
Helyi politika

Három jelölt a magyar igazság? 
A jelenlegi városvezetőnek, az RMDSZ-es Bunta Leventének néppárti, valamint MPP-s 

vetélytársa is lesz a Székelyudvarhely polgármesteri tisztségéért folytatott harcban. A jelöltek 
kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. > 5. oldal
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Magyar 
útlevéllel 

Amerikába
Romániai lakcímmel, de ma-

gyar útlevéllel élvezhetek-e 
vízummentességet, amennyiben 
turistaként utazom két hétre az 
Egyesült Államokba? – 
kérdezte lapunktól Péterfi 
Emília. Olvasónk kérdésé-
re nagyon sokáig, sok helyen ke-
restük a választ.

SikerSztori

Egy keresztúri 
Vietnámban

Vajda Attila még csak harminc-
egy éves, de dolgozott már 

Hollandiában a világ egyik első 
vezetőképző szervezeténél, majd 
három évet Szingapúrban töltött 
a Deutche Post DHL-nél. Jelenleg 
Vietnám legnagyobb pénzügyi cso-
portja, az ACB befektetési társasá-
gának vezető szakembere, s 
hamarosan valamelyik pénz-
ügyi mamutcégnél lehet ve-
zérigazgató. Attila állítja, gazdasági 
szempontból Ázsiáé a jövő.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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hárman is „elfoglalnák� a polgármesteri hivatalt  fotó: baLáZS attILa

tanügyi intézkedések –
megmentik óvodáinkat?2

hargitanépe 

hatos lottó

ötös lottó

SZeRencSeSZáM: 6994627

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3396î
1 amerikai dollár USD 3,2991î
100 magyar forint hUF 1,4724ì

4Gázszivárgás
a tábor lakótelepen2A székelyudvarhelyi 

a legjobb kórház a megyében

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Alkalomhoz öltözve
Az országot sújtó hóviharok-

ra adott válaszként a kormányfő 
kiragadta a lapátot egy katona 
kezéből, és elutasítást – meg a fé-
nyezésért aggódó jármű-
tulajdonos könyörgését – 
nem tűrve maga állt neki 
kiásni egy behavazott Audi Q7-es 
terepjárót. 
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Burus János Botond



A székelyudvarhelyi kórház meg-
kapta a végleges hármas beso-
rolást a szakminisztériumtól – 
erről tájékoztatott tegnap Lukács 
Antal, az intézmény igazgatója, 
aki azt is tudatta, bár december 
31-ig meghosszabbították a kór-
házi minősítések rendezését, a 
székelyudvarhelyi intézmény so-
ron kívül kérte a megítélését. 

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

Az elbírálást a minisztérium 
szakbizottsága végezte a 
kórházunk által benyúj-

tott dokumentumok alapján, és 
megkaptuk a hármas besorolást. 
Ez megkönnyebbülés, ugyanak-
kor azt is jelzi, beérett a munkánk 
gyümölcse, hiszen egy éve ezen dol-
gozunk. Ugyanakkor azzal, hogy 
ilyen korán megkaptuk a végleges 

besorolást, időt is nyertünk, hiszen 
felkészülhetünk a kettes megpá-
lyázására – magyarázta. Az igazga-
tó majd azzal folytatta, a végleges 
besorolásnak anyagi vetületei is 
vannak: a tavalyihoz képest költség-
vetésük két százalékkal növekszik, 
sőt a szolgáltatások mutatói szerinti 
szorzók alapján ez az összeg még 
nőhet is. Ugyanakkor azt is tudják, 
hogy a kettes besorolás elnyerésé-
hez nem kis lépést kell megtennie a 
kórháznak: a kardiológiai osztályon 
állandó ügyeleti vonalat kell kiala-
kítaniuk, illetve az is a követelmé-
nyek között szerepel, hogy a kórház 
betegeinek húsz százaléka megyén 
kívüli kell, hogy legyen. 

– Már most a küszöbön ál-
lunk, hiszen tizennyolc-tizenki-
lenc százalék körül tartunk. A 
nehezebb inkább az lesz, hogy 
az elvárások szerint didaktikai 

és kutatói munkát is kell végezni 
a kettes besorolás elnyeréséhez 
– magyarázta Lukács, akinek 
minderre megoldása is van: ha az 
egészségügyi asszisztensképzőt 
főiskolai rangra emelnék, a didak-
tikai rész már meg is lenne. A ket-
tes természetesen újból növelné 
a kórház büdzséjét, illetve mivel 
ez már egyfajta egyetemi klinikai 
besorolást jelentene, a szorzók is 
másképpen alakulnának. 

– A megyében a székelyud-
varhelyi kórháznak a legjobbak 
a mutatói. A hármasnak elvből 
megfeleltünk, egyedül az onko-
lógiával volt egy kis gondunk. 
A kettes pedig azért is lenne jó, 
mert egy kicsi ösztönözné az al-
kalmazottakat, hogy szakmailag, 
viselkedéssel feleljenek meg a 
nagy kórházak szintjének – ér-
velt Lukács Antal. 

Nyolc helyett hét óvoda lesz ősz-
től Udvarhelyen, a Csicsergő és 
a Napsugár egy intézményként 
fog működni – pedagógusból, 
adminisztrációs munkatársak-
ból, sőt, igazgatóból is keve-
sebb kell: Sztojka Veronika, a 
Csicsergő napközi otthon igaz-
gatónője nyáron visszalép. Az 
intézmény – bár egyelőre nem 
tudni, milyen név alatt – azért 
fogadja a gyerekeket. 

M. L. F.

Kezd körvonalazódni, 
Székelyudvarhely ho-
gyan fog megfelelni a 

tanügyi intézmények működési 
átszervezéséről szóló központi 
intézkedésnek. Óvodák eseté-
ben az ukáz az, hogy minden 
egységben 150–160 gyereknek 
kell lennie ahhoz, hogy külön 
jogi személyiségként működ-
hessenek. Az intézkedés rossz-
kor jön, hiszen az iskolai előké-
szítő osztályok beindulásával az 
óvodákból idén a hat és hét éve-
sek, vagyis két generáció fut ki 
egyszerre. Mint tegnap Sztojka 
Veronika, a Csicsergő napkö-
zi igazgatónője tájékoztatott, 
Székelyudvarhely nyolc óvodá-
jában kettőnél lenne probléma. 
A szombatfalvi alegységgel is 
bíró Tamási Áron utcai Csicser-
gőnél 105 gyerek maradna, a 
Bethlen Gábor utcai Napsugár 
Napközi Otthonban pedig 82, 
vagyis előbbibe 45, utóbbiba 
pedig legkevesebb 58 gyerek 
kellene, hogy őszig beiratkozzon 
ahhoz, hogy külön intézmény-
ként megmaradhassanak. Ezen 
számokat jelen körülmények 
között nem lehet hozni, így – 
mint már tudattuk – az a döntés 
született, hogy összeolvad, egy 

intézmény lesz a Csicsergőből és 
a Napsugárból – egyikük jogilag 
mindenképpen megszűnik. A 
központi intézkedés felső ha-
tárt is szab: azt is kéri, hogy egy 
óvodában legtöbb nyolc csoport 
működjön, csoportonként leg-
több húsz gyerekkel. Ha ezen 
elvárásnak a Csicsergőből és 
Napsugárból újonnan létrejövő 
óvoda meg akarna felelni, a je-
lenlegi tizenhárom csoportjából 
ötöt fel kellene számolnia. 

– Tíz csoportnyi gyerek ira-
tozás nélkül is van a három épü-
letben: kettő Szombatfalván, 
három vagy négy a Tamási Áron 
utcában, illetve öt a Bethlen Gá-
bor utcában. Mivel most egye-
sültünk, lehet több csoportunk 
is. Az is meglehet, hogy tizenegy 
csoportunk lesz – magyarázta 
Sztojka Veronika, akitől azt is 
megtudtuk, minden napközi-
ben, ahol nyolcnál több csoport 
van, szűkíteni, korlátozni kell a 
beiratkozásokat. 

Nyolc helyett hét óvoda lesz 
Udvarhelyen, ám a Csicsergő 
ténylegesen nem szűnik meg, 
sőt, még azt sem tudjuk, milyen 
név alatt fog futni az új, össze-
vont óvoda, az is lehet, az egyik 
a másiknak az alegysége lesz – 
magyarázta Sztojka Veronika, 
majd azt is említette, hogy az 
átszervezés haszna – ha beszél-
hetünk ilyenről – egyelőre köz-
igazgatási jellegű: a jogi össze-
vonás eredményeként néhány 
adminisztrációs állás szűnik 
meg, például egy igazgató lesz. 

Visszalépek, amúgy is au-
gusztus 31-ig szól a mandá-
tumom, majd szeptemberben 
eldől, ki lesz az új intézmény-
vezető – jelentette Sztojka Ve-
ronika. 

A Magyar Polgári Párt szé-
kelyudvarhelyi önkormányzati 
képviselői tegnap hosszú kör-
levélben nehezményezték: Har-
gita Megye Tanácsa a 2012-es 
költségvetés összeállításakor 
kevesebb pénzt adott Székely-
udvarhelynek, mint amennyit a 
település méretei, mutatói sze-
rint megérdemelne.

M. L. F.

Mint részletezték, a város 
az idei évre 618 500 lejt 
kap megyei forrásokból, 

összehasonlításként említik, hogy 
„a hasonló nagyságrendű Csík-
szereda 933 500, a jóval kevesebb 
lélekszámú Gyergyószentmiklós 
652 500, Keresztúr 573 000, 
Szárhegy 557 500, Borszék pe-
dig 487 500 lejjel számolhat a 
megyei költségvetésből”. Arra is 

kitérnek, hogy ebben az összeg-
ben, más címszó alatt benne van 
a székelyudvarhelyi régi szemét-
telep betakarására megígért 100 
ezer euró is, így ha a teljes pénz-
összegből levonjuk a szeméttelep-
re kapott összeget, akkor 181 ezer 
lej marad, ami számításuk szerint 
nagyon kevés.

Tegnap minderre Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke la-
punk megkeresésére úgy reagált: 
Udvarhely arra kapott pénzt, ami-
re kért, és amiben megegyeztek.

– Korábban is hangsúlyoz-
tuk, hogy nem lakosságarányo-
san osztjuk el a pénzeket, hanem 
mindenkit, minden települést 
egyformán kezelünk, és beruhá-
zásokat, munkálatokat, projek-
teket támogatunk. A 618 500 
lej szép összeg – érvelt a megyei 
tanács elnöke.

közélet

Körkép

Simó Szilvia olvasónk azzal 
a kérdéssel fordult hozzánk, 
hogy mit javasolnak a gyerek-
kori hátgerincproblémákra, 
mivel mindkét gyereke ezzel 
küszködik.

Gyógytornászok és kineto-
terapeuták kellene, hogy vizsgál-
ják a gyerekeket. Létre lehetne 
hozni Udvarhelyen olyan köz-
pontokat, ahol a gyógytornászok 
megmutatnák, hogy miként kell 
helyesen ülni, mozogni, hordoz-
ni egy bizonyos súlyt a háton. 
Ennek függvényében tanulhat-
nák meg a gyerekek és a szülők 
is a hasznos mozgásgyakorlato-
kat. Erre Udvarhelyen jelenleg 
lehetőség nincs, mert csak három 

rehabilitációs intézet működik. 
Ezek sajnos annyira borsos árúak, 
hogy a legtöbb család nem enged-
heti meg magának. A Caritasnál 
működik kisgyerekek számára 
torna, de a két és tizennyolc év 
közöttiekkel senki sem foglalko-
zik. A masszázs sem a legjobb, 
kiváltképp, ha nem szakember 
végzi. Amikor a gyereknek már 
fájdalmai vannak, mindenkép-
pen szakorvoshoz kell fordulni, 
gyulladáscsökkentőkkel kezde-
ni a kezelést. A gyógytornát és 
a kinetoterápiát pontosan ilyen 
esetekre találták ki. Sokat segíte-
ne, ha megváltoztatnák annak a 
súlynak a mennyiségét, amit egy 
gyereknek hordania kell a hátán. 
Ajánlott a szülőknek a megfelelő, 

kényelmes táskák beszerzése. Az 
nagyon egészségtelen, ha a táska 
kétszer nagyobb a  gyerek hátá-
nál, a tartalma pedig a combját 
éri. Jó lenne, ha az iskolákat rá 
lehetne venni arra, hogy a torna-, 
a rajz-, és hasonló felszereléseket 
a gyerekeknek ne kelljen mindig 
magukkal cipelniük. Ameddig 
ilyen sok súlyt cipeltetnek velük, 
addig a hátgerincproblémákra 
nincs hatásos megelőző módszer. 
A szülők legfeljebb arra vigyáz-
hatnak, hogy a táska megfelelően 
legyen beállítva: a gyerek mind-
két vállán egyenlően álljon.

Dr. Orbán Sándor családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

Az orVoS VáLASzoL A gyerekkori háTgeriNCprobLéMákróL
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Megmentik óvodáinkat? 

ViTA A köLTSégVeTéSrőL

MPP: kevés pénzt kaptunk

A keTTeS beSoroLáS A CéL

A legjobb kórház a megyében

Magasabb besorolás. Több pénz, jobb betegellátás fotó: balázs attila



Körkép
társadalom

Romániai lakcímmel, de ma-
gyar útlevéllel élvezhetek-e ví-
zummentességet, amennyiben 
turistaként utazok két hétre az 
Egyesült Államokba? – kérdezte 
lapunktól Péterfi Emília. Olva-
sónk kérdésére nagyon sokáig, 
sok helyen kerestük a választ.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Dr. Zsigmond Barna Pál, 
Magyarország csíksze-
redai főkonzulja érdek-

lődésünkre kifejtette: még nem 
találkozott ilyen visszajelzéssel.

– Ez mindenképpen az ameri-

kai közigazgatási szervek gyakor-
latától függ, az állampolgár és az 
amerikai hatóságok viszonyrend-
szerét kell megvizsgálni. Minden 
állam önállóan szabályozza a be-
utazást. Hozzánk még nem érke-
zett ilyen jellegű visszajelzés – tet-
te hozzá a főkonzul.

Az Amerikai Egyesült Álla-
mok bukaresti nagykövetségén 
egy igen készséges hölgy először 
nem is értette kérdésünket, majd 
miután további három személy-
nek is elmagyaráztuk a sajátos 
helyzetet, azt a választ kaptuk, ír-
junk levelet a nagykövetség drót-
postacímére. Egy hete írtunk, vá-

lasz azóta sem érkezett, miként az 
egyesült államokbeli vízumkérdé-
sekre szakosodott bukaresti ügy-
védi irodától sem. Tegnap aztán 
Bukarestben annyiban segítettek, 
hogy közölték: próbálkozzunk az 
AEÁ magyar nagykövetségén. Az 
ügyfélszolgálatnál gondolkodás 
nélkül rávágták: persze, hogy a 
romániai lakcímmel, magyar út-
levéllel rendelkezők is vízummen-
tességet élveznek.

