
Páciens és fogorvosa. A gyermekeknek ingyenes, a biztosított felnőtteknek támogatott árú kezelés járna, de a gyakorlatban alig van példa erre fotó: balázs árpád
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Ígérik, nem drágul 
az ivóvíz

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3557î
1 amerikai dollár USD 3,2714î
100 magyar forint hUF 1,5034î

hatos lottó

ötös lottó

SzErEncSESzám: 7434264

 hargitanépe 

tükör

tévé

2012. február 25.–március 2.

Flubber - A szórakozott professzor
február 26.,vasárnap RTL Klub, 17.35

 hargitanépe 

Marcia Gay   Harden 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Behavazva
Melyik afrikai törzsben éltek 

eddig azok az emberek, akik tévé-
kamerákba panaszolják, hogy nem 
tudják kiásni javaikat a hó alól, de 
közben ösvényt vernek a 
korcsmához? Miért nem 
akad egy pár bakancs és egy 
hólapát a portán, miért kell mástól 
várni az élelmiszert, tűzifát? 
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    Domján Levente

tejüzem Szépvízen

A feldolgozásban 
látják a jövőt

A három községi közbirtokos-
ság anyagi támogatá-

sával egy napi 5 ezer literes 
kapacitású tejfeldolgozó lét-
rehozásán dolgozik a csíkszépvízi 
Csengő Tejszövetkezet. 

vártörténeti kiáLLítáS

Az előkészületek 
felén túl

Európában is egyedi lesz a Csíki 
Székely Múzeum előkészületben 

levő állandó kiállítása. A régé-
szeti és művészeti értékeket 
in situ mutatja meg, továbbá 
multimédiás, innovatív infrastruk-
túrával egészül ki.
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GyenGe játék, nuLLa pont

Fájó SZKC-vereség
Á rnyéka volt önmagának tegnap 

a Székelyudvarhelyi KC férfi-
kézilabdacsapata – a kiesés ellen küz-
dő Bukaresti CSM ottho-
nában kapitulált. Vasárnap 
újra pályára lép az SZKC 
a Dinamo-Calaraşi otthonában, a 
győzelem kötelező lesz.

11

6

14

nem köt szerződést a biztosítóval a fogorvosok többsége

Kevés pénzért sok személyeskedés
Évek óta tartó jelenség, hogy a Hargita megyében dolgozó fogorvosok közül egyre keveseb-

ben kötnek szerződést az egészségbiztosító pénztárral. mivel a finanszírozási rendszer 
korántsem mondható előnyösnek számukra, idén a 134 szakemberből mindössze 40 vállalta, 

hogy dolgozik az egészségbiztosítási rendszeren belül. > 3. oldal
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TerüleTrendezés a Kós Károly uTcai sporTcsarnoKnál

Közvilágítás és új parkolók
ÚTKarbanTarTás csíKszeredában

Hidegaszfalttal tömik be 
a gödröket

erdélyi KonzulTáció

Csíkszentdomokosi elvárások

Idén befejeződnek a Kós Károly 
utcai sportcsarnok környékének 
területrendezési munkálatai – 
közölte megkeresésünkre Szőke 
Domokos. A Csíkszereda alpol-
gármesterétől kapott informáci-
ók szerint májusban kezdenék el 
a parkolók, járdák és zöldöveze-
tek kialakítását.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Tavaly februártól használat-
ban van a Kós Ká roly ut-
cai sportcsarnok, amelyet 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
az országos projekt keretében épít-
tetett. A város vezetősége a létesít-
ményt a Csíkszeredai Sportegylet 
ügykezelésébe adta, a csarnokban 
két iskola tart tornaórákat, és a 
sportegylet utánpótlás-csapatainak 
edzései is itt zajlanak.

– A Márton Áron és a Segítő 
Mária gimnáziumok diákjainak 
tartanak a sportcsarnokban a tor-
naórákat, délután 5 és 8 óra között 
a kosárlabda- és labdarúgó-után-
pótláscsapatainknak biztosítunk 
helyet, ezt követően 120 lejes óra-
bérét bárki bérelheti a csarnokot – 
közölte a sportegylet ügyvezetője, 
Kozma Csaba. 

A sportlétesítmény környéké-
nek területrendezési munkálatai 
Szőke Domokos alpolgármester 
szerint idén befejeződnek. 

– Mivel az épület dombon áll, 
két támfallal kellett biztosítsuk a 
területet földcsuszamlás ellen, és ez 
a munka miatt tavaly nem tudtuk 
befejezni a csarnok körüli tér kiala-
kítását – nyilatkozta az alpolgármes-
ter. Így a tervek szerint májusban 
kezdené el a kivitelező a zöldövezet 
rendezését, valamint ekkor kerül sor 

a közvilágítás beindítására is. Ehhez 
a már meglévő villanyoszlopok mel-
lé további hat felállítása szükséges. 

Annak érdekében, hogy az épü-
let gyalogosan és gépjárművel is 
könnyebben megközelíthető legyen, 
a városvezetés 150 méter hosszú út-
szakasszal és ugyanilyen hosszúságú 
járdafelülettel toldja meg a jelenlegi 
aszfaltutat. A sportcsarnok szom-
szédságában ugyanakkor a nyár fo-
lyamán két parkolót is építenek. 

– Egy harminc és egy tizenegy 
férőhelyes parkolót biztosítunk 
azok számára, akik autóval érkez-
nek a sportcsarnokhoz – tájékozta-
tott Szőke Domokos. 

Az idei munkálatokat az időjá-
rás függvényében májusban terve-
zik elkezdeni, és várhatóan július-
ban a kivitelező be is fejezi a kültéri 
munkákat. Az idei beruházás össz-
értéke 400 millió lej.

hirdetések

Csíkszentdomokoson pontos, 
világos elvárásokat fogalmaz-
tak meg a polgármester mun-
kájával szemben: az Erdélyi 
konzultáció elnevezésű felmé-
résen a megkérdezettek jelen-
tős hányada az infrastruktúra 
fejlesztését és a közbiztonság 
javítását jelölte meg megoldan-
dó kérdésként.

hN-információ

Atelepülésen az infrastruk-
túra fejlesztését tartja a 
legégetőbb kérdésnek a 

válaszadók 42,65 százaléka, ugyan-
akkor figyelemre méltó az a tény is, 
hogy a polgármester első és legfon-
tosabb dolgaként a roma-kérdés 
megoldását jelölte meg, a közbiz-
tonság szavatolása szempontjából 
(7,58 százalék). Szép számban 
akadtak olyanok is, akik a befek-
tetések vonzását tartják a legsürgő-
sebb teendőnek (4,3 százalék), és 
ugyancsak gazdasági vonatkozású 
a sorban következő elvárás is, a me-
zőgazdaság támogatása és a helyi 
termékek értékesítése, ez utóbbit a 

válaszadók 3,41 százaléka helyezte 
az első helyre.

A település vezetői számára 
megnyugtató lehet az a tény, hogy 
a válaszadók csupán 0,41 százalé-
ka tartja elsőrendű feladatnak a 
polgármesteri hivatal munkájá-
nak javítását.

Ugyancsak a közhangulatot 
tükrözi az az adat is, miszerint 
a válaszadók alig 0,72 százaléka 
tartja elsőrendű feladatnak a szo-
ciális juttatások folyósítását.

Bár itt is magas azok aránya, 
akik nem válaszoltak a polgármes-
ter teendőire vonatkozó kérdésre 
(38,57 százalék), mégis sokkal ma-
gasabb a hivatal felé világos, pon-
tos elvárásokat megfogalmazók 
aránya, mint más településeken.

A kérdezőbiztosok által fel-
keresett lakások 83 százaléka 
lakott, a lakott háztartások 20 
százalékánál találtak zárt kaput, 
65 százalékában fogadták őket, és 
15 százalékában utasították el a 
válaszadást.

A válaszadók 50,04 százaléka 
elégedetlen, 9,3 százaléka teljes 

mértékben elégedetlen életkörül-
ményeivel, az elégedettek aránya 
35,9, a teljes mértékben elégedet-
teké pedig csupán 3 százalék.

Érdekes képet mutat a válasz-
adók nemek szerinti megosztása, 
ugyanis jelentős hányaduk (53,9 
százalék) nő. A korcsoport sze-
rinti megoszlást vizsgálva megál-
lapítható, hogy itt is a válaszadók 
jelentős hányada (23,6 százalék) 
65 év fölötti, 36,6 százaléka 
nyugdíjas. Foglalkozás szerint a 
válaszadók 19,9 százaléka fizikai 
munkás, 11,7 százaléka munka-
nélküli, 10 százaléka háztartás-
beli, 3,8 százaléka szellemi fog-
lalkozású.

A válaszadók 60,4 százaléka az 
RMDSZ-re szavazna a következő 
önkormányzati választásokon, a 
Magyar Polgári Pártot 1,8 száza-
lék, míg az Erdélyi Magyar Nép-
pártot 0,8 százalék jelölte meg 
választási opcióként. Nagyon ma-
gas a bizonytalanok aránya – 25 
százalék –, s ugyancsak elég sokan 
jelentették ki, hogy nem mennek 
el szavazni: 9,1 százalék.

diákok és sportolók használják a kós károly utcai sportcsarnokot. Júliusban szépül a környéke fotó: balázs árpád

hidegaszfalttal foltozzák a gödröket. tizenkét utcában dolgoznak fotó: balázs árpád

A Ditró Közbirtokosság Igazgatótanácsa
meghívja a tagságot a folyó év március 3-án tartandó éves közgyűlésére a 
ditrói művelődési ház színháztermébe az alábbi program szerint:

A) 9 órától beléptetés az érvényes tagsági könyvek szerint, ugyanakkor 
iratkozás a 2011-es évi osztalék felvételének időpontjára.

Azok a tagok, akik bankszámlaszámmal rendelkeznek, nem kell elője-
gyeztessék magukat, ezt jelezvén a beléptetéskor.

B) 11 órától a közgyűlés kezdete az alábbi napirend szerint:
 beszámoló a vezetőség részéről;
 beszámoló a cenzorbizottság részéről;
 a 2012-es év költségvetésének előterjesztése és elfogadása;
 határozattervezetek előterjesztése és elfogadása;
 különfélék.

A Bogát Önkormányzati Fejlesztési Társulás 
értesíti az érintetteket, hogy a Madéfalva és Csíkrákos községekben lévő: 
Ivóvíz- és szennyvízhálózat megépítése, valamint szennyvíztisztító állomás 
működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. 
szám, telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az észre-
vételező személyi adatainak feltüntetésével.

A tél során megrongálódott út-
szakaszokon hidegaszfalt-ke-
ve rékkel tömik be a gödröket 
Csíkszeredában. A következő 
napokban összesen tizenkét 
utcában végeztet kisebb-na-
gyobb javításokat a polgár-
mesteri hivatal.

P. B.

Már másodszor ellenőriz-
zük a város utcáit, és ahol 
nagyobb, a forgalom 

szempontjából is veszélyes göd-
röket találunk, ott hidegaszfalttal 
foltozzuk be azokat – mondta el 
Szőke Domokos alpolgármester. 
A napokban tapasztalható felme-
legedés az alpolgármester szerint 
ismét lehetségessé tette több utcá-
ban is a munkálatokat. 

A városháza saját költségve-
téséből tegnap kezdte el a hideg-
aszfaltréteg leöntését, a város 12 
utcájában zajlanak folyamatosan 
útkarbantartási munkálatok. 

– Összeállítottunk egy névsort 
a város azon pontjairól, ahol föltét-
lenül szükség van a foltozásra, így 
a következő napokban dolgozni 
fognak a Petőfi Sándor és a Kőrösi 
Csoma Sándor, valamint a Piac, a 
Mihai Eminescu, a Kossuth Lajos, 
a Decemberi forradalom utcában, 
és sort kerítünk a gödrök feltöl-
tésére a  Hunyadi János, a Szív, a 
Baromtér, az Akác utcában, illetve 
a Szék útján is – közölte Szőke Do-
mokos. Megjegyezte, a feladattal 
megbízott munkások a hétvégén 
is dolgoznak, illetve folyamatosan 
figyelik azokat az útszakaszokat, 
ahol gödrök jelennek meg az olva-
dást követően.

– Erre a javításra minden év-
ben ebben az időszakban szoktunk 
áldozni – mondta az alpolgármes-
ter. Hozzátette: a későbbiekben 
egy általános felmérésben szem-
revételezik a város úthálózatának 
állapotát, és eldöntik, hol indokolt 
az újabb javítás.
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Csodálatra méltó jelenség a tél. Mint évszak, minden esz-
tendőben megkerülhetetlenül és kihagyhatatlanul, jeles ünne-
peivel együtt kerül be a naptárba. Télben kezdjük, és télben 
búcsúztatjuk az évet. Sőt mi több, a kiadványok milyenségé-
nek függvényében – a nagyobb hatás kedvéért – a december 
elsejétől február végéig terjedő időszakot általában még vala-
milyen havas képpel is illusztrálni szokták. Történetesen, ha 
Hargita megyei naptárról van szó, akkor a behavazott ter-
mészetet élethűen visszaadó fotográfiák, csepegő ereszek, fehér 
háztetők látványa még a novemberi, márciusi oldalakon sem 
kelt túlzott feltűnést.

