 
De maradjatok örökbölcs üzenet, 
mit ránkhagyott a világ, az elsüllyedt! 
Amit behordtatok a szellem-csűrbe, – 
ne pusztítsa el a jövendő-csürhe!

2012. január 5.
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hirdetések

Télen is várja a kirándulókaT a menedékház az egyeskőn

 Inkább átutazóban járnak arra
TünTeTTek a kormány ellen Csíkszeredában

Ellenzékiek az utcán

Körkép
csík

megújultan fogadja az arra já-
rókat az egyeskői menedékház, 
amelyet a csíkszentdomokosi 
önkormányzat renováltatott a ta-
valyi év során, a megyei tanács 
segítségével. a családi vállalko-
zásként, de az önkormányzattal 
közösen működtetett létesít-
ményben a hegyimentő szolgá-
lat is helyet kapott a felszerelé-
seik tárolására.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Már felújítva várja a ki-
rándulókat az Egyeskői 
Menedékház, ahol a 

munkálatokat tavaly november 
végén fejezték be. A több szobá-
val rendelkező menedékház így 
akár több vendég, nagyobb cso-
portok befogadására is képes, ha 
szükséges, a fekvőhelyek számát 
matracokkal egészítik ki. Nem 
kell a hidegtől tartani, minden 
két szobát egy kályha fűt ki és tart 
melegen – tudtuk meg Gál Zol-
tántól, a menedékház gondnoki 
teendőit ellátó vállalkozótól, aki 
az önkormányzattal szerződéses 
alapon működteti feleségével a 
hegyi vendégházat. 

– A menedékházat 58 ezer 
lejből, az önkormányzat helyi 
költségvetéséből újítottuk fel. 
Viszonylag olcsón vállalta a kivi-
telező a munkát, pedig ki kellett 
szállítani a hegyre a szükséges 
anyagokat. A megyei tanács is 
besegített, tőlük kaptuk a napele-
meket, amelyek a tetőre vannak 
fölszerelve, valamint megfelelő 
eszközöket, tartozékokat is bizto-
sítottak, így mostanra van villany-
áram is a létesítményben. A me-
nedékház mellett egy forrást is si-

került kitakarítani, így a nyáron a 
konyha vízellátása is megoldódott 
– számolt be lapunknak Ferencz 
Alajos, Csíkszentdomokos pol-
gármestere.

– Ezen a héten nem járt ki 
senki az Egyeskőhöz, azonban a 
vakáció ideje alatt elég sokan meg-
fordultak a környéken, nagyrészt 
fiatalok, diákok. Időnként jönnek 
csoportok is, akik a menedékház-
ban töltik az éjszakát, de a legtöb-
ben csak átutazóként járnak erre, 
vagyis estére lemennek a hegyről 
– tudtuk meg Gál Zoltántól. A 
gondnok elmondta, a menedék-
házhoz a hegyimentő szolgálat 
emberei is kijárnak időnként, egy 
szobát ők bérelnek. – A felszere-
léseiket tartják itt, hogy ne kelljen 
ezeket mindig le- és felcipelni a 
hegyre. Ha úgy hozza a szükség, 
ők is meg tudnak itt húzódni – 
tette hozzá Gál. Ferencz Alajos polgármester

Tervbe vett fejlesztések

Az Egyeskői Menedékház felújítása volt az egyik legnagyobb 
beruházásunk a tavalyi évben – számolt be lapunknak Csík-
szentdomokos polgármestere. Emellett sikerült mintegy 7 kilo-
méternyi útszakaszt felújítani, rendbe tenni, a főbb utcákat leasz-
faltozni. – Árvízvédelmi munkálatok is kezdődtek a térségben 
a Környezetvédelmi Alap finanszírozásából. Ez partszabályozást, 
partvédelmi munkálatokat, mederkotrást és átereszek létrehozá-
sát foglalja magában. Sosem lehet tudni, mikor okozhat problé-
mákat a víz, jó erre felkészülni – vélekedett az elöljáró. „Várjuk, 
hogy beinduljon a Környezetvédelmi Ágazat Program keretében 
működő uniós pályázat, amely a Harvíz Rt., valamint a kormány 
finanszírozásával a többi érintett település munkálatai mellett a 
csíkszentdomokosi, jelenleg 11 kilométeres csatornarendszerét 
is kibővítené még 20 kilométer hosszúságú hálózattal. Emellett 
még vannak nyertes pályázataink: az erdei és mezei utak felújítá-
sa kellene megtörténjen, valamint a helyi kultúrotthonra is ráfér 
a felújítás” – jelezte Ferencz Alajos.

húsz év óta először szervezett ro-
mán párt tiltakozó megmozdulást 
Csíkszeredában: több mint két-
százan tüntettek tegnap délután a 
megyeháza előtt, kormány- és ál-
lamfőellenes jelszavakat skandál-
va. a tüntetést a szociál-liberális 
szövetséget (usl) alkotó ellen-
zéki pártok helyi szervezetei ren-
dezték, csatlakozva az országos 
megmozdulásokhoz. 

hN-információ

Csíkszereda is felkerült azok-
nak a romániai városoknak 
a listájára, ahol tüntetnek 

Traian Băsescu államfő és a Boc-
kormány ellen. A délutáni órákban 
tegnap kétszáz fős tömeg tiltakozott 
a megyeháza előtt. A megmozdu-
lást az ellenzéki pártok, a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) helyi 
képviselői szervezték. A tüntetők 
egy része autóbusszal érkezett a me-
gye északi részéből, Maroshévízről 
és környékéről. Beszédében Mircea 
Duşă, a szociáldemokraták szí-
neiben megválasztott parlamenti 

képviselő kiemelte a tiltakozó akció 
szerinte történelmi jellegét: „Első 
alkalom, hogy román pártok szer-
veznek tüntetést Csíkszeredában” 
– mondta. A tiltakozók által lenge-
tett feliratok között a kormány és az 
államfő elleni szlogenek között szép 
számban akadtak olyanok is, ame-
lyek azt hirdették, hogy románok és 
magyarok békében, de jól akarnak 
élni a térségben. „Tartsatok velünk, 
a kormány szemét”, „Arafatot az or-
szágba, Băsescut kifelé!” „Románok, 
magyarok együtt, békében élnénk” 
– hirdették. A PN-L Hargita megyei 
szervezetének elnöke, Stelu Platon 
kifejezte örömét, hogy a tiltakozás-
hoz spontán módon csatlakoztak a 
jelenlegi rendszerrel elégedetlen ma-
gyar ajkúak is. „Nem meglepő, hogy 
így történt, hiszen románnak-ma-
gyarnak ugyanazok a terhek nyom-
ják a vállát. Stabil nyugdíjakra, reális 
egzisztenciát, emberi életmódot 
biztosító bérekre van szükség elnöki 
diktatúra helyett” – hangzott el. A 
tüntetésen incidens nem történt, a 
tömeg viszonylag hamar feloszlott.



