
Lángokban a mindszenti multifunkcionális sportcsarnok tetőszerkezete. A régió egyik legszebb középülete pusztult el  fotó: darvas beáta

Készülnek 
a farsang temetésére 1152Az eskütételkor is lehet 

időpontot kérni
Lezárják a Rákóczi 
utcai vásárteret

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3554ì
1 amerikai dollár Usd 3,2813ì
100 magyar forint HUF 1,4930î

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 7313204

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Emberek a tűzben
Az alap nem égett el. A kő 

nem. Remélni tudom, hogy a fő-
nix tüze égett Mindszenten, az, 
amely képes lesz újragyújtani a 
székely közösségi szellemet. 
Tesszük azt, amit ilyen-
kor egy székely közösség-
ben tettek: mindenki odaáll, és 
segíti a károsultat, amivel tudja.
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  Hompoth Loránd

szentsimoni teLekügy

Perek sorozata 
indult

M integy 60 hektár terület-
ről tud Csíkszentsimon 

pol gármes tere, amit felvásárolt 
az Apemin Tusnad Rt. a község 
területén ezelőtt hat évvel, és 
amely miatt most körülbelül 80 
érintettel perek sorozata indult 
az eladók, illetve a helyi és megyei 
földosztó bizottságok ellen. Az 
ok: a mai napig nem sikerült a hi-
vatalos adásvételi szerződé-
seket megkötni, a földtulaj-
donosok hivatalos birtokba 
helyezése ugyanis még mindig 
nem történt meg. 
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komoróczy györgy

Lélegeztető 
gépen van 

a magyar nyelv
Komoróczy György nyelvmű-

velő született arisztokrata, ba-
rátai, tisztelői elismerését viszont 
szellemi arisztokráciájával, konok 
és kitartó nyelvművelő munkássá-
gával, több évtizedes sajtójelenlé-
tével vívta ki. A 70. születés-
napját ünneplő, lapunk He-
lyesen című rovatát negyven 
éve heti rendszerességgel összeállí-
tó szerzővel beszélgetettünk.
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Leégett a csíkmindszenti sportcsarnok

Egymillió dolláros füstfelhő
Az alcsíki térség egyik legmarkánsabb épülete, a csíkmindszenti sportcsarnok tegnap lángok 
martalékává vált. A tüzet feltehetően a létesítményt fűtő kazánház kéményének túlhevülése 

vagy az ebből kipattanó szikra okozta. A hivatásos tűzoltók mellett a környék összes önkéntes 
alakulata is küzdött a lángokkal, amelyek továbbterjedését sajnos minden igyekezet ellenére 
nem sikerült meggátolni: egymillió dollár vált füstté és hamuvá néhány óra alatt. > 3. oldal
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EgyrE többEn igényElnEk magyar útlEvElEt

Az eskütételkor is lehet 
időpontot kérni

a Csiga-biga óvoda szomszédságában

Garázsokat bontanak le 

Ahogy napról napra nő a magyar 
állampolgársággal rendelkezők 
száma, egyre többen szeretnék 
megkapni a magyar útlevelet is. 
A kérelem beadásához is idő-
pontot kell kérni Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusán. 
Zsigmond Barna Pál főkonzul a 
fokozott érdeklődés okáról és 
az eljáráshoz szükséges tudni-
valókról számolt be lapunknak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Sok tényezőnek tulajdonítha-
tó, hogy megnőtt az érdek-
lődés a magyar útlevél iránt 

– mondta el lapunknak Zsigmond 
Barna Pál főkonzul. Egyrészt an-
nak köszönhető, hogy igyekeztek 
az ügyfelek tudomására hozni a 
korábban nem, vagy nagyon szűk 

keretek között fennálló lehetősé-
get. Másrészt egyszerűsödött az 
útlevélkérelem beadásának feltéte-
le, hiszen most már nem szükséges 
hozzá a magyar anyakönyvi kivonat 
és lakcímkártya. Az is fontos ténye-
ző, hogy bővítették a lehetőségeket, 
és több ügyfélablakkal állnak az ér-
deklődők rendelkezésére. 

– Azt gondolom, az útlevél 
iránti érdeklődés annak is tulajdo-
nítható, hogy bizonyos országok-
ban magyar állampolgároknak nem 
kell vízum, illetve sokak számára 
– úgy gondolják egyesek, hogy – 
többletlehetőséget jelent a magyar 
útlevél – fogalmazott Zsigmond 
Barna Pál.

Azoknak, akik be szeretnék adni 
a magyar útlevélre a kérelmet, tudni-
uk kell, hogy ehhez előzetes bejelent-
kezés alapján kell időpontot kérni.

– Két hónapon belül tudunk 
időpontot adni, és feltétel, hogy 
az állampolgársági eskü letételétől 
teljen el legalább egy hónap. Az es-
kütétel során is be lehet jelentkezni 
– tájékoztatott a főkonzul. 

Az útlevélkérelem beadásához 
– ami a Főkonzulátus Petőfi utcai 
épületében történik – szükséges a 
személyi igazolvány, illetve honosítá-
si okirat. Akinek rendelkezésére áll, 
az vigye magával a lakcímkártyát és 
a magyar születési anyakönyvi kivo-
natot, de ezek bemutatása nem fel-
tétele a kérelem beadásának. 18–70 
év közötti kérelmezőknek 5 évre 
szóló útlevélre 45 euró, 10 évre szóló 
útlevélre pedig 66 euró illetéket kell 
befizetni az OTP bankba. 18 év alat-
ti és 70 év feletti személy számára az 
illeték 28 euró. Fontos tudni, hogy a 
befizetésnek és a kapott időpontnak 
ugyanabban a naptári hónapban kell 
lennie! A befizetésről szóló, banki 
pecséttel ellátott bizonylat is szüksé-
ges a kérelem beadásához. 

A kiskorú személyek útlevélké-
relméhez mindkét szülő hozzájáru-
lása szükséges, amit a kérelem be-
adásakor személyesen kell megten-
ni. Amennyiben az egyik szülő nem 
tud megjelenni, akkor közjegyzői 
okiratba foglalhatja a hozzájáruló 
nyilatkozatot. Ha ez a nyilatkozat 
román nyelven készül, arról hiteles 
fordítást kér a konzulátus. 

Az útlevélkérelem beadásától 
egy-két hónapon belül érkezik meg 
az útlevél, amit a Főkonzulátuson 
személyesen lehet átvenni.

hirdeTÉsek

A Mihail Sadoveanu utca 1. 
szám alatt található épület fel-
újítása miatt további garázsok 
lebontását rendelte el Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala. A 
Csiga-Biga óvodával szemben 
lévő épület felújítása a Regio-
nális Operatív Program kereté-
ben valósul meg.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az épület felújításának teljes 
dokumentációja elkészült, 
jelenleg az építkezési enge-

dély megszerzésének folyamatában 
vagyunk, terveink szerint március-
ban sikerül megkötnünk a szerző-
dést a kivitelezővel, és elkezdődhet 
az építkezés – nyilatkozta lapunknak 
Antal Attila alpolgármester. 

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a Sadoveanu utca 1. 
szám alatt található épületben egy 
új bölcsőde indítását tervezi az 
önkormányzat, az alpolgármester 
szerint az új intézmény három cso-

port, azaz hatvan, három év alatti 
gyermek foglalkoztatására lesz be-
rendezve. 

– A már meglévő épület tetőte-
rét megemeljük, itt irodahelyisége-
ket alakítunk ki, tehát új tetőszer-
kezet építésére lesz szükség, illetve 
egy új épületszárnyat csatolunk a 
már meglévő ingatlanhoz – szá-
molt be az alpolgármester.

A munkálatok elkezdésének 
időpontjáig a volt óvoda udvará-

nak területén található, magántu-
lajdonban lévő hét garázst a város-
háza lebontatja. 

– A tulajdonosoknak kiküldött 
felszólító levélben március 5-e volt 
meghatározva a garázsok lebon-
tásának határidejeként. Mivel az 
érintettek hosszabbítást kértek, a 
végső dátum, amiben megegyez-
tünk, május 5-e – tudtuk meg 
Veres Csabától, a Városellenőrzési 
Osztály irodavezetőjétől. 

Két hónapon belül adnak időpontot az útlevelet kérőknek. Az eskü során is lehet jelentkezni

Bontásra váró garázssor. Helyet kérő bölcsőde fotó: csíki zsolt

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
(székhely: Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám)

a COMUNAL Rt., Szentegyháza, Hársfa sétány 2. szám, 
Hargita megye

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ
a felszámolási eljárás alatt álló kereskedelmi társaság ingatlan javainak 

eladására:
Szentegyháza, Hársfa sétány 2. szám alatt található lakóház – kikiál-

tási ár 115 278 lej. 
Az árverésre 2012. február 17-én 13 órai kezdettel kerül sor, és megis-

métlődik hetente, minden pénteki napon, ugyanabban az órában, a javak 
értékesítéséig. 

Részt vehetnek az árverésen mindazon magán- és jogi személyek, akik 
bizonyítani tudják a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi biztosíték 
letételét, a részvételi díj kifizetését, és megvásárolták a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítással a következő telefonszámokon szolgálunk: 
0265–261019, valamint a 0745–653430, 0756–086283.

Munkalehetőség képzett fiataloknak 
Németországban és Franciaországban

Románia és Franciaország közti gyakornokcserére vonatkozó kétoldalú egyez-
mény előírásaival összhangban az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség vá-
logatást szervez húsz számítástechnikai munkahely betöltésére Franciaországba. 
Olyan 18–35 életév közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik jól ismerik a francia 
nyelvet és 4-5 éves szakirányú tapasztalattal rendelkeznek. Az éves elérhető bruttó 
jövedelem 25 000–30 000 euró között van. Az érdeklődők szakmai önéletrajzu-
kat február 15-ig küldhetik a következő e-mail címre: dmm@anofm.ro.

Továbbá az ügynökség közli, hogy meghosszabbította a jelentkezési határidőt 
azon egyetemisták és mesteri képzésen részt vevők számára, akik Németországban 
szeretnének tevékenykedni. Az ügycsomó benyújtására és a német nyelvvizsgára 
február 6–22. között kerül sor 9–15 óra között a bukaresti ügynökség székhelyén, 
Avalanşei u. 22–24. szám. 

Bővebb információ a www.bucuresti.anofm.ro honlapon.

Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2012/119. tanácselnöki 
rendeletével 2012. február 17-én 16 órára összehívja 

Hargita Megye Tanácsának rendes ülését
 a Szentsimonhoz tartozó Csatószegi Kulturális Otthonba.

Napirenden: 
- a 2012. január 22-i rendes ülés jegyzőkönyvének bemutatása és el-
fogadása
- határozattervezetek megvitatása / elfogadása, melynek névjegy-
zékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, és 
közölték a www.judetulharghita.ro honlapon,
- különfélék.

Hójelentés – február 11–12. 

Helység Pálya neve Hóréteg 
(cm) Pálya állapota

1 Homoródfürdő Lobogó 70 Jó

2 Tusnád Tusnád 70 kiváló

3 Borszék
Reménység 60 kiváló

Prücsök 45 kiváló

4 Bucsin havas 105 kiváló

5 Bucsin Bogdán 90 kiváló

6 Bucsin Bujdosó 100 kiváló

7 Csomafalva Veresvirág 30 Jó

8 Csomafalva snowpark 30 Használaton kívül

9

Madarasi-hargita sugó 100 kiváló

Madarasi-hargita Nagy Mihály 100 kiváló

Madarasi-hargita Kicsi Mihály 100 kiváló

10 Hargitafürdő kossuth 60 Jó

11 Hargitafürdő Miklós 55 Jó

12 Hargitafürdő Csipike 100 kiváló

13 Csíkszereda Somlyó 40 Használaton kívül

14 Csíkszereda Tolvajos 65 kiváló



Az alcsíki térség egyik legmar-
kánsabb épülete, a csíkmind-
szenti sportcsarnok tegnap lán-
gok martalékává vált. A tüzet 
feltehetően a létesítményt fűtő 
kazánház kéményének túlhe-
vülése vagy az ebből kipattanó 
szikra okozta. A hivatásos tűz-
oltók mellett a környék összes 
önkéntes alakulata is küzdött a 
lángokkal, amelyek továbbterje-
dését sajnos minden igyekezet 
ellenére nem sikerült meggátol-
ni: egymillió dollár vált füstté és 
hamuvá néhány óra alatt.  

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az elmúlt esztendők talán 
leg nagyobb, Hargita me-
gyében kitört tűzvész-

éhez riasztották tegnap a tűzol-
tókat. A csíkmindszenti sport-
csarnok tetőszerkezete gyulladt 
ki, a hatalmas fakupola megmen-
téséért hiába küzdöttek a lánglo-
vagok, a tüzet nem sikerült visz-
szaszorítani. Délután négy órára 
már csak az épület kőfalai és a te-
tőt tartó kerek betonpillérek ma-
radtak az alcsíki régió 2007-ben 
átadott építészeti büszkeségéből, 
az egymillió dollárból felépített 
mindszenti sportcsarnokból. A 
tüzet Nagy Elemér, a létesítmény 
adminisztrátora észlelte, mint 
mesélte, az épülethez ragasztott 
kazánház kéménye körüli tető-
részen előbb pattogó hangokra, 
majd füstre lett figyelmes. Azon-
nal értesítette Pál Pétert a tele-
pülés polgármesterét, az elöljáró 
hívta a tűzoltókat.

 – Ez egy óra öt perckor tör-
tént – mutatta telefonja híváslis-
táját Nagy –, az első tűzoltóautó 
a hívást követően viszonylag ha-
mar, alig tíz perc múlva a hely-
színre érkezett, a helyiek addig 
is próbálták locsolni a tetőt, de 
hiába. A héjazat nem engedte át a 
vizet, sajnos a cserepek meg a bel-
ső lambéria közötti szigetelőréteg 
gyulladt meg. 

– Amikor a tűzoltók megér-
keztek, még nem voltak lángok, 
csak sűrű füst tört elő a tetőszer-
kezetből. Amint a tetőszerkezetet 
megbontották, hogy hozzáfér-
jenek és oltani tudják az égő szi-
getelést, feltehetően oxigénhez 
jutott a tűz, és belobbant az egész 
– mesélte az adminisztrátor.

A száraz, lakkozott fakupola 
pozdorjaként kapott lángra, a 
tűzoltók minden igyekezete el-
lenére alig másfél óra alatt telje-
sen leégett, a lángoló tetőszerke-
zet az épület belsejébe roskadt. 
Mindössze a bútorzat néhány 
darabját meg a bejárat hatalmas, 
boltíves ajtószárnyait sikerült 
megmenteni. 

– Egy füstölgő kéményről 
tudtunk az első hívás alapján, 
így egy autót küldtünk a hely-
színre. A kiérkezett egység kö-
zölte velünk, hogy nagy a baj, 
ezért minden mozgósítható 
embert bevetettünk, illetve ér-
tesítettük a környék önkéntes 
alakulatait is. Sajnos, az egész 
tető nagyon gyúlékony anya-
gokból készült, így ez a hely-
zet, amit önök is láthatnak – 
mutatott a füstölgő romokra 

Gheorghe Pop ezredes, megyei 
tűzoltóparancsnok.

Pál Péter polgármester, akinek 
oroszlánrésze volt a csarnok meg-
építésében, könnyekkel küszkö-
dött. Az elöljárót láthatóan meg-
viselték a történtek: az egymillió 
dolláros épület kupolás tetőszer-
kezete, ami a szeme láttára néhány 
óra alatt vált füstté, annak idején 
a teljes beruházás több mint két-
harmadát emésztette fel.

 – Életem legkatasztrofálisabb 
napja a mai, rengeteg energiát 
fektettünk öt éven keresztül abba, 
hogy ez a csarnok felépüljön. Ezt 
tekintettem az közéleti tevékeny-
ségem legfontosabb megvalósítá-
sának. Nagyon elkeserített a hely-
zet, de biztos, hogy újraépítjük – 
mondta az égő épület mellett Pál.     

Az épület addig is nagyon fog 
hiányozni a környékbelieknek, hi-

szen sokan vették igénybe a multi-
funkcionális létesítményként mű-
ködő, jól felszerelt csarnokot, ahol 
nemcsak sporttevékenység zajlott, 
de előszeretettel bérelték ki lakodal-
mak, különböző táncmulatságok 

szervezésére is. A közelgő hétvégén 
nagyszabású kosaras bálra várták 
volna a közönséget, és egészen no-
vemberig már minden hétvégére le-
foglalták különböző tevékenységek 
lebonyolítására a csarnokot.
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Mélyen megrázó élmény volt Mindszenten végignéz-
ni, miként száll füstbe, roskad hamuba egymillió dollár 
néhány óra alatt. Anyagias világban élünk, ahol a pénz 
a minden, így azok is felszisszentek, látva hogyan sem-
misül meg a sportcsarnok, akik az épületben csak az 
ennyit meg ennyit érő ingatlant látták. Nem ez volt a 
legrosszabb, nem a fejem felett, az épület mennyezetén 
végig futó tűzpaplan borzalmában is fenséges látványa, 
és nem a „spuri kifelé” a lezuhanó égő gerendavégek kö-
zött borzolta fel leginkább az idegrendszert. Sokkal in-
kább az emberek sokféle reakciója döbbentett meg, azoké, 
akiket odavonzott a tűzvész, a negatív csuda, és akik ez-
úttal élőben tapasztalhatták meg a morbid borzongást, 
nem pedig az országos hírtévék „ma kilopott, ki ölt, hol 
gyúlt fel a mi, kit, hol és hányszor izéltek meg” stílusú, 
egyébként professzionálisnak nevezett híradóiból. Le-
hangoló volt látni, hogy mindenki a saját elszigetelt uni-
verzumán keresztül látja és értékeli az eseményeket. Ott 
volt az „ingatlanügynök”, aki azt fejtegette könyörtelen 
közgazdasági matematikájával, hogy mennyi volt akkor 
az épület, amikor felépült, mennyit ér most, illetve meny-
nyi hasznot hozhatott közben, és mennyibe kerül majd 
az újraépítés. Ott volt a „partizán” is, aki a tűzvészben 
csak a saját zárt körű, belső világában keletkezett káron 
siránkozott. „Bálba készültem a hétvégén, de abból nem 

lesz semmi. Milyen rossz nekem, hogy újra kell tervez-
nem a hétvégét, és immár nem ugrálhatok félrészegen a 
csarnokban.” Ott volt a „nagyokos” is, aki márkás ruhák-
ban feszítve, jól megmondta az út széléről, mit és hogyan 
kellene csináljanak a tűzoltók, akik – szerinte – mind 
lúzerek és egyáltalán nem értik a dolgukat. „Ne milyen 
lassan mozognak, mint a csigák. Borzasztó” – mutatta a 
vele érkezett bólogató csinibabának. – Hát te vajon vi-
lágcsúcsot döntenél-e a jeges-havas tetőn, amely ég és sza-
kadozik alattad, jófiú? – kérdeztem volna tőle. Fájdal-
mas és torokszorító volt látni a máskor mindig jókedélyű 
embert, amint legszívesebben vonyítana elkeseredésében, 
hogy az élete nagy megvalósítása miként ég porig röpke 
óra alatt. Leg fájdalmasabb mégis az volt, hogy közösségi 
gerendákat nyaldosnak a lángok. Egy olyan, építészeti 
szempontból páratlan, gyönyörű épület semmisült meg, 

amely alapját egy erős közösség tette le. Készpénzben, 
mert azért, hogy csarnok épüljön, ezer lejeket adtak an-
nak idején a helyi családok. Így indult annak idején for-
gásnak a kerék, amely kiőrölte a csudaszép csarnokot. Ta-
lán a legutolsó nagy közösségi kezdeményezés gyümölcse 
hullott a lángokba. Vérzett a szív. Szerencsére a fátyolos 
hang mögött ott volt a dac, hogy csakazértis újraépítjük. 
És szerencsére a különböző bámészkodó figurák között 
ott volt az öreg székely is, aki hangosan terelte a néhány 
tettre is kész fiatalt: – Vessük sze’ ki az ajtókat a sarkuk-
ból, legalább azok ne ég jenek el. Nem égtek el, és nem 
égett el az alap sem. A kő nem. Azt csak remélni tudom, 
hogy a főnix tüze égett Mindszenten, az, amely képes 
lesz újraindítani a székely közösségi szellemet. Tesszük 
azt, amit ilyenkor egy rendhagyó székely közösségben 
tettek: mindenki odaáll, és segíti a károsultat, amivel 
tudja. Egy lejjel, egy kiló szeggel, kétnapi ingyen mal-
terhordással. Akik pedig többet tehetnek, azok tegyék. 
Esélyt adott a tűz, hogy a mi, és együtt, és összefogás, és 
hajrá ne üres frázis legyen, hanem tett. Mert ha ez nem 
így lesz, akkor tényleg leégett porig az a csarnok, s vele 
együtt hamvadt a székely közösségi szellem is.