Ehhez képest – noha Románia minden országrészével 
egyetemben immár huzamosabb ideje a négy évszakkal járó 
mérsékelt éghajlati övhöz tartozik – a valóság évről évre óriási 
döbbenetet okoz. A tél és a mellékhatásként vele járó titokzatos 
meteorológiai jelenség, a havazás ugyanis rendre felkészületle-
nül talál valakit, valakiket. Ha autózásról van szó, érthetetle-
nül csúsznak az utak, nehézkesen kerülnek elő a téli gumiab-
roncsok, évről évre akadozva – ha egyáltalán – köttetnek a hó 
eltakarítását garantáló szerződések. De szép hazánkban hason-
ló tanácstalanság mutatkozik a télre készülődés egyéb válfajai 
kapcsán is: nincs a portán hólapát, ezért maradnak havasak az 
udvarok, járdák, nem kapjuk a vesszőseprűt, havas lesz a pa-
pucsban a lábunk, ezért inkább szívünk szerint ki se jönnénk ta-
vaszig a házból. Igen, de a hideg szobában villanyfény nélkül is 

megvilágosodunk: elfagyott a vezetékes víz, kevéske lett a tűzifa, 
soványka a nyári erőfeszítésről tanúskodó téli sonka, szalonna. 
Más helyeken váratlanul sokszorozódott meg a kiegyenlítésre 
váró fűtésszámla is, különösen ahhoz képest, mint amihez a 
kedves ügyfél augusztusban szokott. Nincs más teendő – válasz-
tási évben különösen nem –, segítségért kell kiáltani. Bízni kell 
a szebb jövőben, valakik úgyis meghallanak, megszánnak, és 
ideiglenesen kihúznak a nagy hóból…

Hiába a sok intés, bölcselet, évről évre az éléskamrakész-
lettel együtt felgyűjthető tapasztalat: Románia ettől függet-
lenül még minden esztendő telén Abszurdisztánná válto-
zik. Pedig még a sok világot és kikötőt látott, a helyes irányt 
iránytű nélkül is bekalibráló országvezető hajóskapitányunk 
is megmondta: a tél nem olyan, mint a nyár. Bölcs meglátá-
sával én sem tudok vitatkozni, be kell látnom, igaza van. De 
akkor mégis hol készülhettek azok a felvételek, tudósítások, 

riportok, amelyeket az országos médiacsatornák bő hónapja 
szakadatlanul árasztanak felénk? Melyik afrikai törzsben 
vagy Szahara-részben éltek eddig azok az emberek, akik té-
vékamerákba panaszolják, hogy nem tudják kiásni javaikat 
a hó alól, de közben – tettetett tehetetlenségükben – ösvényt 
vernek a korcsmához? Miért nem akad egy pár bakancs és egy 
becsületes hólapát a portán, miért kell mástól várni télidején 
az élelmiszert, tűzifát? Tudom, vannak bajba jutott emberek. 
Olyanok, akik valóban segítségre, szolidaritásra szorulnak, de 
– autós hasonlattal élve – a baleset bekövetkeztekor a vétlen 
féltől is megkérdezik, meg tett-e mindent az ütközés elkerülé-
séért? Nagy meglepetés, ha utólag derül ki, télen Tulcea mégse 
Tunézia? Hargita sem Hawaii.

De ha már a választásokról van szó, lenne egy építő jellegű 
ötletem. Idén nyár elején és késő ősszel úgyis plakátokkal telik 
meg az ország. Négy éve se akadt Galactól Máramarosig szerte a 
vidéken egy olyan hirdetőtábla, villanyoszlop, kapufélfa, amely 
legalább egy választásra jelölt párt képviselőjét ne hirdette vol-
na. Gondolom, idén sem lesz ez másképp. Javasolom, használ-
juk ki az alkalmat, a cigarettásdobozok mintájára itt is tegyünk 
közzé közérdekű felhívásokat. Az egyik akár így is szólhatna: 
Figyelem, az őszi választások után idén is tél következik!

Behavazva
        NézőpoNt n Domján Levente

hirdetés

hargitanépe

Elutasítja a biztosítóval való szErződéskötést 
a fogorvosok többségE

Kevés pénzért 
sok személyeskedés

évek óta tartó jelenség, hogy a 
Hargita megyében dolgozó fog-
orvosok közül egyre kevesebben 
kötnek szerződést az egészség-
biztosító pénztárral. Mivel a fi-
nanszírozási rendszer korántsem 
mondható előnyösnek számukra, 
idén a 134 szakemberből mind-
össze 40 vállalta, hogy dolgozik 
az egészségbiztosítási rendsze-
ren belül. 

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

Figyelembe véve a lakosság 
szám arányát és az összes többi 
olyan mutatót, amely számít 

a szükséges orvoslétszám megállapí-
tásánál, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár számítása szerint 
a megyében 133 fogorvosra lenne 
szükség. Megyeszerte jelen pillanat-
ban 134 szakemberről tud a pénztár, 
tehát első látásra optimális a helyzet. 
Valójában viszont a 134-ből idén 
mindössze 40 fogorvos kötött szer-
ződést a biztosítópénztárral, így az-

tán a biztosított páciensek többsége 
nem is jut ártámogatott kezeléshez.

Előnytelen finanszírozási
rendszer
– A biztosítási rendszer kereté-

ben történő finanszírozás előnytelen 
a fogorvosok számára, nem ösztönzi 
őket a szerződéskötésre. Olyan kicsi 
az a havi összeg, amire szerződhet-
nek, hogy még a hozzájuk forduló 
gyermekek fogászati kezelésére sem 
elegendő, ezért utasítják vissza leg-
többen a szerződéskötést – mondta 
Duda Tihamér, a megyei biztosító-
pénztár vezérigazgatója. Közölte, 
egy orvos átlagban 1000–1100 lejt 
kap a biztosítótól havonta, ez a keret 
pedig hamar kimerül, csak azoknak 
a pácienseknek jut, akik hónap ele-
jén jelentkeznek kezelésre. A többi-
eknek az orvos kell elmagyarázza, 
hogy járni ugyan jár, de nekik már 
nem jut ártámogatott kezelés. 

Dr. Szabó Zsolt csíkszeredai 
fogorvos már évek óta nem köt szer-
ződést a pénztárral. Azt mondja, a 

szerződéssel tulajdonképpen egy 
lehetetlen helyzet alakul ki, ugyanis 
minden biztosított jogosult volna 
ártámogatott kezelésre, de az összeg, 
amiből egy orvos havonta gazdál-
kodhat, alig pár napra elég. 

– Még arra sem futja, hogy bár 
a gyermekeket ingyenes ellátásban 
részesíthessem – mondta a szak-
ember, aki szerint az orvos számára 
nem vállalható, hogy néhány gyer-
meknek ingyen kezelje a fogát, a 
többiek pedig, akik a pénzkeret ki-
merítése után érkeznek, fizessenek 
az ellátásért. Ráadásul, mint állítja, 
a biztosító által megszabott árak 
még az anyagok költségét sem fede-
zik, emiatt az orvos arra kényszerül, 
hogy olcsó és nem föltétlenül mi-
nőségi anyaggal dolgozzon, és vál-
lalja érte a felelősséget. 

Megelőlegezi a rendszert
A megyeszékhelyen alig maradt 

olyan fogorvos, aki szerződéses vi-
szonyban áll a pénztárral. Közéjük 

tartozik dr. Sándor Béla, aki azt 
mondja, ő komolyan veszi a törvény 
azon előírását, miszerint a gyerme-
keknek ingyen jár az ellátás – ter-
mészetesen a fogpótlás kivételével. 
Ezért ő évről évre megköti a biztosí-
tóval a szerződést, még akkor is, ha a 
kapott összeg még a gyermekek fo-
gászati kezelésének árát sem fedezi, 
nemhogy a biztosítással rendelkező 
felnőtteknek is jusson, és ingyen el-
lát minden hozzá forduló gyermeket 
függetlenül attól, hogy éppen van-e 
rá még pénzkerete a biztosítótól ka-
pott összegből.

– Annyi megszorítást bevezet-
tem, hogy csak 16-17 éves korig 
kezelek ingyen, nem 18-ig, ahogy 
a törvény írja. Azért döntöttem 
így, mert lehet, hogy az illető 
gyermek kezelését csak egy-két év 
múlva tudom elszámolni, és nem 
szeretném, hogy akkor azt kifogá-
solja a pénztár: az illető már elmúlt 
18 éves – mondja Sándor doktor. 
Számításai szerint már annyi mun-

kát elvégzett ingyen, hogy két évre 
előre is el van költve az a pénze, 
amit a biztosítótól kell kapjon. 
Ennek ellenére idén is megkötötte 
a szerződést a havi alig több mint 
1000 lejre. Mutatja az árlistát: egy 
tömés árát 60 lejben számolja el a 
pénztár. Könnyen kiszámolható, 
hogy a havi 1000 lejből hány lyu-
kas fogat lehet betömni. Ráadá-
sul, mint mondja, ritka, hogy egy 
gyermek egy szuvas foggal menjen 
orvoshoz, általában véve legalább 
három rossz foga van minden be-
térő gyermeknek.

– Ennek ellenére muszáj szerző-
dést kötnöm, mert hozzák a szülők 
a gyermekeket, és nem lehet őket el-
küldeni, mert általában véve kataszt-
rofális állapotban vannak a gyerme-
kek fogai. A kezelést pedig egyre 
kevesebb szülő tudja megfizetni. Így 
pedig az ember reménykedik, hogy 
most dolgozik, és aztán egyszer, vala-
mikor megkapja a pénzét is a biztosí-
tótól – mondja a szakember. Költséges munka. A biztosítóval szerződött fogorvosok két évre előre elköltötték a keretet
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> Tanfolyam gazdáknak. Gyümölcsfák 
metszése, dísznövények gondozása helyesen 
címmel szervez tanfolyamot a Gyulafehér
vári Caritas Vidékfejlesztési ágazat Gyer
gyószentmiklóson március 2–17. között. 
A három hétvéget felölelő képzés során 
az érdeklődők megismerkedhetnek a gyü
mölcstermesztéssel, a gyümölcsfák, gyü
mölcstermő cserjék, díszfák és rózsák met
szésével, a metszésnél használt eszközökkel, 
a gyümölcsfák koronájának alakításával 
és egyéb gyümölcstermesztéssel kapcsola
tos alapismeretekkel. Az elméleti képzés a 
Szent Benedek Tanulmányházban zajlik, az 
előadók Ferencz Lehel kertészmérnök és dr. 

Thiesz Rezső, a Sapientia Erdélyi Magyat 
Tudományegyetem tanára. Az elméletben 
elsajátított ismereteket a Csikykertben, a 
Caritas Vidékfejlesztés, illetve Családsegítő 
szolgálat udvarán gyakorolhatják az érdek
lődők. A részvételi díj 100 lej, a képzésre 
február 29én három óráig lehet jelentkez

ni a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés 
gyergyószentmiklósi székházában, a Varga 
Katalin utca 3. szám alatt, vagy a 0266–
364726os és a 0730–018338as telefon
számokon.

> Emléktúra a Súgó-barlanghoz. A 
fiatalon, mindössze 22 évesen elhunyt 
Zbînțu Andrei barlangász tiszteletére 
szervez emléktúrát a Gyilkostó Adventure 
Egyesület vasárnap, február 26án – jelen
tett be Zsidó Károly egyesületi tag a civil
gyergyó levelezőlistán. Az eseményre vala
mennyi természetjárót, illetve az elhunyt 
barátait várják a szervezők. Az indulás 

vasárnap reggel 8 óra 30 perckor lesz a Sa
lamon Ernő Gimnázium elől. A két éve el
hunyt Zbînțu Andrei emlékére pénteken 
este hat órától a Szent Istvántemplomban 
megemlékező szentmisét celebrálnak, az 
elhunyt családja várja mindazokat, akik a 
fiatalembert ismerték és szerették.

> A Háromszék Táncegyüttes ven-
dégszerepel Gyergyószentmiklóson. Száz 
évig – Fodor Sándor „Netti” cigányprímás 
emlékére készült műsorát mutatja be a sep
si szentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes 
február 26án, vasárnap este 7 órától a mű
velődési központban.hí
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Felújítás a tarisznyás Márton MúzeuMban

Modernizálják a nagytermet

segélyszállítmányt indít a Vö-
röskereszt Hargita megyei ki-
rendeltsége a havazás miatt 
elzárt Vrancea megyei települé-
sekre. noha a vártnál kevesebb 
adomány gyűlt, Micu Vasile, az 
akció lebonyolításával megbí-
zott gyergyószentmiklósi fiók-
szervezet elnöke szerint vasár-
nap reggel így is egy kisbusznyi 
segéllyel indulhatnak útnak 
Focşani-ba.