Döntetlennel zárt Magyarország 
és Spanyolország a szerbiai fér
fikézilabdaEurópabajnokság 
csoportkörének második fordu
lójában. A meccs elején meg
lépett a bírói támogatást élvező 
spanyol csapat, de a félidőben 
már a magyarok vezettek, akik 
egy időn túli hetessel szerezték 
meg az egy pontot.

Elképesztően nehéz mér-
kőzés elé nézett szerdán 
este a magyar férfikézi-

labda-válogatott, hiszen a kon-
tinenstorna egyik legnagyobb 
favoritja, a világbajnoki bronz-
érmes Spanyolország ellen kellett 
olyan eredményt elérnie, amely-
lyel életben tartotta továbbjutási 
esélyeit. A közelmúlt eredményei 

egyértelműen a hispánok mellett 
szóltak.

Nehezen lendült bele a ma-
gyar csapat, az első percek egy-
részt a spanyol kapus bravúrjairól 
szóltak, aki ziccerek egész sorát 
fogta. Az első negyedóra végére 
sikerült a magyaroknak ledol-
gozniuk a háromgólos hátrányt, 
és a vezetést is megszerezték, az 
első félidő így magyar vezetéssel 
zárult.

Szünet után 16–14-es előnynél 
jött el az első igazi holtpont, az öt-
perces magyar gólcsendet kihasznál-
ták a spanyolok és megfordították 
az állást, az utolsó tíz percnek pedig 
kétgólos előnnyel vágtak neki, ame-
lyet egészen az 57. percig tartottak. 
Azonban a hajrában már csak Csá-
szár lőtt gólt, mindkétszer büntető-

ből, az utolsó, egyenlítő találatot a 
rendes játékidő lejárta után.

Az újabb döntetlen után a ma-
gyar együttes két ponttal a csoport 
harmadik helyén áll, az utolsó fordu-
lóban a szintén kétpontos franciák-
kal mérkőzik meg ma. A továbbjutás 
szempontjából a helyzetük jelenleg 
jónak mondható, de a mai eredmé-
nyek szerencsétlen alakulása miatt 
akár még ki is eshetnek a magyarok.

Eredmények
C csoport: Magyarország – Spa-

nyolország 24–24 (12–11) /Mocsai 
7, Császár 7, Zubai 3, Iváncsik 
G. 2, Ilyés 2, Schuch 1, Szöllősi 
1, Harsányi 1, illetve Canellas 6, 
Ugalde 4, R. Entrerrios 2, Guardiola 
2, A. Entrerrios 2, Iker Romero 2, 
Tomas 1, Juan García 1, Maqueda 
1, Roberto García 1, Sarmiento 1, 
Aguinagalde 1/; Franciaország – 
Oroszország 28–24. A csoport állá-
sa: 1. Spanyolország 3 pont, 2. Fran-
ciaország 2 p., 3. Magyarország 2 p., 
4. Oroszország 1 p.

D csoport: Horvátország – Szlo-
vénia 31–29, Izland – Norvégia 
34–32. Az állás: 1. Horvátország 4 
p., 2. Izland 2 p., 3. Norvégia 2 p., 4. 
Szlovénia 0 p.

A Lengyelország – Dánia és 
Szerbia – Szlovákia (A csoport), il-
letve a Németország – Svédország 
és Csehország – Macedónia (B 
csoport) találkozók tegnap lapzárta 
után értek véget.

Sport

hirdetés

12. oldal | 2012. január 20., péntekhargitanépe

FérFikézilAbDAEb

Időn túli hetessel egyenlítettek
Hétvégi sportműsor

A CSÍKSZEREDAI REMAT RT. VEZETŐTANÁCSA

2012. február 20-án 8 órára összehívja a részvényesek 
évi közgyűlését Csíkszereda, Fürdő utca 72. szám alatti székhelyére.

Napirenden:
■ A vezetőtanács beszámolója a 2011-es évi tevékenységéről; ■ A 

könyvvizsgáló bizottság 2011-es évi beszámolója; ■ A 2011-es köny-
velési mérleg elfogadása és a jövedelem felosztása; ■ A 2012-es évi 
költségvetés jóváhagyása; ■ A 2012-es évi beruházási terv elfogadása; 
■ Különfélék.

2012. február 15-től kezdődően a napirendben foglalt témák 
dokumentációja és a tájékoztató anyagok megtekinthetők munka-
napokon 9–14 óra között a társaság székhelyén.

A részvényesek személyesen vagy felhatalmazott megbízott által vehetnek 
részt a közgyűlésen. A felhatalmazási aktát három nappal a közgyűlés 
előtt kell leadni. Abban az esetben, ha a közgyűlésen nem lesz megfelelő 

kvórum, az alakuló okirat szerint második közgyűlést hív össze  
2012. február 21-re ugyanabban a helyiségben, ugyanabban az órában.

Az INDUSTRY TRANSILVAN Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 
224. szám alatt található szövöde  működtetéséhez a környezetvédelmi el-
járást elindította.

A szövöde bútorszövetet gyárt. A tevékenység előrelátható környezeti 
hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra 
között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, George Coşbuc utca 43. szám alatt, telefonszám: 0266–312454, 
faxszám: 310041.

Észrevételeket a hirdetés meg jelenésétől számított 15 napon belül 
lehet írásban közölni naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi  
Ügynökségnél, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Ünnepeltek a magyarok az egy pontért

A magyar női vízilabda-válogatott 
tízgólos különbséggel legyőzte a 
brit csapatot az eindhoveni Eu
rópabajnokság A csoportjának 
szerdai első fordulójában. A ma
gyar csapatnak az első ötben kell 
végeznie ahhoz, hogy részt vehes
sen az olimpiai selejtezőn.