Emberek a tűzben
       NézőpoNt n Hompoth Loránd

Hirdetés
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Leégett A csíkmindszenti sportcsArnok

Egymillió dolláros 
füstfelhő 

A csíkmindszenti multifunkcionális sportcsarnok 
építését 2002-ben kezdte el a Csíkszentlélek községhez tartozó falu 
közössége, a létesítmény 2007-ben készült el. Az építmény valóban 
közösségi beruházásnak nevezhető, mert az induláshoz szükséges 
összeget önerőből finanszírozta a lakosság, családonként ezer lejt 
pótoltak az emberek. A beruházás összértéke 3 millió lej, ebből a 
lakossági hozzájárulás 500 ezer lej volt, a többit lehívott kormány-
pénzekből sikerült finanszírozni. A csíkmindszenti sportcsarnok 
messze kiemelkedett az utóbbi években elkészült hasonló funkciójú 
épületek közül: nem egy fémből felhúzott „konzervdobozzal” gaz-
dagodott a település, hanem egy rusztikus, kőből és fából készült, 
magyaros jelleget hordozó, tekintetet vonzó alkotással, amely dicső-
ségére vált a falunak és főleg azoknak, akik figyeltek arra, hogy ne 
csak hasznos, de szép is legyen, üzenjen a jövőnek az építmény.
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> RMDSZ-tisztújítás Alfaluban. Hol
nap, február 11én 11 órától tisztújító 
RMDSZközgyűlést tartanak az alfalvi Pe
tőfi Sándor Művelődési Házban. Napiren
den szerepel Gál Mihály elnöki évértékelője, 
az alapszabályzat módosítása, illetve az el
nök és a körzetfelelősök megválasztása. Az 
Alfalvi RMDSZ elnökjelöltjei: Szakács Le
vente, Kassay L. Péter és Gáll Mihály.

> Hiányos a hóeltakarítás. „Gyergyó
szentmiklós városvezetői nem a szigorú 
büntetések osztogatásában látják a megol
dást, bár ettől sem riadnak el” – olvasható 
abban a polgármesteri hivatal által kiadott 

közleményben, mely a járdák téli takarítá
sának hiányosságaira hívja fel a figyelmet. 
A közterületek téli karbantartása a Go Rt. 
alkalmazottjainak feladata, a héten, az erős 
havazásokat követően hosszabb járdaszaka
szok járhatóvá tételében is besegítettek. Min
denki a saját háza előtt köteles eltakarítani a 
havat. A tömbházak előtti járdafelületeken, 
ahol kereskedelmi egységek, irodák működ
nek, az illető egység vezetőjének feladata 
megszervezni a járdák csúszásmentesítését. 
Ahol nincsenek kereskedelmi egységek, ott 
a tömbházak lakóira hárul ez a feladat. A 
polgármesteri hivatal urbanisztikai osztálya 
eddig több mint száz felszólítást küldött szét 

kereskedelmi egységeknek, figyelmeztetve 
őket kötelességükre. A közleményben fog
laltak szerint az intézkedés hatékony volt, 
de nem százszázalékos, így a hóeltakarítást 
elhanyagolók újabb felszólításra, végső eset
ben pedig büntetésre is számíthatnak. 

> Rendezvények pároknak és pár nél-
külieknek. A gyergyószentmiklósi Diák
polgármesteri Iroda szervezésében több, fi
ataloknak szóló rendezvényt tartanak a hét
végén: pénteken este 8 órától társasjátékestre 
hívják a játékos kedvűeket a Kárpátikumba. 
Szombaton szerelmes pároknak és társ nél
külieknek szerveznek mulatságot: a párokat 

a Vivába, a szingliket az One ses szórakozó
helyre várják. „Csapaterősítő” vetélkedők 
mellett olyan díjakra is számíthatnak, me
lyek még inkább összehozzák a párokat, il
letve segítenek a kapcsolatok kialakításában. 
Mindhárom lokálban ingyenes a belépés, 
csupán a helyiség méretei szabhatnak határt 
a mulatozók számának. 

> Beteg gyerekek látogatása. Az Ifitéka 
fiataljai a gyergyószentmiklósi kórház gye
rekosztályára látogatnak el ma, a Betegek Vi
lágnapja alkalmából. Szándékuk: jókedvvel 
enyhíteni a kicsik fájdalmait, mosolyt aján
dékozni mindannyiuknak. hí
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EgyhEtEs dobturné a szülővárosban

Ritmustúrán Csabcsiékkal

Önerőből végeztek felújítási 
mun kálatokat a gyulafehérvári 
Caritas szent Erzsébet Öregott-
honában. a renoválást részben 
az állagmegőrzés, részben az 
intézmény munkamódszerében 
történt átszervezés indokolta. 
nőtt a létesítmény befogadóké-
pessége is, az eddigi 150 férő-
helyes otthon 166 idős gondo-
zására vált alkalmassá.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Tizenöt éves épületben te
vékenykedünk, amely már 
meg érett egy alaposabb fel

újításra, berendezéseinket, felszere
léseinket is indokolt már kicserél
ni – jelentette ki a Hargita Népe 

kérdésére Magyari Vencel, a Gyu
lafehérvári Caritas Szent Erzsébet 
Öregotthonának igazgatója. 

Az intézményvezető elmondta, 
a valóban nagy volumenű munká
latot majd abból a 800 ezer eurós 
pályázati összegből szeretnék meg
valósítani, amelyet a Központi Fej
lesztési Régió kiírására nyújtottak 
be. Azonban addig is, amíg hoz
záférhetővé válik az összeg, igye
keznek helyi erőforrásokból, saját 
pénzalapokból elvégezni azokat a 
munkálatokat, amelyek elenged
hetetlenül szükségesek az intéz
mény zavartalan működéséhez. 
Így a közelmúltban átalakították 
a második emeleti, korábban ven
dégfogadásra használt részleget. 
A hozzátartozók alkalmi elszál

lásolására szolgáló hét szobát az 
értelmileg és fizikailag hanyatló ál
lapotban lévő betegek gondozásá
ra alakították át. A munkálatokat 
az öregotthon munkamódszerében 
esedékes átszervezés is indokolta, 
ugyanis olyan körülményeket kel
lett teremteni, hogy biztonságosan 
tudják ellátni a különleges gondo
zást igénylő időseket. 

– Ezeknek az embereknek fon
tos, hogy bizalmi kapcsolat alakul
jon ki ápoló és gondozott között – 
hangsúlyozta Magyari, kifejtve, az 
átszervezés lényegében arról szól, 
hogy ugyanaz a szakembercsoport 
foglalkozik majd a demensekkel az 
eddigi váltásban történő gondozás 
helyett. Emiatt nemcsak a szobá
kat alakították át a célnak meg

felelően, de biztonságossá tették 
az ajtók és ablakok zárjait, olyan 
bútorzattal szerelték fel a szobá
kat, amelyek könnyítik az ápoló
személyzet munkáját. Ugyanakkor 
hangosító rendszerrel látták el az 
épületet, ami megkönnyíti a kom
munikációt a gondozottak és a sze
mélyzet között, illetve lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a szentmisé

ket azok is meghallgathassák, akik 
nem tudnak a kápolnába menni. 
Az igazgató a megvalósítások közé 
sorolta azt az emelőszerkezetes ká
dat is, amit a nehezen mozgó idő
sek fürdetésére használnak. 

A beruházás összértéke hozzá
vetőleg 150 ezer lej, amit részben 
egy eladott ingatlan árából, rész
ben adományokból fedeztek.  

ÖnErőből végzEtt fElújítás a szEnt ErzsébEt ÖrEgotthonban

Átszervezés és jobb feltételek

al di Meolával, harry tavitiannal, 
johnny răducanuval játszott már 
a világ színpadjain, hogy utána 
hazajöjjön, s hátulgombolós em
berpalántáknak bohóckodjon, 
képzeletbeli dobutazásra csá-
bítva őket. Cserey Csaba és 
ta nítványa, Pintea Cristian egy 
hét alatt több mint 600 gyergyói 
gyereknek tartott előadást.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Negyvenéves dobművészi 
és színpadi gyakorlattal 
a háta mögött, dobiskola 

ala pítójaként egyik tanítványával, 
Pintea Cristiannal jött haza, szülővá
rosába Cserey Csaba, hogy óvodák
ban, iskolákban tartson előadást. Az 
Eperjessy Kinga óvónő által szerve
zett egyhetes rendezvény során napi 
34 előadást tartva nemcsak a ha
gyományos csoportokba, osztályok
ba jutott el, hanem a fogyatékosok 
napközi otthonában is megdobol
tattatáncoltatta a fiatalokat. 

– Nem hiszem el, hogy az a 
gyermek, aki semmilyen tevékeny
ségből nem veszi ki a részét, most 
együtt dobolt, énekelt és tapsolt 
a többiekkel – lelkendezett Csata 
Kinga intézményvezető, aki szerint 
a dobosok új tevékenységekhez ad
tak ötletet előadásukkal. 

A fiatalabb hallgatóságot kép
zeletbeli utazásra hívták a zenészek, 
Egyiptomban, őserdőben, kalózok 

közt és kínaiaknál kirándulhattak, a 
nagyobbaknak hangszerismertetőt 
tartottak. 

Cserey elmondta, a gyerekek 
mindenhol őszinték, még nem isme
rik az álarcot, ám a székely gyermek 

ennél több: szókimondó. Egyegy 
előadásáról ezer élménnyel tért haza, 
megtudhatta, hogy a kalózok azok 

az emberek, akik egyszerűen csak 
hitványok, a nyilat nyúlra használ
ják, Brazília közismert, hisz a tévé is 
bemondta… a serdülő pedig min
denben tud ellenkezni, csak egyben 
nem: ha szívből megnevettetik, an
nak nem tud ellenállni.

Komédiának is beillő előadása
ival a két művész kicsiket, nagyokat 
megdoboltatott. Mindenkinek ju
tott egy perkúciós hangszer, mely 
nem volt több rizsszemeket tartal
mazó pillepalacknál, mégis a legcso
dálatosabb játékszerré vált.

Megtalálni az elfelejtett rit
must, rádöbbenni, hogy ott van 
a szívverésben, a lépésben, az éle
tünkben. Csak el kell hallgatni, és 
meg kell hallani – ez volt az üzenet 
mindenkinek, a csütörtöki, felnőt
teknek ajánlott meditációs dobes
ten is. 

Cserey ismert szerénységével 
fo galmazott, mikor arról érdeklőd
tünk, hogy lehet az ünnepelt mű
vészek társaságából a legkisebb gye
rekek közé jönni: „Egy a titka: én 
mindig arra vágyom, hogy ami kö
rülöttem történik, érzelmeket hor
dozzon. Adjak és kapjak, érezzék, 
hogy köztük vagyok, érezzem, hogy 
velem vannak. És ebben a tekintet
ben nincs kis és nagy ember, nincs 
elismert művész és pár éves székely 
gyermek, csak ember van és kölcsö
nös érzelem, amit a legősibb hang
szer a ritmussal képes megidézni – ha 
hagyjuk, akkor mindannyiunkban.” 

Cserey Csaba (jobbra) és tanítványa, Pintea Cristian szórakoztatja a gyermekeket. Hangos expedíció fotó: Jánossy Alíz

Emelőszerkezetes kád segíti a nehezen mozgó idősek fürdetését. Újítások



a II. rákóczi ferenc utcai, a 
köznyelvben barompiacként 
em legetett vásártér területét 
hosszú évekig perelték tulajdo
nosaik. a visszaszolgáltatást 
tavaly törvényszéki végzés 
szen tesítette. a tulajdonosok 
nem gondolkodnak piacban, 
sőt tegnap azt közölték: sem 
bért, sem a megvételre vonat-
kozó elfogadható ajánlatot nem 
kaptak a várostól, ezért lezár-
ták területüket. 

Máthé lászló ferenc 
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

AII. Rákóczi Ferenc utcai vá
sártér területét évekig ba
rompiacként használta a 

város, jelenleg kedden és vasárnap 
van mozgás rajta, amikor gabona, 
illetve autópiacnak ad helyet. A 
főútra néző telket – egy 52, illetve 
egy 24 áras parcellát – két udvarhe
lyi család kapta vissza. Az alsó részt 
a tulajdonos eladta egy vállalkozó
nak, a felső rész pedig – melyen a 
piac bejárata is található – évekig 
per tárgyát képezte, a város ugyan
is nem akart lemondani a terület
ről. Tegnap Inczefi Csaba, a felső 
parcella tulajdonosa lapunkkal 
tudatta, tavaly november 11én a 
marosvásárhelyi törvényszék visz
szaítélte családjának a területet. A 
határozattal Inczefi meg is jelent a 
polgármesteri hivatalnál, ahol az 

elmúlt időszakban több ízben is 
tárgyalásokat folytatott.

– Árajánlatot kértek a területre, 
illetve mondták, hogy határozzunk 
meg egy bérleti díjat. Mi a 2008as 
árak alapján mondtunk összeget, 
hisz akkor már kértük a várost, ta
nácshatározattal adják vissza a terü
letet. Fontos lett volna, hisz akkor 
vevő is akadt, aki megvásárolta vol
na a területet. A visszaadásra nem 
került sor, per lett, ezért a 2008as 
árak, amikor ott 6000 euró volt egy 
ár terület. Az árban benne vannak 
az idős édesanyám álmatlan éjsza
kái és a perek miatti huzavonák is 
–  mondta lapunknak. Inczefi Csa
ba, azzal folytatta, hogy már koráb
ban kérték a polgármesteri hivatalt, 
amennyiben használják a területet, 
fizessenek bért, ám erre nem került 
sor. A legutóbbi tárgyalásaik során 
a város harmadát ígérte annak, amit 
bérleti összegként a tulajdonosok 
kérnek. 

– Emiatt úgy döntöttünk, le
zárjuk a területet – közölte teg
nap Inczefi, akitől azt is megtud
tuk, még mindig eladnák a terüle
tet, nem gondolkodnak piacban, 
inkább végre pénzt csinálnának a 
telkükből. A másik, vagyis az alsó 
terület tulajdonosa, egy vállalkozó 
szintén nem gondolkodik piactér
ben. Területén cégének alakítana 
ki munkapontot, egyelőre viszont 
nem kapott erre építkezési enge

délyt, hisz a terület az urbaniszti
kai iratokban városi területként, 
piacként szerepel. 

A barompiaccal kapcsolatos 
gondok amúgy nem újszerűek 
a polgármesteri hivatal illetéke
sei számára. A bezárás témája az 
utóbbi években – a perek ideje 
alatt – többször terítékre került. 
A városnak hosszú távon új helyet 
kellene keresnie az ott folytatott 
tevékenységek lebonyolítására, ám 
ez nem könnyű, hiszen a jelenlegi 
felület jó elhelyezkedésű, könnyen 
megközelíthető, és parkolóval is 
rendelkezik. Emiatt egyelőre jobb 
ötlet nincs a helyszínre. Idetarto
zik az is, hogy a két visszakapott 
parcella mögött a városnak van 
saját területe, mely talán piaci te
vékenységre alkalmas is, ám nehéz
kes lenne a megközelítése. 

A téma kapcsán azt is meg
tudtuk, a polgármesteri hivatal 
hétfőre újabb tárgyalásra hívta a 
két tulajdonost, akikkel – mint 
a tulajdonosok közölték – azt az 
ajánlatukat szeretnék ismertetni, 
hogy három hónapig bért fizetne a 
város a vásártér használatáért, majd 
átadnák a tulajdonosoknak a terü
leteket. Hogy lesze hétvégén au
tópiac, majd kedden gabonapiac, a 
kérdésre egyelőre senki nem tudja 
a választ. A tulajdonosok akkor 
nyitják ki a területet, ha elfogadha
tó egyezségre jutnak a várossal. 

udvarhely

Körkép
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> Készülnek a megye „diák-vezeté-
sére”. A Légy a megye vezetője egy napra! 
program újabb rendezvényét tartották 
tegnap a Tamási Áron Gimnáziumban. 
Udvarhelyszék érdeklődő diákjaival ta
lálkozott Bondor István megyei tanácsos, 
aki ismertette a megyei önkormányzat 
tevékenységét, valamint a diákok kérdése
ire válaszolva összefoglalta az intézmény 
elnökének tevékenységi körét is. A Légy 
a megye vezetője egy napra! program arra 
törekszik, hogy játékosan modellezze a 
megyeitanácselnöki székig vezető utat. A 
résztvevők kipróbálhatják, hogyan zajlik le 
egy kampány, egy választás, illetve hogyan 

valósul meg egy ötlet – még a tanácshatáro
zattal kezdődően. Hargita Megye Tanácsa 
ezzel egyedülálló lehetőséget kínál a megye 
középiskolás diákjainak: alkalmuk lesz egy 
napra átvenni a megye vezetését. Ez azért 
fontos, hogy a fiatalok már diákként meg
tapasztalják a megye vezetésével járó felada
tok jelentőségét és nehézségeit. A program 
másik célja arra buzdítani a fiatalokat, hogy 
vegyenek részt aktívan a megye társadalmi 
életében.

> Székelyföldi Akadémia Homoródal-
máson. A Hargitahegység rendezési tervé
ről és a fiatalok itthon maradásáról értekez

tek február 8án a Székelyföldi Akadémia 
résztvevői Homoródalmáson. A találkozót 
Rigó Mihály polgármester nyitotta meg – 
a témaválasztással kapcsolatban kifejtette, 
hogy a turizmus és a fiatalság a két legfonto
sabb eleme a község fejlődésének, és reméli, 
hogy az idegenforgalom által sikerül a fia
talságnak is munkalehetőséget teremteni, 
hisz ők kellene kiaknázzák a környék adta 
lehetőségeket. Ferencz Csaba, a megyei 
tanács munkatársa ismertette a résztvevők
kel a Hargitahegység rendezési tervét. El
mondta, a terv célja többek közt a turizmus 
fejlesztése, például a jelenlegieknél jóval 
hosszabb, minőségi sípályákra lenne szük

ség ahhoz, hogy több turistát lehessen ide 
vonzani.

> Tisztújítás az udvarhelyi SZNT-
ben. A székelyudvarhelyi Székely Nemzeti 
Tanács február 7én tartotta tisztújító köz
gyűlését. Az eddigi városi elnök, dr. Mózes 
Gyula lemondása miatt az ülésen az össze
gyűltek az egyetlen jelöltet, Dósa Barnát 
választották meg elnöknek. Dósa Barna 
elnök a régi alelnökkel, Waum Péterrel és a 
titkárral, Bíró Edithtel közösen új alapok
ra szándékszik helyezni a szervezet eddigi 
működését, kihangsúlyozva az SZNT ere
deti célját, Székelyföld autonómiáját.hí
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Lezárták a tulajdonosok a piac területét. Pénzzé tennék a telket, de a városvezetés ajánlatát kevésnek találják fotó: balázs attila

MárCIus ElsEjérE halasztották a tárgyalást

Családlátogatás Puiéknál
lEzárják a II. rákóCzI fErEnC utCaI vásártErEt 

Bajban az autópiac
a székelyudvarhelyi bíróság 
március elsejéig adott időt a 
három Márton áron téri bántal-
mazónak, hogy védőügyvédet 
fogadjanak. Időközben a kiskorú 
vádlottnál környezettanulmányt 
készítenek: családlátogatás so-
rán anyagi és szociális helyzetét 
vizsgálják, illetve megpróbálják 
kideríteni, vannake bűnözői haj-
lamai. azt is megtudtuk, a három 
bántalmazott fiatal polgári köve-
telésekkel is előrukkolt: anyagi 
és erkölcsi kártérítést kérnek 
ütlegelőiktől. 