J. A.

„Kevés adomány gyűlt, 
de bízom ben ne, hogy 
teli mik robusszal in

dulhatunk vasárnap” – jelentette 
ki a Hargita Népe kérdésére Micu 
Vasile, a Vöröskereszt gyergyói 
fiókjának elnöke. Mint részle
tezte, a gyűjtést a segélyszervezet 
Hargita megyei kirendeltségével 
közösen szervezték, ám keveselli 
az adományt, ami lapzártánkig 

begyűlt. Micu a gyenge ada
kozási kedvet a székely ember 
mentalitásával magyarázta, sze
rinte „itt ha valami baj van, ösz
szefogással, önerőből próbálják 
megoldani a problémát, nem 
várják a külső segítséget”. Az el
nököt az sem lepte meg, hogy 
Gyergyószentmiklóson az első 
adományozó, aki reagált a Vö
röskereszt felhívására, egy Virág 
negyedi idős, rokkant asszony 
volt. „Úgy tűnik, aki belülről 
ismeri a rászorultságot, az érzé
kenyebb a hasonló sorban lévő 
embertársai iránt” – fejtegette 
Micu.

Az adományok többségét ma
gánszemélyektől gyűjtötték be 
Gyer gyószentmiklóson, Gyer gyó
szárhegyen és Csíkszeredában. Így 
lapzártánkig begyűlt 200 kg finom
liszt és kukoricaliszt, 100 kg cukor, 
120 db konzerv, a se gélyszervezet 
Hargita megyei kirendeltsége 150 

liter olajat, jelentős mennyiségű 
krumplit és ivóvizet pótol még a 
szállítmányhoz. Emellett csekély 
mennyiségben gyűlt ruhanemű és 
takaró. Pénzadomány elenyésző ösz

szegben gyűlt, még az üzemanyagra 
sem elég – a szállítási költségeket 
egyébként a gyergyószárhegyi ön
kéntes tűzoltók vállalták, mint 
ahogy a gyűjtést is.

segélycsoMagokat Visznek a Vöröskeresztesek Vrancea Megyébe

A vártnál kevesebb adomány gyűlt

Mintegy negyvenezer lejre rúg 
a Tarisznyás Márton Múzeum 
nagytermének felújítási költsé-
ge. az intézmény egyébként ta-
karéklángon működik, a városi 
költségvetésből idén is keve-
sebb jutott a fenntartására.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Márciusra fejeznék be azt 
a nagyszabású felújítási 
munkát, amit a Tarisz

nyás Márton Múzeum nagyter
mében végeznek. 

„Legalább száz éve nem volt 
ekkora mértékű beavatkozás 
ebben a teremben” – jelentet
te ki a Hargita Népe kérdésére 
Csergő TiborAndrás igazgató, 
közölve azt is, hogy a terem fa
lait újravakolták, újrafestették, 
központi fűtéssel szerelték fel az 
épület két nagy kiállítótermét, 
új kazánt vásároltak, felújítot
ták a villanyhálózatot, szige

telik a nyílászárókat, modern 
világítástechnikai eszközökkel 
szerelik fel a termet, és felújítják 
a padlózatot borító parkettát 
is. Mindezt az intézmény saját 

költségvetéséből valósítja meg, 
annak ellenére, hogy anyagi ke
rete évről évre kisebb. Az igaz
gató szerint 2008tól kezdődő
en évente lefaragnak abból az 

összegből, amit az önkormány
zat különített el a múzeum szá
mára: míg 2008ban 261 ezer lej 
jutott a városi költségvetésből, 
addig 2012ben már csak 235 
ezer lej, ami ráadásul tízezer lej
jel kevesebb a tavalyi összegnél. 

A múzeum a szűkös anya
gi lehetőségek ellenére idén is 
igyekszik megvalósítani prog
ramjait: az igazgató szerint már
ciusban már kiállításmegnyitót 
terveznek, emellett folytatják a 
megkezdett régészeti kutatásokat 
Gyer gyószárhegyen, a Pricskén 
és Maroshévízen. Kérdéses vi
szont, hogy el tudjáke kezdeni 
idén a Miklóssyház, az egykori 
tüdőkórház épületének felújí
tását, ahová képzőművészeti 
galériát terveztek. „Készen van
nak a tervek, minden engedélyt 
beszereztünk, bármikor lehetne 
kezdeni a munkát, pénz azonban 
nincs a kivitelezésre” – sommáz
ta az igazgató

Munkások a múzeum nagytermében. Száz éve nem volt ekkora mértékű felújítás

Micu Vasile a már becsomagolt segélyszállítmányt mutatja. Lanyha adakozó kedv

Wass albert-
FelolVasóMaraton

Hagyományt 
szeretnének 
teremteni

a gyergyószentmiklósiak is be-
kapcsolódnak a kárpát-medence-
szerte meghirdetett Wass albert-
felolvasómaratonba a hét végén. 
A huszonnégy órán át tartó fel-
olvasás kezdeményezői Bicsak 
Péter és Kémenes László, házi-
gazdája a városi könyvtár.

J. A.

„Tavaly már csatlakoztunk 
a rendezvényhez, akkor 
tíz személy olvasott fel 

hozzávetőleg három órán át, idén 
viszont azt szeretnénk, ha sikerülne 
kitölteni programmal a 24 órát” – je
lentette ki tegnapi sajtótájékoztató
ján Bicsak Péter, a felolvasóest egyik 
kezdeményezője. Mint részletezte, 
Kémenes László barátjával vágott 
bele a szervezésbe, és mostanig 2530 
személy jelezte, hogy szívesen részt 
venne a városi könyvtárban ma este 
hét órakor kezdődő és szombaton 
este hétig tartó felolvasómaratonon. 
A városi könyvtár egyébként nem
csak a házigazdája lesz az esemény
nek, hanem 39 Wass Albertkötetet 
bocsát az érdeklődők rendelkezésé
re, amiből mindenki tetszés szerint 
választhat részletet. Az egyénen
kénti felolvasás ideje nem haladja 
meg a 1520 percet, és a 24 órás 
programot többször is megszakít
ják Wass Albertről szóló riportfil
mek vetítésével, illetve gitárkíséret 
mellett elhangzó szavalatokkal.

„Wass Albert személyét és mun
kásságát nem szabad elpolitizálni, 
emberi tartása mindannyiunk 
számára példa lehet” – hangoztat
ták a szervezők, akik szerint Wass 
írásainak üzenete ma is érvényes, 
miközben az irodalom méltatla
nul megfeledkezett az alkotóról. 
Az internetnek köszönhetően a 
különböző helyszíneken felol
vasók állandó kapcsolatban áll
nak egymással, hogy bárki élő
ben követhesse az eseményt – a 
gyergyószentmiklósiak éjjel fél 
kettő körül kerülnek sorra.

A Wass Albert felolvasóma
ratont egyébként 2003ban Deb
recenben kezdték, és az egyre nö
vekvő érdeklődésnek köszönhető
en idén már világszerte 45 telepü
lés kapcsolódott be az eseménybe.



Már több mint 95 százalékban 
elkészült a felújított Szent Já-
nos utcai víztisztító állomás 
modernizálása. Tegnap délben 
az Aqua Nova Kft. vezetősége a 
polgármesteri hivatal képvise-
lőinek társaságában helyszíni 
bemutatót tartott a munkafo-
lyamatokról. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, 2011. 
március 9-én írták alá 
a székelyudvarhelyi víz-

tisztító állomás modernizálására 
és automatizálására vonatkozó 
közbeszerzési szerződést. A fel-
újítás közel hárommillió euróba 
kerül. A korszerűsítés – amely 
egyedülálló Romániában – leg-

fontosabb hozadéka: jelentős 
mértékben megtisztítják az ivóvi-
zet a káros anyagoktól. 

Bunta Levente, Székely ud var-
hely polgármestere megelégedé-
sének adott hangot, hogy ilyen jó 
ütemben halad a víztisztító reha-
bilitációja. 

– Ez a felújítás a minőségi 
ivóvíz-szolgáltatás mellett meg-
újult épületeket is eredményezett. 
Túljutottunk a munka nehezén: 
tiszta és minőségi víz kerül a po-
harunkba. Az ütemterv szerint a 
víz napjára elkészül a teljes állo-
más. Habár korszerű lett minden, 
a fogyasztóknak nem kell áremel-
kedéstől tartaniuk – hangsúlyoz-
ta Bunta Levente.

Majoros Zoltán, az Aqua 
Nova Hargita igazgatója elmond-

ta, hogy a víztisztítóműnél több-
lépcsős folyamatban indították 
el a próbaüzemet. Elkészült a 
nyersvízfogadó épülete, illetve el-
készültek az előülepítő medencék. 
Az egyiket már üzembe is helyez-
ték, a második véglegesítése után 
teljesen befejeződik az állomás 
modernizálása. Székelyudvarhely, 
Felsőboldogfalva, illetve Bögöz 
község már az új technológiával 
előállított ivóvizet kapja. 

– A rendszer teljesen automati-
kus, fizikai és kémiai paramétereket 
figyelembe véve állítja be a szüksé-
ges változtatásokat. Már kiváló a 
víz minősége, de még a próbaüzem 
alatt szeretnénk a rendszert töké-
letesíteni. A felújítási munkálatok 
március végére készülnek el – nyi-
latkozta az igazgató.

MegúJulT a vízTiSzTíTó álloMáS

Ígérik, nem drágul az ivóvíz
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> Bunta–Szász per:újabb halasz-
tás. Tegnap sem történt előrelépés a 
Bunta Levente polgármester által in-
dított perben, a következő felvonás 
időpontja március huszonkettő. Mint 
ismeretes, egy interjúban elhangzott 
személyeskedő kijelentései miatt kez-
deményezett pert Bunta Levente Szász 
Jenő ellen. Az uh.ro internetes hírpor-
tálon megjelent írás miatt rágalmazás 
és becsületsértés miatt indított a pol-
gármester keresetet, kezdeményezett 
jogi eljárást elődje ellen. A tárgyalás 
első időpontja február másodika volt, 
amikor szinte szokványos forgató-

könyvszerűen Szász Jenő kért halasz-
tást. Időközben az expolgármester a 
bíróságon letette perrel kapcsolatos 
véleményezését: öt oldalon keresztül 
taglalja, hogyan látja ő a történteket, 
kijelentéseit. Tegnap volt a per má-
sodik tárgyalási időpontja. Sok nem 
történt: sem Bunta, sem Szász nem 
jelent meg , a bíróság pedig azt kérte, 
a per alapjául szolgáló interjút hiva-
talos fordításban is juttassák el. Emi-
att – mint lapunkat Szabó Andreea, 
a felperes üg yvédje tájékoztatta – a 
következő időpontot március 22-re 
jelölték ki.

> Több figyelmet Csanádynak! A 
Székely Himnusz szerzőjére, Csanády 
Györgyre emlékeztek tegnap délután 
Székelyudvarhelyen, a belvárosi refor-
mátus temetőben. A Székely Honisme-
retért Baráti Kör szervezésében Csanády 
György 117. születési évfordulóján kö-
zel hetvenen gyűltek össze tiszteletüket 
leróni az udvarhelyi költő sírjánál. A 
szavalatokkal és koszorúzással egybekö-
tött eseményen sokan nehezményezték, 
hogy Csanádyra elég kevesen emlékez-
nek: a „szobrok városában” illendő len-
ne egy szobrot róla is készíteni,  vagy 
legalább egy utcát elnevezni. hí
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Közvélemény-kutatással méri 
fel Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala, akarnak-e a la-
kók kerékbilincseket, vagy ma-
radhat a büntetőjegyzőkönyves 
fizetéses parkolási rendszer. 
Megtudtuk, egyetlen romániai 
lakos sem úszhatja meg fizetés 
nélkül: utolsó lépésként a lak-
helyünk szerinti polgármesteri 
hivatal adóosztálya terhel be a 
büntetési összeggel. 

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

Bár az utóbbi hónapokban 
többször terítékre került a 
téma, a székelyudvarhelyi 

polgármesteri hivatal illetékesei 
egyelőre nem gondolkodnak ke-
rékbilincselésben a fizetéses par-
kolási rendszer alól kibúvók bün-
tetése céljából. Mint Ülkei Zoltán, 
a városgazdálkodási osztály ve-
zetője közölte, az ügyben inkább 
egy demokratikus lépést tettek. A 
napokban közvélemény-kutatást, 
felmérést készíttet a polgármesteri 
hivatal, amelyben arra kérdeznek 
rá, mit fogadnának el szívesebben, 
melyik módozatot tartják hatéko-
nyabbnak a lakók és gépjárműve-
zetők: a kerékbilincselőst vagy a 
büntetőcédulást. A felmérés ered-
ményének függvényében dönte-
nek a továbbiakról. Ugyanakkor 
minden tilosban parkoló vagy cé-
dula nélkül parkolni próbálkozó 
gépjárművezetőt arra emlékeztet-
nek, egyetlen romániai állampol-
gár sem ússza meg fizetés nélkül. 
– Első lépésként autójukon meg-

kapják a felszólítást, hogy fizessék 
be a kilenc lejes büntetést. Ha en-
nek nem tesznek eleget, még egy 
felszólítást kapnak, és ha arra sem 
reagálnak, akkor udvarhelyi lakos 
esetében a helyi polgármesteri hi-
vatal adóosztálya fogja beterhelni 
őket az említett összeggel. Ugyan-
akkor, ha más településről érkező 
szabálytalan parkolóról van szó, a 
büntetőjegyzőkönyvet elküldjük 
az adott település polgármesteri 
hivatalának, ahol az illető szintén 
köteles lesz befizetni büntetését – 
vázolta Ülkei, aki fordított példá-
val is szolgálni tudott. Volt rá eset, 
hogy egy székelyudvarhelyi lakos 
Kolozsváron szabálytalanul par-
kolt, a Kincses Város polgármesteri 
hivatala pedig elküldte Udvarhely-
re az illető büntetőjegyzőkönyvét. 