Fontos feladat volt a magyar 
csapat számára a siker, mivel 
az eindhoveni kontinensvia-

dalról az első öt csapat lehet ott biz-
tosan a tavaszi, olaszországi olimpiai 
kvalifikációs tornán, ahonnan aztán 
az érmesek jutnak ki a nyári, londoni 
játékokra. Mivel az angolok rende-
zőként részvevők az olimpián, tét 
nélkül szállhattak vízbe a magyarok 
elleni Eb-bemutatkozáson.

Más kérdés viszont, hogy a na-
gyobb tudással szemben nem volt 
ellenszer: Drávucz Ritáék maga-
biztosan gyűrték le a briteket. Akik 
– éppen, mert magyar mesterük van, 
akinek irányításával hosszú ideje ké-
szülnek az ötkarikás tornára – riváli-
suk több játékosát kiválóan ismerhet-
ték, mert mint brit válogatott indul-
tak a 2010/2011-es magyar bajnok-
ságban is. A tizenegy klubcsapat ver-
sengésében akkor hatodikok lettek, 
jeleként annak, hogy sokat fejlődtek 
az utóbbi években a volt válogatott 
kapus, Fekete Szilveszter szakmai 

munkájának eredményeképpen. 
Ám mindez együtt is kevés volt a 
Merész-társulattal szemben, amely 
az első négy támadását egyformán 
értékesítve, már az első negyedben 
elhúzott, a félidőre pedig négygólos 
vezetésre tett szert. A folytatás sem 
hozott sok jót a briteknek, akik nem 
úszták meg, hogy végül kétszámje-
gyűre dagadjon a különbség, s 19–9-
es magyar győzelem szülessen.

Eredmények
Nők: A csoport: Magyarország 

– Nagy-Britannia 19–9 (4–1, 4–3, 
7–3, 4–2) /Keszthelyi 5, Drávucz 
4, Antal 3, Bujka 3, Csabai 2, Tóth 
I. 1, Szücs G. 1, illetve L. Gibson 
2, McCann 2, Wilcox 1, Snell 1, 
Leighton 1, C. Gibson-Byrne 1, 
Wistanley Smith 1/; Hollandia – 
Oroszország 10–11.

B csoport: Spanyolország – Né-
metország 22–12, Görögország – 
Olaszország 10–9.

Férfiak: A csoport: Magyarország 
– Macedónia 14–9, Görögország – 
Törökország 20–2. Az Olaszország 
– Hollandia találkozó lapzárta után 
ért véget.

B csoport: Németország – Spa-
nyolország 16–10. A Horvát-
ország – Szerbia és Románia – 
Montenegró találkozók lapzárta 
után értek véget.

Jégkorong
MOL Liga: Steaua – HSC 

Csíkszereda (19, Digi Sport 2), 
Újpest – Dab.Docler (19), Mis-
kolci Jegesmedvék – Ferencváros 
(19.30); vasárnap: Brassói Corona 
Fenestela 68 – MOL alapszakasz 
6. helyezett (Steaua vagy Ferenc-
város, 19); Jegesmedvék – MOL 
alapszakasz 5. helyezett (Ferencvá-
ros vagy Steaua, 19). 

Román bajnokság: Galaci Du-
nărea – Gyergyószentmiklósi Pro-
gym (holnap 18.30, vasárnap 11).

Amatőr torna, Csíkkarcfalva: 
ma: Dánfalvi Old Boys – Solt (15), 
Dánfalvi Junior – Karcfalva (16); 
szombat: Dánfalvi Old Boys – Csík-
szeredai Barátok Közt (10), Mada-
ras – Dánfalvi Junior (11), Barátok 
Közt – Solt (12), Madaras – Karc-
falva (13). A helyosztókat holnap 14 
és 17 óra között rendezik, a díjkiosz-
tó gálára 17 órától kerül sor. A talál-
kozókra a belépés ingyenes.

kézilabda
Férfiak, Európa-bajnokság: 

ma: C csoport: Spanyolország – 
Oroszország (19.15), Franciaország 
– Magyarország (21.15); D csoport: 
Izland – Szlovénia (19.10), Horvát-
ország – Norvégia (21.10). Közép-
döntők: I. csoport: holnap: A3 – B2 
(17.15), A2 – B3 (19.15), A1 – B1 
(21.15); II. csoport: vasárnap: C3 – 
D2 (17.10), C2 – D3 (19.10), C1 
– D1 (21.10).

Férfi országos bajnokság: hol-
nap: Székelyudvarhelyi KC – Ko-
lozsvári U (18).

Férfi megyei bajnokság, B 
csoport, 7–8. forduló: holnap: 
Csík szentkirály: Csíkszentkirályi 
KSE – Gyergyóditrói Auto-Tig 
(9), Gyergyóremetei Kereszt-
hegy – Szárhegyi Bástya (10.30), 
Gyergyószentmiklósi Szaki I – 
Gyergyóholló (12), Kereszthegy 

– Auto-Tig (15), Bástya – Holló 
(16.30), KSE – Szaki I (18).

Vízilabda
Európa-bajnokság. Férfiak: 

holnap: A csoport: Macedónia – 
Olaszország (15.30), Törökország 
– Hollandia (17), Görögország – 
Magyarország (20); B csoport: Szer-
bia – Románia (14), Spanyolország 
– Montenegró (18.30), Németor-
szág – Horvátország (21.30).

Nők: ma: A csoport: Oroszország 
– Nagy-Britannia (17), Magyaror-
szág – Hollandia (20); B csoport: Né-
metország – Görögország (18.30), 
Olaszország – Spanyolország 
(21.30). Vasárnap: A csoport: Hol-
landia – Nagy-Britannia (17), Ma-
gyarország – Oroszország (18.30);  
B csoport: Németország – Olaszor-
szág (20), Görögország – Spanyol-
ország (21.30).

kosárlabda
Férfi országos bajnokság, 17. 

forduló: ma: Dinamo – Giurgiu 
(Digi Sport 1, 18); holnap: Temes-
vári BC – Kolozsvári U (Digi Sport 
3, 17.45), Bukaresti CSM – Maros-
vásárhelyi BC Maros (TVR 3, 18), 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
– Energia Rovinari (18, a mérkőzés-
re ingyenes a belépés), Medgyesi Gaz 
Metan – Poli Iaşi (18); vasárnap: 
CSU Ploieşti – Nagyváradi CSM 
(Digi Sport 3, 18), SCM U Craiova 
– BCM U Piteşti (TVR3, 18).

biatlon
Az Antholz-Anterselvában zajló 

világkupafutam műsora: ma: férfi 
sprint, 10 km (15.30); holnap: 4 x 
6 km-es női váltó (13.45), férfi 15 
km-es tömegrajt (16.15); vasárnap: 
női 12,5 km-es tömegrajt (13), 4 x 
7,5 km-es férfi váltó (16). Minden 
versenyszámot az Eurosport élőben 
közvetít.