– Kilencven napnál nem hosz-
szabb időtartamra vízum nélkül 
utazhatnak az Egyesült Államokba. 
A vízum nélküli utazás nem vo-
natkozik azokra, akik tanulni vagy 
dolgozni szeretnének az Egyesült 
Államokban, illetve kilencven nap-
nál hosszabb időt szándékoznak ott 
tartózkodni. Ezeknek az utazóknak 
szükségük van vízumra. Ha a be-
vándorlási tisztviselőnek oka van 
azt feltételezni, hogy az utazó a Ví-
zummentességi Program keretein 
belül tanulni, illetve dolgozni fog, 

vagy kilencven napnál hosszabb 
időt fog kint tartózkodni, megta-
gadhatja a belépést – közölték a bu-
dapesti nagykövetségen, hozzátéve: 
a vízummentességhez egy sor felté-
telnek kell megfelelni.

A legfontosabb, hogy az utazó-
nak elektronikus chipet tartalma-
zó, bordó borítójú útlevele legyen, 
az lényegtelen, hogy a chip tartal-

maz-e ujjlenyomatot. Rendelkezni 
kell a vissza-, illetve továbbutazásra 
érvényes jeggyel, valamint a Bel-
biztonsági Minisztérium érvényes 
engedélyével, melynek beszerzé-
se összesen 14 dollárt kóstál. Az 
érdeklődők további információ-
kat a http://hungarian.hungary.
usembassy.gov/index.html címen 
találhatnak.

VízummEntEsEn a tEngEREntúlRa

Magyar útlevéllel 
Amerikába
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útlevélkérelmi eljárás

A magyar útlevélkérelem benyújtásához szükséges iratok: érvényes sze-
mélyazonossági igazolvány (román vagy magyar), magyar honosítási ok-
irat. Fizetendő díjak: 18–70 év közöttiek részére a tízéves útlevél értéke 
66, az ötévesé 45 euró, a 18 év alatti, illetve a 70 év felettiek esetében 28 
euró. A fizetés készpénzzel vagy banki átutalással történik (Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának OTP-nél vezetett eurós bankszámlájára). 
A befizetés és a kapott programálási időpont ugyanabban a naptári hó-
napban kell, hogy legyen. A kiskorúak esetében a szülők jelenléte szük-
séges, amennyiben ez nem lehetséges, tájékoztatni kell a főkonzulátust. A 
tizenkét év alatti gyerek megjelenése nem kötelező, de szükséges róla egy 
fénykép. Időpont foglalási telefonszám: 0366–087001.

Vízummentesség: az ujjlenyomat hiánya nem kizáró ok fotó: erdon.ro 

Nem szokásom a politikusok öltözékét elemezni, régebb 
még volt rá kedvem, de mostanában már a mimikájukat sem 
figyelem egy-egy parlamenti közvetítés, sajtókonferencia vagy 
stúdióbeszélgetés alatt. A legtöbb gyakran szereplő politikuson 
választottam magamnak egy helyet, valahol a nyakkendőtű és 
a Windsor- vagy a Szent András-csomó (ti. valamiért a par-
lamentben ilyenre sikk hurkolni a kravátlit) között, azt bámu-
lom, miközben hallgatom a nyilatkozatokat. Van azonban a 
politikusok ruhatárának egy eleme, amit mindig is kifejezetten 
rühelltem: ez a természetikatasztrófa-ancúg. Képes vagyok kö-
römrágósra idegesíteni magam miatta, szerencsémre – amint 
a neve is mutatja – az összeállítás viszonylag ritkán kerül elő. 
Kettő plusz egy szett van belőle, első az árvizekhez/erdőtüzek-
hez, egy másik a hóviharokhoz. A harmadik a helikopter, de 
ez – mint a legexkluzívabb – jobbára csak volt hajóskapitányok 
debaréjában fordul elő. 

A katasztrófa-szettek miatt PR-menedzserlányok járkál-
nak kisírt szemmel, személyi tanácsadók kezdnek el reggel, 
borotválatlanul felesezni, kampányfőnökök tesznek erőszakot 
magukon. Ez a dekonstruált ruházat ugyanis – na jó, a heli-
kopter kivétel – kötelező módon idétlenül kell fessen a természeti 
katasztrófát vizitáló politikuson. Nem véletlenül: bár már négy 
napja folyik ki az árvíz a híradóból, mégis azt az üzenetet kell 
célba juttatnia, hogy a politikus csapot-papot hátrahagyva sie-
tett a helyszínre embertársait menteni, rendesen felöltözni sem 
volt ideje, különben is, enkezével (limuzinnal) jött segítséget 

nyújtani, s emiatt a rosszul öltözöttség ódiumát sem átallja. A 
katasztrófa-ruházat nem operál a bürokrata nyakkendővel, 
a sokkal rambósabb kigombolt ingnyakat preferálja. A zakót 
a klasszikus irányzatban zöld (katonaira hajazó) kötött pu-
lóver helyettesíti, fiatalabb, veseproblémákkal nem küszködő 
politikusok ezt akár hanyagolhatják is, az ingujj feltűrésének 
feltétele mellett. Fontos nyári-őszi kiegészítő a gumicsizma (ha 
megfigyelik, mindig vadonatúj), ebbe térden alul be kell gyűrni 
az öltönynadrág szárát. Télen a szokásos félcipő is jó, a fordított 
pszichológia alapján. Ebben az öltözékben aztán a politikus 
felpakolhatja az improvizált árvízvédelmi gátra a híranyaghoz 
szükséges számú homokzsákot, utasításokat adhat a magukban 
faszjankózó katasztrófaelhárítóknak, mentőknek, katonáknak, 
esetenként kilapátolhat a hóból egy elakadt gépkocsit. 

Mivel alkalmas árvíz épp nem volt, utóbbival foglalatosko-
dott tegnap délután az A1-es autósztrádán Emil Boc. Miután 
napok óta narancssárga riasztás van érvényben a megyék több-

ségében, használhatatlan az A1-es és az A2-es pálya, 25 ország-
út és 80 megyei út, késnek a repülők és elakadnak a vonatok, fák 
dőlnek ki, kocsik százai maradnak a hófúvásban, a mentők sem 
tudnak közlekedni, 200 helység maradt áramellátás nélkül, 718 
iskolát zártak be, kivezényelték a katonaságot és a tankokat, sőt 
tegnap már a havazással összeköthető halálesetek is történtek, 
az országot sújtó hóviharokra adott válaszként a kormányfő 
kiragadta a lapátot egy katona kezéből, és elutasítást – meg a 
fényezésért aggódó járműtulajdonos könyörgését – nem tűrve 
maga állt neki kiásni egy behavazott Audi Q7-es terepjárót. 
Először megkérdezte a riporterektől, látják-e, milyen jól rááll a 
keze a lapátnyélre, majd kijelentette: bár se kesztyűje, se sapkája 
nincs, nem fázik, mert – idézem – ez a fázás eltörpülne azok 
fázása mellett, akik órák óta kuporognak a hóesésben elakadt 
autóikban.

Részben akár értékelendő is lehet a kormányfő performansza. 
Igaz, el tudok képzelni olyan vészforgatókönyvet is, amelyben 
nem lapátol, hanem – a föld fenekéből is pénzt kerítve – alá-
ír mondjuk bár öt nagy kapacitású, Fendt, Kahlbacher, Volvo 
vagy egyéb gyártmányú hóeke megvásárlására szóló szerződést. 
Ilyen, akár 15-20 000 lóerős monstrumok takarítják ugyanis 
a norvég, svéd, amerikai sztrádákat, meglepő eredményességgel. 
Igaz, egy tollat nem lehet olyan látványosan forgatni, mint egy 
hólapátot. 

Alkalomhoz öltözve
        NézőpoNt n Burus János Botond



Vajda Attila még csak harminc-
egy éves, de dolgozott már 
Hollandiában a világ egyik első 
vezetőképző szervezeténél, 
majd három évet Szingapúrban 
töltött a Deutche Post DHL-nél. 
Jelenleg Vietnám legnagyobb 
pénzügyi csoportja, az ACB be-
fektetési társaságának vezető 
szakembere, s hamarosan va-
lamelyik pénzügyi mamutcég-
nél lehet vezérigazgató. Attila 
állítja, gazdasági szempontból 
Ázsiáé a jövő.

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

Vajda Attila eddigi életútja 
egyértelmű sikertörténet, 
Udvarhelyszékről nézve 

pedig akár azt is mondhatnánk: 
mese. Mese, mert arról szól, a 
mezővárosi fiatalember hogyan 
boldogul a nagyvilágban, hogyan 
lesz egy keresztúri közgazdászból 
a Vietnám legnagyobb pénzügyi 
csoportjához tartozó befektetési 
társaság vezető szakembere. Tör-
ténete a jó képességek, tehetség és 
véletlen szerencsés találkozásáról 
is szól. 

A székelykeresztúri Orbán 
Balázs Gimnázium elvégzése után 
Nagyváradon tanult közgazda-
ságtant – itt került kapcsolatba 
az AIESEC-el, a világ harmadik 
legnagyobb nonprofit szervezeté-
vel, mely egyedülálló módon kap-
csolja össze a hallgatói és vállalati 
oldalt diákcsere- és vezetőképző 
programok segítségével. 2003-
ban a szervezet országos alelnö-
ke lett, Bukarestbe költözött, és 
a legeredményesebb nemzetközi 
vezetőképző szervezetnél az el-
adásért, marketingért volt felelős. 
A román fővárosból Hollandiába 
vezetett az útja, ahol az AIESEC 
globális brand menedzsere lett, 
egy tizennyolc fős csapat tag-
jaként koordinálta a szervezet 
kilencvenegy országra kiterjedő 
tevékenységét.

Vietnámi barátnője 
most látott havat
– Az AIESEC-et számos 

multinacionális cég pénzeli, mert 
sok „hasznos” embert „állítanak” 
nekik elő. Miután lejárt a man-
dátumom, az egyik partneréhez, 
a Deutche Post DHL-hez igazol-

tam át, s 2005-ben Szingapúrba 
költöztem – mesélte Vajda Attila. 
Három év múlva Vietnám, Ho 
Chi Minh lett élete következő 
állomása. Itt az ACB, az ország 
legnagyobb pénzügyi csoportjá-
nak befektetési társaságánál, az 
ACB Securities-nél lett eladási, 
kapcsolattartási vezető szakem-
ber. Fő munkaköre meggyőzni 
az intézményes külföldi befek-
tetőket, bankokat, kereskedelmi 
társaságokat, hogy Vietnámban 
gondolkodjanak. Az ázsiai pénz-
ügyi mamutnál előléptetésén 
gondolkodnak, mint megjegyez-
te, „ha a juttatási csomagban meg 
tudunk egyezni, akkor igazgató 
leszek”. Amúgy hosszú távú céljai 
között is ez szerepel: vezérigazga-
tó, vezető lenni egy multinacio-
nális cégnél, akár az ACB-nél is 
nagyobbnál. 

– Akár egy másik cég is szóba 
jöhet, hisz ha az ember rendelkezik 
általános menedzsmenti és nemzet-
közi tapasztalattal, önéletrajzában 

olyan adatok szerepelnek, hogy 
menedzselt már egy száz-kétszáz 
fős csapatot, illetve tevékenysége 
növekedésmenedzsmentről szól, 
vagyis egy adott cégnél munkájá-
nak köszönhetően például meg-
háromszorozódott a jövedelem, 

pénzügyi növekedés volt, akkor 
bármilyen vállalkozást el tud vezet-
ni, és bármilyen vállalkozást rá is 
bíznak. Természetesen változásme-
nedzsment tapasztalata is kell, hogy 
legyen – sorolta Vajda egy topme-
nedzser ismérveit. Talán felesleges 
is említeni, hogy az angol az üzleti 
nyelv, ő is ezt uralja, a többi nyelvet 
pedig, amelyikekkel „kalandozásai” 
során találkozott, esetleg csak kony-
hai szinten beszéli. Ettől függetlenül 
– azt mondja – jól berendezkedett 
Vietnámban, Ho Chi Minh-ben, 
ahol egy húsz-harminc fős magyar 
közösség, tanárok, pilóták, külön-
böző foglalkozásúak jelentik a ba-
ráti társaságot. Vietnámi barátnője 
van, haza is vele jött – a lány először 
látott életében havat. 

– Ha az egyetem által diktált 
utat jártam volna, biztos nem 
tartanék itt. Egyelőre nem gon-
dolkodom azon, hogy hazaköl-
tözzek, de sohasem lehet tudni. 
Nagy a mobilitásom, sokkal más-
képpen látok rá a világra, mintha 
itthon maradtam volna. 

Attilát béréről is kérdeztük. 
Nem kívánt válaszolni, mindössze 
annyit közölt, banki ágazatban vi-
lágszinten nagyjából egységesek a 
bérek. Ázsiában valamivel kisebb 
az alapbér, ám egy-egy sikeres mű-
velet után nagyobb a jutalomösz-
szeg, vagyis arra sarkallnak min-
denkit, hogy dolgozzon. 

„Európa alszik, 
Ázsia megy előre”
– Európa alszik, Amerika meg 

tehetetlen, mindkettőben pedig 
csak a jóléti társadalom és gazda-
ság körülményei között tudnak 
gondolkodni, azt az állapotot 
igyekszenek mindenképpen fenn-
tartani. Emiatt passzívak, nem 
akarnak radikálisabb változáso-
kat, inkább befelé fordultak – 
magyarázta Attila a világgazdaság 
helyzetét, Ázsia szerepét firtató 
kérdésünkre. Szerinte Ázsia megy 
előre, mint a gyorsvonat. 

– Miközben Bukarestben el 
vannak ájulva, hogy egy bank mi-
lyen jó ütemben épít egy székhelyet, 
Vietnámban hatvankilenc emeletes 
tornyok nőnek ki a semmiből, tete-
jükön helikopter-leszálló pályával. 
Ott a fejlődés ritmusa, mértéke 
teljesen más. Itt mindenki azt gon-
dolja, hogy Vietnámban még hábo-

rús helyzet van, az emberek pedig 
kunyhókban élnek. Eközben a vi-
etnámi tőzsde forgalma messze na-
gyobb a bukarestiénél, tíz év múlva 
pedig az ötszöröse lesz – részletezte 
Vajda Attila, majd azt is hozzátet-
te, hogy Ázsiában azt sem tudják, 
hogy létezik Románia vagy Ma-
gyarország. Egyedül a hollandokról 
és a németekről tudnak, mert ez a 
két ország tett annak érdekében, 
hogy ismertekké váljanak. Vajda 
szerint a romániai pénzügyi piac is 
fejletlen, illetve még az sem tuda-
tosult teljesen bennünk, hogy gaz-
dasági szinten most már összeér a 
világ: ha Vietnámban száz dollárért 
elkészítik azt a terméket, amelyiket 
nálunk háromszáz-ért csinálnának 
meg, a multinacionális cég biztosan 
oda fogja vinni a gyárát. 

– Jó példa a Nokia esete. Ko-
lozsváron bezárt, Vietnámban 
pedig nyitott egy gyárat. Itthon 
viszont senki nem kezdett el gon-
dolkodni, jó, nem gyártunk tele-
font, ám mi mást tudnánk?

Vajda úgy gondolja, egy ország 
esetében nem butaság a tíz-tizen-
öt éves terv, hisz akkor tudják, mi 
kell, és mikor érik el azt. 