Jó tudni, hogy a polgármesteri 
hivatalok a gépjárművek adóztatásá-
hoz szükséges adatbázisukkal köny-
nyedén tudják azonosítani a rend-
szám alapján a szabálytalankodókat. 
Kivételt képeznek a külföldiek, 
hiszen rájuk vonatkozóan nem léte-
zik hazai adatbázis, így azonosításuk 
egyelőre igencsak bonyodalmas. 

A témához tartozik, hogy bár 
a Baróti Szabó Dávid utcának az 
Iskola utca és gimnázium közötti 
szakaszán – a gyalogosan közleke-
dő diákok és tanárok biztonsága 
érdekében – már múlt év decem-
berében megállást tiltó táblákat 
helyeztek ki, egyelőre nem sokan 
veszik ezeket figyelembe – az in-
tézkedés, büntetés ebben az eset-
ben a közlekedésrendészek felada-
ta lenne.

FizetéSeS PArKoláS

Kell-e nekünk 
kerékbilincs?

Udvarhelyi specifikum. Figyelmen kívül hagyott tiltótábla fotó: balázs attila

Elégedett városvezető. Jól haladnak a munkálatokkal fotó: balázs attila

udvarhely

Körkép

Az idő javulására vár a 
székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal, ahhoz, 

hogy elkezdhesse az utak javítá-
sát, a prioritási lista elkészítésén 
már dolgoznak a hivatal mun-
katársai. Bunta Levente polgár-
mester elmondta, hogy a kezdeti 

fázisban hidegaszfalttal tömik 
be a nagy mennyiségben leszórt 
csúszásgátló és a fagyos idő miatt 
egyre szaporodó gödröket, ezt 
követően meleg aszfaltos javítást 
is végrehajtanak. A városvezető 
elárulta, idén négymillió lejt köl-
tenek útjavításra, a legnagyobb 

beruházást a Farcádi utca rehabi-
litációja jelenti, ezt szélesítenék is, 
jelenleg a lakókkal egyeztetnek. 
Idén folytatják a tavaly megkez-
dett járdafelújítást, e téren a lakó-
telepi felületek újraaszfaltozását 
tervezi a Városháza – árulta el a 
polgármester.

ÚtjAvítáSi PrioritáSoK

Az idő javulására várnak

hargitanépe
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Választási etikai kódex 
elfogadását javasolja Borboly 

Körkép
csík

KisKapacitású tejüzemet építeneK szépvízen

A tejfeldolgozásban látják a jövőt

a pallas-akadémia Könyvkiadó kiadványa 
Régiségek csíkországból. történelmi regék

Székelyföld múltjával, népi ha
gyományaival, néprajzával foglalkozó 
történetírók és néprajzosok mun
káiban található tényszerű adatok, 
illetve történelmi regékre, szájhagyo
mányokra való hivatkozások fölkel
tették Kozma Mária érdeklődését, és 
– mint azt már történelmi regényei
ből, elbeszéléseiből ismerjük – ez
úttal arra vállalkozott, hogy ezeket 
a történeteket gyerekeknek mesélje 
el. A mesék forrása, kiindulópontja 

mindvégig valós, bizonyíthatóan a nép körében élő/élt em
lék. Történeteivel nemcsak oktat, hanem arra ösztönöz, hogy 
ráfigyeljünk környezetünkre, vegyük észre, ismerjük meg a 
sokszor már csak a nevek mögött megbújó történelmi múltat. 
A könyv terjedelme 56 oldal (16 oldal illusztráció), ára: 34 lej. 
Megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. sz., tel.: 0266–316798.

hirdetések

Hójelentés – február 25–26. 

Helység pálya neve Hóréteg 
(cm) pálya állapota

1 Homoródfürdő Lobogó 70 Jó

2 Tusnádfürdő tusnád 70 kiváló

3 Borszék
reménység 65 kiváló

Prücsök 45 kiváló

4 Bucsin havas 105 kiváló

5 Bucsin Bogdán 110 kiváló

6 Bucsin Bujdosó 100 kiváló

7 Csomafalva Veresvirág 45 kiváló

8

Madarasi-hargita sugó 160 kiváló

Madarasi-hargita Nagy Mihály 160 kiváló

Madarasi-hargita kicsi Mihály 165 kiváló

9 Hargitafürdő kossuth 100 Jó

10 Hargitafürdő Miklós 55 Jó

11 Hargitafürdő Csipike 150 kiváló

12 Csíkszereda tolvajos 70 kiváló

a három községi közbirtokosság 
anyagi támogatásával egy napi 
5 ezer literes kapacitású tejfel-
dolgozó létrehozásán dolgozik a 
csíkszépvízi Csengő Tejszövetke-
zet. a mintegy 250-300 ezer eu-
rós beruházás gépvásárlásra eső 
részét pályázati úton teremtenék 
elő, míg az üzemnek otthont adó 
épületet kulcsra készen a helyi 
közbirtokosság ajánlotta fel.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Ahelyi szarvasmarhatartó 
egye sületek, valamint a 
csík szépvízi, csík szent

mik lósi és borzsovai közbirtokos
ság összefogásával egy vadonatúj, 
napi 5 ezer liter tej feldolgozásá
ra alkalmas tejüzemet hoz létre a 
csíkszépvízi Csengő Tejszövetke
zet – tudtuk meg Silló Szilárdtól, 
a szövetkezet ügyvezetőjétől.

„A tejfeldolgozót valós igény 
hozza létre. A községben megvan 
az a tejmennyiség – jelenleg is napi 
több mint 3 ezer liter –, amire az 
üzem működtetése kapcsán első 
perctől ténylegesen építeni lehet. 
A fő érv viszont, hogy kiiktassuk 
azt a függést és kiszolgáltatottságot, 
aminek a község tejtermelő gazdái 
a felvásárlókkal szemben ki vannak 
téve. Jelenleg ugyan a községből 
háromnégy feldolgozó hordja el a 
tejet, a határidőre történő fizetéssel, 

vagy pedig a megfelelő tejárakkal 
– egy felvásárló kivételével – rend
re gondok voltak” – magyarázta 
Silló. Mint fogalmaz, a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Program kereté
ben a tejfeldolgozók felszerelésére 
idén meghirdetésre kerülő speciális 
123 kiírás olyan lehetőséget kínál, 
amivel mindenképp élni akarnak. 
Hozzáteszi, jelen pillanatban az 
üzem – pályázáshoz is szükséges 
– műszaki dokumentációi készül
nek, ezen keresztül a termeléshez 
szükséges gépeket, felszereléseket 
kívánják megvásárolni. Nem titkol
ja, a dokumentáció elkészítésében 
nagy segítségnek számít a Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Közhasznú Társaságától kapott 9 
ezer lejes támogatás.

A közös összefogással kivitele
zendő – a számítások szerint mint
egy 250300 ezer euróba kerülő – 
nagyberuházásról érdeklődésünkre 
Gáll Antal, a csíkszépvízi közbir
tokosság elnöke is csak helyeslően 
beszél. Elmondta, a kiskapacitású 
tejüzem számára – Szépvíz köz
pontjában, a közbirtokosság által 
felajánlott, frissen felújított épület 
formájában – már a legmegfelelőbb 
helyet is megtalálták. Silló szerin az 
épület megléte a teljes terv kivitele
zése kapcsán is komoly előrelépést 
jelent, főleg, miután az építkezésre 
történő pályázást – a bonyolult és 
rendkívül időigényes elszámolási 

procedúra miatt – személyes tár
gyalásuk alkalmával Tánczos Bar
na mezőgazdasági államtitkár sem 
javasolta. A közbirtokosság és tele
pülés vezetésével közösen viszont 
időközben ez a probléma is megol
dódott.

„Az épületet kívülbelül nem
rég újítottuk fel, új tetőszerkezetet 
is kapott. Az összesen 325 négyzet
méteres, több kiterjedt helyiségből 
álló épületegyüttesben eddig fa
megmunkáló üzem működött, de a 
felújítás kapcsán a felületeket már 
a jövendő tejfeldolgozó befogadá
sához igazítva dolgoztuk ki. Gya
korlatilag csempézni kell, és a tech
nológia szerint pontosan kijelölni, 
hogy melyik gép hova kerül” – teszi 
hozzá Gáll Antal közbirtokossági 
elnök. Az üzem a szövetkezet me
nedzserének tervei szerint elsősor
ban sajtok és különböző friss ter
mékek gyártására szakosodna. Az 
értékesítést viszont a saját eladási 
csatornáik mellett a megyei önkor
mányzat CBA és Cora áruházakkal 
kiépített kapcsolatrendszerére is 
egyaránt alapoznák.

A tejbeszállítás kapcsán első 
körben a középcsíki község szar
vasmarhatartóira számítanak, ám a 
későbbiekben – amennyiben erre 
igény mutatkozik – a környékbeli 
települések tejtermelőire is gondol
nak. Ferencz Tibor, Csíkszépvíz 
polgármestere szerint a tejüzem 
ugyanakkor a tej helyben történő 
jobb és hatékonyabb értékesítése 
mellett az állományt gyarapítva a 
szarvasmarhatartásnak is nagy lö
kést fog adni. A községben jelen
leg 1050 szarvasmarhát tartanak a 
gazdák, ebből a fejőstehenek száma 
578 darabra rúg. „Biztató viszont, 
hogy közelebbről – fél éven belül – 
a tejelő állomány tíz százalékkal fog 
gyarapodni. A község szarvasmar
haállományából ugyanis több mint 
ötven darab előhasú növendéknek 
számít” – fűzi hozzá a magánem
berként ugyancsak gazdálkodással 
foglalkozó elöljáró.

az idei helyhatósági választások-
ra vonatkozó etikai kódex elfoga-
dását javasolja Borboly csaba a 
magyar polgári párt (mpp) és az 
erdélyi magyar néppárt (emnp) 
Hargita megyei vezetőségének. 
Borboly az RmDsz Hargita me-
gyei Egyeztető Tanácsának (HET) 
elnöki minőségében tett javasla-
tával azt szeretné elérni, hogy egy 
közös megállapodás szavatolja „a 
kampány tisztességes mederben 
való tartását”.

hN-információ

Tíz pontból álló választási 
etikai kódex tervét küldte el 
Borboly Csaba az RMDSZ 

Hargita Megyei Egyeztető Tanácsá
nak (HET) elnökeként az MPP és az 
EMNP Hargita megyei vezetőségé
nek. Az RMDSZes elöljáró egyben 
arra kérte fel a másik két politikai ala
kulat megyei vezetőit, hogy ha alap
vetően egyetértenek a tervezetben 
foglaltakkal, és látnak arra lehetősé
get, hogy megállapodásra jussanak a 
választási etikai kódex ügyében, még 
a kampány kezdete előtt közöljék 
módosító javaslataikat. 

„Ha egyetértenek javaslatom
mal, kérem, fontoljuk meg annak ki
terjesztését a másik két székelyföldi 
megyére is, hozzunk tető alá egy szé
kelyföldi választási etikai kódexet” 
– fogalmaz levelében a HET elnö
ke. Borboly szerint „a mocskolódás, 
az alaptalan, névtelen vádaskodás, 
a harsány, ellenséges hangnem az 
embereket elfordítja, elriasztja a 
választási részvételtől”, és nincs ha
tással a választói szándékra a túlzott 

egymásnak feszülés sem („amint az 
bebizonyosodott az előző helyha
tósági választásokon, 2008ban”), 
gátját képezheti azonban a későbbi 
együttműködésnek. A politikus sze
rint ha megegyezés születik az etikai 
kódexről, „a választási kampány tisz
tességes mederben tartásával mind
három szervezet kímélhetné anyagi, 
emberi erőforrásait, és a választókat 
érdeklő érdemi problémákra, vitákra 
koncentrálhatna a választási kam
pányban, illetve a kampány kezdeté
ig hátralévő hetekben”.

A választási etikai kódex össze
sen tíz pontból álló tervezete töb
bek között azt mondja ki: a felek a 
választási kampány céljának azt te
kintik, hogy bemutassák szervezete
iket, jelöltjeiket és céljaikat, valamint 
hogy ismertessék, értelmezzék és 
ütköztessék politikai programjaikat 
– a felek ezért tartózkodnak egymás 
jelöltjei személyének lejáratásától, 
és ilyen céllal másokat sem bíznak 
meg. A felek az egész választási el
járás során etikátlannak tekintik a 
politikai és személyes hitelrontást. 
Egymás választási gyűléseit és egyéb 
rendezvényeit nem zavarják meg, 
egymás szimbólumait vagy azok 
megtévesztő hasonmásait nem hasz
nálják, egymás választási hirdetéseit, 
propagandaanyagait nem távolítják 
el helyükről vagy nem teszik felis
merhetetlenné, illetve a kampánnyal 
kapcsolatban általánosan kívánatos
nak tartják a takarékosságot. 