VízilAbDAEb

Magyar siker
Sporthírek

Műkorcsolya. Hat érmet sze-
reztek a Csíkszeredai ISK-Sport-
klub képviselői a Brassóban tar-
tott műkorcsolya-Románia-ku-
pán. Eredmények: 1. hely: Kele-
men Zoltán (felnőtt), Kenéz 
Zselyke (novis), Ureche Andrea 
(kadét); 2. hely: Kosz Zsolt (if-
júsági); 3. hely: Bakcsi Anita 
(nagy novis), Ravasz Balázs (ka-
det). Az érmesek edzője: Bogyó 
Löffler Mária.

Udvarhelyi a litván szövetsé-
gi kapitány. A székelyudvarhelyi 
származású László Csabát ne-
vezték ki a litván labdarúgó-vá-
logatott szövetségi kapitányává 
szerdán délután. A szakember 
legutóbb a belga Charleroi-nál 
edzősködött, korábban többek 
között a skót Hearts of Mid lo-
thian, az ugandai válogatott és a 
Ferencváros vezetőedzője is volt, 
2004-ben a magyar nemzeti vá-
logatott másodedzőjeként is tevé-
kenykedett.

Biatlon. A német Magdalena 
Neuer győzelmével ért véget 
tegnap az olaszországi Antholz-
Anterselva-ban a sílövő világkupa 
hatodik versenyének első száma, a 
női 7,5 kilométeres sprint. Tófal-
vi Éva két lövést vétett és 2 perc 
35 másodperces hátrányban a 37. 
helyen zárt. Ferencz Réka egy lö-
vést rontott és 4 perc 20 másod-
perc hátránnyal a 83. helyen zárt. 
Piscoran Luminiţa a 88. lett.



lakás
ELADÓ Csíkszeredában központi 

fekvésű (a megyeháza mellett), I. eme-
leti, 4 szobás (100 m2-es) lakás telje-
sen felújítva (termopán, saját központi 
fűtés stb.). Telefon: 0744–146362. 

KIADÓK irodahelyiségek Csíksze-
reda központjában 12–30 m2 alapte-
rülettel. Érdeklődni munkanapokon 
7–15.30 óra között a 0266–312409-es 
és a 0744–472591-es telefonokon.

KIADÓ 14 m2, 14,5 m2, 24 m2 és 
29 m2-es iroda a Gál Sándor u. 16. 
szám alatt Csíkszeredában, valamint 
műhelynek, raktárnak megfelelő felü-
let irodákkal a Rét utca 83. szám alatt. 
Telefon: 0266–371082, 0744–696514.

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás a Nárcisz sétányon. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0748–
624788. (21176)

ELADÓ családi ház Csíkszeredá-
ban, Zsögöd utca 25. szám alatt, két 
szobával, konyhával, pincével, külön-
álló faházzal. Ára: 85 000 lej. Telefon: 
0744–877665. (21170)

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 lakás sorházban Tap locán, 
a Hollók utcában. Irányár: 33 000 eu-
ró. Telefon: 0723–365084. (21113)

ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0755–061520. (21175)

ELADÓ I. emeleti garzonlakás Csík-
szeredában, a Szív utcában. Telefon: 
0366–118914, 17 óra után. (21137)

telek
50 árnál nagyobb szántóföldet 

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK Csík-
kozmáson és környékén. Telefon: 
0745–506268.

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Cor-

sa beírva. Irányár: 1500 euró. Telefon: 
0747–813370.

ELADÓ Dacia roncsprogramba. 
Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–307515.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os, benzines motorral, Eu-
ro 4-es (ABS, szervo, központi zár, 
8 légzsák, elektromos ablakemelők, 
tetőablak, CD lejátszó, szervizkönyv, 
multivolán) frissen behozva, nagyon 
jó állapotban. Ár: 3950 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Astra 1.7 dízel, 2013-ig érvényes mű-
szakival, jó állapotban. Minden illeték 
kifizetve. Irányár: 1300 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479.

ELADÓ kombi Volkswagen Passat 
1.6-os, benzines motorral, Euro 4-es, 
frissen behozva, kevés illetékkel (ABS, 
szervo, 4 légzsák, ESP, elektromos tükrök 
és ablakemelők, CD lejátszó, központi 
zár). Irányár: 4300 euró. Telefon: 0736–
943035, 0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6-os motorral, Euro 4-es, frissen 
behozva, kevés illetékkel (ABS, szervo, klí-
ma, elektromos tükrök, ablakemelők, lég-
zsák, ESP), megkímélt állapotban. Irány-
ár: 3750 euró. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra, kombi, 1.4-es motorral, első tu-
lajdonostól (egy éve beírva), 160 000 
km-ben. Irányár: 3150 euró. Beszámí-
tok olcsóbb autót is. Telefon: 0734–
415273, 0266–334364.

ELADÓ 1998-as évjáratú, piros Re-
nault Clio 1.2,  4+1 ajtós, gyári állapot-
ban, fullextrás. Irányár: 1550 euró + 
200 euró illeték. Telefon: 0745–794892. 
ELADÓ 2001-es évjáratú, piros Fiat Punto 
1.2, 16V, Euro 3-as, eredeti állapotban, 
sok extrával, irányár: 1480 euró + illeték 
kb. 300 euró. Telefon: 0745–794892.

vegyes

BERNÁD ERZSÉBET és BERNÁD 
ANNA – utolsó ismert lakhelyük 
Hargita megye, Szárhegy község 
145. szám – kérjük, jelenjenek meg 
2012. február 28-án és ezt követően 
bármikor  a gyergyószentmiklósi bí-
róságon alperesi minőségben elbir-
toklásos tulajdonjog megállapítása 
végett. Bírósági iratszám – Dosar nr. 
1771/234/2011.