– Ázsiában az állam is be-
száll a magáncégek mellé, segíti 
őket, így szinte minden ország 
megtalálta azt a terméket vagy 
szolgáltatást, amellyel globális 
szereplővé válhatott. Romániá-
nak is ez kellene, de csak olyan 
területeken lehet sikere, ame-
lyekhez kreativitás, innováció 
kell. Termelésben nem rúgha-
tunk labdába, hisz olcsó a mun-
kaerő, gyártási technológiában 
sem, mert hat hónap múlva 
már Ázsia is lemásolta az adott 
gépsort, így csak a kreativitás 
marad, Ázsiában ugyanis abból 
nem sok van. 

Vajda szerint a soroltak miatt 
nem Európa és nem is Amerika 
fog az elkövetkezőkben a világ 
fejlődéséhez hozzájárulni, ha-
nem a fejlődő országok, Brazília, 
Oroszország, Kína, India vagy In-
donézia, illetve Afrika, ahol Kína 
elképesztő ütemben vásárolja fel a 
nyersanyagdús területeket. 

– Ha nyugaton nem lesz ra-
dikális szemléletváltás, gazdasá-
gi szempontból mindenképpen 
Ázsiáé a jövő – summázott Vajda 
Attila.

4. oldal |  2012. január 27., péntek

SikerSztori

Egy keresztúri fiú vietnámi története

Vajda szerint a soroltak 
miatt nem Európa és 
nem is Amerika fog az 
elkövetkezőkben a vi-
lág fejlődéséhez hozzá-
járulni, hanem a fejlő-
dő országok, Bra-zília, 
Oroszország, Kína, 
India vagy Indoné-
zia, illetve Afrika, 
ahol Kína elképesztő 
ütemben vásárolja fel a 
nyersanyag-dús terüle-
teket. 

> Darabonttallérok készültek. A 
Haáz Rezső, valamint a Molnár István 
múzeum közreműködésével, 17. századi 
mintára elkészültek az első darabonttal-
lérok. Pünkösdtől lehet beszerezni eze-
ket a Tourinfo-irodában, darabonként 
35 lejért. A tallérok tulajdonosai több 
mint ötven helyi boltban, szálláshelyen, 
vendéglátóipari egységben részesülnek 
öt százalékos kedvezményben. A tallérok 
spiáterből, más néven zamakból készül-
tek, ami cink, alumínium és magnézium 
ötvözete, kismértékű rézadagolással. Ere-
detijük a numizmatikai tárlat részeként a 
Haáz Rezső Múzeumban tekinthető meg.

> Gázszivárgás a Tábor lakótele-
pen. A Függetlenség utca 3 számú tömb-
ház előtt tegnap délelőtt gázszivárgást ész-
leltek az időszakos ellenőrzés során. Mihai 
Predulescu, a gázszolgálltató vállalat Ma-
ros megyei (ide tartozik Hargita megye 
is) sajtóreferense tájékoztatta a Hargita 
Népe Udvarhelyt, az ellenőrzéseket azért 
végezték, hogy semmiféle probléma ne 
adódjon a szolgáltatásban. Információi 
szerint a tegnapi szivárgás miatt nem kel-
lett felfüggeszteni a szolgáltatást, ezért 
egyetlen környékbeli lakó sem maradt gáz 
nélkül. A délutáni órákban láttak hozzá a 
karbantartási munkálatok befejezéséhez. hí

rf
ol

ya
m

Vajda Attila állítja, Vietnám nagy léptekkel fejlődik fotó: családi album 

Interjú



A jelenlegi városvezetőnek, 
az RMDSZ-es Bunta Leventé-
nek néppárti, valamint MPP-s 
vetélytársa is lesz a Székely-
udvarhely polgármesteri tiszt-
ségéért folytatott harcban. A 
jelöltek kilétét egyelőre nem 
hozták nyilvánosságra.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Üdvözli az Alkotmánybíróság 
döntését az Erdélyi Magyar 
Néppárt székelyudvarhelyi 

szervezete. Dr. Zakariás Zoltán el-
nök úgy véli, a külön-külön meg-
szervezendő helyhatósági, illetve 
parlamenti választások jobban meg-
felelnek a demokrácia alapelveinek.

– A júniusi helyhatósági 
választásokon a parlamenti be-
jutás kényszere nélkül dönthe-
tik el a választók, hogy milyen 
politikai irányt követnének a 
jövőben – mondja Zakariás, 
hozzátéve: az EMNP saját pol-
gármester- és tanácsosjelölteket 
állít Székelyudvarhelyen, arról 
azonban nem kívánt nyilatkoz-
ni, hogy kiket.

A néppárthoz hasonlóan a 
Magyar Polgári Pártnál is örültek 
az alkotmánybírósági döntésnek. 
Molnár Miklós sajtószóvivő azt 
mondja, ők már a kormány fele-
lősségvállalása után jelezték a tör-
vény alkotmányellenességét.

– Újfent bebizonyosodott, 
hogy az RMDSZ pozíciói 

megtartásáért mindenre ké-
pes – jelentette ki a Hargita 
Népe Udvarhelynek Molnár. A 
székelyudvarhelyi városi taná-
csos állítja: az MPP felkészült 
a választásokra. A polgáriak 
egyébként fenntartják a tavaly 
augusztusban Marosvásárhelyen 
hozott döntésüket, továbbra is 
várják a néppártiak csatlako-
zását a nemzeti jobboldalhoz, 
hogy „kiakalulhasson az MPP, 
SZNT, EMNP pillér”.

– Ez azért is fontos lenne, hogy 
végre leváltsuk az RMDSZ bal-
oldali, ciános politikáját. Hogy 
indítunk-e polgármesterjelöltet 
Székelyudvarhelyen? Természe-
tesen igen – jelentette ki Mol-
nár.

A Magyar Táncművészek Szö-
vetsége január 23-i közgyűlé-
sén több határon túli társulatot 
is felvett tagságába, köztük 
az Udvarhely Táncműhelyt is. 
Miklós Levente, a táncműhely 
igazgatója szerint a tagságnak 
köszönhetően jobban bele tud-
nak majd szólni a táncos szak-
mát érintő döntésekbe.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A hivatásos együtteseket, 
alkotó- és előadóművé-
szeket, oktatási intéz-

ményeket és kutatókat tömörí-
tő szakmai szervezet, a Magyar 
Táncművészek Szövetsége fel-
kérte a pozsonyi, valamint az öt 
erdélyi hivatásos táncegyüttest, 
hogy mint határon túli együt-
tesek legyenek tagjai a magyar 
táncszövetségnek. A felkérésnek 
eleget téve a hétfői közgyűléen 
a székelyudvarhelyi Udvarhely 
Táncműhely, a csíkszeredai 
Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes, a sepsiszentgyörgyi Há-
romszék Táncegyüttes, a Maros-
vásárhelyi Maros Táncegyüttes, a 
Nagyvárad Táncegyüttes és a po-
zsonyi Ifjú Szívek Táncszínház is a 
Magyar Táncművészek Szövetsé-
gének rendes tagjává vált.

– Egy régebbi adósságukat tör-
lesztették a felkérés által, ugyanis a 
hasonló művészeti ágakban, mint 
például a szépirodalomban, vagy a 
képzőművészetben már rég tagjai 

a határon túliak az ilyen szövet-
ségeknek. Ezért mindenképpen 
örvendetes dolog, hogy a határon 
túli táncosokat is felkérték a tag-
ságra – fogalmazott Miklós Le-
vente, az Udvarhely Táncműhely 
vezetője.

Az igazgató szerint a tagság 
hasznos, főként a más együttesek-
kel való kapcsolattartásban bírhat 
nagy jelentőséggel, de ugyanak-
kor ez egyfajta elismerés is. Azzal, 
hogy részesei lettek a magyaror-
szági táncszakmának, azt remélik, 
hogy a továbbiakban több lehető-
ségük nyílik akár az anyaországi 
fellépésekre is.

BővüLT A MAgyAr TáncMűvéSzek SzöveTSége

Az udvarhelyiek is 
alakítják a táncos szakmát

HeLyi PoLiTikA

Három jelölt a magyar igazság?
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ZenglitZky andrás, 

77 éves, nyugdíjas

A HéT kérdéSe  eLégedeTTek Az UTAk, járdák HóTeLTAkAríTáSávAL?

Egyáltalán nem 
vagyok megelégedve 
azzal, ahogyan taka-
rítják a járdákat és az 
utakat. Annak ellené-
re, hogy pénzbírsággal 
fenyegetőznek, senki 
sem ijed meg tőle. Saj-
nos vannak olyan em-
berek, akik ősszel sem 
takarítják el a lehullott 
leveleket és most sem 
takarítja meg a járdát.

Ha értékelni kel-
lene, akkor közepes 
minősítést adnék. 
Aki ezzel foglalkozik, 
az jobban is megtaka-
ríthatná a járdákat is, 
meg az utakat is. Gya-
log is, meg autóval is 
csúszkálunk. Komoly 
büntetéseket kellene 
kiróni azokra, akik 
nem végzik el rende-
sen a munkájukat.

ráduly levente, 

18 éves, diák

Nem vagyok meg-
elégedve. Jobban is 
meg takaríthatnák 
például a járdákat. 
Mondjuk nem tudom, 
hogyan lehetne ráven-
ni az embereket. Ki 
kellene találni valami 
jó  ösztönző módszert, 
viszont a nagy bünte-
téseket nem tartom 
jónak, mivel minden-
kinek kevés a pénze.

Magyari lenke, 

62 éves, nyugdíjas

Félig-meddig va-
gyok csak megeléged-
ve, ugyanis most ép-
pen járhatóak az utak, 
de nem mindig van ez 
így. Naponta járkálok 
a városban, és sajnos 
nehezen lehet haladni. 
Nemcsak a havazás, 
hanem az ilyenkor 
járdán parkoló autók  
sem könnyítik meg a 
helyzetet.

salat antal, 

79 éves, nyugdíjas

> Ittasan balesetezett. Az útviszo-
nyokat figyelmen kívül hagyva ka-
punak ütközött egy gyorshajtó sofőr 
Máréfalván. T. M. január 25-én 22 óra 
előtt nem sokkal elveszítette uralmát 
az autója felett. Egy bal kanyarban el-
hagyta az úttestet, nekiütközött egy 
villanyoszlopnak, utána a 66-os ház-
szám kapujának, de csak a 68-as ház 
kerítése tudta megállítani. A sofőr 
nem szenvedett testi sérüléseket, de az 
anyagi kár jelentős. Ittas vezetés miatt 
eljárás indult ellene, mivel leheletében 
0,69 mg/l alkoholt mutatott ki a mé-
rőműszer.

> Megérkezett az iskolabútor. Ja-
nuár 25-én megérkezett az a több iskolára 
elegendő iskolabútor, amit Székelyvarság 
kapott ajándékba Stockholmból. A szállít-
mányt hozó teherautó a havas utak miatt 
egy kis időre elakadt Székelyudvarhelyen, 
de sikeresen megérkezett a helyszínre. Ta-
más Ernő varsági polgármester lapunknak 
elmondta, hogy a bútorokat a polgármes-
teri hivatal melletti iskola tornatermébe 
vitték, most veszik leltárba őket. Várható-
an jövő hét elején döntik el, hogy a község 
négy iskolája egyenként mennyi bútort 
kap. Mint korábban tudósítottunk, az 
Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapít-

ványnak köszönhetően iroda- és osztály-
bútorokat, tizenöt, egyenként ötméteres 
táblát, illetve szertári felszereléseket kap-
tak adományba. Tegnap délig 4897 euró 

gyűlt össze az alapítvány jóvoltából, ame-
lyet az útiköltségre fordítanak. Ez projekt 
tervezett összköltségének kilencvenhat 
százaléka. hí

rf
ol

ya
m

Dr. Zakariás Zoltán. Új politikai irányelvet követnek fotó: baláZs attila
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Székelyudvarhely megtette az 
első lépést azon az úton, 
amely a fenntartható fejlődés 
és energiagazdálkodás terén 
nem csak országos, de akár 
európai szinten is példaérté-
kű várossá teszi. Szeptem-
berre kész lehet a város ak-
cióterve.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az elmúlt négy hónap-
ban Székelyudvarhelyen 
zajlott az országban 

elsőként a BEAM 21 nemzet-
közi projekt keretében szerve-
zett képzéssorozat, amelynek fő 
célkitűzése az európai városok 
széndioxid-kibocsátásának csök-
kentése és az energiahatékonyság 
növelése – árulta el dr. Hajdu 

Zoltán programfelelős, aki teg-
nap délben a polgármesteri hiva-
tal tanácstermében átadta az ok-
leveleket a tanfolyamot sikeresen 
elvégző öt városi tanácsosnak és 
ugyanannyi köztisztviselőnek.

Bunta Levente polgármester 
köszönetet mondott az udvarhe-
lyi civil szervezeteknek, alapítvá-
nyoknak, amelyek hozzájárultak 
a képzés kiteljesedéséhez.

– Egy élhető, intelligens várost 
szeretnék, és  már egy éve megfo-
galmazódott bennem a gondolat, 
hogy ennek kialakításáért érde-
mes többet is tenni. Most már tu-
dom, kik azok az emberek, akikre 
ebben számíthatok – mondta a 
városvezető.

A program következő része 
egy fenntartható energia akció-
terv kidolgozása Székelyudvarhely 

számára, mely a képzést elvégzők 
részvételével létrehozott mun-
kacsoport feladata lesz. A terv 
olyan területeket érint, mint 
a közlekedés, területrendezés, 
energiatermelés és -szolgáltatás, a 
zöld közbeszerzés és az alacsony 
energiaigényű építkezés. Hajdu 
Zoltán programfelelős szerint 
jövő ilyenkor már akcióterve le-
het Udvarhelynek, Bunta Levente 
polgármester azonban szeretné, 
hogy ez már idén szeptemberre 
elkészüljön.

– Felmerült, hogy miért nem 
veszünk részt a Románia Zöld Fő-
városa versenyben. Egyrészt nem 
is tudtunk róla, másrészt nem is 
ez a fontos nekünk, hanem az, 
hogy magunkért, a lakosságért 
mit tudunk tenni – mondta a 
polgármester.
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a hargita népe heti kulturális melléklete

[Végül hazaérkeztem – 8. oldal] n [Bárka-díj Fekete Vincének – 9. oldal] 

Péter Albert tanár, táncoktató, 
a tánchagyományok kutatója tegnap volt 

80 éves. Életpályája Udvarhelyszéktől 
Háromszékig ível. 

Az alábbiakban gyermek- és iskoláskori 
éveiről, a Székre való átgyalogolásról, 
négy évtizedes munkájáról számol be, 
Székedy Ferenc kérdéseire válaszolva. 

Aranykulaccsal 
a tiszta forrásból
– Kedves tanár úr, Isten éltesse sokáig! Először is arra ké-

rem, meséljen a gyermekkoráról…

– 1932. január 26-án születtem Mátisfalván, majd két évre 
rá szüleim hazaköltöztek Bögözbe. Ebben a Nagy-Küküllő 
menti községben nőttem fel, itt jártam iskolába, itt ismer-
kedtem meg a székely népi kultúra alapjaival. Gyermekként 
jelen voltam minden olyan összejövetelen, ahol táncoltak, 
énekeltek, játszottak a „nagyok”. Mivel három nővérem 
volt, elég gyakran került sor arra, hogy a mi csűrünkben 
vagy udvarunkon gyűljenek össze a legények és leányok. 
Ezeken az összejöveteleken rendszerint táncoltak, énekel-
tek és különböző népi játékokat játszottak. Télen a fonót is 
több alkalommal nálunk tartották. Ilyenkor nagy élvezet-
tel néztem, ahogy játszanak, énekelnek és táncolnak a fiúk, 
leányok. Nagyobb koromban, persze, én is bekapcsolód-
tam a játékokba és a táncba.