Az etikai kódexre tett javaslatot 
az RMDSZ Székelyföldi Önkor
mányzati Tanácsának szombati, tus
nádfürdői ülésén is megvitatják.

Gáll Antal közbirtokossági elnök elméletben felvázolja az üzemet. Összjáték



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Kamaraest, avagy a szonáta fejlődése – 9. oldal] n [ Az Erdélyi Képzőművészeti Múzeum ügyéhez – 10. oldal] 

– Az elmúlt esztendőkben főként újságíróként és műkriti-
kusként, számos kötet kezdeményezőjeként, szerkesztőjeként, 
de a kulturális élet szervezőjeként is jegyezték, még korábban 
a Hargita Népe művelődési rovatának szerkesztőjeként vált 
ismertté neve. Emlékezetesek a Székelyföld folyóiratban közölt 
képzőművész-portréi és mélyinterjúi; Székelyföld jeles alkotóival 
folytatott műhelybeszélgetései akár egy külön kötetet is megér-
demelnének, főként ha kiegészítenénk a Művelődés, Korunk, 
Népújság, Szabadság, Romániai Magyar Szó hasábjain meg-
jelent képzőművészeti tárgyú írásaival, az ön által megnyitott 
több száz kiállítás értékeléseivel, katalógusok előszavaival. Botár 
László, Kusztos Endre, Márton Árpád, Hunyadi László, Páll 
Lajos művészetét önálló művészalbumokban is taglalja, mű-
elemzései számos gyűjteményes kötetben helyet kaptak. Közírói 
tevekénysége másik jelentős része a műemlékvédelemhez, építé-
szettörténethez, népi építészethez kötődik, az ide kapcsolódó ta-
nulmányai, a Debreczeni László, Makoldy József munkásságát 
bemutató kötetei mellett most egy újabb könyvvel jelentkezik, 
ami a népi építészetnek igen érdekes szeletét méri fel.

– Érdeklődési körömben békésen megfér a képzőművé-
szet és az építészettörténet, népi építészet tanulmányozása. 
Általánosan fogalmazva, az alkotó célú emberi igyekezet 
vizsgálata a célom. Ezen belül persze a magyar építészeti 
grafika is érdekel: ennek a sajátos műfajnak a kialakulása 
és fejlődése érdekes jelensége művészetünk, művelődésünk 
történetének, s már jelentkezésekor mutatta több szakterü-
letet érintő, interdiszciplináris jellegét. Valójában a magyar 
nemzeti művészet forrásait kereső építészeknek köszönhető 
az építészeti grafika kialakulása. A nagyhírű gödöllői mű-
vésztelep tevékenységének meghatározó részét jelentették 
a dunántúli és erdélyi gyűjtőutak. (Wigand Ede és Kriesch 

Aladár művésznevét Torockó, illetve a kalotaszegi Körösfő 
ihlette.) Az 1900-as évek elején Medgyaszay István gyűj-
tőútja is Kalotaszeg, majd Székelyföld falvaiba vezetett. A 
magyar építészetet megújítani igyekvő Fiatalok nemcsak 
a finn és az angol építészet nagy eredményeire figyeltek, 
Zrumeczky Dezső, Mende Valér, Györgyi Dénes, Kozma 
Lajos, Tátray Lajos, Jánszky Béla és e laza csoport lelke, 
szellemi irányítója, Kós Károly érdeklődése is Kalotaszeg és 
Székelyföld népi építészete felé fordult. S azóta a képzőmű-
vészet és az építészet együttélése folyamatossá vált, a sajátos 
karakterű és műfajú építészeti rajzok, felmérések művészet-
történeti motívumgyűjteményekhez illeszkednek többé-ke-
vésbé. Példaként említhetjük Huszka Jószef akvarelljeit, Ne-
mes Ödön rajzait, Goró Lajos, Tull Ödön népszerű útleírá-
sokat illusztráló akvarelljeit és rajzait, Pákey Lajos kolozsvári 
műemlékfelméréseit, Bálint Benedek fametszeteit, Makoldy 
József, Varga Nándor Lajos és Vákár Tibor vedutáit, Kós 
Károly metszeteit, Köpeczi Sebestyén József, Tóth István, 
Hankó János rajzait, Debreczeni László értékmentését, 
Haáz Rezső, Vámszer Géza rajzos felméréseit, s az időben 
hozzánk közelebb álló teljesítményeket, Sebestyén György 
és Sebestyén Viktor rajzait az erdélyi reneszánsz kőfaragá-
sok ról, Cseh Gusztáv rézkarcait, a libellus pictust, Zakariás 
Attila, Keresztes Gyula, Gyöngyössy János felméréseit, 
az erdélyi népi építészet kutatásában maradandót alkotó 
dr. Kós Károly néprajzi grafikáját, Murádin Beyer Katalin, 
az erdélyi faragott kőszószékeket feldolgozó rajzgyűjtemé-
nyét vagy Wagner Péter széki, gyimesi, mezőségi gyűjtése-
it (akinek mezőségi rajzos felméréseit legközelebb március 
elején Székelykeresztúron tekinthetik meg az érdeklődők). 
Az építészettörténet, a népi építészet tanulmányozásához 
mindannyi nélkülözhetetlen forrás…

– Mégis mi terelte a népi építészet kutatása felé?

– Tulajdonképpen építészmérnöknek készültem, de ép-
pen a 90-es évek elején lettem volna pályakezdő, amikor az 
átfogó irányítás nélkül maradt gazdaságnak egyáltalán nem 
volt szüksége mérnökökre. Végül kultúrmunkás, újságíró, 
lapszerkesztő, kiállításszervező lettem. A kolozsvári Műve-
lődés munkatársaként javasoltam 1993-ban, készítsünk egy 
Debreczeni László-emlékszámot, születésének 90. évforduló-
jára. A lapszám szerkesztőjeként mély bepillantást nyerhettem 
a „vándor erdélyi grafikus” életművébe, hiszen ismerői, tiszte-
lői munkásságának egy-egy jellemző részletét világosították 
meg: Balogh Ferenc, Cseke Péter, Csiha Kálmán, Gazdáné 
Olosz Ella, Gábor Dénes, dr. Kós Károly, Sipos Gábor, Tibori 
Szabó Zoltán, Vetési László elevenítette fel a művész és tudós 
arcélét. Sajnos azóta már többen eltávoztak körünkből…

A folyóiratot gazdag illusztrációs anyaggal kínáltuk olva-
sóinknak, s rendkívüli sikere lett a lapszámnak, majd az ezt 
követő vándorkiállításnak is. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület megbízásából 1995-ben egy albumot adtunk ki 
Debreczeni közöletlen műemlékrajzaiból; majd Sipos Gábor, 
a református gyűjtőlevéltár főlevéltárosa hívta fel figyelme-
met, s adta kezembe Debreczeni László itineráriumát, kiszál-
lási naplóját, mely a református egyházkerület megbízásából 
1928–1944 között végzett műemlékfelméréseit és adatgyűj-
téseinek feljegyzéseit tartalmazza. A Művelődés 1996–97-es 
évfolyamaiban került sor az itinerárium közlésére, ez a for-
rásközlés (kiegészítve vázlatfüzeteivel) nemcsak Debreczeni 
László életművének alaposabb megismerését szolgálja, de 
építészettörténészek, művészet- és helytörténészek dokumen-
tálódását is megkönnyíti.

folytatás a 8. oldalon

Kelet pagodái és Nyugat katedrálisai 
között félúton a címe annak a kötet
nek, amely több erdélyi tájegység, 

Székelyföld, Felső-Marosmente, Kükül
lőmente, Mezőség meg Kalotaszeg 

jeles haranglábait, fatornyait mutatja 
be. Szerzője, Szatmári László korábban 
éppen lapunkban közölte, saját fotóival 
adatolva e különleges népi építészeti 

emlékek jellemzőire és településeik tör
ténetére rávilágító írásait, s a könyvvé 

teljesedett sorozat többéves alapozó- és 
kutatómunka következményeit fogal
mazza meg. A kötet előzményeiről és 
további terveiről Burus János Botond 

kérdezte a szerzőt.

Különlegességük 
révén a vidéki 

turizmus élénkítői 
lehetnének



folytatás a 7. oldalról
Debreczeni értékteremtésének népszerűsítését, felmérése-

inek hasznosítását azóta sem hagytam abba, 2005-ben külön 
kötetben méltattam munkásságát (Debreczeni László, Erdély 
vándorgrafikusa), ugyanabban az esztendőben a korabeli sajtó-
ban megjelent írásait gyűjtöttem össze (Szép Erdélyországból, 
fatornyos hazámból), majd 2007-ben egy kiadatlan kéziratát ren-
deztem sajtó alá, gazdag, részben szintén közöletlen rajzanyag-
gal (Kecsesség, derű, ősi komolyság. Monumentális népi építészeti 
emlékek Erdélyben). A Nemzeti Kulturális Alap építőművészeti 
szakmai kollégiumának csaknem egy esztendeig tartó komoly 
ösztöndíja segített elmélyülni az erdélyi magyar népi építészet 
tanulmányozásában, s ilyen alapozás után természetessé vált a 
terepezéseim, kutatásaim rendszerezése és fokozatos közlése. 
Debreczeni László felméréseire alapozó, de munkásságát már 
kiegészítő vizsgálódásaim Székelyföldre is kiterjedtek (ezt a te-
rületet a szórványvidékek javára annak idején Debreczeni több-
nyire mellőzte).

– Kelet pagodái és Nyugat katedrálisai között félúton a sokat-
mondó címe legutóbbi kötetének, amely által az erdélyi magyar 
népi építészet különleges, eleddig nem igazán kutatott területére 
kalauzolja olvasóit. Miről van tulajdonképpen szó?

– A falusi ácsok, faragóemberek, molnárok, ezermesterek 
által emelt faépítészeti emlékekről, számos ma is meglévő fato-
ronyról, haranglábról. A harang(ok) elhelyezésére szolgáló egy-
szerű oszlopokról, egyszerű és bonyolult gerendaszerkezetekről, 
amelyeket az időjárás viszontagságai elleni védtetőkkel láttak el. 
A harangok felfüggesztő mozgató mechanizmusát, valamint a 
tartószerkezetet és alapozását nevezi átfogóan a szakirodalom 
haranglábnak. A köznapi és irodalmi szóhasználat a harangláb 
fogalmát folyton összekeveri a fatorony és harangtorony fogal-
makkal. Helyesebb a település épületeivel azonos magasságú, 
megfigyelőhelyként nem alkalmazott harangállványzatokat 
haranglábnak nevezni. Ezzel szemben a magasabb, megfigye-
lő, védelmi szerepre is alkalmas összetettebb építményeket fa-
toronynak, harangtoronynak szokták nevezni. Balogh Ferenc 
(1941–2002), a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság meg-
alapítója és egykori országos elnöke megfogalmazása szerint a 
fakonstrukció, ha összeépült a templommal és magasabb annál, 
fatoronynak nevezhető. Ha az alkotmány különálló, akkor bel-
ső arányai határozhatják meg elnevezését: a szoknya (köpeny) 
magasságának a törzshöz viszonyított aránya lehetne a dön-
tő. Ha a törzs magassága meghaladja a szoknya magasságát, 
fatoronyról van szó, viszont ha a függőlegesen zsindelyezett, 
deszkázott törzs (nyak) kisebb, mint a szoknya vagy még alsó 
tetőnek is nevezett rész, akkor haranglábról. A legegyszerűbb 
haranghordozó a földbe ásott ágasfa, csengettyűláb vagy -áll-
vány, a következő lépés már egy kettős vagy hármas láb, talpon 
vagy földbe ásva, támaszokkal vagy ezek nélkül. A négy lábon 
álló haranghordozó már összetettebb szerkezet, mert legtöbb-
ször keresztkötések is merevítik. A következő fejlődési lépés a 
kieresztett kötések felé kerülő eresz, amely szintén tartóoszlo-
pokat és talpazatot kap. S már csak nagyság és mód kérdése, 
miként alakul a végső forma. Az erdélyi népi építészet avatott 

kutatója, Debreczeni László osztályozása szerint van nyolc, ki-
lenc, tizenkettő, vagy mint Siklódon látható, tizenhat főoszlop-
pal épült fatorony.

Egy újabb, egyértelműen műszaki megalapozottságú el-
mélet (Kovács József ) szerint a belső, rögzített, beépített lép-
csőrendszer tesz különbséget a harangláb és harangtorony 
között. A haranglábak esetében sosem készül lépcsőrendszer, 
míg a fatornyok feltétlen tartozéka minden esetben a lépcső 
és a rendszerint hozzá tartozó, szintén 
rögzített építészeti szerkezet, a lépcső-
pihenő – melyek feladata a belső, füg-
gőleges irányú személyi közlekedés 
biztosítása. A magyarországi szakrá-
lis faépítészet jeles kutatója, Kovács 
József megfogalmazása helyett én 
inkább a Debreczeni–Balogh-féle 
megközelítést érzem helyénvaló-
nak, hiszen az erdélyi haranglá-
bakra és fatornyokra a szerkezeti 
jelleg hangsúlyozása jellemző. 
A tornyok világos körvonalai, 
a kiegyensúlyozott arányok 
éppen a szerkezetet tárják 
elénk érthetően. A szélességi 
és magassági kiterjedés egy-
máshoz való vonatkoztatá-
sa, mértéktartó szerkezeti 
felépítésük magyarázza 
megkapó jellegüket, 
amelyet az erdélyi fa-
építészeti emlékek ku-
tatója, Balogh Ilona 
(1912–1947) az ant-
ropomorf jelzővel 
illetett.