M. l. f.

Tegnapra írta ki a Márton 
Áron téren novemberben 
megvert fiatalok perében 

az első tárgyalási időpontot a 
Székelyudvarhelyi Bíróság. 

– Semmi érdemleges nem 
történt, az első határidő megszo
kott forgatókönyve szerint zajlott 
minden – tájékoztatott Szállasy 
Mária Magdolna. A bíróság szó
vivője részletekkel is szolgált: a 
vádlottak előzetesen írásban letet
ték halasztási kérésüket. Törvény 
diktálta kötelezettség ugyanis a 
védelem biztosítása a büntetőper
rendtartásban, a vádlottaknak tehát 
joguk van határidőt kérni ügyvéd
fogadásra – ez tulajdonképpen egy 
gyakran és előszeretettel alkalma
zott halasztási lépés. 

– Mindhárom vádlottnak hiva
talból ki volt utalva egyegy védő
ügyvéd, akik meg is jelentek tegnap. 
Felhívtuk a figyelmüket, hogy a kö
vetkező tárgyalási napon is jelenje
nek meg, hogy ha a vádlottak nem 
fogadnak ügyvédet, védelmük biz

tosítva legyen. Ugyanakkor mind
három sértett is jelen volt, illetve 
ők ügyvédet fogadtak, aki szintén 
itt volt – tudatta a bírósági szóvivő, 
majd azzal folytatta: március elsejé
re tűzték ki a per következő tárgya
lási időpontját. 

Szállasy Mária Magdolnától azt 
is megtudtuk, a bántalmazott fiata
lok polgári követeléseket is megfo
galmaztak: anyagi és erkölcsi kár
térítési igényükről adtak be kérést 
a bíróságra – gyakorlatilag fájda
lomdíjat kérnek bántalmazóiktól. 
A vonatkozó rendelkezések szerint 
az anyagi kár eredetét, okát tanúk
kal, iratokkal kell bizonyítaniuk, és 
majd a bíró dönti el, hogy a dosz
szié anyaga szerint megalapozotte 
követelésük és annak nagysága. 
Ugyanakkor a per végkifejletétől is 
függ a követeléslista sorsának alaku
lása, hisz ha a vádlottakat felmen
tik, a sértettek is elesnek a fájda
lomdíjtól. A bírósági szóvivő azt is 
elmondta, a következő tárgyaláson 
adják át a vádlottak ügyvédeinek a 
sértettek követeléslistáját.

Tegnap azt is kiderült, mivel az 
egyik vádlott – ifjú Pui Béla – kis
korú, a városi bíróságon működő 
Pártfogó Felügyelői Szolgálat kör
nyezettanulmányt kell készítsen. Ez 
családlátogatást jelent, mely során – 
családtagokkal, a vádlottal elbeszél
getve – felmérik, a vádlott kiskorú 
milyen környezetben él, milyen a 
családi, anyagi helyzete, vannake 
szociális problémái, érhetike nega
tív környezeti hatások, illetve azt is 
igyekeznek kideríteni, hajlamose 
az erőszakra, be tude illeszkedni 
környezetébe, vannake bűnözői 
hajlamai.

 fotó: BAlázs AttilA



A II. Rákóczi Ferenc utcai, a 
köznyelvben barompiacként 
em legetett vásártér területét 
hosszú évekig perelték tulajdo
nosaik. A visszaszolgáltatást 
tavaly törvényszéki végzés 
szen tesítette. A tulajdonosok 
nem gondolkodnak piacban, 
sőt tegnap azt közölték: sem 
bért, sem a megvételre vonat
kozó elfogadható ajánlatot nem 
kaptak a várostól, ezért lezár
ták területüket. 

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

AII. Rákóczi Ferenc utcai vá
sártér területét évekig ba
rompiacként használta a 

város, jelenleg kedden és vasárnap 
van mozgás rajta, amikor gabona, 
illetve autópiacnak ad helyet. A 
főútra néző telket – egy 52, illetve 
egy 24 áras parcellát – két udvarhe
lyi család kapta vissza. Az alsó részt 
a tulajdonos eladta egy vállalkozó
nak, a felső rész pedig – melyen a 
piac bejárata is található – évekig 
per tárgyát képezte, a város ugyan
is nem akart lemondani a terület
ről. Tegnap Inczefi Csaba, a felső 
parcella tulajdonosa lapunkkal 
tudatta, tavaly november 11én a 
marosvásárhelyi törvényszék visz
szaítélte családjának a területet. A 
határozattal Inczefi meg is jelent a 
polgármesteri hivatalnál, ahol az 

elmúlt időszakban több ízben is 
tárgyalásokat folytatott.

– Árajánlatot kértek a területre, 
illetve mondták, hogy határozzunk 
meg egy bérleti díjat. Mi a 2008as 
árak alapján mondtunk összeget, 
hisz akkor már kértük a várost, ta
nácshatározattal adják vissza a terü
letet. Fontos lett volna, hisz akkor 
vevő is akadt, aki megvásárolta vol
na a területet. A visszaadásra nem 
került sor, per lett, ezért a 2008as 
árak, amikor ott 6000 euró volt egy 
ár terület. Az árban benne vannak 
az idős édesanyám álmatlan éjsza
kái és a perek miatti huzavonák is 
–  mondta lapunknak. Inczefi Csa
ba, azzal folytatta, hogy már koráb
ban kérték a polgármesteri hivatalt, 
amennyiben használják a területet, 
fizessenek bért, ám erre nem került 
sor. A legutóbbi tárgyalásaik során 
a város harmadát ígérte annak, amit 
bérleti összegként a tulajdonosok 
kérnek. 

– Emiatt úgy döntöttünk, le
zárjuk a területet – közölte teg
nap Inczefi, akitől azt is megtud
tuk, még mindig eladnák a terüle
tet, nem gondolkodnak piacban, 
inkább végre pénzt csinálnának a 
telkükből. A másik, vagyis az alsó 
terület tulajdonosa, egy vállalkozó 
szintén nem gondolkodik piactér
ben. Területén cégének alakítana 
ki munkapontot, egyelőre viszont 
nem kapott erre építkezési enge

délyt, hisz a terület az urbaniszti
kai iratokban városi területként, 
piacként szerepel. 

A barompiaccal kapcsolatos 
gondok amúgy nem újszerűek 
a polgármesteri hivatal illetéke
sei számára. A bezárás témája az 
utóbbi években – a perek ideje 
alatt – többször terítékre került. 
A városnak hosszú távon új helyet 
kellene keresnie az ott folytatott 
tevékenységek lebonyolítására, ám 
ez nem könnyű, hiszen a jelenlegi 
felület jó elhelyezkedésű, könnyen 
megközelíthető, és parkolóval is 
rendelkezik. Emiatt egyelőre jobb 
ötlet nincs a helyszínre. Idetarto
zik az is, hogy a két visszakapott 
parcella mögött a városnak van 
saját területe, mely talán piaci te
vékenységre alkalmas is, ám nehéz
kes lenne a megközelítése. 

A téma kapcsán azt is meg
tudtuk, a polgármesteri hivatal 
hétfőre újabb tárgyalásra hívta a 
két tulajdonost, akikkel – mint 
a tulajdonosok közölték – azt az 
ajánlatukat szeretnék ismertetni, 
hogy három hónapig bért fizetne a 
város a vásártér használatáért, majd 
átadnák a tulajdonosoknak a terü
leteket. Hogy lesze hétvégén au
tópiac, majd kedden gabonapiac, a 
kérdésre egyelőre senki nem tudja 
a választ. A tulajdonosok akkor 
nyitják ki a területet, ha elfogadha
tó egyezségre jutnak a várossal. 

udvarhely

Körkép
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> Készülnek a megye „diák-vezeté-
sére”. A Légy a megye vezetője egy napra! 
program újabb rendezvényét tartották 
tegnap a Tamási Áron Gimnáziumban. 
Udvarhelyszék érdeklődő diákjaival ta
lálkozott Bondor István megyei tanácsos, 
aki ismertette a megyei önkormányzat 
tevékenységét, valamint a diákok kérdése
ire válaszolva összefoglalta az intézmény 
elnökének tevékenységi körét is. A Légy 
a megye vezetője egy napra! program arra 
törekszik, hogy játékosan modellezze a 
megyeitanácselnöki székig vezető utat. A 
résztvevők kipróbálhatják, hogyan zajlik le 
egy kampány, egy választás, illetve hogyan 

valósul meg egy ötlet – még a tanácshatáro
zattal kezdődően. Hargita Megye Tanácsa 
ezzel egyedülálló lehetőséget kínál a megye 
középiskolás diákjainak: alkalmuk lesz egy 
napra átvenni a megye vezetését. Ez azért 
fontos, hogy a fiatalok már diákként meg
tapasztalják a megye vezetésével járó felada
tok jelentőségét és nehézségeit. A program 
másik célja arra buzdítani a fiatalokat, hogy 
vegyenek részt aktívan a megye társadalmi 
életében.

> Székelyföldi Akadémia Homoródal-
máson. A Hargitahegység rendezési tervé
ről és a fiatalok itthon maradásáról értekez

tek február 8án a Székelyföldi Akadémia 
résztvevői Homoródalmáson. A találkozót 
Rigó Mihály polgármester nyitotta meg – 
a témaválasztással kapcsolatban kifejtette, 
hogy a turizmus és a fiatalság a két legfonto
sabb eleme a község fejlődésének, és reméli, 
hogy az idegenforgalom által sikerül a fia
talságnak is munkalehetőséget teremteni, 
hisz ők kellene kiaknázzák a környék adta 
lehetőségeket. Ferencz Csaba, a megyei 
tanács munkatársa ismertette a résztvevők
kel a Hargitahegység rendezési tervét. El
mondta, a terv célja többek közt a turizmus 
fejlesztése, például a jelenlegieknél jóval 
hosszabb, minőségi sípályákra lenne szük

ség ahhoz, hogy több turistát lehessen ide 
vonzani.

> Tisztújítás az udvarhelyi SZNT-
ben. A székelyudvarhelyi Székely Nemzeti 
Tanács február 7én tartotta tisztújító köz
gyűlését. Az eddigi városi elnök, dr. Mózes 
Gyula lemondása miatt az ülésen az össze
gyűltek az egyetlen jelöltet, Dósa Barnát 
választották meg elnöknek. Dósa Barna 
elnök a régi alelnökkel, Waum Péterrel és a 
titkárral, Bíró Edithtel közösen új alapok
ra szándékszik helyezni a szervezet eddigi 
működését, kihangsúlyozva az SZNT ere
deti célját, Székelyföld autonómiáját.hí
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Lezárták a tulajdonosok a piac területét. Pénzzé tennék a telket, de a városvezetés ajánlatát kevésnek találják fotó: balázs attila

MáRcIus elsejéRe hAlAsztották A táRgyAlást

Családlátogatás Puiéknál
lezáRják A II. RákóczI FeRenc utcAI vásáRteRet 

Bajban az autópiac
A székelyudvarhelyi Bíróság 
március elsejéig adott időt a 
három Márton áron téri bántal
mazónak, hogy védőügyvédet 
fogadjanak. Időközben a kiskorú 
vádlottnál környezettanulmányt 
készítenek: családlátogatás so
rán anyagi és szociális helyzetét 
vizsgálják, illetve megpróbálják 
kideríteni, vannak-e bűnözői haj
lamai. Azt is megtudtuk, a három 
bántalmazott fiatal polgári köve
telésekkel is előrukkolt: anyagi 
és erkölcsi kártérítést kérnek 
ütlegelőiktől. 

M. L. F.

Tegnapra írta ki a Márton 
Áron téren novemberben 
megvert fiatalok perében 

az első tárgyalási időpontot a 
Székelyudvarhelyi Bíróság. 

– Semmi érdemleges nem 
történt, az első határidő megszo
kott forgatókönyve szerint zajlott 
minden – tájékoztatott Szállasy 
Mária Magdolna. A bíróság szó
vivője részletekkel is szolgált: a 
vádlottak előzetesen írásban letet
ték halasztási kérésüket. Törvény 
diktálta kötelezettség ugyanis a 
védelem biztosítása a büntetőper
rendtartásban, a vádlottaknak tehát 
joguk van határidőt kérni ügyvéd
fogadásra – ez tulajdonképpen egy 
gyakran és előszeretettel alkalma
zott halasztási lépés. 

– Mindhárom vádlottnak hiva
talból ki volt utalva egyegy védő
ügyvéd, akik meg is jelentek tegnap. 
Felhívtuk a figyelmüket, hogy a kö
vetkező tárgyalási napon is jelenje
nek meg, hogy ha a vádlottak nem 
fogadnak ügyvédet, védelmük biz

tosítva legyen. Ugyanakkor mind
három sértett is jelen volt, illetve 
ők ügyvédet fogadtak, aki szintén 
itt volt – tudatta a bírósági szóvivő, 
majd azzal folytatta: március elsejé
re tűzték ki a per következő tárgya
lási időpontját. 

Szállasy Mária Magdolnától azt 
is megtudtuk, a bántalmazott fiata
lok polgári követeléseket is megfo
galmaztak: anyagi és erkölcsi kár
térítési igényükről adtak be kérést 
a bíróságra – gyakorlatilag fájda
lomdíjat kérnek bántalmazóiktól. 
A vonatkozó rendelkezések szerint 
az anyagi kár eredetét, okát tanúk
kal, iratokkal kell bizonyítaniuk, és 
majd a bíró dönti el, hogy a dosz
szié anyaga szerint megalapozotte 
követelésük és annak nagysága. 
Ugyanakkor a per végkifejletétől is 
függ a követeléslista sorsának alaku
lása, hisz ha a vádlottakat felmen
tik, a sértettek is elesnek a fájda
lomdíjtól. A bírósági szóvivő azt is 
elmondta, a következő tárgyaláson 
adják át a vádlottak ügyvédeinek a 
sértettek követeléslistáját.

Tegnap az is kiderült, mivel az 
egyik vádlott – ifjú Pui Béla – kis
korú, a városi bíróságon működő 
Pártfogó Felügyelői Szolgálat kör
nyezettanulmányt kell készítsen. Ez 
családlátogatást jelent, mely során – 
családtagokkal, a vádlottal elbeszél
getve – felmérik, a vádlott kiskorú 
milyen környezetben él, milyen a 
családi, anyagi helyzete, vannake 
szociális problémái, érhetike nega
tív környezeti hatások, illetve azt is 
igyekeznek kideríteni, hajlamose 
az erőszakra, be tude illeszkedni 
környezetébe, vannake bűnözői 
hajlamai.

 Fotó: baLázs attiLa
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Párbeszéd a művészek 
és a közönség között

Idézések A nAGymezőben földjeIkeT elAdó szenTsImonIAknAk

Perek sorozatát eredményezte 
a birtoklevelek hiánya

mintegy 60 hektár területről 
tud csíkszentsimon polgármes
tere, amit felvásárolt az Apemin 
Tusnad rt. a község területén 
ezelőtt hat évvel, és amely mi
att most körülbelül 80 érintet
tel perek sorozata indult az el
adók, illetve a helyi és megyei 
földosztó bizottságok ellen. Az 
ok: a mai napig nem sikerült a 
hivatalos adásvételi szerződé
seket megkötni, a földtulajdo
nosok hivatalos birtokba helye
zése ugyanis még mindig nem 
történt meg.

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

Tudomásunk szerint leg-
alább 80 érintettel zajló 
perek lesznek. Az évi költ-

ségvetésünk jó részét ügyvédi ho-
noráriumokra kell emiatt költsük. 
Az egyének, akik a földeket elad-
ták, vállaltak valamit, mi azt sem 
tudjuk, milyen papírokat írtak alá, 
mikor a földeket nekik kifizették. 
Utána meg sokan errefelé sem jöt-
tek, hogy intézzék a papírjaikat 
– nyilatkozta a Hargita Népének 
Fábián László, Csíkszentsimon 
polgármestere.

Hatéves történet
2006-ban a polgármester állí-

tása szerint több mint 60 hektár-
nyi területet vásárolt meg Csík-
szent simonban, a Nagymező nevű 
részben az Apemin Tusnad Rt.

– Megmondom őszintén, én 
eleinte, mikor megtudtam, hogy a 
községben nagy területet fel akar-
nak vásárolni, egy picit gátoltam 
is, mert én mindig azt tartottam, 
hogy ha eladtad a földedet, elad-
tad a jövődet. Ha a földeket valaki 
egyben felvásárolja, nagyobb az 
eshetősége, hogy hamar tulajdo-
nost is vált az a terület – fejtette 
ki véleményét a tranzakcióról az 
elöljáró.  

Ellenkezése ellenére a terület-
tulajdonosok megegyeztek a vá-
sárlóval, de mivel a birtokleveleik 
nem voltak kiállítva és a tulajdon-
jogot igazolni nem tudták, adás-
vételi szerződést nem köthettek, 
de a Polgári Törvénykönyv előírá-
saival összhangban kölcsönösen 
kötelező adásvételi ígéretre vo-
natkozó hitelesített okiratot írtak 
alá a felek. Ebben szerepel, hogy 
az adásvételi szerződések megkö-
tésére egy későbbi időpontban 
kerül sor, miután az eladók meg-
szerezték a tulajdonjogra vonat-
kozó papírokat. A vásárló ezután 
a földek árát kifizette, azok pedig 
átkerültek az ő használatába. 

Azóta eltelt hat év, ám a 
szentsimoni földeket eladó sze-
mélyek túlnyomó többsége máig 
sem kapta meg a tulajdonjogát 
igazoló iratot, ennek hiányá-
ban pedig nem köttetett meg az 
adásvételi szerződés sem. A vá-
sárló mostanig várt, de most – a 
simoni polgármester információi 
szerint azért, mert ő maga is elad-
ta a területet, az újabb vásárló vi-
szont nem hajlandó fizetni, amíg 
a tulajdonjog nincs tisztázva – 
megbízott egy brassói ügyvédi 
irodát, perbe fogta az eladókat, 
a helyi és a megyei földosztó bi-
zottságot, és kéri a bíróságot, 
hogy kötelezze azokat az iratok 
kibocsátására. 

Egy általunk megkérdezett 
szakember szerint, mivel a vásár-
ló perbe hívta az eladók mellett a 
földosztó bizottságot is, feltéte-
lezhető, hogy tisztában van azzal: 
nem az eladókon múlott a papí-
rok megszerzése. 

eredménytelen 
próbálkozások
– Édesapám több ízben is járt 

a simoni polgármesteri hivatalban, 
miután eladta ezt a földjét, és pró-
bálkozott a birtoklevél megszerzé-

sével, de sikertelenül. Küldözget-
ték a prefektúrára, onnan vissza, 
egészen a tavaly nyárig, mikor 
végre azonosították a területet, 
egy topográfus kimérte – és nem 
csak azt a részt, amelyet eladott, 
hanem az összes területét, amely az 
ő tulajdonát képezte –, kitöltötte 
a szükséges nyomtatványokat, ám 
azóta sem történt előrelépés, bir-
toklevélre hiába vártak – mondta 
az egyik perbe hívott, ám azóta 
már elhunyt eladó örököse. 