– Mikor jött az elhatározás, hogy mélyebben foglakozzon 
a tánccal és a székely népköltészettel? 

– Vasárnaponként a művelődési otthonban táncdél-
utánokat tartottak a gyermekek számára. Nővéreim este 
mentek a bálba, néha elvittek engem is, ahol lenyűgözött 
a falusi ifjúság tánctudása és táncszeretete. Ekkor született 
meg bennem az elhatározás, hogy felnőttkoromban mé-
lyebben megismerkedjem a székely nép hagyományaival, 
táncaival, dalaival, és mint falusi tanító a népköltészet eme 
ágát másokkal is megismertessem.

– Ezért íratták a tanítóképzőbe?...

– Valóban, 1945-ben beírattak a székelykeresztúri ta-
nítóképzőbe. Osztályunk 80 százalékban falusi gyerme-
kekből állt, így nem volt nehéz zenekart, tánccsoportot 
alakítani. Szerencsénk is volt, mert 1948-ban a képzőbe 
helyezték Haáz Sándor tanár urat rajzot tanítani. A rajz 
mellett azonnal hozzáfogott a tánccsoport tanításához. 
Együtt jártuk a környékbeli falvakat, gyűjtöttünk, majd 
a betanult táncokból, énekekből előadásokat tartottunk a 
városban és a környező falvakban.

– Mikor befejezte a keresztúri képzőt, elment tanítani 
vagy tovább folytatta a tanulást? 

– A tanítóképző befejezése után a kolozsvári Bolyai Tu-
dományegyetem filológia karán folytattam tanulmányai mat. 
Újból szerencsém volt, hiszen az egyetemnek nagyszerű tánc-
csoportja, zenekara és énekkara volt. A tánccsoportot Dombi 
Imre, majd Domokos István vezette. Egyetemi éveim alatt 
sikerült megismerkednem más tájegységek (Kalotaszeg, Me-
zőség, Bihar) táncaival és dalaival. Nemcsak Kolozsváron, ha-
nem a környék városaiban és falvaiban is felléptünk.

folytatás a 10. oldalon

z utóbbi négy évnek a Himnusz születését ün-
neplő rendezvényeiből kitetszik, hogy mi, gyer-
gyóiak ragaszkodunk identitásunkat hordozó 
embereinkhez. Ezt igazolja az idén kiosztott díj 

is, amit az évtizedekkel ezelőtt még aktív Koszták zenekara 
kapta. A kis csapat mára már inkább emlékeiből él, megfo-
gyatkozott egészségük már nem engedi együtt zenélni.

Nemcsak a csomafalviak érzékenyültek el, a Magyar Kul-
túra Napján szervezett díjátadó gálán, hanem mindazok, 
akik egyszer is hallhatták a Koszták zenekarát fénykoruk-
ban zenélni.

A jelenleg 72 éves Koszta István, a 60 éves Vencel és az 
ünnepi alkalomra már eljönni sem tudó 81 éves Mihály ké-
pezték a zenekar lelkét. A fél évszázados múltú zenekarhoz 
időközben többen is csatlakoztak, mint Kalányos Péter, 
Balla Márton, Oláh József, Kosztándi Pál, Bartalis Ferenc, 
Csata András és Korpos József.

A hegedűt, harmonikát, nagybőgőt, cimbalmot, cite-
rát könnyedén kezelő Koszta-testvérek mindig a helyzet 
diktálta hangszeren játszottak.

István gyermekkorában finom erezetű deszkalapokat 
válogatott össze, majd bicskával addig „peszterkedett, míg 
valami hegedűformacska lett belőle” – mesélte Vencel. Sok-
szor nyakleves volt az ára az alkotásba belefeledkezésnek:

„– Järe ënni!
– Most näm mënyëk!
 (később) – Is’ván, järe az asztalhoz!
– Minnyá!
Osztán harmadszor mán loccsant ës…”

Amikor acélhúrokkal is felszerelte, a kántor – elismerése 
jeléül – megtanította a hegedűfogásokra. „Előbb az udvaron 
cincogtattunk én ës, bätyäm ës.” Később a nagyobb testvér 
tekintélye a kisebbet is magával vihette. Ez volt ám az igazi 
fizetség, amikor a 10-12 éves legényke kedvére húzhatta a szép 
leányoknak, „akiknek män katonaszertőjök vo’t”. Arra a kér-
désre, hogy mit játszottak, az mondták: „Mű olyan minden-
evők vótunk, amit kértek, azt húztunk. A legtöbbet csárdást, 
régi magyar ënekekët, de tangót ës, käringőt ës, polkát ës.” 
A nem hagyományos zenét bakelitlemezek hallgatása után 
addig-addig próbálgatták, amíg ember elé lehetett állni vele. 
„Këllëtt fejlejszük magunkot, hogy tuggyunk odaalakulni” – 
magyarázták magától értetődő természetességgel.

Zenekaruk sikeréért, a cimbalmot saját pénzükön vet-
ték. Egyikük sem ismerte a kottát, a szolfézst, mégsem hiá-
nyoztak a falu és a medence fonóiból, báljaiból, éjjelizené-
iről, regrutabúcsúztatóiról, katonabáljairól, leánykérőiről, 
esküvőiről, névnapozásairól, de még a Bukaresttől Buda-
pestig terjedő fesztiválokról sem. „Annyit zenéltünk, hogy 
mással nem is tudtunk foglalkozni.”

„Kényes helyekre is műnköt hittak, mert mi szépen 
mozsikáltunk. Csak böjtbe vo’t egy kicsi nyugalmunk, 
olyankor szigorúan nem mozsikáltunk” – emlékeztek visz-
sza fénykorukra ars poetica-értékű megfogalmazással. 

Évente 140-150 fellépésen játszottak mindenekelőtt 
népzenét, de húztak tangót, keringőt, polkát, amit éppen 
kért a nagyérdemű publikum. 

folytatás a 10. oldalon

Kisné Portik Irén

Népi zenekar kapta idén a Gyergyói Magyar Kultúráért díjat. Nem véletlenül,
mert vidékünkön manapság egyre ritkábbak a hagyományos zenét hagyományos 

hangszereken játszó bandák. Az alábbiakban a csomafalvi Koszták zenekarát
méltató írások olvashatók.

Mementó 
a hagyományos értékrend alkonyán

A
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rtem gyerekkoromban annak a társadalomnak a 
végét, mely még egyetlen nagy faluközösségben 
működött. Már nem volt a régi, a rendtartó, az 
egyenlő felekként szerződő, falutörvényeket élet-

re hívó szabad székelyeké. De közösség volt, egymásra figyeltek 
az emberek, még akkor is, ha faluközi gyerekekként kutya köte-
lességünk volt összeverekedni a szászfalusi gyerekekkel, annyi-
szor, ahányszor csak erre mód volt.

Az öregek összejártak, vasárnapra pedig fel kellett se-
perni az utcát. Temetéskor mint néma fekete sereg, vonult 
végig a zászlós had a falun, s a lakodalomra pedig készül-
tek, úgy istenigazából.

Ma egyszemélyes társadalmak vannak, és ebben a tele-
vízióra figyelnek az emberek. Be van fűzve a falba nálunk 
is, ami a kábeltévéhez szükséges. De utolsó pillanatban 
nem köttettük be. Így több időnk marad egymásra...

A kétezres évek elején, fiatal házasokként nagyon sokat vol-
tunk Gyimesben. Van egy kedves kis nagyszülei ház, kis gyü-
mölcsöskerttel körülvéve, Tatrosra lenyúló telekkel, kis forrással 
a végén, ahol megállt az idő. Akkor ott nem lehetett túrót venni 
az üzletben. Senkinek sem kellett, volt otthon bőviben. Akkor 
még mifelénk sem lehetett zöldséget venni minden kisüzlet-
ben. Ma a nagy bevásárlóközpontban kertészkedik mindenki. 
A meghibásodott dolgokat pedig eldobják – igaz, a dolgok is 
gyakrabban hibásodnak meg. A párkapcsolatok is... és úgy tű-
nik, a jövőnk is. Azt pedig nem lehet eldobni.

Egy ilyen világban a házépítés életem legnagyobb vizs-
gája. És a legkeményebb szemléletformáló folyamat.

A házunkat egy lehetséges mintának szántam. Hadüze-
netnek az egyszemélyes társadalmakat létrehozó, születéskor 
minden gyereknek külön gyerekszobával kedveskedő nagy, 
kihasználatlan házaknak, a temérdek, de sohasem használt 
vendégszobának, a tervezéskor nélkülözhetetlenül fontos, fa-
lun utcára néző, cigarettázásra szánt erkélyeknek, amin a ter-
vezőirodai megbeszélésen kívül egy cigit sem szívnak el... A sok 
silány formájú, formatervezőt nem látott, de paraszti logikát is 
sutba vágó ízléstelen bútornak, a kétes esztétikájú „fajánccal” 
agyoncsempézett padlóknak, préseltlemez bútoroknak.

Hosszú utat jártam be, míg a gyerekkorom falusi háza-
itól eljutottam az azokból az emlékekből a mának termé-
szetes anyagokból összerakott falusi házunkig. Huszonkét 
éve mentem el egyetemre, aztán tovább a nagyvilágba. Ti-
zenhárom éve jöttem vissza. 

A ház még nincs befejezve. Ha felcsattan az idő, remé-
lem hamar sikerül. De ez nem elég. A kertet is tovább kell 
gondolnom, melegház kell, gyümölcsös is. Kell legyen pél-
da rá, hogy falun az élethez szükséges dolgokat elő lehet 
állítani, egy hagyományos porta keretein belül.

Anno Domini 1567-ben Chyomaffalwán 15 portát ír-
tak össze. 

Gyergyócsomafalva természetesen számomra a világ 
közepe.

A feladatunk az, hogy Székelyföldön minden porta ön-
ellátó, a felesleget értékesíteni tudó gazdaság legyen. És a 
népe: közösség.

Szóval: most érkeztem haza.
Köllő Miklós

sáka József székelykeresztúri olvasónk telefo-
non fordult rovatunkhoz: Bukarestben egy 
csíkdánfalvi régi ismerősöm hosszabb beszél-
getésünk alkalmával mondta, megütötte a 

térdét és binec lett rá. Miféle szó a binec? – kérdezte olva-
sónk, majd csodálkozásának adva hangot közölte: szüle-
tett székelyföldi létére ezt a szót még sosem hallotta…

Talán megnyugtatja olvasónkat, ha azt mondom, 
nincs egyedül, hisz nagyon sokan vagyunk, akik még na-
gyon sok szót nem hallottunk soha életünkben. Ideso-
rolva még a szótáríró nyelvészeket is! Mérvadó szakmun-
kákban (egyetemi tankönyvek, akadémiai kézikönyvek) 
található becslések szerint a magyar nyelv teljes szókin-
cse mintegy másfél millió szóból áll(hat). Ebbe az óriási 
adathalmazba beletartoznak a köznyelv szavain kívül a 
tájszavak, a szakmák és tudományok szavai, az átvett/
használt idegen szavak, a szlengelemek és egyebek is. 
Modern értelmező szótárunk például csaknem 207 ezer 
szót tartalmaz, az Új Magyar Tájszótár szócikkeinek szá-
ma 120 ezer (de egy-egy címszónak lehet három-négy 
vagy még több alakváltozata is). Legtöbb szót a szótáríró 

nyelvészek ismernek, az ő egyéni szókincsük 50-60 ezer 
szóra tehető. Nagy íróink, költőink (Ady, Arany János, 
József Attila, Petőfi és mások) egyéni szókincse körül-
belül 20-30 ezer szó körül mozog. Egy átlagműveltségű 
személy 10-12 ezer szót ismer.

Fontos most azt is megemlíteni, hogy nyelvünknek 
létezik földrajzi értelemben vett területi rétegződése is. 
A nyelvterület egy-egy vidékén/táján beszélt változa-
tot nyelvjárásnak vagy tájnyelvnek nevezzük. A magyar 
nyelvnek tíz nyelvjárásterületét (nyelvjárási régióját) 
tartja számon a szaktudomány. Ezek a következők: 1. 
nyugat-dunántúli, 2. közép-dunántúli–kisalföldi, 3. dél-
dunántúli, 4. dél-alföldi, 5. palóc, 6. Tisza–Körös-vidéki, 

7. északkeleti, 8. mezőségi, 9. székely, 10. moldvai. A szé-
kely nyelvjárási régió nyelvjáráscsoportjai: udvarhelyszéki, 
háromszéki, kászoni, alcsíki, felcsíki, gyergyói és kelet-
marosszéki. Jelentős még a gyimesi és hétfalusi nyelvjárás 
is, és ezek mellett számon tartunk nyelvjárásszigeteket is.

A nyelvjárások alkotóelemi a tájszavak. Területi kö-
töttség jellemzi őket. A címül választott binec is ilyen 
tájszó. Sántha Attila Székely Szótára szerint Csíkszé-
ken és Gyergyószéken használatos, az Új Magyar Táj-
szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest) a gyűjtés helyéül 
Csíkszentdomokost jelöli meg. A szakmunkák szerint a 
binec jelentése: ’ütődés, seb az emberi testen’. E két mun-
kán kívül sehol sem sikerült a binec nyomára bukkan-
nom, még az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban sem. 
Eredetére utaló magyarázat nem található szótárainkban, 
a jelentések alapján viszont érdemes lenne megvizsgálni a 
szintén nyelvjárási bincsó, bincsók ’bibircsók’ és bintus 
’sérült, sebes testrész’ szóhoz fűződő esetleges kapcsola-
tát. Annál is inkább, mert a bincsó a jeles székelyföldi 
orvostudósnál, Kibédi Mátyus Istvánnál (1725–1802) 
is előfordul Ó és Új Diaetetica című művében.

Binec
C                      helyesen n Komoróczy György
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Újabb kiállításra készül a csíkszeredai Új 
Kriterion Galéria: Gaál József festő, gra-
fikus munkáiból nyílik tárlat. Gaál József 
Tahitótfaluban született 1960-ban, s az 
artportal.hu szerint 1979–1986 között a 
Magyar Képzőművészeti Főiskola hall-
gatója volt sokszorosító grafika szakon. 
Mesterei: Kocsis Imre, Raszler Károly  

és Rozanits Tibor voltak. Jelenleg  
Budapesten él. 1993-tól a Magyar Képző-
művészeti Főiskola tanára. Számos díjjal 
jutalmazták munkásságát, s már főisko-
lás kora óta kiállít. A csíkszeredai tárlatot 

február 3-án, este 6 órakor nyitja meg 
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész.