– Új kötete nem csupán szű-
kebb környezetére, akár egész Székelyföldre 
kiterjedő, de csaknem egész Erdély területét felöleli.

– A huszadik század legelején, Szinte Gábor becslése szerint 
Erdélyben megközelítőleg 700 harangláb és fatorony vagy fa-
templom létezett, ő maga több mint 60 emléket fényképezett 
le. Debreczeni László félszáz faépítészeti emléket mért fel rész-
letesen 1935-ig, Balogh Ilona átfogó munkájában közel négy-
száz erdélyi helység ilyenfajta emlékét sorolja fel. A sort később 
csupán dr. Kós Károly gazdagította alapvetően. És mára már 
annak is örvendhetünk, ha levéltári említését találjuk egy-egy 
település valamikori fatornyának, haranglábának. Népünk saját 
esze és kívánalmai szerint készült alkotásait ma már éppen ritka-
ságuk miatt kell megbecsülnünk. 

Meg kell vallanom, hogy főként feleségem biztatására, un-
szolására kezdtem el 2009 őszén – a Hargita Népe hasábjain – a 
népi monumentális faépítkezések népszerűsítését, ismertetését, 
a jellemző és kiemelkedő példák bemutatását. 2010 decembe-
réig tartott ez a hetente megjelenő, saját fotóimmal illusztrált 

sorozat, és éppen a rengeteg visszajelzés és a folytatásra való 
ösztönzés, a Hargita Népe vezetőinek, szerkesztőinek pártolása 
szülte ezt a könyvet. A 65 részes sorozatomban Erdély külön-
böző tájegységeire kalauzoltam el a múlt iránt érdeklődőket, 
természetesen főként Székelyföld van itt reprezentálva, Csík- 
és Gyergyószék, Udvarhelyszék, Keresztúrszék, Marosszék, de 
a Felső-Marosmente is, Küküllőmente s a széles Mezőség meg 
Kalotaszeg, Szilágyság. Úgy hiszem, néhány – a témával kapcso-
latban hosszú évtizedek óta ható – félreértést és tévedést meg-
nyugtató módon tisztázhattam, s mindezek mellett a harangot 
tartó és célszerű használatát biztosító műszaki alátámasztó épít-
mény jellemző alkotóelemeit is meghatározhattam és a szerke-
zeteket tipologizálhattam. Vizsgálódásom során igazolhattam 
annak az általános megállapításnak téves voltát, mely szerint fa-
tornyok, haranglábak elsősorban protestáns vidékek jellemzői, 
hiszen csupán szűkebb környezetemben (Hargita megyében) 
több katolikus emléket azonosítottam. A levéltári források ku-
tatása nyomán számos érdekes jelenségre hívhattam fel a figyel-

met, például úgy tűnik, a falu közössége még legsikerültebb 
fatemplomait, haranglábait is csupán „ideigle-

nes” megoldásnak tekintette, talán 
mert megalázónak érez-
te a szükség vagy tiltó 

rendeletek szülte kény-
szerűséget, és mire sorsa 

és körülményei jobbra 
fordultak, kőből rakta föl 

templomát és tornyát. A ré-
git pedig elajándékozta vagy 

legtöbbször eladta kevésbé 
módosabb szomszédjainak...

– Gondolom, nem tekinti 
lezártnak ezt a munkát, van még 

kutatni-, közölnivaló. Ilyen szem-
pontból milyen tervei vannak?

– A szóban forgó kötet megje-
lenését a kolozsvári Művelődés fo-

lyóirat és főszerkesztője, Szabó Zsolt 
biztatása (időnként baráti számonké-

rése is) és természetesen a Communitas 
Alapítvány bőkezű támogatása, az 

Alutus nyomda pártolása tette lehetővé. 
Most folytatom eredeti elképzelésemet: 

a Művelődés hasábjain közlöm a múlt 
esztendő tavaszától a faépítészeti emlékek 

részletes leírását, és településük felkutatható 
történelmi emlékeit, család- és birtoktörté-

neti, egyháztörténeti adatait, s nagy megelégedésemre biztató 
visszajelzéseket kapok. Majd ezekből az írásokból születhet egy 
olyan egységbe foglalás, amely valóban mélyrehatóan elemzi a 
szakrális népi építészet szerkezeti, műszaki, tájegységenkénti, 
felekezeti stb. jellemzőit. Addig azonban még szeretnék egy 
külön kiadványt, elemző tanulmánnyal ellátott, útmutató szak-
irodalommal, műszaki felmérésekkel bővített fotóalbumot, 
amely Hargita megye szakrális faépítészeti emlékeit mutatná 
be a nagyközönségnek. Megyénk területén számos olyan or-
szágos vagy nyelvterületi kitekintésű emlék található, amelyek 
bár műemléki védelem alatt állnak, mégis jobb odafigyelést, 
fenntartási támogatást érdemelnének. Az sem mellékes, hogy 
a régiségük, kidolgozottságuk, leleményes műszaki jellemzőik, 
a tájba való illeszkedésük, különlegességük révén a vidéki turiz-
mus élénkítői lehetnének megfelelő stratégia kidolgozásával és 
alkalmazásával.
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Különlegességük révén a vidéki 
turizmus élénkítői lehetnének

ellegzetesen erdélyi magyar nyelvi kérdést vetett 
fel rovatunk számára egy gyakorló szerkesztő. 
Idézek leveléből: „A hazai magyar médiában 
gyakran lehet látni, hallani a virózis szót ’vírusos 

megbetegedés’ értelemben, de sem az értelmező szótárakban, 
sem a helyesírási szótárakban, sem a Bakos-féle Idegen szavak 
szótárában nem található meg. A Transindex román–ma-
gyar szótára a román viroză magyar megfelelőjeként tünteti 
fel. Miért terjedt el használata mifelénk, illetve elfogadható-e 
használata?”

A fenti észrevétel helytálló, emellett fontos nyelvi/nyelv-
használati kérdés tisztázásához vezet(het). A régebbi román–
magyar szótárak, köztük a Román–magyar nagyszótár is 
(Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, 1964) orvostudományi szak-
szóként tünteti fel a viroză formát, magyar jelentését így adja 
meg: ’vírusos betegség, virózis’. Igen ám, de a virózis forma 
sosem terjedt el sem a normatív jellegű magyar orvosi nyelv-
ben, sem az egységes magyar köznyelvben. Csak Erdélyben 
használatos, és a hazai magyar orvosi nyelvből került nálunk a 
sajtó nyelvébe, román nyelvi hatásra. Az orvosi szaknyelvet is 

erős román hatás éri nálunk, ezért az orvosnak sokat kell(ene) 
adnia anyanyelvi tudatának karbantartására. Ha például az 
orvos a sajtónak nyilatkozik, ajánlatos vigyáznia a szakkife-
jezések normatív változatainak használatára a közérthetőség 
végett. Az internet korában a nyelvművelés és a tudományos 
műhelyek különösen figyelnek a szakkifejezések egységesíté-
sére és a szaknyelveknek a köznyelvhez való közelítésére is. A 
norma, illetve a közérthetőség szempontjából nem mindegy, 
hogy például perfúziót mondunk mi erdélyiek a helyes infú-
zió helyett, reanimálót intenzív osztály helyett, küldőpapírt 
beutaló helyett, kibocsátót zárójelentés helyett (kórházban), 
fisát kórlap helyett, virózist vírusos fertőzés/betegség he-

lyett… Összehasonlítottam magyarországi és hazai magyar 
lapok néhány idevágó cikkét. Például ami odaát vírusos fertő-
zés/megbetegedés és influenza (vagy influenzaszerű járvány), 
nálunk virózis és grippés megbetegedés. A világhálóra kerülő 
újságból ezeket a nálunk használt szavakat csak az erdélyi – 
románul is tudó – olvasók fogják megérteni.

A magyar orvosi nyelv tankönyve (Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 2009) című szakmunkának figyelmet érdemel a 
mottója is: Nincs magyar orvostudomány magyar orvosi nyelv 
nélkül. Ebben a tankönyvben olvasható egyebek közt: (…) 
magyarosan írjuk azokat az orvosi szakszavakat és -kifejezé-
seket, amelyek a köznyelvben meghonosodtak, közkeletűvé 
váltak, ezért megtalálhatók az értelmező szótárakban. Ilyen 
például a diagnózis, embrió, katéter, szindróma stb. A virózis 
nem tartozik ezek közé. A tárgyalandó kérdésben mérvadó-
nak számító Orvosi helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó, 
Országos Orvostudományi Információs Intézet, Budapest, 
1992) nem tartja számon a magyaros virózis változatot, csak 
az idegen virosis formát. Ez a tény meggyőzően igazolja a fen-
tebb mondottakat a virózis szó mellőzéséről.

Virózis?
J                   helyesen n Komoróczy György
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gy román állampolgárnak Ame-
rikába eljutni azzal kezdődik, 
hogy az odaigyekvőnek meg kell 
szereznie a beutazó vízumot. Fi-

atal emberek esetében ez néha a lehetetlen 
ostromát jelenti (nehogy ott maradjanak és 
a nem kívánt bevándorlók seregét gyarapít-
sák), az én esetemben – akinek egyik jó barát-
ja hivatalos meghívólevelet küldött – mindez 
csak szorongást, némi kiadást és kényelmet-
lenséget jelentett.

Szorongást és néhány álmatlan órát a 
„menjek, ne menjek, ez itt a kérdés” dilemmá-
ja okozott, míg győzött a távoli ország mág-
nese, a kíváncsiság és kalandvágy gyerekes 
hajtóereje. „Én már nem engedhetem meg 
magamnak a halogatás luxusát”, „nekem már 
nincs időm a józan eszemre hallgatni” – szok-
tam ilyenkor biztatni magam és a „Bátraké 
a szerencse!” mondással ugrom fejest az élet 
lehetőségeinek mélyvizébe.

Némi kiadást említettem, aminek első 
tétele az az illeték, amit az amerikai követség 
internetes kérdőívének lehívásáért, a telefon-
interjú és időpontkérés kódszámának kiutalá-
sáért a Transilvania Banknál kellett lepenget-
nem a szokásos sorbaállás után.

A kódszám a következő nap 12 órától 
volt érvényes, és azt jelentette, hogy az em-
ber kötélidegzettel kísérletezett zöldágra 
vergődni egy robottal, amely drótidegekkel 
állta a sarat az ország aznapi összes Ameri-
kába utazni vágyó vízumkoldulójával szem-
ben, míg a román, magyar, angol stb. nyelven 
beszélő tisztviselő telefonja elérhetővé válik. 
Persze munkaidejük lejártáig... Nekem hat 

óra alatt nem volt szerencsém élő emberi 
hangot hallani, a robot pedig nem reagált 
szemrehányásaimra, arra sem, hogy, elátkoz-
tam azt, aki kitalálta.

A hosszú órák eredménytelensége, az 
újabb összeg lefizetése, újabb kódszám, újabb 
kitartó ostromlás felnagyította türelmem ju-
talmának szépségét: az élő emberi hangot! 
Mit bántam én, hogy az is csak másfél hó-

nappal későbbi időpontra tudott előjegyez-
ni, reménykedni kezdtem, hogy nem hiába 
küldték a meghívólevelet, nem hiába töltöt-
tem ki a kilométernyi netes űrlapot, aminek 
kérdéseire rengeteg nemmel válaszoltam. 
Megnézném magamnak azt a bolondot, aki 
azokra a kérdésekre másképp válaszolna. Pár 
példát sorolok a sokból: – Volt-e drogfüggő? 
Drogkereskedő? Idegen ország kéme? stb. 

Rendőrállamban éltem le több mint fél élete-
met, de soha nem kérdeztek tőlem ilyeneket. 
Mert ők tudták, sokkal jobban tudták, mint 
én, hogy mi vagyok, mi nem vagyok. Egy sza-
bad világ viszont rám bízta a válaszokat, az-
tán talán ellenőrizték, igazat írtam, vagy sem, 
nem tudom.

Kényelmetlenséget csak az éjszakai vona-
tozás jelentette Bukarestig és vissza, mert a fő-
városban csak sikerélményekben volt részem. 
Már az a taxis is vidáman megjósolta, hogy 
megkapom a vízumot, aki a követségig vitt, 
és a csomagomat bevitte egy kávéház pultosá-
hoz megőrzésre, míg pár perc sorbaállás után 
bejutottam a hivatalba és megkaptam vado-
natúj útlevelembe a tíz évre szóló pecsétet. A 
táskamotozás, a fotócellás ajtó már ismerős 
volt a repülőterekről, de mind a tíz ujjam 
lenyomata egy számítógépen az ellenőrző 
cerberus előtt szívdobogást okozott. Hiába, 
rengeteg detektívfilmet láttam, ártatlanul 
is bűntudatom támadt, mert én régimódi-
an még mindig jobban bízom az emberben, 
mint a gépben, amit nem lehet meggyőzni, 
ha tévedett.