Értesítjük a Római Katolikus 
Főgimnáziumban 1959-ben végzett 
osztálytársainkat, hogy 2012. febru-
ár 10-én, pénteken 17 órától a Royal 
vendéglőben (a törvényszékkel szem-
ben) farsangi mulatságot tartunk, 
amelyre szeretettel várunk családod-
dal együtt. Részvételi szándékodat 
közöld február 1-jéig a következő te-
lefonszámokon: 0266–311599 vagy 
0366–113457. Utólagos jelentkezést 
nem fogadunk el. (21154)

ELADÓ nagyon jó minőségű haso-
gatott bükk tűzifa, nyers (125 lej) és 
vegyes tűzifa házhoz szállítva, felvág-
va kérés szerint, valamint száraz bükk 
tűzifa megfelelő árban, megegyezés 
szerint, ugyancsak házhoz szállítva. 
Telefon: 0757–249143. (21183)

ELADÓ Csíkszentsimonban, terme-
lőtől sárgarépa nagy tételben, étkezési 
burgonya, Santé, Laura vetőmagbur-
gonya, valamint 50 LE-s homlokrakodó 
traktor. Házhoz szállítás megoldható. 
Telefon: 0727–874009, 0266–346834, 
0722–342429. (21160)

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul január 

folyamán Csíkszeredában az alapoktól 
a mérlegig a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

Csíkszeredai székhellyel  rendelke-
ző kft. gyenge áramban (füstérzékelő, 
riasztóberendezés stb.) gyakorlattal 
rendelkező villanyszerelőt ALKALMAZ. 
Előnyt jelent a vízszerelésben, belső 
építkezési munkában való jártasság. 
Önéletrajzokat a 0266–312112-es fax-
számra várunk 2012. január 25-ig.

szolgáltatás
Használt külföldi traktorok és más 

mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kishaszon gépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

Gyereknevelést és -felügyeletet 
VÁLLALOK pedagógus végzettséggel. 
Telefon: 0742–437909. (21164)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, 14 év tapaszta-
lattal, helyszíni kiszállással, minden 
színben. Telefon: 0746–639363, 0745– 
269777. 

Lakodalmak, ünnepi ebédek le-
bonyolítását VÁLLALJUK! A tavalyi 
árakhoz képest 10%-kal olcsóbban. 
Érdeklődni lehet a 0744–695540-es 
telefonszámon. (21129)

megemlékezés

Nem múlnak el ők, 
akik szívünkben élnek,
hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk

GERGELY KÁROLY

halálának 6., valamint

GERGELY KÁROLYNÉ
Endes Irén

halálának 5. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. január 
22-én 8.30-kor lesz a csík szentimrei 
templomban. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Szeret-
teik. (21182)

Hirdetések

Búcsú nélkül mentem én 
el tőletek,
nem búcsúzom, 
ma is élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
vigasz legyen, 
hogy örökké álmodom.

(Váci Mihály)

Könnyes szemmel, 
szívünkben az örök 
szeretet fényével emlé-
kezünk egyetlen drága 
gyermekünk,

IMRE TÍMEA
egészségügyi asszisztens

halálának 5. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. január 
21-én, szombaton reggel 8 órakor 
lesz a csíkmadarasi templomban. 
Fájó szívvel sírodra virágot helye-
zünk, könnyezve elmondjuk, hogy 
nagyon hiányzol nekünk. Szerettei.

Csak azok halnak meg, 
akiket elfelejtenek.

Id. PÁLL IMRE
nyug. tanítóra

emlékeznek szerettei ha-
lálának 5. évfordulóján. 
Csíkszereda. (21171)

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Erőm már elfogyott, 
el kellett indulni.
Temető csendjében 
pihen fáradt testem,
Imádságotokban 
őrizzetek engem.

Fájdalomtól meg-
tört szívvel, de a feltá-
madásba vetett hittel 
emlékezem, hogy édes-
anyám,

DAKÓ JULIANNA
szül. Tamás

volt fodrásznő

hosszú életútja hosszú szenvedés 
után 2010. január 22-én véget ért. 
Lelki üdvéért a megemlékező gyász-
mise 2012. január 21-én, szombaton 
reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt-
templomban.

Jézusom, te erőt adtál 
minden szenvedésben,
adj örök nyugalmat lelkének 
a mennyben.

Lánya és családja. (21169)

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra 
fájó emlék marad.
Minden elmúlik, minden elenyész,
csak egy él örökké, 
a megemlékezés.

Kegyelettel emlé-
kezünk 2010. január 
22-re,

MOLNÁR JÁNOS

halálának 2. évfordulóján. Emlé-
két szívünkben örökre megőriz-
zük. Nyugodjon békében! Szeret-
tei. (21165)
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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.

Meghívó
A Tusnád Közbirtokosság elnöke éves közgyűlést hív össze 

a közbirtokosság székhelyén 2012. január 28án 9 órára.

Napirendi pontok:
– elnöki beszámoló;
– a 2011es év pénzügyi helyzetének ismertetése;
– a felügyelő bizottság jelentése;
– a beszámolók elfogadása;
– tisztújítás;
– alapító okirat módosítása;
– a 2012es év tevékenységének elfogadása;
– különfélék.

A tagsági könyveket kérjük elhozni és a gyűlésen meg jelenni.

Csíkkozmás 
Polgármesteri Hivatala 

felhívja az érdekeltek  
figyelmét, hogy  

2012. január 24–25én  
a községi piactéren megszerve
zi az országos Szent Pálnapi  

állat és kirakodóvásárt. 
Várunk minden eladni vagy 

vásárolni szándékozó gazdát.

MAGYARORSZÁGRA  
ERDEI MUNKÁSOKAT  

KERESÜNK!

Jelentkezni 
a 0036–306–181000 

mobilszámon  
hétfőtől péntekig,  

9–18 óra között lehet.

hargitanépe



Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A hét eleje óta fokozódó 
ügyfélforgalom tapasztal-
ható az adóhatóságoknál, 

ami annak is tulajdonítható, hogy 
az egykor befizetett környezet-
szennyezési illeték részbeni visz-
szatérítését igénylik az érintett 
autótulajdonosok – erre a nemrég 
hatályba lépett 2012/9-es törvény 
12-es szakaszának előírásai terem-
tettek lehetőséget. Értesüléseink 
szerint Hargita megyében egyelőre 
több mint 50 személy fordult ilyen 
jellegű kéréssel az adóhatósághoz, 
és több mint 80 a személygépkocsi 
forgalomba beíratása végetti ille-
ték megállapítása céljából. 