Ephemera
Gaál József művészete egy demitologizált, fals miszti-

cizmusra épülő és végtelenül kiábrándult történelmi korra 
reflektál; nem másra, mint saját aktuális „jelen időnk” hi-
tét és hitelét vesztett világára. Gaál disszonanciára épülő 
művészi világképének meghatározó motívuma az egymás-
sal ellentétes világképek közötti őrlődés. Ezért bukkan fel 
folytonos ismétlődéssel rajzain, festményein és szobrain az 
időtlenség és a pillanatnyiság; a mulandóság és az örök; a 
sziszüphoszi és a prométheuszi vagy az apollói és a dionü-
szoszi világkép viadala. A kétpólusú létezés, „a mindenben 
való kétkedés gyötrelme” legfontosabb sajátossága művé-
szetének. Nem kétséges, hogy a lét abszurditása készteti 
mitologikus gondolkodásra. A csíkszeredai kiállítás címe, 
Ephemera ugyanúgy kettősségre utal: fogalmi szinten az el-
illanó életre, a mulandóságra, a művek aspektusából pedig 
az örökkévalóságra, a kezdetektől fogva létezőre. Gaál Jó-
zsef közel harmincéves alkotói pályája koherensen bontja ki 
ezeket az olykor antagonisztikus tartalmi vonatkozásokat, 
ugyanakkor formanyelve nem szakad el az érzéki-konkrét 
világ látványától, a természettel való azonosulás igényétől. 
Azonban a valóság torzításának, átírásának mértéke és irá-
nya folyamatosan változik. Nyilvánvaló, hogy lényegét te-
kintve nincs számottevő különbség az írországi mezőkön 
legelő állatok képe és az egymásba fonódó, harcoló-ölelke-
ző emberalakok között (Samsara-sorozat), ugyanúgy, aho-
gyan egy tőről fakadnak a korai maszkos-álarcos figurák és 
a közelmúltban készült parasztportré-ábrázolások is.

Úgy tűnhet, hogy Gaál Józsefre könnyen vonatkoztatha-
tó a magánmitológiát építő művész címkéje, azonban ez a 
fogalom éppen annyira semmitmondó, amennyire gyakran 
használják a be nem kategorizálható, uniformizálásra nem 
alkalmas alkotói életművek esetében. A mitologikus szem-
lélet esetében csupán annyiban mérvadó, hogy alakjainak, 
figuráinak nem a személyes, egyedi, az egóból fakadó jellem-
vonásait emeli ki, hanem rajtuk keresztül keresi  az általáno-
sat, az univerzális érvényű igazságot. Pontosabban az igazság 
lehetőségét. Gaál ugyanis nem szimbólumokat (jelkép) hoz 
létre műveiben, hanem archetípusokat (ősképeket), hangsú-
lyozva, hogy az archetipikus jelentése magában foglalja az 
egyetemes és időben változatlan értelmezését.

A csíkszeredai kiállítás három jellegzetes, időben egy-
máshoz közel álló sorozat darabjait vonultatja fel. A 2011-es 
Phantasma bőrfejsorozat a protézisekkel beborított, tehe-
tetlen figura metaforája. A lószerszámokból és bőrszíjakból 
épített büsztök Gaál életművében és szobrászkísérleteiben 
az elmúlt tizenöt évben fontos szerepet töltöttek be. Első 
ránézésre emlékeztethetnek távoli vallások rituális maszkja-
ira (Imagio-sorozat, 2001), mumifikált emberfejekre (Mar
szüaszsorozat, 2002), azonban az egyre plasztikusabbá váló 
matéria brutális anyagszerűsége különösen groteszk módon 
ölt testet a Phantasma (2011) sorozat darabjain. Vonása-
ik már egyáltalán nem emberiek, inkább olyan patologi-
kus típusok, mint a XVIII. századi osztrák művész, F. X. 
Messerschmitt fintorokat és grimaszokat vágó szobrain. El-
torzult arcú pszeudoemberek, azaz humunkulusok ők, az al-
kímiából ismert „emberkék”, akik mesterséges, kémiai úton, 
mágikus műveletek alkalmazásával jöttek létre. Gaál József, 
ahogy szobrai esetében mindig, most is a teremtés műveletét 
ismétli, azonban teljesen tisztában van lényeinek tökéletlensé-
gével. Sőt célja nem más, mint ennek a tökéletlenségnek a kí-
méletlen, fájdalmasan őszinte felmutatása. A magukban álló 
bőrfejek bizonyos statikus jellegének ellenpontjait képezik az 
írországi utazás élményéből táplálkozó Ballinskelligssorozat 
(2007) dinamikusan és lazán megfestett hatalmas állatfigurái. 
A képteret szétfeszítő, monumentális bestiákról nem tudni kik 
ők, mitikus lények vagy egyszerű hétköznapi állatfigurák. Nincs 
mozgásterük, a háttér csupán jelzésszerű. Állandó, szakadatlan 
küzdelmük a születésért, az életért és a halálért semmiben nem 
különbözik az ember ugyanilyen jellegű küszködéseitől. Talán 
a hasonló tematikai gondolatkör miatt is kötődik erősen e soro-
zat formailag is a 2006-os Samsara-festményekhez. Az ember és 
állat metamorfózisa, egymásba olvadása felveti az ösztönös lény 
intellektus felett álló hatalmát. A Phantasma és a Ballinskelligs
képek Gaál József szobrászati és festészeti útjaiba engednek be-
pillantást, a műfajok közötti szimbiózist pedig leginkább a Vé
sett arcok című sorozata (2010) jellemzi. A kétezres évek végén 
egyre gyakrabban kapnak korábban személytelen, álarcszerű 
arcábrázolásai portrészerű, azaz személyiségjegyeket mutató 
vonásokat. „Egy arcba akarod tömöríteni a remény és reményte
lenség eksztázisát, mert belül azt érzed, hogy engesztelő áldozat le
het a kétségekbe esett keresés csonka megformáltsága” – véli a mű-
vész. Gaál József anyagkísérlete éppen olyan izgalmas ezen a 
sorozaton, mint a portrék nyers emberi vonásai. A vésés – mint 
szobrászati munkamódszer – primerségében lecsökken a távol-
ság az alkotó személye és az alkotás tárgya között. Nincs egyéb, 
csak a véső, amivel nem kibontja a formát, hanem mohón kika-
parja, meggyűri és feltépi. Küzd az anyaggal, nem farag, hanem 
erodálja a fát, a vésés aktusa festői gesztusként manifesztálódik. 
A Vésett arcok izgalmas átjárást mutattak festészet és szobrászat, 
sík és tér, negatív és pozitív tartományok illékony határai között. 
Gaál arcai szétfeszítik keretüket, valójában nem is arcok, csupán 
csökevények, akik bambán, nevetve, zokogva, vagy sunyin fin-
torgó arckifejezéssel maguk is a szertefoszlás előtti pillanatban 
leledzenek. Nem számít, hogy keletkezésről, létezésről vagy 
elmúlásról van-e szó, mert ezek örökös körforgása, egymást fel-
tételező lényege adja a művészi létezés értelmét. 

Szabó Noémi
művészettörténész

Állatok

Vésett arc

Bárka-díj 
Fekete Vincének

iss Ágnes Judit költő, író és Fekete Vince költő, 
író, műfordító kapta idén a Bárka irodalmi fo-
lyóirat Bárka-díját – adta hírül nemrégiben az 
MTI. Az alkotók Békéscsabán, a Jókai Színház-

ban tartott ünnepségen vették át az elismerést. A folyóirat 
online kiadása terjedelmes írásban számol be az eseményről. 
Ebből megtudhattuk, hogy a Bárka szerkesztősége 2000-ben 
alapította a díjat, „amelyet minden év végén ítél oda azoknak 
a szerzőknek, akik a folyóirathoz hosszabb ideje kötődnek 
és azt jelentős publikációkkal gazdagították”. Elek Tibor, a 
folyóirat főszerkesztője szerint két sokoldalú, szinte minden 
műfajban publikáló szerzőről van szó, Kiss Judit Ágnes első-
sorban merész nyelvhasználatával robbant be az irodalomba, 
Fekete Vince pedig az irodalmi fesztiválok óta népszerű Bár-
ka-szerző. Mint mondta, nagy sikernek örvendett A semmi 
bokra és Hátha szólsz című verse vagy az Amikor meg vagy 
ijedve, avagy történetek az élet rögös útjairól című prózája.

                 Fekete Vince

A semmi bokra
Kihuny a nap az esti égen
Sötétje máris kelni készen
Nézi hogy ágak lengnek éppen
Karjaikkal az enyhe légben
S tintával mélybíbor alapra
Karcolják betűik a szélben

Hamar a redős spalettákon
Úgy kúszik át akár a mákony
Hogy ott egy rést még megtaláljon
A bent éber szomorúságon
S betöltsék éjsötét fellegek
A kék eget a szemhatáron

És belül egy virágnak csokra
Bámul rád sűrűn illatozva
Néz rád halkan és szánakozva
A sűrű semminek a bokra
S mint egy kert közepén a világ
Felbomlik minden illatokra

Még hiányát is elengedni
Szálljon csak menjen hát a semmi
Elűzni mindent elfelezni
Csak lengni csak lebegni lengni
Erős szárnyakat suhogtatva
Az ég alatt akár a semmi

És az ég már sokkalta kékebb
És a kék is még sokkal kékebb
Udvarközépre hát a széket
Hogy a hajnali hűs enyészet
Simítsa hűtse mint a harmat
Pórusaidat az egészet

És reggel még és délelőtt lesz
S a délelőttből újra dél lesz
És délután és újra éj lesz
Világosság s megint sötét lesz
Nyitod és nyílik az az ablak
Magadra nyitod és felébredsz

Minek kérdezni percet s órát
Mikor a másvilágra szólsz át
Delejes szürke fénnyel szór rád
Furcsa színeket maszatol rád
A reggel – szikrái már körötted
Pattognak szöknek mint a szolgák

Mi se tudjuk és ott se tudják
Fának virágnak zsenge titkát
A dolgoknak velejét nyitját
Semminek fonákját túlját
Dehogy kérdeznek dehogy felelnek
Húzzuk mi is mert ők is húzzák

Bírjuk mi is ha ők is bírják

K
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Végül
hazaérkeztem

rtem gyerekkoromban annak a társadalomnak a 
végét, mely még egyetlen nagy faluközösségben 
működött. Már nem volt a régi, a rendtartó, az 
egyenlő felekként szerződő, falutörvényeket élet-

re hívó szabad székelyeké. De közösség volt, egymásra figyeltek 
az emberek, még akkor is, ha faluközi gyerekekként kutya köte-
lességünk volt összeverekedni a szászfalusi gyerekekkel, annyi-
szor, ahányszor csak erre mód volt.

Az öregek összejártak, vasárnapra pedig fel kellett se-
perni az utcát. Temetéskor mint néma fekete sereg, vonult 
végig a zászlós had a falun, s a lakodalomra pedig készül-
tek, úgy istenigazából.

Ma egyszemélyes társadalmak vannak, és ebben a tele-
vízióra figyelnek az emberek. Be van fűzve a falba nálunk 
is, ami a kábeltévéhez szükséges. De utolsó pillanatban 
nem köttettük be. Így több időnk marad egymásra...

A kétezres évek elején, fiatal házasokként nagyon sokat vol-
tunk Gyimesben. Van egy kedves kis nagyszülei ház, kis gyü-
mölcsöskerttel körülvéve, Tatrosra lenyúló telekkel, kis forrással 
a végén, ahol megállt az idő. Akkor ott nem lehetett túrót venni 
az üzletben. Senkinek sem kellett, volt otthon bőviben. Akkor 
még mifelénk sem lehetett zöldséget venni minden kisüzlet-
ben. Ma a nagy bevásárlóközpontban kertészkedik mindenki. 
A meghibásodott dolgokat pedig eldobják – igaz, a dolgok is 
gyakrabban hibásodnak meg. A párkapcsolatok is... és úgy tű-
nik, a jövőnk is. Azt pedig nem lehet eldobni.

Egy ilyen világban a házépítés életem legnagyobb vizs-
gája. És a legkeményebb szemléletformáló folyamat.

A házunkat egy lehetséges mintának szántam. Hadüze-
netnek az egyszemélyes társadalmakat létrehozó, születéskor 
minden gyereknek külön gyerekszobával kedveskedő nagy, 
kihasználatlan házaknak, a temérdek, de sohasem használt 
vendégszobának, a tervezéskor nélkülözhetetlenül fontos, fa-
lun utcára néző, cigarettázásra szánt erkélyeknek, amin a ter-
vezőirodai megbeszélésen kívül egy cigit sem szívnak el... A sok 
silány formájú, formatervezőt nem látott, de paraszti logikát is 
sutba vágó ízléstelen bútornak, a kétes esztétikájú „fajánccal” 
agyoncsempézett padlóknak, préseltlemez bútoroknak.

Hosszú utat jártam be, míg a gyerekkorom falusi háza-
itól eljutottam az azokból az emlékekből a mának termé-
szetes anyagokból összerakott falusi házunkig. Huszonkét 
éve mentem el egyetemre, aztán tovább a nagyvilágba. Ti-
zenhárom éve jöttem vissza. 

A ház még nincs befejezve. Ha felcsattan az idő, remé-
lem hamar sikerül. De ez nem elég. A kertet is tovább kell 
gondolnom, melegház kell, gyümölcsös is. Kell legyen pél-
da rá, hogy falun az élethez szükséges dolgokat elő lehet 
állítani, egy hagyományos porta keretein belül.

Anno Domini 1567-ben Chyomaffalwán 15 portát ír-
tak össze. 

Gyergyócsomafalva természetesen számomra a világ 
közepe.

A feladatunk az, hogy Székelyföldön minden porta ön-
ellátó, a felesleget értékesíteni tudó gazdaság legyen. És a 
népe: közösség.

Szóval: most érkeztem haza.
Köllő Miklós

sáka József székelykeresztúri olvasónk telefo-
non fordult rovatunkhoz: Bukarestben egy 
csíkdánfalvi régi ismerősöm hosszabb beszél-
getésünk alkalmával mondta, megütötte a 

térdét és binec lett rá. Miféle szó a binec? – kérdezte olva-
sónk, majd csodálkozásának adva hangot közölte: szüle-
tett székelyföldi létére ezt a szót még sosem hallotta…

Talán megnyugtatja olvasónkat, ha azt mondom, 
nincs egyedül, hisz nagyon sokan vagyunk, akik még na-
gyon sok szót nem hallottunk soha életünkben. Ideso-
rolva még a szótáríró nyelvészeket is! Mérvadó szakmun-
kákban (egyetemi tankönyvek, akadémiai kézikönyvek) 
található becslések szerint a magyar nyelv teljes szókin-
cse mintegy másfél millió szóból áll(hat). Ebbe az óriási 
adathalmazba beletartoznak a köznyelv szavain kívül a 
tájszavak, a szakmák és tudományok szavai, az átvett/
használt idegen szavak, a szlengelemek és egyebek is. 
Modern értelmező szótárunk például csaknem 207 ezer 
szót tartalmaz, az Új Magyar Tájszótár szócikkeinek szá-
ma 120 ezer (de egy-egy címszónak lehet három-négy 
vagy még több alakváltozata is). Legtöbb szót a szótáríró 

nyelvészek ismernek, az ő egyéni szókincsük 50-60 ezer 
szóra tehető. Nagy íróink, költőink (Ady, Arany János, 
József Attila, Petőfi és mások) egyéni szókincse körül-
belül 20-30 ezer szó körül mozog. Egy átlagműveltségű 
személy 10-12 ezer szót ismer.