Mint közölte, arról, hogy az 
édesapját perbe hívták, akkor 
értesült, amikor a postaládából 
kiesett az idézés. Most abban jár, 
hogy beszerezze az apja által az 
évek folyamán leadott összes ké-
rést, hogy a bíróság előtt igazolni 
tudja: nem rajtuk múlott, hogy 
nincs birtoklevelük.  

Fábián László simoni polgár-
mester szerint rajtuk sem múlik, 
hogy ennyi év alatt sem sikerült ki-
adni a birtokleveleket. Azt mond-
ja, legnagyobb gondjuk, hogy a 
törvény nem teszi lehetővé az úgy-
nevezett parciális birtoklevelek ki-
adását, és a kataszteri hivatal is köti 
a kereket. Ők most, a perek elindí-
tása nyomán próbálják felgyorsí-
tani a folyamatot, állítása szerint 
sorra hívják be a hivatalba a perbe 
fogott személyeket, hogy tisztáz-
zák földjeik helyzetét, ám ezt a 
folyamatot sokszor nehezíti, hogy 
néhány gazda nem tudja, hogy hol 
vannak a területei. Ráadásul a hi-
vatal is személyzethiánnyal küzd. 

ladányi: 
mi megtettük, amit kellett
Mivel a megyei földosztó bi-

zottságot is perbe hívta az Apemin 
Tusnad Rt., Ladányi László Zsolt 
prefektust mint a bizottság elnökét 
is megkérdeztük, mi a véleménye a 
kialakult helyzetről. Azt mondta, 
a megyei bizottság megtette, ami 
az ő feladata volt: igazolta a szóban 
forgó területekre a tulajdonjogot, 
ezt követően már a helyi bizottság 
kellett volna elküldje a birtokle-
velek kiállításához szükséges do-
kumentációt a megyei bizottság-
hoz és a kataszteri hivatalhoz. Ez 
viszont nem történt meg, mert a 
településen a parcellázási tervek 
nincsenek készen.

– A helyiek azzal érvelnek, 
hogy a területeket eladó szemé-
lyeknek máshol is vannak föld-
jeik, ám azok a részek nincsenek 
még felmérve, így, mivel parciális 
birtoklevél nem adható ki, várni 
kell, míg elkészülnek a felmérések 
– mondta a prefektus. 

Ezt Fábián László polgármes-
ter is megerősítette.

– A parcellázási tervet az 
egész területre kell készíteni. Ez 
a törvény, és ezzel megkötötték 
a kezünket. Emiatt ennél jobban 
nem tudom felgyorsítani a folya-
matot – jelentette ki.

Fábián László polgármester. Hosszú jogi huzavonára készül fotó: csíki zsolt

közös beszélgetésre invitálják 
ma a pál Aukciósház és Galé
ria kiállítói a művészet iránt ér
deklődő közönséget. A találko
zón jelen lesz csillag István és 
vorzsák Gyula képzőművész. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A Pál Aukciósház és Galé-
ria mostani kiállítóival, 
a TAG művészcsoport 

képzőművészeivel találkozhatnak 
azok az művészetkedvelők, akik 
nyitottak és kíváncsiak arra, mi rej-
lik egy-egy alkotás mögött, milyen 
helyi sajátosságok teszik egyedivé 
a csíkszeredai alkotók munkáját a 
művészettörténet sokrétű irányza-
taiban. 

– A galériában szervezett ki-
állítások során arra törekszünk, 
hogy a szemlélődő nézőközön-
séget megszólítsuk, párbeszédre 

invitáljuk, kö zelebb hozzuk a mű-
vészet iránt érdeklődőket az alko-
tásokhoz – mondta Szőcs Barna, 
a Pál Aukciósház és Galéria PR-
menedzsere.

A találkozón, amely ma este 18 
órakor kezdődik, a kortárs képző-
művészet jelenéről, fő irányvonala-
iról fognak beszélgetni az alkotók, 
közülük már biztosan jelen lesz a 
csíkszeredai Csillag István és Var-
zsák Levente, de a további hat alko-
tót is várják. 

– Saját alkotásaikat fogják be-
mutatni a művészek, így arra is fény 
derül, melyek azok a posztmodern 
irányzatok, amelyek meghatároz-
zák a mai képzőművészeti alkotások 
irányvonalát – részletezte Szőcs. 

A galéria a további kiállítások 
koncepcióját tekintve is arra törek-
szik, hogy teret nyújtson a közön-
ség és a művészek közötti párbeszéd 
megteremtésére.  



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Vázlat Ábrahám Jakab könyvéhez – 9. oldal] n [A székelykedés elhatárolódás és kirekesztés – 10. oldal] 

– Akik ismerik, tudják: rég az ideje, hogy reggelente már nem 
köszön a városházi portásnak, mégis találkozása az olvasókkal, a 
város lakóival ma is élő, állandó rovatokat üzemeltet a lapok ha-
sábjain. Kinek ír, mit ír, milyen üzenetet akar átadni?

– Több lapnak is dolgozom. A Hargita Népében – elődjét, 
a Hargitát is beleszámítva – bő 40 éve éltetem a heti rendsze-
rességgel megjelenő anyanyelvápoló rovatot, a Helyesent. Ebben 
a munkában a korábbi és mostani szerkesztőségnek is érdeme 
van. Nyelvművelő írásokat szoktam még közölni a Székely 
Újságban, ritkábban a Krónikában, és erdélyi tudósítóként, 
munkatársként meg-megjelennek cikkeim a budapesti Édes 
Anyanyelvünk című folyóiratban is. A Székely Újságban, a ko-
rábbi Polgári Életben kulturális eseményekről szoktam írni, de 
hébe-hóba interjút is készítek tudósokkal, írókkal, történelmi 
családok leszármazottjaival, valamint művészekkel, tanárokkal, 
papokkal, orvosokkal, vállalkozókkal, sportolókkal. Olykor 
nem kerülhetem el a vezércikk írását sem. A jegyzet sem ritka. 
Hogy kinek írok? Szeretném hinni, hogy magyar anyanyelvünk 
kérdései mindnyájunkat érdekelnek, azok tehát mindenkihez 
szólnak. Erre utaló jeleket épp Csíkszeredában tapasztaltam az 
Édes Anyanyelvünk Mozgalom egyik rendezvénye alkalmával. 
Írásaimmal általában szeretném erősíteni közösségünk magyar-
ságtudatát, de fontosnak tartom szolgálni a polgárosodás folya-
matát is, mert tájékozottabb emberekkel könnyebb a kisebbségi 
helyzetünkből adódó csatát vívni és bírni.

– Nyelvművelő cikkei, tanulmányai, bizonyos rendszeresség-
gel 1970-től jelennek meg hazai és külföldi lapokban. Ezenkívül 
rengeteg tudósítást és interjút készített. Kérem, sorolja fel azokat 
a lapokat és kiadványokat, ahol ezek az írások megjelentek az el-
múlt 40 év során?

– A már említett lapokon kívül (olyan sorrendben, ahogy 
most eszembe jutnak): Falvak Népe, Romániai Magyar Szó, 
A Hét, Utunk, Új Élet, Ifjúmunkás, Fiatal Fórum, Munkásélet, 
Valóság, Erdélyi Napló, Udvarhelyi Híradó, UdvarhelySzék, 
Hírhordó, Reformátusok Lapja, Köznevelés (Budapest), Har-
gita Kalendárium, Újságíró Évkönyv, Érettségi feladatgyűjte-
mény (emelt szintű érettségi feladatok magyar nyelv és iroda-
lomból, Debrecen) stb.

– Alighogy elkezdett publikálni, jöttek a kötetek is. Egy részük 
társszerzős gyűjteményes kötet, a többsége azonban sajátja. Sorolja 
fel címüket, műfaji besorolásukat és a megjelenés évét. 

– A nyelvműveléssel kezdem: Anyanyelvünk művelése 
(Kriterion, Bukarest, 1975 – több szerzővel), Beszélni kell! 
(Dacia, Kolozsvár, 1996 – több szerzővel), Magyar szava-
ink nyomában (Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1994), 
Édes anyanyelvünk (Pallas–Akadémia, Csíkszereda, 2009). 
Egyebek: Évtizedek viharában (turistakalauz, 1991), Meg 
kell maradni! (interjúkötet, a másik szerző Komoróczy Zsolt, 
Scripta, Nagyvárad, 1999), Az udvarhelyi polihisztor (portré-
kötet, Székelyudvarhelyért Könyvek, 2002), Maszelka János 
(portrékötet, Székelyudvarhelyért Könyvek, 2003), Jókedvű 
udvarhelyiek I–II. (anekdoták, 2004, 2009), A sokszínű élet 
(Apor Mária emlékei Nagy Imre festőművészről, Litera–Veres 
Székelyudvarhely, 2011).

– Életrajzírói Domahidát tüntetik fel születési helyként. Hol 
van ez a helység, meséljen gyermekkori éveiről?

– Domahida, a szülőfalum Szatmár megyében van, Nagy-
károly vonzáskörében, közel a mostani román–magyar határ-
hoz. Sajnos a Sors fintora miatt sokat nem mondhatok a hoz-
zá fűződő gyermekéveimről, ugyanis hétéves koromban, nem 
sokkal az első osztály megkezdése után, 1949. március 2-án 
éjjel családunk minden ingatlanját és ingóságát elkobozva ki-
telepítettek/deportáltak bennünket mint földbirtokosokat a 
hírhedt 1949/83-as törvénytelen törvény alapján. Ezt a tör-
vényt – román hírforrások szerint – 1948-ban Pauker Anna 
kommunista vezér névnapi buliján találták ki a pártfejesek 
szovjet elvtársakkal Sinaián, a Mihály király elkobzott kasté-

lyában. Így kerültünk kényszerlakhelyre Székelyudvarhelyre. 
Azóta is itt lakunk. Ebben persze annak is szerepe volt, már-
mint az Udvarhelyre kerülésnek, hogy az anyai ágam tősgyö-
keres miklósfalvi Molnár. Dédapám Miklósfalván, nagyapám 
Patakfalván volt tanító, édesanyám ott született 1907-ben. 
Mivelhogy Molnár nagyapám egyik testvére Szatmár megye 
főjegyzője volt, anyám Szatmárnémetiben járt középiskolába, 
ott is érettségizett. Így ismerkedett meg apámmal. Trianon a 
Komoróczy-birtokot kettévágta, 1921-ben a románok meg-
szüntették a nagybirtokrendszert, csak ezer hold alatti birto-
kokat hagytak, 1945-ben pedig általában – kevés kivételtől 
eltekintve – 50 hektár maradhatott meg, aztán 1949-ben azt 
is elvették… Csak úgy zárójelben hadd említsem meg, ma 
tudunk olyan volt szekus vállalkozóról, akinek 50 ezer (!!) 
hektár földje van. A volt birtokos nemességet, gyár- és bank-
tulajdonosokat lekizsákmányolózták, ezzel voltak tele a tan-
könyvek is, a mai nagybirtokosokat viszont munkahelyterem-
tőknek nevezik épp azok, akik bennünket kisemmiztek. Ugye 
milyen érdekes?! A kettős mérce. A feltett kérdéshez tartozó 
gyermekéveim leginkább Érmihályfalvához, Érsemjénhez (Ka-
zinczy Ferenc szülőfalujához), Székelyhídhoz, majd Udvar-
helyhez kötődnek. A két érmelléki faluban magyar szakos 
anyai nagybátyám egyengette utamat, Székelyhídon tanár 
barátaival becsempésztek trükkösen a gimnáziumba, egy 
évet jártam ott, következett a folytatás az udvarhelyi gimná-
ziumban, szüleim féltek, hogy mi lesz, de Udvarhelyen nem 
rúgtak ki, ha már egyszer Székelyhídon felvettek, noha ki 
volt adva az iskoláknak, hogy sem az ilyeneket, mint én, sem 
a magániparosok és kereskedők vagy magángazdák gyerme-
keit tilos gimnáziumba felvenni. Csak szakiskolában vagy 
szakközépben tanulhattak az 50-es években. 

folytatás a 8. oldalon 

Messziről meglátszik, hogy ki az 
úriember és ki nem. Komoróczy György 
nyelvművelő született arisztokrata, ba-
rátai, tisztelői elismerését viszont szel-
lemi arisztokráciájával, konok és kitartó 

nyelvművelő munkásságával, több 
évtizedes sajtójelenlétével vívta ki. 

A 70. születésnapját ünneplő nyelvmű-
velővel Székely Ferenc beszélgetett.

Számos helyen 
csak lélegeztető 

gépen van 
a magyar nyelv
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Számos helyen csak lélegeztető 
gépen van a magyar nyelv

Kossuth Rádióból és a budapesti televí-
ziókból a Székelyföldön is ismertté vált 
nyelvész és nyelvművelő 80 éves. 1932. 
február 13-án született. A budapesti Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai 
Karának egykori tanszékvezető tanáráról azt is szokták 
mondani, hogy a nyelvművelésben ő Lőrincze Lajos 
legjobb követője. Számos tudományos és ismeretter-
jesztő munka szerzője, öt évtizede ír, szerkeszt, nyelvművelő 
rovatokat vezet folyóiratokban, újságokban, rádióban, televí-
zióban. Az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, az Édes 
Anyanyelvünk című folyóirat felelős szerkesztője, több tudo-
mányos szaktestület tagja. Kiváló tudását képessége mellett 
talán annak is köszönheti, hogy kisgyermek korában nagy lé-
péselőnyre tett szert: négyéves korában már tudott olvasni, a 
középiskolában jó magyartanárai voltak, az egyetemen pedig 
neves professzoroktól tanulhatott. Azt vallja, hogy a kisgyer-
mekkel az anyanyelvet kell megszerettetni mesékkel, törté-
netekkel, olvasmányokkal, rigmusokkal. Kosztolányi Dezsőt 
idézve mondta: a gyermeket be kell avatni a nyelvteremtés 
titkaiba, hisz minden gyermek született versfaragó.

Ötven éve, 1962-ben jelent meg Budapesten az Aka-
démiai Kiadónál Szóhasadás című doktori értekezése, 
melynek alcíme is jelzi, hogy az akkori fiatal kutató úttörő 
munkára vállalkozott: Szóhasadás. Egy kevésbé számba vett 
szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk 

fejlődésében. Értekezését olyan jeles nyelvtudósok előtt 
védte meg, mint Telegdi Zsigmond, B. Lőrinczy Éva, Pais 
Dezső, Lőrincze Lajos, Tamás Lajos, Tompa József.

Nyomtatásban megjelent műveinek teljes számbavételére 
– terjedelmi korlátok miatt – nem vállalkozhat e születésnapi 
köszöntő. Szerzőként, társszerzőként, főszerkesztőként vagy 
szerkesztőként a következő néhány fontos munkához kap-
csolódik neve: A műszaki nyelv művelése (1961), Szaknyelvi 
kalauz (1964), Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (1967), 
Anyanyelvi őrjárat (1971), Anyanyelvi kaleidoszkóp (1973), 
Anyanyelvünk játékai (1974), Mai magyar nyelvünk (1976), 
Hivatalos nyelvünk kézikönyve (1976, 1978), Nyelvédes-
anyánk (1980), Új anyanyelvi kaleidoszkóp (1980), Nyel-
vészet és tömegkommunikáció (1985), Nyelvművelő kézi-
könyv I–II. (1980, 1985), Álljunk meg egy szóra! (1991), 
Képes diákszótár (1992), Nyelvművelő kéziszótár (1996), A 
szavak ösvényein (2011). Nevéhez fűződik a Lőrincze Lajos-
tól örökölt emberközpontú nyelvművelés elvének a nemzet-

központúra való kiszélesítése. Ennek az a lényege, hogy 
a nyelvművelő és nyelvi ismeretterjesztő tevékenységbe 
a korábbinál szervesebben tartozzék bele a mai Ma-
gyarország határain kívüli magyarság nyelvének, nyelv-
használatának problematikája is. Mert ők is részei a 
magyar nemzetnek.

Az oktatásban is jelentős eredményeket ért el. Is-
kolájából az évek/évtizedek során számos nyelvműve-

lő került ki, néhányan közülük Magyarország határain túl 
is ismertté váltak. Grétsy László a tapintatos nyelvművelés 
híve. Azt tartja, hogy az anyanyelvi öntudatot sose érje sére-
lem. Ezért a nyelvművelő burkoltan, tapintatosan, játékosan, 
akár nyelvi rejtvényekkel vezesse rá a hallgatót vagy olvasót 
a helyes nyelvi formákra. Magyarország uniós csatlakozása 
óta hangsúlyosabban foglalkozik az idegen, főként az angol 
nyelvi hatásokkal, általában a nyelvi globalizációval. Ebben a 
kőkemény munkában is van számunkra reményteljes üzene-
te, amikor azt mondja: ha mindnyájan népünk és anyanyel-
vünk iránti elkötelezettséggel végezzük munkánkat, akkor – 
de csak akkor! – trianoni széttagoltság ide, globalizáció oda, 
nincs olyan hatalom, amely ezt a sokat próbált, de a nehézsé-
geken mindig úrrá levő nemzetet és ezt a csodálatos zengésű, 
a külföldieket is elbűvölő nyelvet az elkövetkező századokban 
vagy akár évezredekben eltörölhetné a Föld színéről!

A csupa szív-lélek nyelvtudós szavai napjainkban külö-
nösképpen időszerűek. Isten éltesse Őt sokáig!

Grétsy László köszöntése
A                           helyesen n Komoróczy György

folytatás a 7. oldalról
Eszem ágában sincs panaszkodni/siránkozni, csupán azért 
említettem meg a kérdéshez kapcsolódó válaszon túlmenően, 
mert a kommunizmus gaztetteiről mintha még ma is sunyíta-
na/lapítana a nyilvánosság a Kárpát-medencében. A fiatalabb 
nemzedék pedig, a mai 45 alattiak is alig hallottak valamit a 
’49-es kitelepítésekről, kényszerlakhelyekről és munkatábo-
rokról. Hát még arról, hogy egyetemi diplomával, akadémiai 
doktori fokozattal is csak fizikai munkát végezhettek a kite-
lepítettek. A helyzet csak 1964-ben változott, de a Securitate 
szeme azután is rajta maradt ezeken az embereken. Ettől 
függetlenül szeretettel emlékszem vissza gyermekkoromra, a 
nagy játékok, élmények, emlékek helyszíneire.

– Most már értem, hogy 1959-ben, érettségi után miért nem 
a magyar nyelv és irodalom felé fordult, nem erre az egyetemre 
iratkozott, helyette a műszaki technikumi képzés felé hajlott. 

– 1959-ben, amikor még javában dúlt az osztályharc (szár-
mazásom miatt a júniusi érettségin a szó szoros értelmében meg-
buktatott a vizsgaelnök, viszont augusztusban más elnöknél jó 
eredménnyel vizsgáztam), nem volt esélyem egyetemre bejutni 
sehol erdélyi magyar vidéken. Erről gondoskodott néhány ma-
gyar egyetemi tanár is, ők túllihegték a pártutasításokat. Ezt 
megtapasztalva, felnőttek tanácsára mentem Resicabányára, 
mert tudtuk néhányan a sorstárs diákok közül, hogy ott senki 
sem fogja kérdezni, sehova sem kell beírni, ki volt apád/anyád, 
nagyapád/nagyanyád 1944. augusztus 23-a előtt és után. Szóval 
kellett valamilyen szakma az érettségi mellé, és abban az időben 
csak a Bánság, illetve Krassó-Szörény bizonyult nagyvonalúnak 
a köznyelvi értelemben vett Erdélyben. Ezért kerültem a tech-
nikumba, és magyarul felvételiztem. Szép diákéletünk volt a 
négynyelvű városban, hasonlított egy kicsit Temesvárhoz.

– 1965-ben, kétévi resicabányai vaskohászati laboratóriumi 
munka után hazakerült Székelyudvarhelyre. Hogy érzi magát 
ebben a Nagyküküllő menti szép városban, az itteni székely kö-
zösségben?