Rossz érzésemet egy másik golyóálló üveg-
kalitka elé lépve az angol akcentussal románul 
beszélő hivatalnok oldotta fel széles mosolyá-
val, amikor pár kérdés után barátságosan kö-
zölte: – Szívesen látjuk Amerikában!

Kinyílt előttem egy kapu, de még nem 
voltam biztos benne, hogy be is tudok lépni 
rajta. Kevés időm maradt a repülőjegy-fogla-
lásra... és tudtam, hogy a jegyek ára mondja ki 
az utolsó szót ebben a történetben.

De a kocka el volt vetve...

éter Ernő és Marius-Alexandru Popescu az el-
múlt hétfőn újabb szonátaestet tartott  a Nagy 
István Művészeti Középiskola aulájában. Ta-
vaszhívogatóra jöttek.

A két művész évek óta együtt muzsikál, bemutatva a 
zeneirodalom néhány gyöngyszemét. Nálunk először 2009-
ben játszottak, szép sikerrel, viszont közös munkájuk visz-
szanyúlik egészen 2000 és 2005 közé, amikor Péter Ernő 
a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia diákja volt, 
Popescu pedig már ott az ő zongorakísérője.

A hegedűszonáta (hivatalosan így nevezik, később hivat-
kozok rá, miért emelem ki) a barokk korszak terméke, újabb 
alakban a bécsi klasszicizmusé, virágkorát pedig igazán Bee-
thoven óta éli, a romantikában kiteljesedve. Erre a fejlődési 
folyamatra hívták fel az előadóművészek is a figyelmet.

Három szonátát adtak elő, kronologikus rendben, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven és 
Johannes Brahms tollából. Mindhárom műben felfedezhe-
tő egyfajta kellem és napsütés, amely a nyitott fülekkel hall-
gatók szívét bizonnyal áthatotta.

Elsőként Mozart 377-es jegyzékszámú F-dúr szonátája 
hangzott el. Bécsi szonátának is nevezhetjük, hiszen 1781-
ben, amikor ez a szonáta készült, telepedett le a császárvá-
rosban, azzal a céllal írta (és még másik két szonátáját), hogy 
elnyerje a császár kegyeit, és udvaránál alkalmazza. Tehát 
mintegy belépőül szolgált a bécsi zenei életbe.

1781 áprilisa és októbere között írta meg ezt és még két má-
sik szonátáját (K. 376, 380), amelyek, három korábbival egye-
temben, novemberben, az Artaria Kiadónál napvilágot láttak. 
Az ezekről megjelent korabeli kritika egy részletét idézzük: „E 
szonáták a maguk nemében egyedülállóak. Új gondolatokban 
gazdagok és bőségesen mutatják szerzőjük nagy zenei zsenijé-
nek nyomait. Ragyogóak és hangszerszerűek. A hegedűkíséret 
oly művészien kapcsolódik a clavier-szólamhoz, hogy mindkét 
hangszer szüntelen figyelmet igényel: úgyhogy a darabok elját-
szásához egyformán ügyes hegedűs és clavier-játékos szükségel-
tetik.” (Magazin der Musik, 1783. április 4.)

A „hegedűkíséret” szó elgondolkodtató: valóban, Mo-
zart és a kor korábbi zongora–hegedű-szonátái még erősen 
zongoraközpontúak (tk. a C-dúr szonáta, K. 296, Esz-dúr 
szonáta, K. 302); a hegedűnek legfeljebb kiegészítő, vissz-
hangzó, ellenpontozó szerepe volt: kísérte a zongora néhol 

egészen zongoraverseny-allűrökkel átszőtt szólamát. Leg-
jobban ezt az első tétel zakatoló triolamozgása szemléltette: 
végig a zongora vezette a zenei folyamatot, a hegedű legfel-
jebb dúsabbá tette azt. (Erős rokonságot mutat Beethoven 
Kreutzer-szonátájának első tételével.)

Második műként a Tavasz-szonáta néven ismertté vált mű 
hangzott el. Beethoven maga nem adott ilyen nevet neki, nem 
volt szokása, egy kegyes kiadó jóvoltából kapta a fenti nevét. 
Az F-dúr szonáta (op. 24) ennek ellenére egy igen érzékeny, ki-
egyensúlyozott, bájos alkotás, mind a négy tételének daloló dúr 
dallamossága arra késztet, hogy újra meg újra valamilyen kelle-
mes természeti képre asszociáljunk. Utolsó, rondó tétele pedig 
igazi iskolapéldája annak az ún. „beethoveni derű”-nek. (To-
vábbi szép példái ennek: C-dúr, „Waldstein” zongoraszonáta, 
op. 53, zárótétele, Pastorale-szimfónia, op. 68, ötödik tétele.)

Ez a „kellem” valójában válasz a „testvérszonáta” szilaj, 
erőteljes szenvedélyeket megjelenítő zeneiségére. Az a-moll 
darabbal (op. 23) együtt mindkettőt 1801-ben komponál-
ta, Moritz von Fries grófnak ajánlva őket. Mindkettőben 
elég sok mozarti vonást fedezhetünk fel, nincs még jelen (de 
talán igazán sohasem is lesz) a hegedűben az a beethoveni 
hang, ami a zongorát lassan jellemezni fogja – hiszen épp-
hogy megírta első szimfóniáját, amely szintén bővelkedik az 
elődöktől eltanult szerkesztésbeli sajátságokban. 

A harmadik mű – felépítésében, a két hangszer együttes 
játékában – nem kapcsolódik az előző kettőhöz, dallamosságá-

ban viszont igen. Mindkét előző szonáta – a Beethoven-mű is – 
még erősen zongoraverseny-szerű, a hegedű csak kísérőfunkciót 
tölt be. Nem így Brahms G-dúr hegedűszonátája (op. 78), ahol 
már a hegedű teljes arzenálját kihasználva, egymásba fonódó, 
egymásra utalt hangszerjáték jellemez. Egyik sem fontosabb a 
másiknál, egyik sincs meg a másik nélkül.

Igazi brahmsi hang, bár maga a szonáta életművében a 
legelső ilyen darab, 1879-ből. De mindjárt tökéletes is! A ke-
rettételeket igazi tavaszi derű hatja át, amelyet kissé megzavar 
a középső, lassú tétel sirató jellegű, panaszos, néhol meg egé-
szen dacos hangulata. Ezt a panaszhangot az ebben az időben 
fennálló „klasszicizáló” és „újnémet” irányzatok vitája okozza: a 
Liszt Ferenc és Richard Wagner nevével fémjelzett zenedrámai 
gondolkodásmóddal szemben Robert Schumannak, Brahms-
nak és baráti körének (többek között Joachim József magyar 
származású hegedűművésznek is, aki a fenti hegedűszonátát 
bemutatta) egy retrospektív, a klasszikus, tisztán zenei (abszolút 
zenei) formákban való gondolkodás határozza meg. Az operá-
val, szimfonikus költeménnyel szemben előnyben részesítik a 
klasszikus szimfónia-, vonósnégyes-, versenymű-, szonáta-for-
mákat, újszerű, romantikus tartalommal töltve meg ezeket. Az 
e fölött zajló vita hangulatát érzem ki a lassú tételből.

A zárótétel választ ad a feltett kérdésre: visszatér az első 
tétel – Brahmsra nem oly nagyon jellemző, de mindenképp 
csodálatos – dallamossága.

Cs. Szabó András
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Kamaraest, avagy 
a szonáta fejlődése

 fotó: csíki zsolt



ndításul Erdélynek azt az időszakát idé-
zem fel, midőn éppen anyanemzetétől való 
önállósulásában vajúdott. Ez az új állapot 
komoly gondot jelentett képzőművésze-

tünk életében: sajátosságának, valamint közéletiségé-
nek jellegében és módjában egyaránt. Kuncz Aladár  
A képzőművészetek kérdése Erdélyben címet viselő 
cikkében (Magyar Szalon, 1927. június, 9–10. old.) 
nagyon pontosan körvonalazza az említett állapotot 
(illetőleg – teszem én hozzá – amire nem is számított 
a szerző, annak az állapotnak napjainkig való elhúzó-
dását). De szemelgessünk csak, miként látja – és annak 
alapján láthatjuk mi is – az említett, s napjainkban is 
problémás jelenséget:

„A leg feltűnőbbek a bajok a képzőművészeteknél. 
És ez érthető is. Műveltségi életünk minden ága előtt 
ugyanis az impériumváltozással az a megoldandó fel-
adat bontakozott ki, hogy általános nemzetiből kisebb-
ségi nemzetivé váljon. Ezzel a meghatározással termé-
szetesen elsősorban a közönség és az alkotók viszonyára, 
továbbá az érvényesülés kereteire és arányaira, s bizonyos 
mértékig a művészetekben kifejezést kereső korszellemre 
gondolok. […] A kisebbségivé való válás művészeteinket 
teljesen új helyzet elé állította.

Az impériumváltozás előtt ugyanis Erdély művész-
tehetségeit, különösen a festőket, építőket, szobrászokat 
és grafikusokat a budapesti művészeti centralizáció ma-
gához vonzotta. Minden művésznek, de leg főképpen a 
képzőművésznek érvényesüléséhez feltétlenül szüksége 
van meg felelő gazdasági és szellemi atmoszférára, mert 
e nélkül fejlődése el sem képzelhető.

Kell egy bizonyos jó módú fogyasztó közönség, kell a 
kialakult, többárnyalatú művészeti ízlés és kritika, kell 
a piac, ahol feltűnni, meg jelenni lehet. A háború előtt 
mindezt majdnem kizárólag Budapest nyújtotta. Most, 
azután, amikor mindez megszűnt az erdélyi művészetek 
számára, arról kell gondoskodni, hogy ez az atmoszféra 
Erdély váro saiban teremtődjék meg. […]

Erdélyben úgyszólván minden hiányzott, ami a kép-
zőművészek termelését elősegítette volna. […]

A képzőművészeti ízlés elferdülésének vagy embri-
onális voltának előidézésében nagy szerepet játszik a 
kritika hiánya és a rossz kritika prepotenciája. A napi-
lapok sehol a világon, így hát Erdélyben sem adhatnak 
minden tekintetben megbízható képzőművészeti értéke-
léseket. […]

Az erdélyi képzőművészetek fejlődésének nagy akadá-
lya az is, hogy nincs egy városnak sem kiváló csarnoka. 
Az egyes festők kollektív kiállításai is csak rossz világítá-
sú iskolatermekben, kietlen hallokban bujdokolnak, de 
olyan helységek, ahol az erdélyi művészek reprezentatív 
csoport-kiállítást rendezhetnek, Erdély egyik városában 
sincsenek. Ha a régi Magyarországnak baja volt bizo-
nyos mértékig a centralizáció, Erdélynek viszont ártal-
mára van erősen decentralizált volta. Kolozsvár példá-
ul, ha valamit számít is kisebbségi, politikai, egyházi s 
talán irodalom és sajtó szempontjából, viszont semmit 
sem tett, hogy képzőművészeti és zenei téren magának 
valamelyes központi jelentőséget érdemeljen ki. Kolozs-
várnak sincs kiállítócsarnoka […].

Ha a bajokon segíteni akarunk, ezeket az okokat kel-
lene megszüntetni. Az építés és a szervezés nagy munká-
ját igényelné ez, amelynek elkövetkezése azonban nem 
reménytelen, mert már kezdeményezések történtek ezen 
a téren s újabb előrehaladásokat joggal várhatunk Er-

dély műveltségi életétől, amely lassanként minden téren 
erőre kap és lendületet vesz.”

Ha ezek után valakinek torkán akad a szó, nem cso-
dálni való dolog.

Ma is ez a helyzet; még ma is ez a helyzet!
Kolozsvárnak egy időben valamelyest ugyan sikerült 

provinciánk szellemi fővárosává válnia, de csak ideig-
óráig tehette. Ma már nem az. Mindemellett arisztokrá-
ciánk sem volt elegendően erős, tehetős – lásd az 1921-
es földreform következményeit –, hogy jó irányba be-
folyásolhassa művészetünk helyzetét. Átolvasva a XX. 
század eleji Erdély vezető napi, irodalmi és társasági 
lapjait, mindenről és mindenkiről szó esik, de közéleti 
vonatkozásban báró Kemény Jánoson és gróf Bethlen 
Márián kívül kulturális témában nemesi név nem került 
említésre; egyszer – az 1932-es választások kapcsán – a 
Magyar Párt vezérének, gróf Bethlen Györgynek a neve 
szerepel, 1933-ban pedig ugyancsak politikai vonatko-
zásban gróf Toldalaghi Samu r. k. főesperesé. Hol volt 
hát a 20-as, 30-as években Erdély arisztokráciája? – akik 
emlékére Isten segedelmével udvaromat megépítettem… 
címmel szép könyvet adtak ki Csíkszeredában.

Később, az erdélyi magyarság egy részének pedig 
volt egy néhány esztendős „önálló” jelzővel illethető 
időszaka is, amikor központunk – „fővárosunk” – Ma-
rosvásárhely volt, de a Kuncz által jelzett képzőművé-
szeti gondok megoldására akkor sem került sor.