Fontos most azt is megemlíteni, hogy nyelvünknek 
létezik földrajzi értelemben vett területi rétegződése is. 
A nyelvterület egy-egy vidékén/táján beszélt változa-
tot nyelvjárásnak vagy tájnyelvnek nevezzük. A magyar 
nyelvnek tíz nyelvjárásterületét (nyelvjárási régióját) 
tartja számon a szaktudomány. Ezek a következők: 1. 
nyugat-dunántúli, 2. közép-dunántúli–kisalföldi, 3. dél-
dunántúli, 4. dél-alföldi, 5. palóc, 6. Tisza–Körös-vidéki, 

7. északkeleti, 8. mezőségi, 9. székely, 10. moldvai. A szé-
kely nyelvjárási régió nyelvjáráscsoportjai: udvarhelyszéki, 
háromszéki, kászoni, alcsíki, felcsíki, gyergyói és kelet-
marosszéki. Jelentős még a gyimesi és hétfalusi nyelvjárás 
is, és ezek mellett számon tartunk nyelvjárásszigeteket is.

A nyelvjárások alkotóelemi a tájszavak. Területi kö-
töttség jellemzi őket. A címül választott binec is ilyen 
tájszó. Sántha Attila Székely Szótára szerint Csíkszé-
ken és Gyergyószéken használatos, az Új Magyar Táj-
szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest) a gyűjtés helyéül 
Csíkszentdomokost jelöli meg. A szakmunkák szerint a 
binec jelentése: ’ütődés, seb az emberi testen’. E két mun-
kán kívül sehol sem sikerült a binec nyomára bukkan-
nom, még az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban sem. 
Eredetére utaló magyarázat nem található szótárainkban, 
a jelentések alapján viszont érdemes lenne megvizsgálni a 
szintén nyelvjárási bincsó, bincsók ’bibircsók’ és bintus 
’sérült, sebes testrész’ szóhoz fűződő esetleges kapcsola-
tát. Annál is inkább, mert a bincsó a jeles székelyföldi 
orvostudósnál, Kibédi Mátyus Istvánnál (1725–1802) 
is előfordul Ó és Új Diaetetica című művében.

Binec
C                      helyesen n Komoróczy György
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A nemTévé eseményportál 
csaknem két éve segít eliga-
zodni azoknak, akik szabadidős 
programokat, kulturális vagy 
sporteseményeket keresnek. A 
www.nemtv.ro honlapon hely-
szín, időpont és téma szerint 
válogathat a programok kö-
zött az, aki tévézés helyett in-
kább meccsre, színházba vagy 
dzsesszfesztiválra járna. A 
portál munkatársaival az eddig 
elért eredményekről, valamint 
terveikről beszélgettünk.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

– Milyen ötletekkel indult az év 
a nemTévé számára? 

– Hetente eseményajánlókat, 
beszámolókat írnánk. Ennek a fe-
lületnek az előkészítése folyamat-
ban van, január végére terveztük a 
beüzemelését. Addig is a hétvégi 
ajánlókat a nemtévé facebookos 
oldalán (facebook.com/nemtv) 
már el lehet olvasni.

– Az első esemény feltöltése óta 
milyen fejlődési szakaszokon ment 
át a portál?

– Az első eseményt 2010. feb-
ruár elsején valamivel 11 óra előtt 
töltöttük fel az adatbázisba. Akkor 
még a portál neve sem volt meg. 
Két héttel az indulás előtt végül 
Varga Csaba kollégánk mentett ki 

a névjavaslatával. 2010. március 
9-től vált publikussá az oldal, és 
mivel a krónikásunk nem tette a 
dolgát: egyszer csak eljutottunk 
a mostani állapotig – három hó-
napig tartó eseményfeltöltő ver-
senyen, megújuláson, közönség-
találkozón, fejlesztéseken, hiba-
javításokon, felhasználóbarátabb 
felület kidolgozásán, vitákon, 
borozgatásokon, ötleteléseken ke-
resztül.

– A látogatók ösztönzésére és 
az események feltöltése érdekében 
játékot is indított a portál. Milyen 
a forgalmat generált, és milyen ese-
ményekre kattintanak a leggyak-
rabban?

– Ha most jönne valaki azzal 
az ötlettel, hogy szervezzünk 
eseményfeltöltő versenyt, bizto-
san nem mennék bele. Az olyan 
elsődleges célokat, mint a portál 
köztudatba való beépítése vagy 
a nézettség növelése, elértük, de 
a verseny rengeteg olyan feszült-
séget is keltett, melynek követ-
keztében ketten kiléptek a csa-
patból. Ráadásul a díjátadáson 
ellopták a nyeremény laptopot, 
amire újabb pénzkeretet kellett 
szereznünk. A verseny után a 
portál látogatottsága egyébként 
megkétszereződött, a csíkszere-
daiak mellett a kolozsvári, ma-
rosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi 
látogatók száma is gyarapodott. 
A portál történetének legnézet-

tebb eseménye a tavalyi Csíksze-
redai Városnapok volt. Ezt kö-
veti az a karitatív célú esemény, 
amelyre megunt, letett, kinőtt 
ruhákat, cipőket és bármilyen 
kiegészítőt lehetett vinni. Ezek 
után a színházak előadásait, 
bulikat, koncerteket hirdető ol-
dalakra kattintanak legtöbbet a 
látogatók, ám sok esetben csak a 
főoldalon görgetnek végig, hogy 
megnézzék egy esemény kezdési  
időpontját.

– Melyik korcsoport használja 
inkább a nemteve.ro-t?

– A tavalyi kérdőív eredmé-
nyeinek megfelelően a portál láto-
gatóinak majdnem felét a 25–35 
év közöttiek teszik ki, egyharma-
dát pedig a 18–24 évesek.

– Milyen a kapcsolat az esemé-
nyeket szervező intézményekkel?

– A tavalyi év folyamán 
örömmel tapasztaltuk, hogy egy-
re több intézmény él a nemTévé 
nyújtotta lehetőségekkel. A leg-
szorgosabbak a különböző vá-
rosok színházai, múzeumai és 
művelődési vagy kulturális köz-
pontjai, de a feltöltők között az 
emlékházak, könyvtárak, galéri-
ák, egyesületek száma is nőtt. A 
közeljövőben szeretnénk ezeket 
a kapcsolatokat még erősebbé 
tenni, illetve még több intéz-
ményt bevonni.

beszélgeTés A nemTévé csApATávAl

Nincs kifogás a tévézésre
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hirDetések

A Hargita megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

Inspector Resurse Umane
és Formator

tanfolyamokat indít februárban 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson.

Bővebb információk:
a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, 

a Temesvári sugarút, 24–26. szám alatt, 
vagy a következő telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483,

 valamint az office@ccihr.ro e-mail címen.

A general mir consult s.p.R.l.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1918. december 1. utca 33. 
szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 2012. február 2-án 11 
órától nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait a csíkszeredai 
székhelyén: Testvériség sugárút 8/B/2. 

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

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

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

A tusnádfürdői HB HOTELS Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a Tusnádfürdő, Szent Anna sétány 7. 
szám alatt található Ciucas Szálló szállodakomplexum működteté-
séhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43 sz. Tel: 0266–312454, 0266–371313; Fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül, írásban lehet közölni a környezetvédelmi ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak feltüntetésével.

Interjú

Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozícióra 
keres munkatársat:

Üzletkötő (fuvarszervező)

a munkakör leírása: ügyfelekkel való kapcsolattartás, a fuvarfel-
adatok felvétele és végrehajtásuk ellenőrzése, a kifizetések követése

elvárások:
minimum középfokú végzettség,−	
tárgyalási szintű német nyelvtudás,−	
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,−	
előnyt jelent az értékesítési tapasztalat.−	
amit kínálunk: versenyképes jövedelem, fiatal, dinamikus csapat.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el 

önéletrajzát a cariere@waberers.com e-mail címre. 
További információk a 0266–312071-es telefonszámon.

SZAKSZERŰ VADGAZDÁLKODÁS –
ÉLMÉNYDÚS VADÁSZAT!

vadgazdálkodó (COR 615401) –
árkedvezményes szakképesítési tanfolyam

és államilag elismert oklevél a LAM Alapítványnál!

Iratkozás: 2012. január 31-ig!
527105 – Illyefalva, Fő utca 222. szám, telefon: 0267–347657,
Online iratkozás: e-mail: office@lamilieni.ro, vagy: http://

www.lamilieni.ro/alapitvany/hu/jelentkezzm.html



Idén is döntőt szeretne játszani 
a jégkorong MOL Ligában a HSC 
Csíkszereda, a címvédő vasárnap 
és hétfőn este a Miskolci Jeges-
medvék csapatát fogadja hazai 
jégen. Tegnap sajtótájékoztató ke
retében mutatták be a csapat új 
edzőjét, aki már az alapszakasz 
utolsó két mérkőzésén a kispad-
ról irányította a csíkiakat.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Címvédésre készül a HSC 
Csíkszereda csapata a jég-
korong MOL Ligában, 

ehhez viszont az elődöntőt kell ab-
szolválnia a csapatnak. Tegnap az új 
edzői stáb is bemutatkozott a helyi 
sajtónak: az eddigi két vezetőedző 
maradt a csapatnál másodedzőként, 
az irányítást viszont Eduard Giblák 
vette át a kék-fehérek cserepadján.

A szlovák tréner 36 éve megsza-
kítás nélkül dolgozik a szakmában, 
18 évig felnőtt csapatokkal a szlo-
vák első- és másodosztályban, a 
német második vonalban, valamint 
a magyar bajnokságban dolgozott, 

15 évig pedig ifjúsági csapatokat 
edzett, ebből öt évig volt az egykori 
csehszlovák U18-as válogatottjá-
nak irányítója. Giblák kijelentette, 
eddig minden klubcsapatnál, ahol 
dolgozott, bejutott a rájátszásba. A 
csapat néhány tagját ismeri, sőt Jozef 
Hruby az ő kérésére került egykor az 
iglói (Spisská Nová Ves) csapatba.

Eduard Giblák tudatában van 
annak, hogy nagyok az elvárások és 
nehéz feladat vár rá meg a csapatra. 
„Az Újpest edzőjeként jártam már 
Csíkszeredában, tudom, hogy egy 
jégkorongot szerető városban va-
gyok, ahol sokan járnak ki a mecs-
csekre. A csapatot igyekeztem jól fel-
készíteni az előttünk álló feladatra, 
és tudatosítottam a fiúkban, hogy a 
sikerhez százszázalékos munka és 
egy kis szerencse kell. Vasárnap és 
hétfőn megpróbáljuk megtenni az 
első lépéseket a döntőbe jutáshoz” – 
mondta a HSC új szlovák edzője.

Horváth László, a Csíkszeredai 
Sportklub vezérigazgatója elmondta, 
a csapat annak ellenére, hogy elbukta 
a Románia-kupát és a Kontinentális-
kupában sem érte el a szezon elején 

kitűzött cél, a MOL Ligában jól tel-
jesített. „Az elmúlt kiírás alapszaka-
szához képest az erősebb csapatok-
kal, mint például a Miskolc és a Dab.
Docler jobban teljesítettünk, az egy-
más elleni találkozókon több pontot 
szereztünk. Remélem, hogy a MOL 
Ligában a sikersorozatunk folytató-
dik” – mondta Horváth. Kiemelte, 
hogy a Nagy Béla és Hozó Levente 
edzőpárossal is meg volt a csapat me-
nedzsmentje elégedve, ám a helyzet 
arra kényszerítette, hogy egy külföldi 
szakemberrel erősítsék meg az edzői 
stábot. „Minden riválisunk erősített, 
játékosokat igazoltak a szezon előtt 
és közben, ugyanakkor a MOL Liga 
élcsapatainál mind külföldi edzők 
dolgoznak. Szükségesnek tartottuk 
mi is, hogy a szakmai stábot meg-
erősítsük, Giblák egyelőre az idény 
végéig kötött a HSC-vel szerződést, 
de sem ő, sem mi nem zárkóztunk el 
a hosszabbítás lehetőségétől” – tette 
hozzá a klubvezető.

A HSC vasárnap kezdi meg az 
elődöntőt, az első két mérkőzést a 
Miskolci Jegesmedvék csapata ellen 
hazai közönség előtt vívják a kék-fe-
hérek. A csíkiaknál senki sem sérült, 
nincs hiányzó, így teljes kerettel ké-
szültek a héten a „macik” elleni ösz-
szecsapásra. Az elődöntő egyik fél 
harmadik sikeréig tart.

A vasárnapi találkozó 18, a hétfői 
17.30-kor kezdődik, a belépő egysé-
gesen 15 lejbe kerül, tehát nem lesz 
kedvezményes jegy. A két csíkszere-
dai mérkőzésre érkezik egy külföldi 
játékvezető, azonban kilétére nem 
tudott válaszolni a klubvezető. Azt 
viszont közölte, hogy a vonalbírók 
hazaiak lesznek, és középen is két 
játékvezető ténykedik majd az elő-
döntőben.

Sport
hirdetéseK

12. oldal | 2012. január 27., péntekhargitanépe

KezdődneK a MOL LIga eLődönTőI

A döntőbe jutás a HSC célja LÁSzLÓ IMRe
értesíti az érdekelteket, hogy a zonális rendezési terv lakóházak építése 
céljából, Csíkszépvíz – Borzsova bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél 2012. február 15-ig. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, 
tel.: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041).

a TRIana eVaLCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:

 földmunkálati-gépkezelő  elárusító
 személyi asszisztens   pék–cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő   autószerelő
 szakács    kőműves
 mészáros    pincér
 ács–asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő  láncfűrészkezelő
Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.
Iratkozás: 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr : 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.

hozó Levente, horváth László és eduard Giblák

Jégkorong
MOL Liga, elődöntők, első 

mérkőzések: vasárnap: HSC Csík-
szereda – Miskolci Jegesmedvék 
(18), Dab.Docler – Brassói Corona 
Fenestela 68 (20.15).

Román bajnokság: ma: Steaua 
– Galaci Dunărea (18); vasárnap: 
Gyergyószentmiklósi Progym – 
Dunărea (18.30).

Kézilabda
Férfiak, országos bajnokság, 13. 

forduló: vasárnap: Tordai Potaissa – 
Székelyudvarhelyi KC (18).

Megyei bajnokság, nők, 7. és 
8. forduló, Csíkszereda: vasárnap: 
Csíkszeredai VSK – Akarat (8.30), 
SZKF – KKE (10), Zetelaka – 
Salamás (11.30), Felcsík – SZKF 
(13), KKE – Zetelaka (14.30), 
NKSZ – Akarat (16).

Ifjúsági IV., megyei bajnokság, 
fiúk: (Gyergyóremete): szombat: 
Remete – Tölgyes (9), SZKC – 
Ditró (9.40), SZKC-Petőfi – Re-
mete (10.20), Tölgyes – Ditró (11), 
SZKC-Petőfi – SZKC (11.40), 
Remete – Ditró (12.20), Tölgyes – 
SZKC (14), Ditró – SZKC-Petőfi 

(14.40), SZKC – Remete (15.20), 
Tölgyes – SZKC-Petőfi (16).