– Olyan jól, mint aki született udvarhelyi. Csak Szé kely-
udvarhelyen érzem jól magam, bárhova és bármilyen szép 
tájakra megyek, lehet az magyar vagy nem magyar vidék, tíz 
napnál tovább nehezen bírom. Utazni, jönni-menni-látni 
szeretek, de mindig vágyom vissza Udvarhelyre. A szívemhez 
nőtt zsenge gyermekkorom óta.

– Tehát akkor a resicai évek után Udvarhelyen kezdődtek 
nyelvészeti búvárkodásai?

– A komolyabbak igen, de az érdeklődésem gyökerei kis-
gyermek koromba nyúlnak. Amint már említettem, anyai 

nagybátyám magyar szakos tanár volt, tőle sok mindent, lec-
kén kívüli dolgokat is hallottam a magyar nyelvről. Kazinczy 
szülőfalujában ő ezt komolyan vette. Hazakerülésem után 
nagy szerencsém volt budapesti egyetemi tanár, ókortörté-
nész, nyelvész rokonommal, Komoróczy Gézával. Ő minden, 
a magyar szakon szükséges egyetemi jegyzetet, tankönyvet 
és sok-sok nyelvészeti szakkönyvet megszerzett nekem. Csak 
tanulnom kellett, ahhoz pedig volt kedvem. Természetesen 
tanácsot, útbaigazítást jeles budapesti és kolozsvári egyetemi 
tanároktól is kaptam. Ami a 70-es években egy kicsit bosszan-
tott, az az, hogy a bukaresti illetékesek nem engedtek ki Pestre 
vizsgázni, pedig ott fogadtak volna…

– 1992-től a helyi polgármesteri hivatal sajtóirodájának ve-
zetője és két önkormányzati információs lap felelős szerkesztője: 
a Polgári Közlönynek és a Városi Hírlapnak. Hogyan emlékszik 
vissza erre a feladatkörre, mennyire fontos az önkormányzati 
szócső a választópolgárok számára?

– Szükség van önkormányzati lapokra, ha információi, 
cikkei a lakosságot szolgálják. Ha eljuttatják egy-egy település 
közösségéhez az őket érintő képviselő-testületi döntéseket, hi-
vatali híreket, fontos tudnivalókat. A baj akkor kezdődik, ha 
az ilyen, közpénzeken megjelenő kiadványok személyes érde-
keket vagy kampánycélokat szolgálnak.

– Kutatási területe a román–magyar kétnyelvűség, a nyelvi 
erózió kérdése. Mennyire sérül és kopik anyanyelvünk a hétköz-
napi használatban, hogyan lehet ezt megelőzni?

– Más a helyzet a tömbmagyar Székelyföldön, más a 
Partiumban és más a szórványban. Ahol nagyobb az ál-
lamnyelvi dominancia, ott a sérülés is nagyobb. Például a 
tömbmagyar vidékeken szép számmal hallhatók olyan, tükör-
fordítással keletkezett kifejezések, amelyek elütnek a magya-
ros észjárástól, gondolkodásmódtól, aki nem tud románul is, 
az meg sem érti (küldőpapír, pénzcserélés stb.). A szórványra 
pedig, sajnos, a kevertnyelvűség jellemző. Bármennyire derű-
látó legyen is az ember, a nyelvromlást lassítani, esetleg meg-
állítani csak a család–óvoda–iskola–egyház–tudományos 
műhelyek–tömeg tájékoztatás nagyjából egybehangolt, ösz-
szefogó munkájával lehet(ne). A baj a családban kezdődik. 
Sok helyen nem magyarul szól a rádió és a televízió, és nem 
jár magyar iskolába a gyermek. A hivatalokban és a közélet-
ben még a Székelyföldön is számos helyen csak lélegeztető 
gépen van a magyar nyelv.

– Erdélyi nyelvtudományunk egyik legnagyobb képvise-
lője, Péntek János mondta: „Maradjon meg a nyelvi hűség, a 
nyelv szeretete, a nyelvhasználat méltósága”. Hogyan látja ezt 
Komoróczy György, a nyelvművelő?

– Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének tanácsko-
zásain, A magyar nyelv napjai elnevezésű rendezvényeken 
sokat beszélgettünk Péntek Jánossal ezekről a kérdésekről. Ő 
egyetemi tanárként, az erdélyi magyar anyanyelvi mozgalom, 
szakmai szervezetek irányítójaként, tudományos műhelyek 
működtetőjeként sokat tett a nyelvben való megmaradásun-
kért. Mert másféle megmaradás nincs. Többen azt mondják, 
van. Csakhogy az már identitásváltással jár! Tehát magyar-
ként csak anyanyelvünkkel együtt tudunk megmaradni, 
ahhoz pedig a nyelvünk iránti hűségünkre, szeretetünkre, 
és a magyar nyelv presztízsének növelésére van szükség. Az 
utóbbihoz úgy tudunk hozzájárulni, ha élünk is törvény adta 
lehetőségünkkel, és használjuk hivatalos helyzetekben is a 
magyar nyelvet. A hazai magyar politikának pedig egyebek 
mellett az (volna) a dolga, hogy szorgalmazza a törvényho-
zásban Bukaresttől Brüsszelig a magyar nyelv hivatalossá té-
telét az erdélyi régióban.

– Sütő András, az erdélyi szép írás és szép szó másik nagy 
mestere azt mondta: „Nem tudom, hol hullattuk el a szavain-
kat, most nem is kutatom. Elemi iskolai dolgozatíráshoz a ma-
darak és fák nevét – a legközönségesebbeken kívül – az otthonról 
kapott batyuban már nem találtam.” A szép magyar beszéd fő-
városában, Székelyudvarhelyen, Komoróczy Görgy – aki a nyel-
vi szórvány másik szegletéből került ide – megtalálta-e azt, amit 
korábban ősei „elhullattak”?

– Milyen jó, hogy a fél lábam szatmári, a másik meg szé-
kely! Az apai ősök elhullatott szavait nem találtam meg Udvar-
helyen, mert ők a Toldi nyelvét beszélték, viszont megtaláltam 
az anyai ág ősi szavait az udvarhelyszéki nyelvjárásban.

– Egyre fejlődő internetes világunkban nap mint nap talál-
kozunk idegen kifejezésekkel, új nyelvi fogalmakkal. Hogy lehet 
ezektől megvédeni a magyar nyelvet, kinek lenne a feladata? 

– Most zajlik a 21. századi nyelvújítás, a számítógépes 
nyelv magyarítása. Vannak biztató eredmények. Budapes-
ten is, Kolozsváron és Marosvásárhelyen is ez a kérdés kiváló 
szakemberek kezében van. A tömegtájékoztatásnak (főként a 
közszolgálati rádiónak és televíziónak) ezen a területen is nagy 
a felelőssége, akárcsak a köznyelvben fölöslegesen használt ide-
gen szavak visszaszorításában.

– A rengeteg háttérmunkát igénylő, látványosságtól mentes 
nyelvművelés több díjat és elismerést hozott az Ön számára élete 
folyamán. Melyek ezek?

– Nyelvőrzés Díj (Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 
2004), Pro Urbe Díj (Székelyudvarhely Polgármesteri Hivata-
la, 2002), Príma Polgár Díj (Príma Rádió, 2010). Ennyi.

– Min dolgozik jelenleg, mit szeretne kiadni 2012-ben?

– Most van nyomdában a Székelyudvarhelyért Köny-
vek sorozatban megjelenő néhai id. Hegyi István udvar-
helyi református lelkipásztorról szóló portrékötetem. Kö-
zelebbi terveim közt szerepel egy interjúkötet. Egyébről 
még korai beszélni.
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síkszeredában évekig a Ma
kovecz Imre–Bogos Ernő ter
vezte legbájosabb templom 
mellett laktam, úgyhogy télen

nyáron arra jártamban naponta láthattam 
korunk egyik típusának, a tömeges utazás 
mintapéldányának, a Turistának enyhén di
lis, mohó megnyilvánulásait: izgatott muto
gatásait, rohangálását a fényképezőgéppel, 
hogy minden szögben lehetőleg „művészi” 
fotóban rögzítse a halhatatlan művet, s an
nak tövében, járókelő segítségével saját ha
landóságát.

Van annyi humorérzékem, hogy korunk 
e népvándorai között magamra ismerjek, és 
szeretettel megmosolyogjam azt a modern 
hóbortot, amelynek én is bolondja lettem: 
hogy drága pénzért egy embert az tegye bol
doggá, ha kilométereket habzsol, útikönyve
ket, térképeket nyálaz, szellemét táplálja, de 
testét hetekig sanyargatja.

A turista olyan ember, aki néhány nap, óra, 
perc benyomásai alapján szubjektív képet, vé
leményt alkot egy ország, egy város, egy utca, 
egy épület történelméről, életrajzáról, bájáról 
vagy visszataszító mivoltáról. Megállapítása
it felcímkézi, fényképekkel dokumentálja, 
ítéletté alakítja, vagyis fűnekfának elmeséli, 
esetleg megírja, hátha a maga bolondériájával 
száz újabb bolondot csinál. Vígjátékok és film
komédiák főszereplője szokott lenni az enyhén 
nevetséges, felszínes, örökmozgó és mindenre 
kíváncsi utazó. Vállalom e szerepet, de nem szí
vesen nézem magam benne, ezért a tárcáimhoz 
csatolt fényképeken ne keressék a megszokott 

látványt: én és az óceán, én és a Rodinszobrok 
stb. Egyetlenegyszer engedtem a csábításnak: 
Hollywoodban a csillagok sétányán készült 
egy fénykép, amelyen rajongott zenészem, 
Louis Amstrong márványtáblája előtt térdet 
hajtottam: – Hello, Louis!

Amikor elutazom, a buszra, vonatra, 
repülőre való felszállás pillanatától kezdve 

kilépek a hétköznapokból, és belépek egy 
másik város, másik ország lakóinak életébe, 
de úgy, hogy abból semmi nem érint meg 
igazán, mert nem részese, csak nézője va
gyok az ismert emberi színjátéknak, ami 
más nyelven, más díszletek között játszódik. 
Ez egyfajta „önfelszámolás” is, hisz néhány 
napra, hétre szokásos elfoglaltságaimat, ru

tinos mozdulataimat „befagyasztom”. El
szakad a film, elakad a tű a lemezen, kisza
badul tokjából a józan ész és gyerekszem
mel körülnéz: – Jééé! Rácsodálkozik az 
örök emberire, amely sok száz variációban 
ismétlődik. Épületek, múzeumok, földrajzi 
csodák, éghajlati különlegességek mellett 
engem legjobban külföldön is az emberek 
érdekelnek. Hogyan élnek, miként dolgoz
nak, hogyan nevelik gyermekeiket, hogy 
lazítanak, mit sportolnak, mit főznek, 
miként gondolkodnak, mennyit és min 
nevetnek? Ezért azon spekulálok mindig, 
hogy időmből a múzeumok, templomok, 
műemlékek megtekintése mellett jusson 
lézengeni, egy parkban leülni, számat tá
tani, egy kávéházba, cukrászdába beülni, 
céltalanul sétálgatni. Hogy beleolvadjak a 
közegbe és hagyjam magamon átszűrődni 
a közeget.

Manapság az a trend, hogy világvégi 
hangulatról, elembertelenedésről általáno
sítsanak a közvélemény formálói. Én nem 
ennek a pániknak jeleit keresem, amikor 
utazom, hanem ókori bölcsek aforizmáinak 
igazát. A Ciceróét („Erős lélek nem hagyja 
magát zavartatni a megpróbáltatásoktól”), 
a Senecáét („Amíg a sors engedi, éljetek vi
dáman!”) és a Horatiusét („Örvendj a má
nak!”) Aki pedig keres, talál is! Egyetlen 
utazásomról sem jöttem haza lógó orral, 
sem jelképesen üres tarisznyával, még ha az 
Csicsóig tartott is! Igaz viszont, hogy ami
kor szavakká formálom a „nyersanyagot”, 
„csak a szépre emlékezem”.

Vázlat 
Ábrahám Jakab 

könyvéhez
lvasgatva az Ábrahám Jakab életét és művésze
tét bemutató könyvet, felötlött bennem, hogy 
a rajz a képzőművészetben ugyanolyan, mint 
az interjú az újságírásban: munkamódszer és 

műfaj egy időben.
A képzőművész – legyen az grafikus, mint a ma ünne

pelt művész, vagy festő, szobrász, textilművész üvegművész 
– nem tud boldogulni a rajz mint munkamódszer ismerete 
nélkül. Ugyanígy az újságíró is csak firkász, ha nem tud kér
dezni, mert nincs meg hozzá a kellő ismerete, felkészültsége, 
tudása, vagy ha hiányzik belőle a kíváncsiság.

August Roden nyilatkozta (ugye, itt is bejön az interjú 
mint munkamódszer) a rajzról: „A rajz kérdésében annyi 
téves nézet terjedt el, hogy bizony nehéz ellenük küzdeni. 
Azt hiszik, hogy a rajz önmagában szép lehet. Pedig csakis 
azon igazságok és érzelmek miatt szép, melyeket tolmácsol. 
Megcsodálják azokat a témákban találékony művészeket, 
kik jelentőség nélkül való körvonalakat cirkalmaznak ki és 
követelődző módon csoportosítják személyeiket. 

Fellelkesednek afféle helyzeteken, amilyeneket a termé
szetben sohasem lehet látni, és művészieknek nevezik őket, 
mert azokra a nyakatekertségekre emlékeztetnek, amelyek
kel az olasz modellek magukat kapósakká akarják tenni, ha 
ülésekre kínálkoznak. Efféle dolgokat hívnak rendszerint 
szép rajznak.

Ez pedig valósággal nem egyéb, 
csak bűvészkedés, mely csupán 
a szájtátók gyönyörködtetésére 
jó. A rajznak a művészetben az 
az értelme, mint a stílusnak az 
irodalomban. Az a stílus, mely 
feltűnési viszketegből mester
kedik és pöffeszkedik, rossz. 
Csak az a jó stílus, mely észre
vétlen marad, hogy az olvasó 
minden figyelmét az ábrá
zolt tárgyra, a lélek hullám
zására irányíthassa. 

Az igazán szép rajz és 
stílus az, melyet dicsérni 
eszünkbe sem jut, mert 
annyira megragad az áb
rázolásuk tárgya keltet
te érdeklődés, ugyanez 
áll a színről is. A való
ságban sem szép stílus, 
sem szép rajz, sem szép szín nincsen, 
csakis egyfajta szépség van, és ez a megnyilatkozó 
igazság szépsége. És amidőn egy igazság, midőn egy mé
lyenjáró eszme, midőn egy hatalmas érzelem tör ki egy iro
dalmi vagy művészi alkotásból, nyilvánvaló, hogy stílusa, 
rajza színei is jók, de ez a minőségük csakis az igazságnak 
visszfénye.”

A művészről írt kismonográfiában is Banner Zoltán a 
rajz és a rajztudás fontosságáról ír, leszögezve: „valamennyi 
képzőművészeti és iparművészeti ág, ágazat, műfaj alapja 
– a rajz”. Banner azt is megjegyzi, közhelyként idézve: „a 
képírás megelőzött mindenfajta más írást”.

A szerző kiemeli, hogy a „Székelyföld huszadik századi 
művészetének a kibontakozása – Nagy István és zsögödi 
Nagy Imre (rajzigrafikai meghatározottságú) életművé
ben kezdődik”. Itt hadd jegyezzem meg, hogy Apor Má
ria – Nagy Imre híres modellje – nemrégiben megjelent 

interjúkötetében többször is elmondja: a zsögödi Mester 
kortársain és a fiatal művészeken elsősorban a rajztudást 
kéri számon.

Banner így folytatja a rajzról – s annak Ábrahám Jakab 
művészetében betöltött szerepéről – írt eszmefuttatását: 
„Vonal – a természetben, a valóságban nincs.” (Itt hadd 
szúrjam közbe a múlt század építészetének fenegyereke, 
Hundertwasser megállíptását: az egyenes vonal az ördög
től való!). De hadd folytassam a banneri idézettel: „Van 
rajza a fáknak, geometriája a hegyeknek és az épületeknek, 
alakja az élőlényeknek, de csak a látható (és nem látható!) 
világ vizuális és intellektuális birtokbavétele céljából talál
ta ki az ember a vonalat, amivel »elejtheti«, amibe »be
zárhatja«, s így »magáévá teheti« az illanó, örökmozgó 
Mindenséget”.

Banner Zoltán hangsúlyozza: „Ezért állítjuk 
újra meg újra, hogy valamennyi mű

vészi tevékenység alapja 
a rajz, hiszen a művészet 

– újrateremtés; s annál hi
telesebb ez a tevékenység, 

minél érzékenyebb és egy
ben határozottabb vonalat 
indít útjára a Teremtő szol

gája, Művének értelmezője: 
az alkotó ember, a művész”.

A művész pedig így nyi
latkozik a vele interjút készítő 

Bartha Rékának: „Ha egy leme
zen vonalat húzok, megbomlik 

a tér, megnyílik egy világ, ame
lyet én magam írok. A rajz olyan, 

mint egy szimfónia, amelyet ott és 
akkor játszok le: minden vonal oly 

intenzitással szólal meg, amilyent 
megengedek neki.”

Tehát olyan a vonal, a rajz a képző
művészetben, mint a szó, a beszélgetés 

az újságírásban. Ismerni kell, lehetőleg minél tökélete
sebben, s felelősséggel bánni vele. Miként azt teszi követke
zetesen és céltudatosan Ábrahám Jakab. Életműve feloldja 
számunkra a gondolkodókat legalább ezer éve foglalkoztató 
dilemmát, miszerint a művészet szerepe a tanítás vagy a szó
rakoztatás. Docere vagy delectare? Ábrahám Jakab válasza 
egyértelmű: úgy részesít esztétikai élményben, hogy közben 
erős intellektuális élményt is ad. Egyszerre hat a lélekre, a 
szívre és az elmére.

Mert a művész tudatában van annak, hogy a vonal, a 
rajz ugyanaz a képzőművész számára, mint a szó, a párbe
széd az újságírónak: munkamódszer és műfaj. Eredménye
sen dolgozni csak a kettő ismeretében lehet.

Sarány István
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Csak a szépre emlékezem...
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– Ezekkel a szavakkal méltatta az Ön 
munkásságát Lövétei Lázár László a Szé-
kelyföld-díj átadásakor: „Lapunkban meg-
jelent kritikáit nyugodtan köröztetni lehetne 
kezdő és haladó kritikusok között, hogy lás-
sák, milyen legyen a jó kritika”. Milyen kell 
legyen ez a jó kritika?

– Lövétei Lázár László ki is fejtette, mire 
gondolt: szerinte a jó kritikának olyannak 
kell lennie, mint egy detektívtörténetnek, 
amely izgalmas nyomozáson vezet végig, 
és a végén, legalábbis fokozatosan derül 
fény a tettes kilétére, a tett elkövetésének 
mikéntjére. Ezzel nagyon egyet tudok ér-
teni, azokat a kritikai írásokat olvasom 
élvezettel, amelyek, persze kimondatlanul, 
de egy efféle nyomozásra invitálnak. Ha 
már az elején kimondatik, hogy mit követett 
el az illető irodalmi „tettes”, akkor a további 
tét már csak megfelelő bizonyítékok sora-
koztatása. Persze, ezt is lehet jól csinálni, 
de valahogy mégis az az igazi, amikor nem 
pusztán kellő szakszerűséggel és akkurátus 
fogalmakkal felfegyverkezve bizonygatja 
mondanivalóját a kritikus, kívülről, netán 
felülről ítélkezve, hanem belép a szöveg, az 
irodalom terébe, és valamelyest szépirodal-
mat művel maga is, megízleli az esszé sza-
badságát, megtapasztalja a nyelvi megelő-
zöttség állapotát, amelynek során (közhely, 
de igazságtartalma nem vitás) a nyelv ír, 
az írás történni kezd. És ha már az „olyan 
a jó kritika, mint” hasonlatába, zsákutcá-
jába keveredtem, hadd egészítsem ki még 
egyféle módon: ...mint az együttélés. A jó 
kritikus együtt él a könyvvel ideig-óráig, 
és erről a tapasztalatról számol be, amely-
be beletartozik, túl a metaforákon, a könyv 
szaga, a zsigeri élmények, és beletartoznak 
az összeférhetetlenségek is. 