Tumultusról tehát nem lehet 
beszélni, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem akadtak problémák. 
Amint Kedves Imre közgazdász, 
a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság ügyvezető igaz-
gatója tájékoztatott, egy félre-
értéssel is szembesültek: sokan 
úgy értelmezték, hogy az egykor 
befizetett összegnek hivatalból 
visszajár a 25 százaléka, holott a 
törvény nem így rendelkezik. A 
virtuális számítások szerint 25 
százalékig terjedhet a befizetett 
összegből visszatérítendő rész. 
Tehát elméletileg az lehet 25 szá-

zalékos, de akár 5 vagy 10 százalé-
kos is, és az sem kizárt, hogy nem 
áll fent a jogosultság. A visszaté-
rítendő részt minden esetben ki 
kell számítani és jóváhagyni, ezt 
követően kerülhet sor a visszatérí-
tésre, oly módon, ahogy azt előír-
ja a törvény, illetve az alkalmazási 
normákat jóváhagyó kormány-
rendelet vonatkozó szakasza. A 
visszatérítés nem történhet hely-
ben, hanem 45 napon belül, és a 
kérelmező által megjelölt banki 
folyószámlára kell átutalja az adó-
hatóság. Az ügyvezető igazgató 
szerint ajánlatos eleve tájékozód-
ni a visszatérítendő összeg nagy-
ságrendjéről. Ezt mindenki kiszá-
míthatja, a képlet megtalálható az 
Országos Adóügynökség, vala-
mint a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság honlapján 
(www.finanteharghita.ro). 

Azt is jó tudni, hogy ameny-
nyiben az érintett személynek 
adósságai vannak az állami költ-
ségvetéssel szemben, akkor kom-
penzálásra kerül sor. Az eljárás 
tekintetében valóban vannak bi-
zonyos problémák, s azok felol-
dását a készülőfélben lévő közös 
miniszteri rendelettől várják. Az 
viszont hangsúlyozandó, hogy 
egy-két napon belül nem kerülhet 
sor a visszafizetésre. 

Az ügyvezető igazgató utalt 
arra: ügyfelek fordultak hozzájuk 
azért is, hogy számukra az illeték-
fizetés alóli mentességre vonatko-
zó bizonylatot bocsássanak ki. E 
vonatkozásban az adóhatóságok-
nak nincs illetékességük, a tör-
vény világosan leszögezi, hogy kik 
jogosultak a mentességre, illetve 
azt, hogy milyen esetekben nem 
szabható ki a forgalomba beírás 
végett szennyezési illeték. 

Egyébként megtudtuk, hogy 
Hargita megyében a beíratás 
végett eddig megállapított leg-
nagyobb illetékszint 12 522 lej 
volt. Ebben a vonatkozásban a 
jogszabály alkalmazása akár meg-
lepőnek és furának nevezhető 
helyzeteket is teremt: így például 
egy olyan személyt véve példa-
ként, aki 2006-ban vásárolt Dacia 
Logant, és azt most el akarja adni, 
a majdani tulajdonosnak mint-
egy 1300 lej illetéket kell fizetnie. 
Ugyanakkor egy 2006-os évjáratú 
Audi 3-as esetében, amelyet 2007-
ben hoztak be az országba, annak 
idején a tulajdonos 200 eurónál 
valamivel kevesebb kvantumú 
illeték fizetésére volt kötelezett. 
Így bár a két jármű között alig két 
hónapos különbség van, az illeték 
tekintetében a különbözet meg-
haladja az 1000 eurót...

Sokan kereSik fel az adóhatóSágot a környezetSzennyezéSi illeték kapcSán

Fokozódó forgalom
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Hirdetések

Körkép

> Életét vesztette egy hévízi kis
gyermek. Halálos kimenetelű balesetet 
szenvedett csütörtökön egy maroshévízi 
gyermek: a 11 éves kisfiú a városszéli 
domboldalon szánkózott, de a lejtő al-
ján nem tudja lefékezni a szánkóját, így 
nekiment egy kerítésnek, egy vasrúd pe-
dig átdöfte a mellkasát. Gheorghe Filip 
rendőrségi szóvivő beszámolója szerint 
a gyermeket a hévízi kórház sürgősségi 
osztályára szállították, ahol az orvosok 
megpróbálták ellátni a sebeit. A gyermek 
mellkasán erősen vérző szúrt seb volt, 
feltehetően aortasérülést és koponyatö-
rést szenvedett, több bordája is eltörött. 

Az orvosok egy órán keresztül próbálták 
megmenteni az életét, de ez végül nem 
sikerült. A rendőrség vizsgálja a baleset 
pontos körülményeit.

> Gazdafórum Csíkrákoson. Az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének kez-
deményezésére gazdafórumot tartanak ma 
Csíkrákoson – a találkozó, amelyet a gaz-
dákkal való kapcsolattartás, illetve a gyors 
és hatékony tájékoztatás jegyében szervez-
nek meg, 19 órától kezdődik a helyi kul-
túrotthonban. A gazdafórumon Tánczos 
Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára, az RMDSZ 

Csíki Területi Szervezetének mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési alelnöke tájékoztatja 
az érdeklődőket. 

> Laborkukacok versenye a Sapien
tián. Az ország 21 középiskolájából és általá-
nos iskolájából érkeztek jelentkezések az idei 
III. Laborkukac Diákvetélkedőre. Az 55 
benevező csoport – azaz összesen 165 diák 
és 35 vezetőtanár – közül az I. forduló ered-
ményei alapján a helyszíni megmérettetésen 
45 csoport (17 biológia és 28 kémia téma-
körben) fogja összemérni tudását. Az orszá-
gos természettudományi vetélkedőre január 
27-én kerül sor Csíkszeredában, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műsza-
ki és Társadalomtudományi Karán. 