Kosárlabda
Férfi A osztály, 19. forduló: 

holnap: SCM Universitatea Craiova 
– Politehnica–ISK Unirea Iaşi, 
CSU Ploieşti – ISK Giurgiu (17), 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
– Medgyesi Gaz Metan (18), Nagy-
szebeni Atlassib – BCM U Piteşti 
(18, Digi Sport), Dinamo – Energia 
Rovinari (18.15, TVR3), Kolozsvá-
ri U – Marosvásárhelyi BC Maros 
(19.45, Digi Sport); vasárnap: Buka-
resti CSM – Nagyváradi CSM (18, 
Digi Sport). Férfi Eb: 5. helyért: 
Macedónia – Szlovénia (16.15); 
elődöntők: Dánia – Spanyolország 
(18.45), Szerbia – Horvátország 
(21.15); vasárnap: kisdöntő – az 
elődöntő vesztesei (15.30); döntő – 
az elődöntő győztesei (18).

Teremlabdarúgás
A székelyudvarhelyi sportcsar-

nokban mától vasárnapig zajlik az 
Udvarhely körzeti labdarúgócsa-
patok terembajnoksága, amelyen 
harminckét csapat vesz részt. Ma és 

holnap 8 és 22 óra között rendezik 
a csoportmérkőzéseket, vasárnap 8 
és 12.30 között a nyolcad-, 12.40 és 
15 között a negyed-, 15 és 16 között 
pedig az elődöntőket. A kisdöntőt 
16.10, a finálét 16.45-től játsszák.

Sílesíklás
Tusnád-kupával díjazott ama-

tőr síversenyt tartanak ma délután 
négy órától Tusnádfürdőn. A ver-
senyeket öt korosztályban (13 év 
alattiak, 13–18 évesek, 19–60 éve-
sek – külön nőknek és férfiaknak –, 
60 év fölöttiek) rendezik.

Vízilabda
Férfi Eb: helyosztók: ma: 

Macedónia – Törökország (13), 
Románia – Horvátország (15), 
Spanyolország – Hollandia (17); 
elődöntők: Olaszország – Szerbia 
(19), Montenegró – Magyarország 
(21). Vasárnap 14.30-tól az elődön-
tők vesztesei a kisdöntőt, 16.30-
tól az elődöntő győztesei a döntőt 
játsszák.

Női Eb: szombaton 15.15-től 
a kisdöntőre, 17 órától a döntőre 
kerül sor.

Hétvégi sportműsor



lakás
Kedveményes áron KIADÓ 500 

m2-es igényesen elkészített, fűtött ke-
reskedelmi felület Csíkszeredában, a 
Zöldfenyő bútorcentrum földszintjén. 
Telefon: 0744–598200. (21224)

ELADÓ Csíksomlyón 4 szobás 
családi ház a Hétvezér negyedben, 
igényesen elkészítve, az udvaron 
melléképülettel. Irányár: 60 000 euró. 
Telefon: 0754–679717. (21223)

VÁSÁROLNÉK 2 szobás, köz-
ponti fekvésű lakást. Ajánlatokat a 
0745–517355-ös telefonszámra vá-
rok. (21212)

ELADÓ III. emeleti garzonlakás 
Csíkszeredában, a Testvériség sugárút 
mögött, az óvodához közel, jó állapot-
ban, parkettázva. Irányár: 53 000 lej. 
Telefon: 0748–798180, 0724–172164. 
(21200)

ELADÓ sürgősen garzonlakás Csík-
sze redában, a Gyermek sétányon. Te-
lefon: 0747–951274, 0746–585066. 
(21203) 

KIADÓ kétszobás, bútorozat-
lan tömbházlakás. Telefon: 0723–
313485. (21189)

ELADÓ 2 szobás, központi fekvé-
sű tömbházlakás Csíkszeredában. Te-
lefon: 0755–061520. (21175)

ELADÓ 4 szobás, központi fekvé-
sű (a prefektúra mellett), I. osztályú, 
K típusú, IV. emeleti tömbházlakás, 
két fürdőszobával, két terasszal. Ára 
alkudható. Telefon: 0740–892211. 
(21130)

telek

ELADÓ 1200 m2-es beltelek Csík-
szeredában, a Nagy Laji-dombján. 
Víz, villany a telek szomszédságá-
ban. Telefon: 0745–770426, 0743–
513699. (21219)

ELADÓK Csíkszeredában és 
környékén (+20 km) telkek részlet-
re is, akár 50% előleggel, egyéves 
futamidővel, tiszta telekkönyvvel. 
Beszámítok tömbházlakást. Telefon: 
0746–012220.

ELADÓ beépíthető telek Csíksze-
redában, a csíksomlyói Bánya utcá-
ban. Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 
0728–068986.

jármű

ELADÓ 2000-es évjáratú, kétsze-
mélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE-s 
motorral, frissen behozva, kitűnő álla-
potban, valamint Suzuki Vagon R+, 
négyhengeres motorral, 60 LE, 115 ezer 
km-ben. Irányár: 1650 euró. Beszámí-
tok öreg autót. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21218)

ELADÓ Ford 3000 fülkés traktor, 
homlokrakodó kitűnő állapotban ga-
ranciával, új gumikkal. Beszámítok 
25-30 éves személyautót, valamint 
ELADÓ sárgarépa és vetőmagburgo-
nya. Telefon: 0727–874009, 0749–
155155. (21222)

ELADÓ 2002-es évjáratú, kombi 
Volkswagen Passat 1.6-os, benzines 
motorral, Euro 4-es, frissen behoz-
va, kevés illetékkel (ABS, szervo, 4 
légzsák, ESP, elektromos tükrök és 
ablakemelők, CD-lejátszó, központi 
zár). Irányár: 4300 euró. A beíratást 
is vállalom. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV-es, 1.6-os motorral, Euro 
4-es, frissen behozva, kevés illetékkel 
(ABS, szervo, klíma, elektromos tükrök, 
ablakemelők, légzsák, ESP), megkímélt 
állapotban. Irányár: 3750 euró. A beíra-
tást is vállalom. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468.

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. A beíratást is vállalom. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421.

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

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, ben-
zines, frissen behozva, kevés illetékkel, 
nagyon szép állapotban, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, állítható tükrök, 
eredeti festéssel és kilométerben. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Irányár: 
2750 euró. Telefon: 0757–719128, 
0721–638790. (21196)

ELADÓ Tusnádfaluban 1998-as év-
járatú Opel Vectra B Caravan 1.8, 16V, 
115 LE-s, két éve beírva, érvényes 
műszakival, biztosítással, útadóval, 
kitűnő állapotban, alacsony fogyasz-
tással, fullextrás, új téli gumikkal. Ára: 
2100 euró. CSERE is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538, 0266–
334188. (21197)

ELADÓ 2003-as évjáratú Volks-
wagen Golf IV, 1400 cm3-es, szürke 
színben (klíma, ABS, EPS, elektromos 
ablakok), frissen behozva. Ára: 3900 
euró. Telefon: 0740–093656.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Volks-
wagen Transporter Dokka, 1.9-es, hat 
személy + teher, frissen behozva. Ára: 
3900 euró. Telefon: 0740–093656.

vegyes

ELADÓ 70 kg-os süldő. Telefon: 
0749–246846.

ELADÓ három kultivátor, két bo-
rona, egy silózó, négykerekű, hidrau-
likus, 8 tonnás Ladewagen. Telefon: 
0749–608629. (21214)

ELADÓ Csíkszentsimonban, ter-
melőtől sárgarépa nagy tételben, 
étkezési burgonya, Santé, Laura ve-
tőmagburgonya, valamint 50 LE-s 
homlokrakodó traktor. Házhoz szállítás 
megoldható. Telefon: 0727–874009, 
0266–346834, 0722– 342429. 

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

ELADÓ nagyon jó minőségű ha-
sogatott 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. Te-
lefon: 0757–249143. (21183)

közgyűlés

A Tusnádi Szent Anna Vadászegye-
sület összehívja évi közgyűlését 2012. 
február 14-én 16 órára a tusnádfürdői 
Vadász panzióba. Cím: Tusnádfürdő, 
Szent Anna sétány 17. szám.

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul január 
folyamán Csíkszeredában az alapoktól 
a mérlegig a Kreativ Kontir Kft. szer-
vezésében. Telefon: 0721–605266.

szolgáltatás

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjárművek  
(teherautók), kishaszon-gépjármű-
vek megvásárlását, behozatalát és 
ügyintézését VÁLLALOM igény sze-
rint. Telefon: 0749–155155, este: 
0266–312312.

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

állás

Munkaszerződéses, időben 
rugalmas, félnormás takarítónői 
és épületkarbantartói állásokat, 
valamint lakást AJÁNLOK be-
csületes házaspárnak. Kézzel 
írott, fényképes önéletrajzokat 
az 51-es csíkszeredai postafiók-
ba várok. (21215)

Távközlési cég (kábeltévé és 
internet) félnormával villanyszere-
lőt ALKALMAZ munkaszerződés-
sel. Telefon: 0740–090154, 0740–
090154.

megemlékezés

Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak álmok évek.

(Juhász Gyula)

Kegyelettel emlékezünk

ALBERT VILMOSNÉ
Bara Julianna

halálának 18. évfordulóján. Sze-
rettei.

Sok-sok idő, mi elmúlt már,
De szívünkben itt maradtál.
Nehéz feledni
vagy tán nem is lehet,
Hisz a fájdalom
mindennél erősebb.
Hiába a könny,
hiába már minden,
Te nem vagy itt
és már nem is leszel,
De tudd, hogy mindig
a jók mennek el.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
január 28-ra,

özv. KAPUSI REGINA

halálának 3. évfordulóján. Emléke 
le gyen áldott, nyugalma csendes! 
Sze rettei – Székelyudvarhely, Er-
dő szentgyörgy és Kőrispatak.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmá-
val, de a jó Isten akaratába 
belenyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó feleség, édesanya, 
testvér, anyós, anyatárs, ro-
kon és jó szomszéd,

SZAKÁCS ERŐS MIHÁLYNÉ
Sztréza Irén

életének 62. évében türelem-
mel viselt, hosszú betegség 
után Budapesten elhunyt. 
Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. január 29-
én 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszépvízi 
katolikus temető ravatalozó-
jából. Jelen értesítést gyász-
jelentőnek is szántuk. A gyá-
szoló család.

Végül arra jött ő e furcsa világra,
Hogy elhiggye azt, 
hogy nem élt hiába.

2012. január 30-án 
6 hete lesz annak, hogy 
eltávozott közülünk

BORBÉLY ERNŐ

Lelkéért az engesztelő szentmise 
január 30-án, hétfőn du. 17.00 
órakor lesz a csíksomlyói kegy-
templomban. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! 
Örökké szeretni foglak. Tünde.

2012. január 27., péntek  | 13. oldal 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A borszéki DAJKA CORNELIA I. I.
értesíti az érintetteket, hogy a Borszék, Jókai Mór utca 25. szám alatt ta
lálható ELY PANZIÓ működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési 
eljárást elindította.

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

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

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

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

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

XII. progresszív évfolyam:
Kereskedelmi tevékenységek technikusa 

– 30 hely – magyar tagozat.

Beiratkozhatnak: 3 év szakiskolát végzettek.
Iratkozni lehet 2012. február 2–5. között az iskola titkárságán.

Érdeklődni: a 0266–313873 vagy a 0753–091799-es 
 telefonszámokon, az office@kajoni.ro e-mail címen.

Csíkrákos Község 
Polgármesteri Hivatala 

nyílt árverésen hosszú távra 
bérbe ad kereskedelmi célra 

egy 130 m2 alapterületű 
ingatlant és a hozzá tartozó 

melléképületeket. 
Érdeklődni lehet naponta  

8–14 óra között  
a polgármesteri hivatalban  

vagy a 0266–379237-es  
telefonszámon.

A HARGITA NÉPE LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT
keres 

Farkaslakára és Parajdra,
valamint 

RIKKANCSOKAT 
Székelyudvarhelyre.

Telefon: 
0733–553014.

hargitanépe
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Kevesebb gól a MOL Ligában

14. oldal |  2012. január 27., péntek

hirdetések

Sporthargitanépe

Véget ért vasárnap a jégkorong 
mol liga 2011/2012-es idényé-
nek alapszakasza. A sorozatban 
részt vevő nyolc csapat összesen 
száznegyven mérkőzést játszott, 
az első helyet a hsC Csíkszereda 
szerezte meg. 
 

Véget ért a MOL Liga alap-
szakasza, a sorozat negye-
dik kiírásában összesen 140 

találkozóra került sor. A részt vevő 
gárdák mindegyike 35-35 találko-
zót játszott, a meccsenkénti gólát-
lag 7,45 (tavaly 7,84). A statisztikai 
adatoknál a mérkőzésekről készült 
hivatalos jegyzőkönyveket (bírói la-
pokat) és a Magyar Jégkorong-szö-
vetség honlapját vettük alapul.

Csapatstatisztika
A legtöbb győztes mérkőzést a 

HSC Csíkszereda (25) jegyezte, 
a legtöbb gólt is a csíkiak lőtték 
(169), a legkevesebb gólt a Dab.
Docler kapta (72). A legjobb 
lőtt gólátlag meccsenként (4,8) 
a csíkiaké, az újvárosiaké pedig a 
legkevesebb kapott gólátlag talál-
kozónként (2,05). Az újvárosi és 
a szeredai hokisok aratták a legna-
gyobb különbségű győzelmet (11 
gólos), egy meccsen a legtöbb gólt 
(11) három csapat ért el (HSC, 
Dab.Docler, Brassó), a csíki és az 
újvárosi csapat gyűjtötte a legtöbb 
pontot (83). A legkevesebb mecs-
cset a Dab.Docler vesztett el (5-öt 

a rendes játékidőben, egyet a rá-
adásban), a rendes játékidő végén 
pedig a csíkiak szomorkodhattak a 
legkevesebbszer (4).

A mérleg másik oldalán az Új-
pest áll, övék a legkevesebb győze-
lem (3), a legkevesebb pont (10), 
a legkevesebb lőtt (82) és legtöbb 
kapott gól (214), a legtöbb vereség 
(31), a legkevesebb lőtt (2,34) és a 
legtöbb kapott gólátlag (6,11) mér-
kőzésenként.

Az elmúlt kiíráshoz képest ösz-
szesen négy meccsel rendeztek ke-
vesebbet idén – igaz, akkor kilenc 
csapat volt a MOL Ligában –, ám 
a csapatok most többet játszottak 
három-három meccsel. Míg az el-
múlt kiírásban 1130 gól született 
a 144 meccsen, addig most a 140 
találkozón 1044 gól esett (–96). A 
lőtt gólok tekintetében az elmúlt 
idényben három, most csak egy 
csapat nem érte el a bűvös százas 
határt, a kapott góloknál idén két 
gárda maradt száz alatt, míg az 
elmúlt idényben négy csapat is ez 
alatt a határ alatt volt. Érdekesség, 
hogy az elmúlt kiírásban 70, most 
83 pont kellett az alapszakasz-győ-
zelemhez.