– Olvasni-e ma jó kritikát a hazai ma-
gyar irodalmi sajtóban vagy a napilapok 
irodalmi, művelődési mellékleteiben?

– Határozott igen a válaszom, főként a 
Korunk, a Székelyföld, a Látó című irodal-
mi folyóiratok kritikai rovataiban olvasha-
tó, többrendbéli generációhoz tartozó kri-
tikusok tollából/egeréből született nagyon 
sok jó írásra gondolok. Ugyanezt mondha-
tom el a napilapok irodalmi, művelődési 
mellékleteiről, amelyek tanúskodnak a kor-
társ irodalom tektonikus lemezeinek moz-
gásait kísérő aktív figyelemről. Fontosnak 
tartom ezt az igényes figyelmet, amely egy-
részt visszacsatolás a szerzőknek, másrészt 
közvetítés az olvasóközönség felé.

– Szakmája, hivatása – ami úgy néz ki, 
hogy egyben érdeklődési köre, hobbija is – rá-
látást ad a mai magyar irodalomra, bárhol 
is műveljék azt: oktató a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen Csíksze-
redában, kutatóként pedig az irodalom és a 
társművészetek, irodalom és társadalom vi-
szonyát vizsgálja, ugyanakkor filmesztétiká-

val is foglalkozik. Mennyire megfelelő talaj 
ehhez a munkához Csíkszereda?

– Azt hiszem, az internet, a globalizáció, 
a hálózatelméletek világában sokat oldó-
dott a centrum–periféria szembenállás, és az 
az irodalmi, kulturális tevékenység, amely 
pár évvel, évtizeddel ezelőtt csak nagy kul-
turális centrumokban volt elképzelhető, 
ma már „bárhol” művelhető, ott, ahol ép-
pen vagyunk, ahol olvasunk. Némi fenn-

tartással, persze, hiszen a nagyvárosi pezs-
gés is kell ahhoz, hogy úgymond „benne 
legyünk” az irodalmi mozgásfolyamatok-
ban, jelen legyünk kutatói körökben és fó-
rumokon, mégis azt mondom, innen, kicsit 
lassabban, kicsit kevesebbet látva talán, de 
azért pásztázható a terep. A diákévek nagy-
városi helyszínei után kissé gyomorszorító 
volt visszafogadni az öntudattal „elha-
gyott” szülőváros, Sepsiszentgyörgy élette-
rét, és megtoldani a csíkszeredai (munka)

helyszínnel, de Robinsonként mérlegelve a 
helyzet előnyeit, nekem is van amit tennem 
az előnyök serpenyőjébe. Például azt, hogy 
mindkét város igyekszik kulturális térként 
létezni, igyekszik bekapcsolódni a magyar 
nyelvterület kulturális hálózatába. Azt hi-
szem, a kulturális tudathoz és egyáltalán, 
világérzékelésünkhöz elengedhetetlenül 
szükséges, hogy olvasó emberek legyünk. 
Nem vagyok irodalomszociológus, de kí-
váncsian olvasnám egy ezirányú felmérés 
eredményeit. Ez sem centrum–periféria 
kérdése, hanem a „bárhol” feladata, azt hi-
szem.

– Mennyire tagolódik be az Erdélyben 
művelt magyar irodalom a magyarországi 
irodalmi trendekbe? 

– Már sokan és sokszor feltették a 
kérdést, hogy létezik-e határon túli ma-
gyar irodalom, jó-e az, ha elszigetelten, az 
egyetemes magyar irodalomból kiragadva, 
elhatárolva tekintünk a különböző régiók 
irodalmi termésére. Ha kimondjuk azt, 
hogy erdélyi és magyarországi irodalom, 
akkor máris megvontunk egy határt. Eb-
ben a tekintetben is sokat árnyalódott a 
centrum–periféria viszony az utóbbi idő-
ben, megteremtődött az egységes magyar 
irodalomról beszélő kritikai diskurzus. 
Ha feltérképezzük például a próza lehet-

séges beszédmódjait a kortárs magyar iro-
dalomban, akkor a különböző (reflektált, 
posztmodern szöveg(játék)teret teremtő, 
minimalista-szociografikus vagy mágikus 
realista) irányultságokat, tendenciákat 
egyaránt példázhatjuk erdélyi, magyaror-
szági, felvidéki, délvidéki szerzők neveivel. 
Hogy csak az utóbb említett, „mágikus re-
alista” címkére mondjak példát: a felvidé-
ki Berniczky Éva, az erdélyi Vida Gábor, a 
magyarországi (bár erdélyi kötődésű) Dra-

gomán György vagy akár a délvidéki Bán-
ki Éva beszédmódjában közös, szűkebb-
tágabb poétikai rokonságra utaló jegyek 
lokalizálhatók. A kortárs költészetben is 
ugyanezt az összekapcsolhatóságot látom 
(próbaként ajánlom olvasásra Térey János 
és Lövétei Lázár László költészetét). Úgy 
látom, a határok egyre inkább áthelyeződ-
nek a különböző beszédmódokat modellá-
ló poétikai térképre.

– Miben különböznek az itt született 
művek az anyaországiaktól? Egyáltalán kü-
lönböznek-e?

– Előző válaszomban, azt hiszem, rész-
ben megválaszoltam a kérdést: úgy vélem, 
nem e szerint a különbségtétel szerint alakul 
a kortárs irodalom. A transzszilvanizmus 
nyomai még érzékelhetők a kortárs szöve-
gekben, de jórészt ironikusan felülírva. A 
kilencvenes évek közepén induló transzkö-
zép-mozgalom erőteljesen meghatározta a 
kortárs fiatal irodalmat, ennek nyomai ma, 
az ezredfordulón túl is érzékelhetők. Ezt, az 
Előretolt Helyőrség Könyvek sorozatban 
megjelenő kötetek által képviselt korpuszt 
tartanám erdélyi „specialitásnak”, de ha kö-
zelebbről megnézzük, rendkívül változa-
tos, sokrétű ez az ízvilág is.

– Divatos a székelyföldi nyelvjárás meg-
jelenítése irodalmi alkotásokban. Meddig 
lehet elmenni a székelykedéssel?

– Nem vagyok híve a székelykedésnek, 
sem az irodalomban, sem a közéletben, 
hiszen van ebben, a másság reflektálat-
lan, kérkedő tudatában egy adag elhatá-
rolódás, egyben kirekesztés is. Azokat a 
„székelykedő” szövegeket olvasom szíve-
sen, amelyek méltók arra, hogy tovább-
vigyék Tamási Áron örökségét, amelyek-
ből nem hiányzik a kellőképpen adagolt 
(nyelvi) humor, az anekdotizáló kedv, 
az önirónia. Hogy példát is mondjak: 
ilyennek tartom Fekete Vince 2008-as, 
Udvartér című kötetét, amely a szerző-
nek a Háromszék Kovászna megyei napi-
lap tárcarovatában 2000 és 2008 között 
megjelent szellemes írásait gyűjti egybe. 
A tárcák „helyszíni közvetítést” adnak 
mindarról, ami egy székely kisvárosi kö-
zösség hétköznapjaihoz tartozik. Sajnód 
a kisközösségi életforma tipikus helyszíne, 
amelynek visszásságait, kisszerűségét lát-
tatják a szövegek. A székelység is egyfajta 
nyelvközeliség, a gyermeknyelvhez, vagy 
inkább a plasztilinhez hasonlóan gyúr-
ható, formázható, ezt jól ki lehet aknázni 
irodalmi szövegekben. De az ezzel való 
visszaélés visszatetsző lehet.

– Mit olvas szívesen? Kedvenc szerzői, 
művei?

– Igen, ez nehéz kérdés. Legutóbb, leg-
szívesebben W. G. Sebald műveiből olvas-
tam. Szeretek klasszikusokat újraolvasni, 
és ismételten rádöbbenni arra, hogy mél-
tán váltak irodalmi örökségünk részévé. 
Szeretek kortárs irodalmat, prózát, verset 
olvasni, megkeresni az új kötetek helyét a 
könyvespolcon. Kedvenc szerzőim közé 
tartoznak (és most nem dobozolom őket 
az általuk művelt műfajok szerint, hanem 
ahogy előjönnek) Umberto Eco, Vladimir 
Nabokov, Virginia Woolf, John Fowles, 
Tóth Krisztina, Földényi F. László, Márai 
Sándor, Jorge Luis Borges, Pilinszky Já-
nos, Agatha Christie, Varró Dániel. Ked-
venc könyveim: régota élen A rózsa neve, 
friss versenytársa Sebald Austerlitz című 
regénye, és a ranglistán előkelő pozícióra 
tör Varró Dani Túl a Maszat-hegyen című 
elbeszélő költeménye. Kíváncsian várom, 
melyek lesznek a kedvenceim azok közül 
a könyvek közül, amelyeket, remélhetőleg, 
ezután fogok elolvasni.

Pieldner Judit irodalomkritkus, egyetemi oktató a magyar 
irodalom egységének híve. Nemrégiben közöltük egyik  

kritikáját, amely Muszka Sándor írásművészetét méltatta 
és határozta meg helyét a kortárs magyar irodalomban. 

A jó kritikáról, a kritika szerepéről, az öncélú székelykedésről 
beszél, Sarány István kérdéseire válaszolva.

A székelykedés 
elhatárolódás és kirekesztés



Lázas készülődés zajlik Alsó
sófalván, ami nem meglepő, ha 
tudjuk, hogy ők az idén huszadik 
kiadásához érkezett Hargita Me
gyei Farsangtemetés házigazdái. 
Hatszázötven személyt várnak a 
február 18ra szervezett rendez
vényre, a rendezők szerint most 
vendéglátásból is vizsgáznak.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nincs egészen két hét a XX. 
Megyei Farsangbúcsúzta-
tóig, készülnek is a részt 

vevő hagyományőrző csapatok és 
az őket vendégül látó alsósófalviak 
is. A résztvevőkkel beszélgetve ki-
derül, minden településen másféle-
képpen búcsúztatják, űzik el a telet, 
nagy bőséggel, dínom-dánommal 
ülik meg a böjt előtti napot.

Készülnek 
a farsangolók fogadására
„Nagy készülődésben vagyunk, 

hiszen legkevesebb hatszázötven 
személyt kell vendégül látnunk. A 
szokásnak megfelelően a farsango-
lókat a kapukban várják és fogadják, 
az asztalról pedig nem hiányozhat a 
főtt pityóka és savanyú káposzta, a 
zsíros kenyér hagymával, szalonna, 
bor, tea, pánkó, csöröge, kőttes kifli, 
kakas, a jellegzetes farsangi időszak-
ra jellemző ételek” – tudtuk meg 
Fülöp Ildikótól, az Alsósófalvi Ha-
gyományőrző Csoport vezetőjétől. 
Az óvónő lapunk megkeresésére 
elmondta, a településen 1985-től él 
újra ez a hagyomány, a vendéglátá-
son kívül egyebet nem is kell szer-
vezni, mindenki tudja, hogy mi a 
dolga. A szokás felelevenítésekor az 
akkori idősek emlékezéseire hagyat-
koztak, egyenes forrásból vették át 
és vitték tovább Illyés temetésének 
a szokását. A mókában részt vesz 
egy Pap is, aki levezeti a temetés 
ceremóniáját. A szokás szerint vé-
gigviszik Illyést a falun, utcánként 
előadják a temetést, az asszonyok 
elsiratják, majd a maskarásokat fo-
gadó közönséget is bevonva táncra 
perdülnek. A felvonulás végén, a 
falu közepén búcsúztatót mond a 
Pap, majd elégetik a bábut. A régi 
szokás szerint Alsósófalván húsha-
gyókedden mulatságot tartottak, 
másnap hajnalban a bálból indultak 
a férfiak a farsang temetésére. 

Hasonló 
és másmás rigmusok
„Sütni es kéne, meszelni es kéne, 

de téged még siratni es kéne!” – jaj-
gatják az alsósófalvi siratóasszo-
nyok, akiknek szokásaiból gyűjté-

sekben megmaradt verseit, rigmusa-
it más települések hagyományőrzői 
is átvették. Így a csíkszentsimoniak 
farsangtemető csapata is.

– Egy csatószegi szokástöre-
dékre és a Művelődés című folyó-
iratban közölt alsósófalvi sirató 
énekekből ihletődve állt össze a 
mi farsangtemetésünk a 90-es 
évek elején. Sándor Klára, Gál 
Judit, Veress Melinda és Darvas 
László mint tanító emberek szor-
galmazták a hagyomány feleleve-
nítését. A szokástöredék szerint 
Csatószegen fehér lovon vitték 
a bábut, ez az apróság, ami eltér a 
szomszédos falvak szokásától – tud-
tuk meg Darvas Ildikótól, a Csík-
szentsimoni Hagyományőrző Cso-
port vezetőjétől.

Bikát ütnek a kászoniak
A Kászonokban a télűzés nem 

Illés, Illyés vagy Dobai temeté-
sében nyilvánul meg, hanem jel-
képes bikavásárt tartanak, ami a 
bika letaglózásával végződik. La-
katos Tamás, a kászonaltízi Miklós 
Márton Községi Könyvtár könyv-
tárosa lapunknak részletesen be-
számolt egyedi és sajátos szoká-
sukról, amellyel a megyei farsang-
búcsúztatón is bemutatkoznak 
Alsósófalván.

– A hagyomány szerint húsha-
gyókedden szentmisével kezdődik 
a bikaütés. A nagykászoni fiatal-
ság – Kászonimpér, Kászonaltíz 
és Kászonfeltíz ifjúsága – nép-
viseltbe öltözik. A játék további 

szereplői a vidámságot fokozzák 
öltözetükkel. A falvakat körbejá-
ró menet élén halad a bikáját vá-
sárra vivő gazda, mögötte húznak 
egy taligát cigányostól – meséli 
Lakatos Tamás. 

A sorban ez után következik 
a főszereplő, négy legény vezeti a 
kidajkált farsangi bikát: egy szal-
mafonatba öltöztetett legényt, 
fején egy „káposztafőző cserépfa-
zékkal”, melyre kidülledt szeme-
ket pingáltak előzőleg és marha-
szarvakat erősítettek. Két markos 
legény is megy a bika mellett, ők 
régi favillákkal védelmezik az em-
bereket a bikától. A bika után sor-
ban a legények, zenészek, férfiak 
és a sort záró leányok, asszonyok 
– az egész maskarás társaság régi 
kászoni énekekkel vonul végig a 
falvakon. 

A bika értékesítésének több-
ször nekiveselkedik a gazda, de 
hiába az alkudozások, addig nem 
kel el az állat, amíg végig nem 
mennek a falun. 

– Az utolsó vásárt a hídon 
szokták megejteni. Itt addig al-
kuszik a vevő, mígnem mérgesen 
a gazda fabaltával meg nem üti a 
bika fején ékeskedő cserépfazakat. 
A bika kiugrik a bőréből, a meg-
gyújtott szalma körül táncolni 
kezd, példáját a többiek is követik 
– részletezte Lakatos Tamás. 

A játék zárásaként a hamvat 
beleseperik a patakba, ugyanis a 
hiedelem szerint a folyó víz min-
den rosszat magával visz, így a 

farsang idején divatos bohóságot, 
komolytalanságot is.

Hogy sértődés ne essék, min-
den évben más-más nagykászoni 
faluban ér véget a ceremónia, idén 
Kászonimpéren végeztetik be a 
bika élete. A kászoni farsangte-
metést az alsósófalvi rendezvény 
után, otthoni környezetében is 
megtekinthetik az érdeklődők. A 
szokást tartva húshagyókedden 
ütik meg a bikát, majd hajnalig 
tartó bál rendeznek.

Tanult szokás
Borzsovában 
a farsangtemetés
A Csíkszépvíz községhez tar-

tozó Csíkborzsovában az emléke-
zés szerint a farsangtemetés nem 
volt szokás, viszont annál több 
mende-monda kering a farsang-
időben tartott mulatságokról. 
Farsangtemetést 2000-től tarta-
nak rendszeresen, az ezt megelőző 
néhány évben vendégmaskarások 
adtak ízelítőt a télűző szokásból. 
Kovács Károly, a hagyományőrzők 
lelkesítője lapunknak elmondta, já-
tékukban mindkét végletig elmen-
nek: az örömet kiélni lakodalmat 
tartanak, a bánatot a temetésen 
élik ki. 

– Zergehátú Móricz, ez a 
neve a vőlegénynek, aki Doroty-
tyát vezeti oltárhoz. Az esküvő 
alatt, után spontán, az aktuális 
helyzetből, a mindennapi életből 
ihletődött mókás műsort adunk 
elő. A paródiát követően pedig 

eltemetjük a gonosz Dobait – vá-
zolta műsorukat Kovács Károly 
koreográfus.

A borzsovai hagyományőr-
zőknek a megyei farsangbúcsúz-
tatót megelőzően és azt követő-
en is sűrű a programja, kosaras 
bált tartanak a hétvégén, majd a 
községközpontban, Szépvízen is 
előadják farsangbúcsúztatójukat 
12-én. 

Képekben 
a sófalvi szokások
A XX. Megyei Farsangbú-

csúztató szervezője hagyomá-
nyosan Hargita Megye Tanácsa, 
a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont, illetve ez alkalommal az 
Alsósófalvi Farsangolók Egyesü-
lete helyi intézményekkel, szerve-
zetekkel együttműködve. A szer-
vezők közleménye szerint tizenöt 
csoport vesz részt az eseményen, 
mintegy nyolcszáz maskarás és 
zenész mókázik ezen a különleges 
napon és mutatja be települése 
jellegzetes farsangi hagyományát. 

A következő helységek: Csík -
borzsova, Csíkcsicsó, Csík szent si mon, 
Csíkmenaság, Csík szent  domokos, 
Csík szent ki rály, Ká szonaltíz, Gyer-
gyó ditró, Gyer gyóremete, Gyer gyó-
szárhegy, Szentegy háza, Csobot-
falva, valamint a vendégek, a magyar-
országi Ná dasd és a horvátországi 
Várdaróc ha gyományőrző csoportjai 
vesznek részt a rendezvényen.

Ádám Gyula Sófalvi farsang 
című fotókiállítását az iskola épü-
letében láthatják az érdeklődők, a 
tárlat a korábbi évek alsósófalvi far-
sangtemetéseit mutatja be.
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A MásodiK xHez érKezeTT A Megyei rendezvény

Készülnek a farsang temetésére

Körkép

csík

A nap programja

Február 18-án délelőtt 10 
órára érkeznek a csoportok 
Alsósófalvára, a Sükösd Ferenc 
Általános Iskola udvarára. Itt 
tartják a rendezvény megnyitó-
ját 11-től, az iskola épületében 
pedig megnyitják Ádám Gyula 
Sófalvi farsang című kiállítását. 
Fél tizenkettőkor a szentegyhá-
zi Ördögbetlehemet mutatják be 
az iskola szabadtéri színpadán, 
és ekkor indulnak el a hagyo-
mányőrző csoportok a kijelölt 
útvonalakon. Délután négy órá-
tól mulatságot tartanak a Kacsó 
András Művelődési Házban, a 
házigazda Alsósófalva Hagyo-
mányőrző Csoportja. Nyolc 
órától maszkurabál kezdődik a 
művelődési házban. 

hargitanépe

Utolsó útjára kísérik a bikát a kászoniak. Élő hagyomány fotó: lakatos tamás



A Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata ma elutazik Német-
országba, ahol holnap este a Frisch 
Auf Göppingen lesz az ellenfele 
az EHF-kupa nyolcaddöntőjében. 
Az SZKC csodát kellene tegyen 
ahhoz, hogy a kupa címvédőjét 
legyőzze.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Fennállása óta a legnagyobb 
sikerét érte el a Székely ud
var helyi KC férfikézilabda

csapata a múlt év decemberében, 
amikor a norvég bajnok Haslum 
HKt kiütötte az EHFkupából, és 
azzal bekerült a nyolcaddöntőbe. 
Itt azonban a Vlad Caba által felké
szített együttesre az a német Frisch 
Auf Göppingen vár, amely a múlt 
esztendőben a német bajnokságban 
az ötödik helyet szerezte meg, míg 
az EHFkupát megnyerte. A soro
zat címvédője a múlt fordulóban a 
magyar bajnokságban szereplő Ta
tabányát ütötte el a továbbjutástól 
(34–25 és 28–26).