> Újabb magyargyalázó falfirkák. 
Miután kedden este, a kormány- és állam-
főellenes utcai tiltakozások alatt négy ittas 
fiatal a „Muie UDMR” feliratot festette a 
kolozsvári Mátyás-szobor talapzatára, 
tegnap újabb magyarellenes jelszavak 
jelentek meg a Kincses Városban: a Kis-
mester (Ioan Bob) utcai épületek falaira 
egyelőre ismeretlen elkövetők a „Kifelé 
a magyarokkal az országból”, „Románia 
a románoké”, „Csibi Barna és nemzete 
kapja be” feliratokat festették.hí

rf
ol

ya
m

Megnőtt a hivatal ügyfélforgalma. A megyében eddig félszázan igényelték vissza a környezetszennyezési illeték egy részét fotó: csíki Zsolt
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programajánló

Szurkunk együtt!
Ma este nyolc órától a Magyarország–

Hollandia női vízilabda-mérkőzést szur-
kolhatják végig a sportrajongók a G. Music 
Pubban, de itt nem ér véget a kivetítések 
sora, ugyanis a szomszédos teremben a 
Magyarország–Franciaország férfi kézi-
labda-mérkőzést láthatják kilenc órától. A 
hétvége további részében a vízilabdásokért 
szurkolhatnak közösen a sportkedvelők, 
szombat este nyolc órától a Magyarország–
Görögország, míg vasárnap fél héttől a Ma-
gyarország–Oroszország meccset vetítik.

Fuvószenekar koncert
Szombaton öt órától a művelődési ház 

koncerttermében az udvarhelyi fúvószenekar 
koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. 

Fotókiállítás
Egy évtized fotólenyomatai cím-

mel kiállítás nyílik vasárnap 12 órakor a 
székelyudvarhelyi múvelődési ház koncertter-
mében. A Balázs Ödön fotográfus által válo-
gatott alkotások a 2002 óta udvarhelyszéken 
megrendezett, Orbán Balázs nyomában elne-
vezésű fotótáborok képi lenyomatai.

Bulikörkép
Ma este kilenc órától a G. Music Pubban 

Geréb Robi a hangulatfelelős a Night Out 
Partyn, míg a Park étteremben a Kusmó 
buliban lehet ropni hajnalig.

Szombaton este a G. Pubban Valami 
buli lesz Dj Messinóval, a Park étteremben 
a nyolcvanas, kilencvenes és napjaink leg-
nagyobb slágereivel Dj Levi várja a bulizni 
vágyókat. A szomszédos Jungle Clubban 
Dj Barneey szórakoztatja a nagyérdeműt.

Jövő hét végén megkezdődik a Thunder 
Rock Club tavaszi koncertidénye is, első-
ként a hazai Stormbridge, illetve a magyar-
országi Ego-Project lép majd fel a TRC 
színpadán.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között dr. Vajna Zsolt tart fogor-
vosi ügyeletet a Gyepes bejárat 8. szám alat-
ti rendelőjében (telefon: 0266–218250).

Kirándulás a kilátóhoz

EKE túra

Az Erdélyi Kárpát Egyesület szé-
kelyudvarhelyi osztálya (uEKE) 
szombaton egy könnyebb téli 

kirándulásra hívja az érdeklődőket. Tú-
rájuk a Kalonda-tetőn veszi kezdetét, 
ahová a szombat reggeli, Marosvásárhely 
felé induló autóbusszal érkeznek ki. Cél-
juk a Farkaslaka szomszédságában levő 
Gordon-hegyre egy útvonal kijelölése, 
mely érinti az újonnan épült Krisztus-
kilátót, majd innen továbbmenve a Szé-
kelyszentlélek fölött levő magaslaton ke-
resztül a Bogárfalva–Székelyszenttamás 
–Székelyudvarhely vonalon érkeznek 
haza. Az útszakasz hossza körülbelül 20 
km, melynek megtételére 7-8 órát szán-

nak a szervezők. Javasolt a réteges, meleg 
öltözet, vízhatlan lábbeli, valamint egy 
napra való enni- és innivaló. Találko-
zás szombaton reggel a régi autóbusz-
állomáson háromnegyed nyolc órakor. 
Információkért a 0745–598677-es tele-
fonszámon Marthy Zoltán túravezetőt 
lehet keresni.
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Újra színpadon az Udvarhely Táncműhely

Varázsének

Ismét színpadra kerül az Udvarhely 
Táncműhely nagy sikerű Varázséneke: 
a Furik Rita rendezte folklórszínházi 

előadást szombaton este hét órától lehet 
megtekinteni a művelődési házban.

A magyar kultúra napja tiszteletére új-
ból műsorra tűzött előadás nem más, mint 
betekintés a szakrális rituálék világába. Kö-
tetlen dramaturgiája az emberi élet három 
nagy tisztessége – a születés, házasság, halál 
– köré szerveződik. Célja a napjainkban oly 
mostohán kezelt, „csak pszichológiai” érte-
lemben számon tartott érzelmi tendenci-
áink középpontba állítása minden manír, 

manipuláció nélkül, amilyen egyszerűen a 
népi gondolkodásunkból fakad. Mindezt 
zene, tánc és szöveg együttes hatásával ér-
zékeltetve a mai ember számára. 

Rendező: Furik Rita m.v.
Zeneszerző: Orbán Ferenc
Koreográfusok: Mátéfi Csaba és 

Richtarcsik Mihály
Díszlet: Benkő Éva
Társalkotók: Albert Éva, Antal Jó-

zsef, Boros Béla, Faluvégi Erzsébet, Gáll 
Kata, Györfi Csaba, Oláh Hilda, Osváth 
Ildikó, Pál Levente, Sipos Réka (tánco-
sok) és István Ildikó (énekes).

HIRDETÉS

para

– Miért késett, kolléga?
– Tudja, a lift miatt van, főnök. Ki volt rá írva, hogy négyszemélyes, 
és több órába tellett, amíg össze tudtam szedni még három embert.

 www.parapista.com 

ma

Péntek
Az év 20. napja, az esztendőből 345 nap 

van még hátra. Napnyugta ma 17.01-kor, 
napkelte holnap 7.55-kor. 

Isten éltesse 
ma Fábián és Sebestyén, holnap Ágnes, 

vasárnap pedig Vince és Artúr nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Fábián jelentése a Fabius 

nemzetséghez tartozó férfi, míg a görög–latin 
eredetű Sebestyén magasztost, felségest jelent. A 
görög eredetű Ágnes jelentése szent, tiszta, sze-
mérmes, érintetlen, szűzies, tartózkodó. A latin 
eredetű Vince jelentése győztes, míg a kelta–
angol eredetű Artúr jelentése ismeretlen.

Január 20-án történt 
1969. Bauer Sándor munkás, a Kádár-

korszak vértanúja Budapesten, a Nemzeti 
Múzeum előtt elevenen elégette magát. 