Az elmúlt kiíráshoz képest csök-
kentek (–760) a büntetőpercek, de 
még így is meglepően magas a kiál-
lítások száma és aránya. Az eddigi ta-
lálkozókon összesen 5760 büntető-
percet osztottak ki a játékvezetők, a 
mérkőzésenkénti átlag 41,14(!) perc. 
A legtöbb szabálytalanságot (299) 
bottal való akasztás miatt fújtak be 
a bírók, második helyre a gáncsolás 
(280), míg a harmadikra a durva 
játék (274) ért fel. Összesen 119 
fegyelmi büntetést, 36 végleges fe-
gyelmit és 4 végleges kiállítást ítéltek 
a bírók. Fegyelmi büntetés öttel volt 
több, végleges fegyelmi és végleges 
kiállítás viszont tízzel, illetve nyolc-
cal volt kevesebb.

pontok, gólok
A kanadai táblázat élén a HSC 

csatára, Vacláv Novak végzett 60 
ponttal (28 gól, 32 gólpassz). A 
legtöbb gólt (28) is Novak lőtte, a 
legtöbb assziszt (32) is a cseh csatár 
nevéhez fűződik. A kapusokat leszá-
mítva a legjobb plusz-mínusz muta-
tó is a Novaké (+50), a leggyengébb 
(–39) az újpesti Zalavári Bencéé. A 
legtöbbet Novak lőtt kapura (206), a 
legjobb kapura lövési kihasználtsága 

a fehérvári Bálizs Bencéé és a miskol-
ci Mocsári Attiláé, mindketten egy 
lövésből egy gólt jegyeztek, ez pedig 
100%-os kapura lövési hatékonysá-
got jelent. A kanadai táblázat első tíz 
helyére négy idegenlégiós fért be az 
elmúlt idényi héthez képest.

Kapusok
Összesen 32 kapus védett az idei 

MOL Ligában, ebből csak nyolcan 
voltak jégen az összjátékidő több 
mint negyven százalékánál(!), 24-en 
pedig ennél kevesebbet védtek.

A legjobb védési arány a HSC-s 
Stanislav Kozuché (93,67%, az el-
múlt kiírásban 91,46% volt), a bras-
sói Patrik Polc (93,05% a tavalyi 
92,28%-hoz képest), míg Catrinoi 
Adrian a hetedik (87,85%). Kozuch 
25, Polc 24, Catrinoi 33 meccsen 
védte csapata kapuját. A legtöbb 
jégen töltött idő (2035 perc és 37 
másodperc) a fradis Rackóé, ő kap-
ta a legtöbb (1259) és ő védte ki a 
legtöbb lövést is (1126). Kozuch 
664 lövésből 622-t hárított, és 1,85 
kapott gól a mérkőzésenkénti átlaga 
(az elmúlt idényben 2,16 volt).

A csíki pótkapusok közül Ru-
czuj Gellért 17 meccsen 709 perc 36 

másodpercet töltött a háló előtt, 334 
lövésből 301-et hárított, a 90,11%-
os védési hatékonyság 2,79 kapott 
gólátlagot jelent meccsenként. Fü-
löp Róbert 4 meccsen 96 perc 57 
másodpercet volt a kapuban, 41 
lövésből 39-et hárított, a 95,12%-os 
védési hatékonyság 1,23 kapott gól-
átlagot jelent meccsenként.

A brassóiak kapusa, Fülöp Raj-
mond 14 meccsen 725 perc és 11 
másodpercet védett, 429 lövésből 
383-at hárított, védési hatékonysága 
89,27%, ami 3,8 gólt jelent átlagban 
meccsenként.

Büntetések
A legbüntetettebb hokis a 

MOL Liga alapszakaszában az új-
pesti Gergely Zsombor, akit 151 
perccel sújtottak. Az elmúlt idény-
ben Tolnai Attila 195 perccel vitte 
el a pálmát, idén ő csak a második 
helyre szorult. A miskolci Alfred 
Lindgrennel holtversenyben 113-
113 perccel büntették a játék-
vezetők. A legtöbb kisbüntetőt 
Piszarenko kapta (50), 24 játékos 
kapott nagybüntetőt, 73-an fegyel-
mi büntetést, 32 hokisra róttak ki 
végleges fegyelmi büntetést, 4-re 
pedig végleges kiállítást. Ez utób-
biak száma kilenccel csökkent az 
elmúlt kiíráshoz képest. Összesen 
195 hokis követett el valamilyen 
szabálytalanságot a MOL Liga idei 
kiírásában, amiért a játékvezetők 
büntetést róttak ki.
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programajánló

Színház
Hétfőn este hét órától utolsó alkalom-

mal kerül színpadra I. Sz. Turgenyev Egy 
hónap falun című színműve Barabás Olga 
vendégművész rendezésében. A darab ez-
úttal szabadelőadásként tekinthető meg.

Hahota
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat 

Nyakig pácban című évbúcsúztató bohó-
zatát a nagygalambfalvi közönség is meg-
tekintheti, jövő pénteken este hét órától a 
helyi művelődési házban.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmet ve-

títik a Relax 3D Club mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. 
szám): ma és holnap este hat órától a Hu-
pikék Törpikék legújabb kalandjait bemu-
tató filmet tekinthetik meg a filmkedvelők, 
ezúttal 3D-ben. Ugyanakkor a szórakozta-
tó filmet vasárnap két időpontban is meg-
tekinthetik az érdeklődők, délelőtt tizen-
egy, valamint este hat órától. 

Bulikörkép
Ma este tíz órától a G. Music Pubban 

Tóth Árpi a hangulatfelelős az ő nevé-
vel fémjelezett bulin. A Jungle Clubban 
ugyanezen az estén Dj Sümecz Randy 
partyval várja az egyedülálló fiatalokat.

Mivel javában áll a farsangi szezon, 
ezért szombaton este kilenc órára a G. 
Pubban jelmezes bulira invitálnak minden 
szórakozni vágyót. A jelmezben érkező-
ket ingyen ital fogadja, a buli hangulatról 
pedig Csiszka gondoskodik. A Jungle Ét-
teremben nyolctól fél tízig salsa oktatás 
lesz, tíz órától ugyanitt Salsa party lesz. A 
szomszédos Jungle Clubban igazi válto-
zatos clubbos „Back2Back Party”-val vár-
ja a bulizni vágyókat tizenegy órától DJ 
Matrix és Alex. Szombaton este elkezdődik 
a Thunder Rock Club koncertidénye is, az 
első fellépő a hazai Stormbridge lesz, utána 
pedig a magyarországi Ego-Project lép a 
TRC színpadára.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között dr. Waldhofer Viktor tart 
fogorvosi ügyeletet a Villanytelep utca 2. 
szám alatt (telefon: 0266–211029).

EKE túra

Kirándulás Székelyszelterszre

Szombatra az EKE székelyudvarhelyi 
osztálya a Hargita hegységet nyu-
gaton kísérő vulkanikus plató bor-

vízforrásokban gazdag területére szervez 
gyalogtúrát. A túrázók a Kalibás-kőtől a 
Köves-patak völgyén vezető úton indulnak 
el Kirulyfürdő irányába. A festő borvíz kör-
nyékén megtekintik a Hargita-liget védett 
borvízlápot, és a sziklakaput, mely alatt a 
Tolvajos patak csörgedezik. 2 km-rel len-
nebb az elhagyatott Kiruly fürdővel ismer-
kednek meg, ahol szénsavas-karbonátos 
vizek több helyen törnek felszínre. Kiruly 
sarkáig követik a Kiruly-patak mentén veze-
tő utat, majd irányt változtatva elindulnak 
felfelé a Vargyas patak völgyén.

- Meglátogatjuk a „Banyafürdő” né-
ven ismert sósfürdőt, aztán megkóstol-
juk a szelterszi borvizet. Nádasszéken a 
hajdani lávaárokból képződött andezit 

sziklafalak alatt haladunk felfelé az úton, 
mely Majzos-fürdő közelében érkezik ki 
a főútra – áll az uEKE meghívójában.

A túra - amely egyike az uEKE által 
augusztusban megrendezendő vándortá-
bornak - kb. 15 km hosszú, és végig úton 
gyalogolnak. Hideg időre lehet számíta-
ni, ezért a réteges meleg öltözet ajánlott 
mindenki számára. Fontos, hogy legyen 
mindenkinél tartalék száraz zokni. Éle-
lem, egy kis sütnivaló és innivaló se hiá-
nyozzon a hátizsákokból. 

A túrázok szombaton a Gas-Tours 
autóbusz állomásról indulnak reggel 8 
órakor. Délután a szelterszi eltérőtől a 
Csíkszeredából 18 órakor induló busszal 
térnek haza. Mindenkit szívesen látnak. 
Érdeklődni a túravezetőnél, Kovács-
Kendi Lehelnél lehet a 0743-982061-es 
telefonszámon
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HIRDETÉS

ma

Péntek
Az év 27. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 338. Napnyugta ma 17.15-
kor, napkelte holnap 7.40-kor. 

Isten éltesse 
Angelika nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Angelika jelentése an-

gyali, angyalhoz hasonló. 

Január 27-én történt 
1163. Ellenkirályként Magyarország 

trónjára került IV. István, akinek uralma 
fél évig sem tartott.

1844. A Nemzeti Színházban megtar-
tották Erkel Ferenc: Hunyadi László c. 
operájának ősbemutatóját.

1880. Thomas Edison szabadalmaztat-
ta az elektromos izzólámpát.

1937. Párizsban az aláírták a vietnami 
háború befejezéséről és a béke helyreállítá-
sáról szóló megállapodást.

1945. Holokauszt emléknap Európá-
ban.

1958. Magyarország minisztertanácsá-
nak elnökévé Münnich Ferencet nevezték 
ki.

Január 27-én született
1756. Wolfgang Amadeus Mozart oszt-

rák zeneszerző, karmester
1834. Dmitrij Mengyelejev kémikus, a 

periódusos rendszer megalkotója.
1887. Korompán Harsányi Zsolt író, 

újságíró és műfordító (meghalt: 1943. 
november. 29-én, Budapesten). A Kisfa-
ludy és Petőfi Társaság tagja, a magyar Pen 
Club főtitkára volt. Számos kiemelkedő 
szerzőről, művészről, tudósról írt életrajzi 
regényt, színdarabjait is játszották. Paulini 
Bélával közösen írta Kodály Háry János c. 
dalművének szövegét (1926).

Január 27-én halt meg
1540. Meghalt Merici Szent Angéla, a 

Szent Orsolya rend alapítója.
1860. Marosvásárhelyen meghalt Bo-

lyai János matematikus.
1901. Meghalt Giuseppe Verdi olasz ze-

neszerző, korának legtöbbet játszott opera-
szerzője (Othello, Falstaff ).

1919. Meghalt Ady Endre költő, újságíró.

helytörténeti évforduló

január 28.
305 éve született Hedri Antal író. 

A jezsuita rend tagjaként magyaror-
szági és erdélyi rendházak főnöke volt, 
Székelyudvarhelyen is tanított. Itt hunyt el 
1765. április 19-én.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

– Úgy vágja, mint legutóbb!
– Akkor megkérdezem a főnököt, mert én még csak két éve vagyok itt...

 www.parapista.com 
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Pincér helyett vonat viszi a sört 
egy prágai étteremben

Pincérek helyett vasúton szállítják ki 
az italt egy prágai vendéglőben. A 
Vytopna nevű étterem vonatai termé-

szetesen nem „életnagyságúak”, de nem is túl 
kicsik, mármint nagyobbak a vasúti terep-
asztalok modelljeinél. Tehervagonjaikban 
kényelmesen elfér egymás mellett két korsó 
sör – hagyományos tányér ugyanakkor nem 
fér rájuk. Csaknem fél kilométer a vasúti 
pálya összhossza, mindegyik asztalhoz ve-
zet vakvágány – mármint olyan, amelynek 
sínpárja nem „megy” tovább. A játékosság 
ellenére az egész vasúthálózat meglehetősen 
bonyolult, évek alatt fejlesztették ki a ven-
déglő tulajdonosai, akik persze eleve imád-
ták a modellvasutazást.

Az étterem belseje leginkább egy hatal-
mas terepasztalhoz hasonlít, végső soron 
egy asztalnál ül mindenki, ám külön leága-
zások vannak a szeparált asztalrészekhez. A 
vonatok erdős, sziklás vidékeken, alaguta-
kon, tavak feletti hidakon zakatolnak ke-
resztül, hogy elfuvarozzák a vendégeknek 

innivalójukat. A vendéglőben ugyanis a 
konyha sem utolsó – a sült kacsától a grille-
zett lazacon át az ürücombig akad minden 
–, így a vonatok jelmondata lehetne: Arccal 
a hasút felé!

Az étterem tapasztalatai szerint nem 
csupán kis- és nagygyerekek (apukák) élve-
zik a különleges felszolgálást, hanem a nők 
körében is népszerű a kisvasútpincér. A ven-
déglő vonatközlekedéséről a www.vytopna.
cz/ honlapon videó is látható.

Vadkacsák tanácskozása az Olt partján dánél attila felvétele, tusnádfürdő
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, a hét-
végén több helyen havazás várható. Az északi 
szelet gyakran erős széllökések kísérik.

Akárhogy próbálkozom, nem tudok na-
pirendre térni a gyilkostói kutyafogathajtó 
versenyen tapasztaltak fölött. Nem a verseny-
nyel, annak látványosságával volt bajom, sőt 
minden elismerést megérdemelnek azok, akik 
kétes hóviszonyok mellett szervezték, részt 
vettek a kutya-ember összhang ját dicsérő 
megmérettetésen. Jó lett volna zavartalanul 
drukkolni a két- és négylábú sportolóknak. 

Tudtuk, az esemény egy alkalom a kör-
nyékbeliek Gyilkostóra csábítására. Élettel 
kell megtölteni télen is az üdülőtelepet, a cél 
ugye, a sokat hangoztatott, hogy tranzitfor-
galom helyett ott napoló, akár hetelő turistá-
kat vonzzunk. 

Hát kérem, akit a kutyafogatok von-
zottak a helyszínre, gyorsan kellett magába 
szívnia az élményt, kevesen időztek órákat a 
helyszínen. Az ok egyszerű: a székelynek is hi-

degecske időben sem egy pohár forró teát nem 
lehetett vásárolni, sem egy illemhelyet elérni a 
tóparton. A versenyszervezők, mint mondták, 
próbálkoztak, de a helyi vendéglátók – kivéve 
kettőt, akik egyéb téren nyújtottak segítséget – 
nem mutattak különösebb kedvet a partner-
ségre. A vendéglátóktól érdeklődve kiderült, 
volt, aki várta a felkérést, támogatta volna az 
eseményt első szóra. S akad olyan is, aki joggal 
teszi fel a kérdést: a közvécé, ha nem is a város 
működteti, nem nyittatható ki ilyen alkal-
makra? Fölösleges töprengés? Lehet. Bár épp 
ez a verseny kellene rádöbbentsen mindenkit, 
akinek köze van a Gyilkos-tóhoz és turizmus-
élénkítő terveket sző: kutya-ember összhang-
ja látványos eseményre adott alkalmat. Ha 
ember-ember is egy irányba húzná a szánt, 
biztos sikerrel tervezhetnénk a következő tö-
megvonzó rendezvényt.

Kutyavilág
      villanás n Balázs Katalin

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A január 9–13. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a madéfalvi Részegh Domokos-
nak kedvezett a szeren cse, akit nyeremény-
könyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: William Hanna – 
Joseph Barbera – Maci Laci; Lebron James 
– Miami Heat; ...hány betűvel?; Sipos Do-
mokos – A csoda – Vajúdó idők küszöbén; 
Paul Gauguin – Fekete sertések.

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.január27.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. február 8-ig kell beküldeni.

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