A Göppingenről tudni kell, 
hogy nem tartozik a legerősebb 
csapatok közé Németországban, de 
azon középmezőnyt alkotó csapatok 
között helyezkedik el, amely a nagy
ágyúk – THW Kiel, Füchese Ber
lin, HSV Hamburg, SG Flensburg, 
RheinNeckar Löwen – ellen képes 
meglepetéseket okozni. Keretükben 
több olyan játékos szerepel, aki né
met ifjúsági válogatottal aranyérmet 

nyert a legutóbbi világbajnokságon. 
Köztük egy román felmenőkkel 
rendelkező játékos is, Oprea Dragoş 
Nicolae személyében. Van egy játé
kosuk, aki a felnőtt német válogatott 
bővített keretébe is befért, mégpedig 
Mikael Haas. A csapat legeredmé
nyesebb játékosa viszont a cseh válo
gatott, Pavel Horak.

Az idei idényben mutatott telje
sítményük párhuzamba vonható az 
udvarhelyi gárdáéval. Mindkét csa
pat, a Göppingen és az SZKC, gyen
gébben teljesít idén. A Göppingen 
múlt év december 17e óta kép
telen győzni a Bundesligában, így 
jelenleg a 9. helyet foglalja el. A ta
vaszi idénykezdés sem sikerült jól 
számukra, hiszen szerda este egy
gólos vereséget szenvedtek a HSG 
Wetzlartól idegenben.

Míg a Göppingennek „semmi
ség” a nyolcaddöntőbe jutás, addig 
az SZKC számára ez történelmi 
pillanat és ennek minden percét ki 
szeretnék élvezni.

Vlad Caba a szerda esti CS 
CaraşSeverin elleni győztes talál
kozó után lapunknak elmondta: 
„A legfontosabb számunkra az, 
hogy a maximális játékunkat tud
juk nyújtani mindkét mérkőzésen. 
Ha azt játsszuk, amit a szerdai mér
kőzés első félidejében, akkor elége
dett leszek. Mert ha jól játszunk, de 
az ellenfél akkor is fölénk nő, akkor 
nincs mit tennünk. A lényeg, hogy 
európai kézilabdát produkáljunk, 
mutassunk a nézőknek.”

A németek elleni odavágót feb
ruár 11én 20 óra 30 perctől, a visz
szavágót az előzetes kiírás szerint 18 
órától rendezik. Utóbbi időpontja 
17 óra 30 percre változhat, ameny
nyiben az európai szakszövetség el
fogadja, hiszen a Digi Sport jelezte, 
ekkor tudná közvetíteni a meccset. 
Az SZKC vezetősége várja a módo
sítással kapcsolatos jóváhagyást.

Az esélytelenség nyugalma
A székelyudvarhelyi születésű 

Ilyés Ferenc, az MKB Veszprém 
és a magyar válogatott csapatka
pitánya – aki két évet húzott le 
a Bundesligában érdekelt Lemgó 
együttesében – a szerbiai férfikézi
labda Európabajnokság ideje alatt 
nyilatkozott lapunknak az esélyek
ről: „Nagyon nehéz lesz az SZKC
nak kiharcolni a továbbjutást. Tudni 
kell, hogy a Göppingen, ha nem is a 
német bajnokság élmezőnyéhez tar
tozik, de az elmúlt kéthárom évben 
nagyon sokat fejlődött. A mutatott 
játék szintjén egyre inkább közele
dik a bajnokság élmezőnyéhez, és 
sok esetben képes meglepetéseket is 
okozni ellenük. Egy nagyon okosan 
és jól összetett csapatról beszélünk. 
Véleményem szerint az SZKC játé
kosai nyugodtan kell a pályára lépje
nek, nagy teher nélkül. Nem szabad 
a srácokra nyomást helyezni. Az 
esélytelenség nyugalmával kell ké
szüljenek a párharcra és ahhoz, hogy 
a továbbjutást elérjék, hatalmas, ext
rateljesítményre van szükségük.”
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> Magyar válogatott. Hivatalossá 
vált a magyar labdarúgóválogatott 2012
es programja. Egervári Sándor szövetségi 
kapitány együttese a norvégok elleni 
felkészülési találkozóval zárja a mostani 
naptári évet. Erről az mlsz.hu számolt 
be a tegnapi elnökségi ülés után. A prog-
ram: február 29.: Magyarország – Bul
gária (felkészülési mérkőzés); június 1.: 
Csehország – Magyarország (felkészülési 
mérkőzés); június 4.: Magyarország – Ír
ország (felkészülési mérkőzés); augusztus 
15.: Magyarország – Izrael (felkészülési 
mérkőzés); szeptember 7.: Andorra – 
Magyarország (vbselejtező); szeptember 

12.: Magyarország – Hollandia (vbselej
tező); október 12.: Észtország – Magyar
ország (vbselejtező); október 16.: Ma
gyarország – Törökország (vbselejtező); 
november 14.: Magyarország – Norvégia 
(felkészülési mérkőzés).

> Gazdagok klubja. Bevételei alapján 
az elmúlt évekhez hasonlóan változatlanul 
a Real Madrid a világ leggazdagabb labda
rúgóklubja. A spanyol fővárosi alakulat a 
2011. június 30án zárult üzleti évben re
kordot jelentő 479.5 millió euróval gyara
podott. A Deloitte könyvvizsgáló cég teg
nap, Londonban közzétett éves összesítése 

szerint a királyi gárda bevételének nagy 
részét rádiós és televíziós jogdíjak tették 
ki. A második helyen a Bajnokok Ligája
címvédő, szintén spanyol sztáregyüttes, 
az FC Barcelona áll 450.7 millióval, míg a 
harmadik továbbra is az angol Manchester 
United 367 millióval. A 20 leggazdagabb 
futballklub összesített bevétele valamivel 
több, mint 4.4 milliárd euró volt az elmúlt 
évben.

> Anglia. Az angol Labdarúgószövet
ség (FA) sajtótájékoztatóján megerősítette: 
a Hollandia elleni felkészülési mérkőzésen 
az U21es és olimpiai válogatott trénere, 

Stuart Pearce ül az Aválogatott kispad
ján. A szerdán lemondó Fabio Capello 
utódját csak később nevezik meg. Az olasz 
exkapitány közleményben köszönt el, az 
FA sajnálatosnak, de szükségesnek tartja 
távozását. Február 29én Stuart Pearce ül 
az angol–holland mérkőzésen a „három
oroszlánosok” kispadján, Fabio Capello 
utódlásáról azonban még nem született 
döntés, és az FAelnök David Bernstein 
jelezte sajtótájékoztatóján, nem kommen
tálja a lapokban megjelent találgatásokat. 
Maga Capello szűkszavú közleményben 
köszönt el az angol szövetségtől, játéko
soktól és szurkolóktól.hí
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Lehet jelentkezni 
a símaratonra

Február 18-án szervezi meg a Har-
gita Megyei Ifjúsági és Sportigaz-
gatóság a Hargita Megyei Sí- és 
Biatlon-szövetséggel közösen a 
Mindannyiunk Egészségére el ne-
vezésű téli sífutómaratont. A ver-
seny Hargitafürdőn lesz.

Idén is megrendezik a már 
hagyományos, több évtizede 
rendszeresen februárban zaj

ló símaratont. A Mindannyiunk 
Egészségére elnevezésű tömeges 
sífutó versenyt az idén már 29. al
kalommal szervezi meg a Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgató
ság a Hargita Megyei Sí és Biatlon
szövetséggel közösen. A megméret
tetésre február 18án, szombaton 
délelőtt 10 órától Hargitafürdőn 
kerül sor.

A maratonra a leigazolt spor
tolók mellett az amatőr verseny
zőket is várják, de nemcsak az or
szágból számítanak résztvevőkre, 
hanem külföldről is. A férfi és női 
egyéni összetett mellett 11 kategóri

ában díjazzák a győzteseket – 10 év 
alattiak, 11–12 évesek, 13–14 évesek, 
15–16 évesek, 17–20 évesek, 21–30 
évesek, 31–40 évesek, 41–50 évesek, 
51–60 évesek, 61–65 évesek és 65 év 
fölöttiek –, ugyanakkor különdíjat 
kap a legfiatalabb lány és fiú, a leg
idősebb női és férfiversenyző, a leg
népesebb család, valamint a legtávo
labbról érkezett résztvevő is. A győz
teseknek serlegeket, emléklapokat, 
illetve érmeket osztanak majd ki. 

A viadalra benevezni naponta 
9–15 óra között az ifjúsági és sport
igazgatóság csíkszeredai székhelyén 
(Hősök utca 7. szám) vagy a verseny 
előtt a helyszínen kialakított verseny
titkárságon lehet 8 és 9.45 között 
személyi igazolvány felmutatásával. 
Azokat a résztvevőket, akik előze
tesen igénylik a versenyszínhelyre 
való szállítást, a verseny napján reg
gel 8 órakor autóbusz fogja kivinni 
Hargitafürdőre. A busz az Öt kutya 
vendéglő előtti térről indul. Bővebb 
információkért a 0266–371772es 
telefonszámot lehet hívni.

TörTénElMI párHArc ElőTT Az SzKc

Göppingenben csoda kell a sikerhez
Remete nyerte 

a megyei szakaszt

Mihalceáéknak (fehérben) nehéz dolguk lesz a Göppingen ellen Fotó: balázs attila / archív

Gyergyótölgyesen rendezték meg 
a vidéki iskolák fiúcsapatai szá-
mára kiírt megyei kézilabdadön-
tőt. A tornán négy iskola 7–8. osz-
tályos csapata volt képviselve: 
Gyer gyótölgyes, Gyer gyóremete, 
Gyer gyóditró és csík szentmárton. 
A megyei szakaszt, ahogy az évek 
során megszokhattuk, a Mincsor 
Béla által felkészített remetei 
fiatalok nyerték meg és készül-
hetnek a március eleji regionális 
döntőre, amelyet Gyergyóremete 
fog megrendezni.

Könnyedén jutott túl a vidé
ki iskolák számára megren
dezett fiúkézilabdaverseny 

megyei szakaszán a Gyergyóremete 
7–8. osztályosokból álló csapata. A 
Tölgyesen megrendezett megyei 
szakaszon a házigazdák és Remete 
mellett Csíkszentmárton, illetve 
Gyergyóditró csapatai voltak képvi
selve. Mincsor Béla tanítványai így 
készülhetnek a március 11–13án 

Remetén sorra kerülő regioná
lis döntőre, amelyen rajtuk kívül 
Brassó, Kovászna, Szeben, Kolozs 
és Maros megye bajnokai lesznek 
képviselve. Ha innen is továbbjut 
a csapat, mint a múlt esztendőben, 
akkor a döntő tornának Buzău fog 
otthont adni.

A megyei szakasz eredményei: 
Gyergyóremete – Csíkszentmárton 
22–8, Gyergyótölgyes – Szent
márton 17–27, Gyergyóditró – Töl
gyes 28–16, Remete – Ditró 21–14. 
A végső sorrend: 1. Remete, 2. Ditró, 
3. Szentmárton, 4. Tölgyes.

Különdíjak: gólkirály: Portik 
Szilveszter (Remete, 14 gól); leg-
jobb játékos: Csibi Hunor (Ditró).

A bajnok remetei csapat: 
Fe rencz Csibi Norbert, Portik 
Szilveszter, Kristály Arnold, Da
videscu Mihai, Portik András, 
Portik Attila, Puskás Roland, 
Borbély Árpád, Ivácsony Ferenc, 
Portik Norbert, Polgár Botond. 
Edző: Mincsor Béla.



jókívánság

Csíkszenttamásra, a cárinai, BIRÓ 
FERENCNEK és feleségének, JULIAN
NÁNAK 50. házassági évfordulójuk 
alkalmából sok örömet, boldogságot 
és még sok együtt töltött évet kíván 
Jóska.

lakás
KIADÓ manikűr-pedikűrösnek he

lyiség működő szépségszalonban. Te
lefon: 0745–420721. (21296)

KIADÓ Csíkszeredban 30 m2, há
rom fázissal ellátott helyiség. Megfelel 
autószerelő- vagy lakatosműhelynek. 
Telefon: 0741–192687.

ELADÓ Csíksomlyón 4 szobás csa
ládi ház a Hétvezér negyedben, igénye
sen elkészítve, az udvaron melléképü
lettel. Irányár: 60 000 euró. Telefon: 
0754–679717. (21223)

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a 
Tom csa Sándor negyedben I. osztályú, 
I. emeleti garzonlakás. Telefon: 0743–
831430.

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 
2 szobás lakás a Nicolae Bălcescu ut
cában (központi zóna). Telefon: 0747–
552627, 0747–552627. (21245)

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon
ti fekvésű tömbházlakás 2 szobával, 
manzárdszobával és pincével. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (21206)

ELCSERÉLNÉM székelyudvarhelyi, 
fel újított garzonlakásomat (fürdő, ter-
mopán ablakok) 2 szobás lakásra, kü lön-
bözetfizetéssel. Telefon: 0742–520438.

telek
ELADÓ beépíthető telek Csíkszeredá

ban, a csíksomlyói Bánya utcában. Irány
ár: 20 euró/m2. Telefon: 0728–068986.

ELADÓ Csibában, a templom mö
gött 20 ár beltelek. Telefon: 0745–
012387.

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú, piros 

Fiat Punto 1.2, 16V, euró 3as, ere
deti állapotban, extrákkal, téli gu
mival. Irányár: 1550 euró + 250 
euró illeték. Telefon: 0745–794892. 
ELADÓ 1998-as évjáratú, 4+1 ajtós, 
piros Renault Clio 1.2, 16V, 75LE, gyá
ri állapotban, extrákkal (négy légzsák, 
elektromos ablak, szervokormány). 
Irányár: 1550 euró + 200 euró illeték. 
Telefon: 0745–794892.

ELADÓ 1994-es évjáratú Opel Astra 
Caravan kitűnő állapotban, rendezett ira
tokkal. Telefon: 0745–232903. (21289)

ELADÓ Ford 3000 fülkés traktor, 
homlokrakodó kitűnő állapotban garan
ciával, új gumikkal. Beszámítok 25-30 
éves személyautót, valamint ELADÓ sár
garépa és vetőmagburgonya. Telefon: 
0727–874009, 0749–155155. (21222)

ELADÓ 2000-es évjáratú, kétsze
mélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE-s 
motorral, frissen behozva, kitűnő ál
lapotban, valamint Suzuki Vagon R+, 
négyhengeres motorral, 60 LE, 115 000 
kmben. Irányár: 1650 euró. Beszámí
tok öreg autót. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21218)

vegyes

GYIMESKÖZÉPLOKON 60 éves 
kortárstalálkozó lesz 2012. február 
19-én. Érdeklődni a 0266–339775, 
0724–372444es telefonszámokon. 
(21286)

ELADÓ búza, valamint ültetni- és 
állatnak való pityóka. Telefon: 0755–
703611, 0723–265430. (21292)

ELADÓ 80 kg körüli süldő. Telefon: 
0749–246846.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓ jó minőségű bükk tűzifa 
(125 lej/m) vagy vegyesen nyír, nyár
fa (100 lej/m). Felvágását, szállítását 
már egy öltől vállaljuk. Telefon: 0752–
632182, 0756–795736. (21213)

ELADÓK használt, működőképes lap
topok. Telefon: 0746–219248. (21229)

ELADÓ két felújított huszárnyereg 
– 800 lej/db. Telefon: 0742–343937.

állás

ALKALMAZUNK gépkezelőt Ko-
mat su buldoexkavátorra. Előnyt 
jelent a szakmai tapasztalat. Érdek
lődni a 0744–184385-ös telefonszá
mon. (21255)

Hagyományos villanyhegesztő 
szakmában munkát KERESEK. Tele
fon: 0758–408902.

Építőipari cég Csíkszeredában és 
környékén, tapasztalattal rendelkező, 
önállóan dolgozni tudó lakatost, illet
ve hegesztőt ALKALMAZ teljes mun
kaidőben. Inoxhegesztésben való 
jártasság előnyt jelent. Jelentkezni a 
következő elérhetőségeken lehet: Tel.: 
0264–436368, e-mail: jobcluj2011@
yahoo.com, mobil: 0745–585795. 

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi véres-má

jas, kocsonya, kolbász, szalonna, füs
tölt oldalas, sonka, császárszalonna, 
kenőmájas, zsír, disznófősajt, töpör
tyű. Telefon: 0744–519433 (Székely-
ud varhely).

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kis-haszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézés
ét VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

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

Csíki, hagyományos székely kapu 
kivitelezését VÁLLALOM A–Z-ig, akár 
saját anyagból is. Ár: megegyezés 
alapján. Telefon: 0742–343937, 0366–
102360.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet mindazoknak, akik felejthetetlen, 
drága halottunk,

KARÁCSONY JENŐ

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, nehéz 
óráinkban segítő kezet nyújtottak és 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászo
ló család – Csíkszépvíz. (21293)

megemlékezés

Szeretettel emlékezünk a drága 
férjre, édesapára, nagytatára,

dr. BREIER ANDRÁSRA,

akit 5 éve szólított magához az Úr. 
Gondolatainkban, szívünkben élsz, 
amíg újra találkozhatunk. Szeretteid.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubinttól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Drága emlékét örökre megőriz
ve, fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. febru
ár 8-ra,

JAKAB ALBERT
gépészalmérnök

halálának 2. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. február 
11-én 18 órakor lesz a csíkszentimrei 
római katolikus templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21288)

Rég sír fedez (...)
De így is, az évek haladó terhével,
Mely minket elaggít, 
te gyarapulsz névvel,
Amit adál, 
abból semmi sincs elveszve:
Firólfira szállsz te...

(Arany János)

Fájó szívvel emlékezünk 1982. 
február 10re,

id. CSILLAG ISTVÁN
mérnök

halálának 30. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja – Csíkszereda. 
(21281)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 1996. 
február 12re,

CSIBI OLGA
volt gyergyóremetei postafőnök

halálának 16. évfordulóján. Nyugod
jál csendesen! Férje, gyermekei és 
unokái.

elhalálozás

Drága jó szívét, két dolgos kezét
áldd meg, Atyám,
s mi köszönjük, hogy ő lehetett
a mi édesanyánk, nagymamánk.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, anyós, nagymama, dédma-
ma, rokon és jó szomszéd,

özv. BENŐ LAJOSNÉ
Csató Ida

szerető szíve életének 85., özvegy-
ségének 16. évében, türelemmel 
viselt betegség után megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat ma 13 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkdelnei ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Drága édesanyánk! 
Szorgos, nehézségekkel teli éle-
ted, simogató szavaid, melenge-
tő tekinteted és szerető jóságod 
példakép marad számunkra. Fájó 
szívvel búcsúzunk tőled és em-
lékedet örökre szívünkbe zárjuk. 
Nyugodjál békességben! A gyá-
szoló család.