Január 20-án született 
1797. Pály Elek színész, operaénekes, 

műfordító, a magyar opera úttörője és meg-
alapítója 

1889. Sík Sándor Kossuth-díjas költő, 
irodalomtörténész, akadémikus 

1929. Faragó Vilmos József Attila-díjas 
kritikus 

Január 20-án halt meg 
1270. Boldog Özséb katolikus pap, az 

egyetlen magyar rend, a pálosok alapítója 
1993. Audrey Hepburn amerikai szí-

nésznő 
2007. Beke György József Attila-díjas író, 

Táncsics Mihály-díjas újságíró, műfordító 

helytörténeti évforduló

január 21.
40 éve hunyt el Székelyudvarhelyen dr. 

Bakk Elek orvosi szakíró. Felsőboldogfalván 
született 1899. április 13-án. Tervet készí-
tett Udvarhely fürdővárossá alakítására, 
támogatta a város művelődési mozgalmait, 
lakása írók, művészek találkozóhelye volt.

a nap vicce

A luxushajón minden este fellép egy 
bűvész. A kapitány papagája kifigyeli, és 
folyamatosan magyarázza a közönségnek: 
„Nézzék, ez egy másik kalap!”, „Miért áll a 
teljes pakli ászokból?”, A bűvész dühös, de 
a kapitánnyal nem akar ujjat húzni, eltűri 
a beszólásokat. Egyik nap a hajó léket kap, 
elsüllyed. A bűvész nagy nehezen felkapasz-
kodik egy úszó roncsdarabra. Egy idő után 
leszáll mellé a papagáj, és megszólal:

– Oké, feladom. Hová tüntetted a hajót?

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a ja-
vasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy 
szerkesztőségünk postai címére
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 
45. szám) várjuk.

*
ACsíkTerület IfjúságiTanácsaés
a Csík szeredai Tanulók Háza közös 
szervezésében lezajlott III. Hargita
MegyeiDiák-fotópályázatrabeküldött
képet Tamás Tímea (Csíkszereda) ké-
szítette. 

Megsemmisültek a Teremtés 
oszlopai?

Megsemmisülhettek  
a Te remtés oszlopai a 
Sas- ködben, legalább-

is erre engednek következtetni az 
Európai Űrügynökség (ESA) 
két csillagászati műholdjának, a 
Her schelnek és az XMM-New-
ton nak a legújabb felvételei.

Teremtés oszlopai néven vált 
ismertté az a fénykép, mely a 
6500 fényévnyire, a Kígyó-csil-
lagképben lévő Sas-köd egyik 
részletéről készült. A képet 1995. április 
1-jén Jeff Hester és Paul Scowen készítette a 
Hubble űrteleszkóp segítségével. A felvétel 
három hatalmas gázokból és porból álló fel-
hőoszlopot ábrázol. Az ESA által közreadott 
legújabb felvételek az infravörös tartomány-
ban működő Herschel-űrteleszkóp, valamint 
az XMM-Newton röntgencsillagászati mű-
hold által készített képek kombinációja.

Mint az ESA rámutat, a Sas-
köd korábbi infravörös fény-
ben történő megfigyelései már 
felvetették annak lehetőségét, 
hogy megsemmisülhettek a Te-
remtés oszlopai, az új felvételek 
alátámasztani látszanak ezt a 
feltételezést. A megfigyelések 
arra engednek következtetni, 
hogy az NGC6611 katalógus-
jelű halmaz egyik csillaga hat-
ezer évvel ezelőtt felrobbant, 

szupernóvaként lobbanva el. Ez a katakliz-
ma okozta a Teremtés oszlopainak megsem-
misülését.

A Sas-köd 6500 fényévnyire van a Föld-
től, vagyis 6500 éves késéssel „értesülünk” az 
ott lejátszódó eseményekről. Így a szupernó-
va-robbanást és a Teremtés oszlopainak meg-
semmisülését körülbelül ötszáz év múlva 
figyelhetik meg a földi csillagászok.

fotóalbum

-6
2 C̊

-7
-2 C̊

-8
2 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-7/2 -9/-1 -7/2 -8/-2

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire borult lesz az ég, és észak fe-
lől egyre többfelé várható csapadék: havas 
eső, gyenge havazás. A nyugati, délnyugati 
szél több helyen megerősödik.

Egyre inkább úgy gondolom, hogy 
az az ember folytat istennek tetsző 
életmódot, aki éjjel sokáig fennmarad, 
másnap pedig minél későbbre tolja a fel-
kelést. Minél többet kelek a korai órák-
ban, úgy érzem, hogy a korán kelés nem 
más, mint az azkéták és a szerzetesek, 
valamint a szadista pedagógusok má-
niája lehet csupán. Elgondolkodott már 
valaki azon, hogy például mi történne 
a gyermekek morális tartásával, ha az 
iskolákban nem hajnali nyolctól dél-
után kettőig tartana az oktatás, hanem 
mondjuk kilenctől háromig? Szerintem 
semmi.

Az egész rendszer nem egyéb, mint 
egy ördögi körforgás. A korán kelés csak 
korán kelést szül. Inkább toljuk el az 

időt legalább egy, de inkább két órával 
későbbre. Persze azt is megértem, hogy 
vannak olyan bohém emberek, akiknek 
már csak az esti nyolc órás sorozatot esik 
jól nézni, ezért inkább hajlandók pirka-
datkor kelni, de legyenek szívesek nem 
reggel fél nyolckor fúrni-faragni, hanem 
inkább egy kicsit olvasgassanak, sétál-
gassanak, vagy inkább reggelizzenek egy 
kiadósat (sokat lehetne mesélni ennek az 
étkezésnek a hasznosságáról is). Egy szó 
mint száz: ha mi, későn fekvők és kelők 
el tudjuk fogadni, hogy hajnali négykor 
nincs nyitva a bank sem, értsék meg, hogy 
reggel nyolckor is korán van. A megoldás 
valahol középen lehet, vagy stílszerű le-
gyek: inkább később. Mindegy, csak ne 
kelljen korán kelnem.

Hagyjatok aludni, kérlek!

      villanás n Berkeczi Zsolt

skandi
 készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A december 27–30. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszentkirályi André 
Máriának kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk, valamint egyhavi 
Hargita Népe-előfizetést nyert Kurkó András 
csíkszenttamási olvasónk-játékosunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Oláh Ibolya – Elme-
rem mondani; Szécsi Pál – Domján Edit; 
...kis híján engem talált el.

sudoku
kezdőszint

skandipályázatiszelvény 2012.január20.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.február1-jéigkellbeküldeni.

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