Hirdetések

Megállt egy fáradt szív,
mely értünk dobogott.
Megpihent két dolgos kéz,
mely értünk dolgozott,
és búcsú nélkül 
örökre itt hagyott.
Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él 
és örökre ott marad.

Mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édes-
apa, nagytata, test-
vér, após, rokon és 
jó szomszéd,

FERENCZ IMRE

életének 73., házasságának 50. 
évében, 2012. február 8-án reggel 
6 órakor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait február 11-én 15 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszentkirályi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Áldott legyen 
emléked, mely szívünkben örökké 
élni fog. Pihenésed legyen csen-
des! A gyászoló család.

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé,
de emlékezetünkben 
élni fogsz mindörökké.

Kegyelettel és fájó 
szívvel emlékezünk

PÉTER BÁLINT

halálának 17. évfordu
lóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret
tei: felesége, fiai, leánya, menyei, 
veje, unokái és dédunokái.

Esőpára cseppje hullik
Siratja egy ember emlékeit
Ott fenn a Hargitán
Zúg a fenyves, zúg az erdő
Nap ragyog fel köd homálya
Felszívódik nemsokára

De egy hang majd hiányzik a tájon
Olt folyónak partját látom
Emlékképhez visszatérve
Hargitán egy ember képe
Ősi székely, szava magyar
Visszhang nem jön vissza hamar.

Erdős Anna

Mérhetetlen fáj
dalommal emlékezünk 
2010. február 12re,

BOGÁCS KÁROLY
vállalkozó

halálának 2. évfordulóján. Hiányod 
pótolhatatlan, emlékedet örökre 
szívünkbe zártuk. Drága Tatókánk, 
még mindig visszavárunk, unoká
id: ZsomborkaBotika, Károlyka. 
Családod – Csíkszereda.
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HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA

Virágkötő és gyöngyfűző tanfolyam
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Formator Egyesülettel és a 

Fiatal Művészek Egyesületével közösen Gyöngyfűző és Virágkötő tanfo-
lyamot szervez.

Kezdési időpont: 2012. március 1. 
Jelentkezési határidő: 2012. február 27. 
További információkat kérhet a 0266–310884-es vagy a 0743–251204 te-

lefonszámokon, valamint elektronikus levélben a nepiskola@gmail.com címre.
Ugyanezeken az elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamokra is.

A David Adriana Egyéni 
Fizetésképtelenség-megállapítási 

Iroda
a csíkrákosi csődbement MONT-FORT 
Kft. jogi felszámolói minőségében eladja 
a következő ingóságot: szalagfűrész.

Az értékesítésre összhangban a 
2006/85-ös törvény 118-as szakaszának 
előírásaival közvetlen eladás révén kerül 
sor, az induló ár 8500 euró (az áfa bele-
foglalva). Összhangban a 2006/85-ös 
törvény 118-as szakasza 4-es bekezdé-
sének előírásaival, döntés született arra 
vonatkozóan, hogy március 10-e az az 
időpont, ameddig elfogadásra kerülnek 
a ráígérések. A ráígérési lépés 2974,73 
lej (áfa nélkül). Ezek szerint az a személy, 
aki az ingatlant meg óhajtja vásárolni, az 
8500 eurót meghaladó ráígérési ajánlatot 
kell tegyen. 

A ráígéréseket március 10-ig lehet 
benyújtani postai úton a jogi felszámoló 
címére: Cabinet Individual de Insolvenţă 
– David Adriana, Bârlad, str. Republicii, 
nr. 237, bloc C1, sc. B, ap. S, fax: 0335–
800241 vagy e-mail: av_adrianadavid@
yahoo.com.

hargitanépe

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.

Magyar állampolgárok részére!
Érettségizzen

a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
magyar nyelven, levelező tagozaton!

A tananyag elsajátításához szükséges foglalkozásokat 
az Ön romániai lakóhelyén,

vagy annak közelében tartjuk.
Tandíj és beiratkozási díj nincs!

Érdeklődni lehet:
 Mihály Ilona: 0744–310140 és
 Mihály Lajos: 0764–998679 oktatásszervezőknél
 e-mail: info@kolcseylevelezo.hu



Vereség CraioVán

Későn ébredt fel a KK,  
és bukta a mérkőzést
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hirdetések

hirdetés

Sporthargitanépe

Hosszas kényszerpihenő után 
tegnap este újabb forduló rajtolt 
el a román férfikosárlabda-baj-
nokságban. A Csíkszeredai KK 
viszont ott folytatta, ahol abba-
hagyta legutóbb, és ezúttal is 
vereséget szenvedett a SCM 
Craiova otthonában. A találkozó 
azért lett volna fontos a KK szem-
pontjából, mert egy esetleges si-
ker a szezon eleji célkitűzéshez 
való közelebb kerülést jelentette 
volna. Nem így történt, a cél pe-
dig egyre távolibb.

Jakab Krisztián nélkül állt ki a csí-
ki csapat tegnap este Craiován a 
helyi SCM ellen, és igyekezett 

megszerezni a létfontosságú győzel-
met a bajnokság 21. fordulójában. 
Igaz, a hazai oldalon is volt hiány-
zó, éspedig Braniszlav Tomics, aki 
a csíkszeredai mérkőzésen egymaga 
34 pontot szerzett. Helyette viszont 
ott volt a Kolozsvári U-Mobitelco 
régi csillaga, LeVar Seals, illetve 
Stephen Ross, akik a hátukon vitték 
csapatukat.

Az első negyedben a KK még tar-
totta magát Craiován, ám a második 
10 percben a házigazdák bedarálták 
a csíki csapatot, és a félidőre 18 pon-
tos előnyre tettek szert. A Lászlófy 
Botond által dirigált vendégegyüttes 
a második félidőben viszont job-
ban kezdett játszani, és fokozatosan 

csökkentette a különbséget. Ám 
erejükből az egyenlítésre vagy akár 
a vezetés átvételére nem futotta, és 
végül kilencpontos vereségbe szalad-
tak bele. A második negyedben mu-
tatott gyenge játék ezúttal döntőnek 
bizonyult. 

A Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK legközelebb február 16-án, 
csütörtökön, lép pályára hazai kör-
nyezetben, amikor a címvédő Ko-
lozsvári U-Mobitelco együttesét fo-
gadják. A találkozót, mint ismeretes, 
a 12. fordulóból halasztották el már 

két alkalommal is. Előbb a Kolozs-
váriak nemzetközi kupaszereplése 
miatt, majd utóbb a mérkőzés beme-
legítése során elromló palánk végett.

Eredmény: SCM U Craiova – 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
79:70 (18:13, 24:11, 17:20, 20:26). 
Pontszerzők: Seals 23 (5x3), Ross 23 
(5x3), Orbeanu 17 (1x3), Belanovics 
6, Gennie 6, Codin 3 (1x3), Dawson 
1, illetve Champion 19 (3x3), Dies 
13, Tucker 11 (2x3), Erceg 10 (2x3), 
Long 7 (1x3), Pora 7 (1x3), Samuilă 
3 (1x3).

Ötvenhat csapat nevezett az olimpiára
ANemzetközi Jégkorong-

szövetség (IIHF) közzétet-
te azoknak az országoknak 

listáját, amelyek neveztek a 2014-es, 
Szocsiban sorra kerülő Téli Olimpiai 
Játékok jégkorongtornájára. A listán 
32 férfi- és 24 női válogatott szere-
pel, az ötvenhat csapatból tizenöt 
biztosan részt vesz a két év múlva 
sorra kerülő olimpia hokitornáján.

A férfiválogatottak közül a vi-
lágranglista első kilenc, a nőknél 
az első hat helyezett biztosan jelen 
lesz az ötkarikás játékok jégko-
rongtornáján, a selejtezőcsoportok 
beosztását az IIHF a 2012-es diví-
ziós világbajnokságok zárása után 
a szervezet évi kongresszusán ké-
szítik el. Gyakorlatilag a női világ-

ranglista az amerikai Vermontban 
április 7. és 14. között sorra kerülő 
vébé után nyilvános lesz, a férfiak-
nál viszont kell várni május 20-ig, 
ekkor zárul Finnország és Svéd-
ország közös rendezésű A cso-
portos világbajnoksága. A két 
év múlva Szocsi által rendezett 
olimpián tizenkét férfi- és nyolc 
női válogatott vesz részt a jégko-
rongtornán.

Az olimpiai selejtezőkre jelent-
kezett válogatottak: férfiak: Orosz-
ország, Finnország, Svédország, 
Kanada, Csehország, USA, Svájc, 
Németország, Norvégia, Szlová-
kia, Fehéroroszország, Lettország, 
Dánia, Franciaország, Ausztria, 
Kazahsztán, Olaszország, Szlové-

nia, Ukrajna, Magyarország, Nagy-
Britannia, Japán, Lengyelország, 
Litvánia, Horvátország, Románia, 
Spanyolország, Szerbia, Dél-Korea, 
Mexikó, Izrael, Bosznia-Herce-
govina. Nők: USA, Kanada, Finn-

ország, Svédország, Oroszország, 
Svájc, Kazahsztán, Szlovákia, Kína, 
Németország, Japán, Norvégia, 
Lettország, Csehország, Ausztria, 
Franciaország, Olaszország, Nagy-
Britannia, Szlovénia, Dánia, Ma-

gyarország, Dél-Korea, Lengyelor-
szág, Spanyolország.

Az első selejtezőkört november 
8. és 12. között rendezik, a második 
körre 2013. február 7. és 10. között 
kerül sor. 

A saiba Aréna és a Bolsoj Jégpalota félkész állapotban. itt játsszák az olimpia hokimeccseit

ezúttal sem jött össze a csíki kosárbravúr fotó: bíró Zoltán



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 41. napja, az esztendő végéig hát-

ralévő napok száma 325. Napnyugta ma 
17.36-kor, napkelte holnap 7.24-kor. 

Isten éltesse 
ma Elvira, holnap Marietta és Bertold, 

vasárnap pedig Lídia nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A nyugati gót eredetű Elvira jelentése: 

akit az ereklye megvéd. A Bertold germán 
eredetű, jelentése pompával uralkodó, míg a 
Marietta a Mária név olasz továbbképzése. 
A görög eredetű Lídia jelentése az ókori Lí-
diából való nő.

Február 10-én történt 
1947. A második világháborúban győz-

tes nagyhatalmak képviselői Párizsban alá-
írták a háborút lezáró békeszerződést. 

Február 10-én született 
1914. Larry Adler amerikai származású 

angol zenész, a szájharmonika virtuóza 
1919. Komlós Juci Jászai Mari-díjas szí-

nésznő, érdemes művész, a Nemzet Színésze 
1922. Göncz Árpád jogász, író, a Ma-

gyar Köztársaság rendszerváltás utáni első 
(1990–2000) köztársasági elnöke 

Február 10-én halt meg 
1837. Alekszandr Puskin orosz költő 
1923. Wilhelm Röntgen Nobel-díjas 

német fizikus 
1992. Alex Haley Pulitzer-díjas ame-

rikai író 
1994. Simonyi Imre József Attila-díjas 

költő 
2005. Arthur Miller amerikai drámaíró

Helytörténeti 
évforduló

Kétszázharminc éve, 1782. február 10-én 
született Csíkszentdomokoson Kedves Ist-
ván címzetes püspök, országgyűlési követ. 

*Kétszáznegyvenöt éve, 1767. február 
12-én született Binder János gimnáziumi 
igazgató, a göttingai tudós társaság levele-
ző tagja. A Székelyudvarhelyi Református 
Kollégiumban tanult.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Silló Réka Margit tart sür-
gősségi fogorvosi ügyeletet a Kossuth La-
jos utca 48. szám alatt, Székelyudvarhelyen 
pedig dr. András Erzsébet fogadja a bete-
geket 9–13 óra között a Bethlen utca 65. 
szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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programajánló

Zongorahangverseny 
A komolyzene kedvelőinek vasárnap 

18 órától a magyarországi zongoraművész, 
Bogányi Gergely ad rendkívüli zongora-
hangversenyt a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal Szent István-termében. Az 
előadásra érvényesek a Székelyföldi Filhar-
mónia bérletei.

Jégkarnevál 
A székelyudvarhelyi Jégkarnevál egyi-

ke azoknak a rendezvényeknek, melyek 
nemcsak a diákoknak és fiataloknak szól-
nak, hanem a legkisebbeknek is. A városi 
korcsolyapályán zajló esemény programja 
rendszerint két részre oszlik. A délelőtt a 
kicsiknek, a délután pedig a nagyobbaknak 
szól. Aki beöltözik a karneváli korcsolyázás-
ra, az meg lepetésekben részesül, valamint 
az egész nap zajló ügyességi vetélkedőkön 
ajándékokat nyerhetnek a résztvevők. A 
rendezvény az Udvarhelyi Fiatal Fórum és 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalá-
nak közös szervezésében zajlik szombaton 
de. 10 és este 9 óra között.

Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-

zete és Csíkszereda Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala közös szervezésében 
ma 18 órától  Bárdi Nándor történész, az 
MTA Kisebbségkutató Intézetének mun-
katársa A kisebbségi magyar társadalmak 
átalakulása 1989 után (Erdélyben, Felvi-
déken, Kárpátalján) címmel tart előadást a 
polgármesteri hivatal gyűléstermében. 

Fotóverseny
A Kastély Erdélyben Program kastély-

naptárt ad ki 2013-ra annak céljából, hogy 
ilyen formában is népszerűsítsék és von-
zóbbá tegyék Erdély kulturális örökségét. 
Fotókat keresnek erdélyi kastélyokról, kúri-
ákról, várakról annak érdekében, hogy egy 
365 oldalból álló naptárat állítsanak össze. 
Küldjetek téli fotókat a kastelynaptar@
pontweb.ro címre Erdély kastélyairól, 
megnevezve a szerzőt, a képen látható 
épületet, települést és a kép rövid leírását. 
A képek legalább 300 dpi felbontásúak és 
legalább 800 x 800 px méretűek legyenek. 
A verseny fődíja 300 lej, de a dobogósokat 
is díjazzák. A helyezésről közönségszava-
zás dönt. Határidő: március 5. További 
információ Márton Kingától kérhető a 
kastelynaptar@pontweb.ro címen vagy a 
0364–101616-os telefonszámon. 

Hétvégi túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíkszé-

ki Szakosztálya szombaton túrát szervez az 
utolsó tatár betörés emlékére a hosszúaszói 
Xantus-kápolnához. Útvonal: Vereskép – csík-
szentléleki templom – csíkszentléleki hárs (Eu-
rópa fája 2011) – Hosszúaszó völgye. Találko-
zás a Szentlélek utcai (dolláros) piacon de. 10 
órakor. Túravezető: Pomjánek Béla, telefon: 
0751–131207. 

– Úgy elverte a felesége, hogy attól koldul.
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Téli madárvédelem 

Környezetvédelmi óra 

A Kájoni János Megyei Könyvtár 
az iskolán kívüli tanulás és infor-
mációszerzés lehetőségei iránt 

igyekszik felkelteni a gyerekek érdeklődését 
csoportos könyvtári foglalkozások szervezé-
sével. Téli madárvédelem a témája az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület Csíkszéki Szakosztályával 
közösen szervezett rendhagyó könyvtári órá-
nak, amelyen a József Attila Általános Iskola 
I. step by step osztálya vesz részt ma délelőtt 
10.30-tól. A kisiskolások számára Szabó Szi-
lárd környezetmérnök, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség munkatársa 
tart Power point-os bemutatóval illusztrált 

előadást és beszélget a gyerekekkel a témá-
ról. A foglalkozás során a vidékünkön élő 
madárfajokkal ismerkedhetnek meg a gyere-
kek, megtanulhatják, mi mindent tehetnek 
télen madaraink védelme érdekében, a ter-
mészeti értékek védelmére való tudatos oda-
figyelésre hívja fel figyelmüket a foglalkozás. 
Helyszín: Kájoni János Megyei Könyvtár (a 
polgármesteri hivatal épületének földszint-
jén). A könyvtári tematikus foglalkozások-
ra előzetes jelentkezés és egyeztetés alapján 
fogadják az iskolai csoportokat, osztályo-
kat, jelentkezni Kelemen Katalinnál lehet a 
következő telefonszámon: 0720–544093.



Terasz
szabadidő
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Málnaillatú farmernadrág

Szagos farmernadrággal, pontosabban 
málnaillatúval rukkolt ki egy japán ru
hagyár.

A Naked and Famous Denim nevű cég 
kifejezetten férfiaknak gyártja új termékét, 
hogy annak illata elfedje a túl tartós hasz
nálat szagát. A nadrág illatlelke parányi 
mikrokapszulákban rejlik, ezekkel a szö
vetet bevonták, majd bele is sütötték. Így 
az illat nem illan el az első mosásnál, sőt: a 
tesztek alapján még öt után is érezhető. Az 
illat egyébként az anyag dörzsölődése által 
szabadul fel.

Ha egy férfi nem érzi az egyéniségéhez 
kellően passzolónak a málnát, akkor sem kell 
elkeserednie, mert a cég tervezi alma, banán, 
eukaliptusz, grapefruit és menta illatú nadrá
gok árusítását is. A barátnői orrot kímélő ru
hadarab ára 150 dollár (közel 500 lej) – adta 
hírül a Yahoo amerikai hírportál.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben megvastagszik a felhőzet, de szűrt 
napsütésre több helyen számíthatunk. A hegyvi
déken helyenként, néhol északkeleten is kisebb 
havazás, hózápor kialakulhat.

A fotót Balázs Ödön készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: Fénybe tekintő
Minap egy idősödő mesteremberrel 

utaztam. „Sommer”, mint mondja, így 
nyugdíj előtt ezt az állapotot is meg kell 
tapasztalnia. Pedig nagy munkákból vet-
te ki ő a részét, s meséli is menten, hogy 
egy haranglábat is felépített többedma-
gával. A megrendelő olyan elégedett volt, 
hogy aznap, mikor a harang először meg-
szólalt, ingyenebédet adott a munkások-
nak. „Úgy képzeljék, a szent ebédet állva 
ettük, azt mondták, ez valamiféle uniós 
szabály” – mondja emberünk, s nem hagy 
időt, hogy tudakoljuk, nem svédasztalos 
kínálgatás volt-e, meg fejti a lábon állás 
európai titkát: „ha nem egyéb, nem volt 
székük”. 

Másnap egy másik töprengő atyafival 
hozott össze a sors, kérdést dobott fel: mitől 
van az, hogy megkedveltünk félelemben 

élni? Miért szeretjük, ha „jesztegetnek”? 
„Már a télnek sem tudunk örvendeni, 
oda jutottunk. Mert ugye, ha szép nagy 
pelyhekben hull a hó, küldik a jelentést, s 
rettegünk már a narancssárga, piros kód 
hallatán is, pedig jobbára azt sem tudjuk, 
micsoda. Ejsze lehetett lila kód is régen, 
mikor fahúzatni jártak apámék, mert 
olyan hideg volt, hogy ha csákánnyal a 
láncra üttek, elpattant. Most mi a fehér 
hó helyett is a színes kódokat látjuk, s jaj-
veszékelünk. De ez mind semmi, ha tava-
szodik, akkor is lesz félnivaló: megy a hó, 
jön az árvíz…”

Mivel a jó feleletet nem tudtam, s sza-
vát nem cáfolhattam, magára hagytam a 
deres hajú székelyt. Hátha egyedül, töp-
rengve megtalálná erre is a választ. Hasz-
nunkra válna. 

A válaszkereső székely

     villanás n Balázs Katalin

skandi
 készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A január 23–27. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők kö
zül ezen a héten a székelykeresztúri Lukács 
Ferencnek kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: A jövő nem fogja jóvá 
tenni, amit a jelenben elmulasztasz; ...télen 
melegen tartja a kezed, amíg tolod; ...már 
bánom, hogy akkor nem ettem meg; John 
Ronald Reuel Tolkien – A hobbit – A 
szilmarilok. 

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.február10.

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 22-ig kell beküldeni.

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