És most, a kunczi kérdés felvetését követő 85. eszten-
dőben, Vargha Mihály szobrászművész-múzeumigazga-
tó – egymásra utaltságukat felismerjék, önös érdekeiket 
félretéve összefog janak, és az új intézmény nemes ügyét a 
döntéshozók elé vigyék – alapgondolat jegyében hirdet 
összefogást egy Erdélyi Képzőművészeti Múzeum meg-
alakításáért.

Háromszor hurrá!
Ezzel zárhatnám is írásomat, de el kell mesélnem, 

hogy már több mint egy éve, nap mint nap, az archivált 
sajtóanyagot bújom, hogy összeszedjek lehetőleg min-
dent a csíkszeredai képzőművészetre vonatkozó közle-
ményekből. Ez alatt az idő alatt többször jutott eszem-
be: könnyű immár Nagy Imrének, mert neki sikerült 
„eladnia magát”, és sikerült utóéletét megteremtenie. 
Tette még úgy sem volt felesleges, ha manapság már csak 
időjárásfüggő módon láthatók életművének évenként 
porciózott darabjai. Mert a zsögödi képtár megszületése 
üzlet volt kérem, a megyével kötött üzlet. Jó pillanatban 
jó üzlet, személyes és közösségi szempontból egyaránt. 
Sommásan, valahogy így: Én adom mindenemet, ti pe-
dig építsetek képtárat. És ez jó volt Nagy Imrének is, jó 
volt közösségünknek is. Ha ő nem teszi meg ezt a lépést, 
akkor jó székely szokásainknak megfelelően –, mi sze-
rint a rokon nélkül elhaltak mindenét azon nyomban 
széjjelhordják – ma nem lenne mivel büszkélkednünk. 
Kit állíthatnánk arculatunk védjegyévé? Volna ugyan 
még más is, aki olyan művész-garast tett le az asztalra, 
hogy érdemes lenne vele is hasonló üzletet kötni, de 
bárki lehetőségét ilyen üzlet megkötésére most nem 
keresem – tisztában vagyok helyzetünkkel. És azt is tu-
dom, hogy Nagy Imre idejében csak egyedül ő volt egy 
kvalitásos életmű birtokosa. Ma már… de nem számo-
lom, csak azt jegyzem meg, hogy ha azokkal is hasonló 
üzletet lehetne kötni, Csíkszereda képtárból állna… 

Most azonban, a Vargha Mihály javaslatának pilla-
natában arra hívom fel a figyelmet, hogy az életmű-
vekre gondolnunk kell…! Hiszen a megálmodott Er-

délyi Képzőművészeti Múzeumba egy-egy művésznek 
csak egynéhány alkotása kerülhet be, mert Erdélyben 
sok a képzőművész. Több száz. Akikre pedig büszke 
lehet Erdély, azoknak e képtárban, egy közös térben 
való felmutatásával a maga és felmutatottjainak érté-
két és ázsióját emelni tudja. Milyen szép is lesz majd(!) 
a Jakobovits Miklós Lányok és fiúk – Nagy Pál Behava-
zott út – Márton Árpád Fák tánca olaj-szén-olaj hár-
masa! De mi lesz a sorsa – mást most nem említve –, 
például a többi Márton-képnek? Azokénak, amelyek 
sorjázottan kiállítva a 20. század második felének kva-
litásosan egyedi műszeletét adják…?

Visszatérve a főtémához, e dolog megoldásáért va-
lami hasonló szakmai térre van szükség, mint amelyik 
– tőlünk majdnem karnyújtásnyira – a Hajdúság ázsió-
ját emeli. És bátorságra meg összefogásra. És – döntés-
hozók! – a szakemberek véleményének feltétel nélküli 
elfogadására van szükség. Ez az ügy pedig minden esz-
tendők – közönségesen sorosak és választásiak – örök 
céljává kell váljon! Ez ügynek dolgai akkor is éltethetők 
és működtethetők kell legyenek – ha már esetleg nem 
lesz megyei önuralom, s régión belül csak a városszin-
tűek maradhatnak meg számunkra –, hogy ez az ügy 
felibe-harmadába került állapotában nehogy „nyakate-
kerten” elhaljon!

Az írásom elején felidézett erdélyi időszaknak va-
jon a végét járjuk-e már – ki tudja a választ? Mert an-
nak birtokában tudunk csak igazán, igazi közös képtá-
rat létrehozni.

És azt tudjuk-e, hogy kicsodák kortárs tehetőseink?

10. oldal |  2012. február 24., péntekhargitanépe

Az Erdélyi Művészet folyóirat pályázati felhívása

A Iuventus Pro Arte Transsylvaniae program fiatal 
hivatásos erdélyi festők és grafikusok számára hirdet 
pályázatot. Továbbá pályázhatnak azok az egyete-
mi hallgatók is, akik festészet vagy grafika szakon 
tanulnak a Kolozsvári Képzőművészeti és Design 
Egyetemen. Felső korhatár: 2013. január 1-jéig be 
nem töltött 32. életév. Első díj: a legjobbnak ítélt 
alkotás – 2000 lej. Második díj: egy, a művészi önki-
fejezés eszközeit még kereső, de már ígéretes alkotói 
jegyekkel bíró művész alkotása – 1000 lej. Pályázni 
csak elektronikus úton, a művész által összeállított és 
beküldött portfolióval lehet.

A portfoliónak tartalmaznia kell: a pályázó rövid 
szakmai életrajzát; a pályázó elérhetőségét (telefon-
szám, e-mail cím, postacím).

Technikai paraméterek: a portfolióban elhelyezett 
képek formátuma .jpg legyen; jó minőségű és értékel-
hető képanyagot minimum 5, maximum 15 alkotásról 
(mindenik képnél kérjük feltüntetni: a művész nevét, 
az alkotás címét, technikáját, méretét, évszámát).

A portfoliók leadásának határideje: 2012. márci-
us 31., éjfél. Eredményhirdetés 2012. április 30-án. 
A pályázatok a arstranssylvania@gmail.com címre 
küldhetők. 

A programmal kapcsolatos részletek a www.
erdelyimuveszet.ro oldalon olvashatók vagy a 0740–
161335-ös telefonszámon igényelhetők. Az alábbi címen 
nézhetők meg a Iuventus Pro Arte Transsylvaniae pá-
lyázatra beérkező művek: http://www.erdelyimuveszet.
ro/iuve_ars_trans_2012_A/iuve_trans_2012_A.htm

Erdélyi Képzőművészeti Múzeum létesítését tűzte ki célul  
Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója.  

Kezdeményezéséhez szinte azon nyomban csatlakozott Jakobovits Miklós 
festőművész, a Barabás Miklós Céh elnöke. A téma időszerűségét jelzi az alábbi 
írás is, amelyet Szabó András dizájner, a Nagy Imre-hagyaték kurátora jegyez,  

s amelyben a kezdeményezés kapcsán vet fel sürgősen megválaszolandó  
kérdéseket. További észrevételeket, hozzászólásokat is várunk a kérdésben.

Az Erdélyi Képzőművészeti 
Múzeum ügyéhez

I



Európa-szerte is egyedi kivitele-
zésű lesz a Csíki Székely Múze-
um előkészületben levő állandó 
kiállítása. Elsősorban a szeren-
csés adottság miatt, hiszen a 
régészeti és művészeti értékeket 
in situ mutathatják meg, másod-
sorban a multimédiás, innovatív 
infrastruktúrának köszönhetően, 
amit már be is szerzett és beüze-
melt a múzeum.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Félidőnél jár a Mikó-várban 
működő Csíki Székely Múze-
um állandó vártörténeti kiál-

lításának előkészítése. A megnyitó a 
múzeum igazgatója, Gyarmati Zsolt 
szerint feltehetően május közepére 
várható. Addig is lázasan folynak a 
munkálatok, és hogy a célközönség 
se veszítse el érdeklődését, a sajtón 
keresztül „szivárogtat” a múzeum 
munkaközössége.

Öt-hat éves kiesés után 
ismét állandó kiállítás
„2006-ban volt utoljára állandó 

kiállítás a Csíki Székely Múzeum-
ban. Ezek előkészítése több időt  
vesz igénybe, mint az időszakosoké, 
de azt is figyelembe kell venni, hogy 
nem két-három hónap alatt zajlik 
le, hanem az általános gyakorlat 
szerint úgy tíz év az állandó kiállítás 
időtartama” – hívta fel a figyelmet 

Gyarmati Zsolt múzeumigazgató, 
aki a tegnapi, kizárólag a sajtónak 
szervezett tárlatvezetésen az előké-
születekről is beszélt. Hároméves, 
alapos kutatómunka előzte meg a 
kiállítás szervezését. Az előkészíté-
si munkálatok utolsó fázisába érve 
Gyarmati azt mondta, a múzeumba 
látogatók majd egy olyan kiállítást 
fognak látni, amely egyedi Európa-
szerte is. „Ennek egyik oka az a sze-
rencsés adottság, hogy a régészeti és 
művészeti értékeket és felületeket 
in situ, eredeti helyükön láthatják 
az érdeklődők. Ilyen például a vár 
belső földszinti termében feltárt, 
az 1600-as években fúrt 12 méter 
mély kút, amelyet akár még most 
is használni lehetne, valamint a 18. 
században működtetett osztrák ka-
tonai létesítmény, az erődített ka-
szárnya tiszti konyhája. A kiállítás 
rendkívüliségét hangsúlyozza az a 
multimédiás, innovatív infrastruk-
túra is, amelyet már beszereztünk, 
és amely már be is van üzemelve” – 
újságolta az igazgató. 

Elkészültek a filmek
A koncepció kiteljesedésében 

nagy szerepet kapott az a két kis-
film is, amely a fikció és valóság 
határán mozogva, elérhető közel-
ségbe hozza a múltat, szerepet és 
jelentést, tartalmat és életet köl-
csönözve a feltárt helyszíneknek, 
valamint tárgyaknak. 

A megvalósításhoz azonban sok 
pénz is kellett: Gyarmati szerint a 
projekt több százezer eurós nagy-
ságrendű. Ennek előteremtésében 
Csíkszereda önkormányzata vállalt 
oroszlánrészt, az OTP Bank, vala-
mint olyan helyi cégek, helyi vállal-
kozók is támogatást nyújtanak, ame-
lyek a helyi értékek, a saját kulturális 
örökség védelmét és megőrzését fon-
tosnak tartják. 

„Jelenleg a kiállítás arculatán 
dolgozunk. A tárlók megérkeztek, 
el is helyeztük bennük a tárgyakat, 
még hátravan ezek illesztése és fel-
címkézése” – tudtuk meg a jelenlegi 
állapotról. 

Exkluzív tárlatvezetés
A külön a sajtó részére szerve-

zett szemlén nagyon határozott 
körvonalakkal tárult elénk az ál-
landó kiállítás.  Gyarmati Zsolt a 
már meglévő elemek, a rendszer és 
elképzelés ismertetésén túl magya-
rázatokkal egészítette ki a képet. A 
kutas terem és a konyha után, ahol 
a tárlatvezetés részét képezte a kis-
filmek megtekintése, bejutottunk a 
kiállítás utolsó, negyedik termébe 
is. Ezt majd Fegyverszobának, vagy 
Bástyateremnek fogják elnevezni, 
és „a tervek szerint itt zajlanak a 
múzeumpedagógiai foglalkozások, 
a konferenciák, és a tárlat végén itt 
szabadabban, oldottabban néze-
lődhetnek a látogatók is”.

Nagyszabású rendezvényre ké-
szülnek a térség lovasai a hét 
végén: szervezetten Hargita 
megyében először vezetik ki 
télen az állataikat az istállóból 
és adnak egymásnak találkát 
a homoródfürdői lovas komp-
lexum haván. Bohókás, igazi 
farsangfarka-hangulatú rendez-
vényt terveznek hagyományte-
remtő szándékkal az I. Székely-
földi Lovasfarsang szervezői.

HN-információ

Érdemes lesz kilátogatni va-
sárnap a homoródfürdői 
lovaspályára. Az első Har-

gita megyei nagyszabású téli lo-
vas rendezvény szervezői színes 
programajánlattal várják az ér-
deklődőket. A látogatók nemcsak 
nézőként követhetik a látványos 
lovasszámokat, de szereplőként 
is bekapcsolódhatnak az egyes 
tevékenységekbe. A tervezett 
program szerint délelőtt 11 órá-
tól díjugratást láthatnak a havon 
a látogatók, majd következik a 

kocsiszánverseny. Egy órakor szín-
re lépnek a gidófalvi Csillagőrzők 
Egyesület lovas íjászai, majd a leg-
látványosabbnak ígérkező lovas sí-
versenyen szurkolhatnak a nézők. 
A rendezvény versenyszámaival 
párhuzamosan egyéb programok 
is várják a nézőket, lesz például 
íjászattanítás, hóemberépítés, 
kutya-, illetve lovasszánozás. Az 
egyes versenyszámokba a helyszí-
nen lehet benevezni saját, vagy 
akár a homoródfürdői lovarda 
által biztosított lovakkal.
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HirDetésekMájuS kÖzEpérE tEHEtő az áLLaNdó vártÖrtéNEtI kIáLLítáS MEgNyItója

Túl az előkészületek felén 

I. SzékELyfÖLdI LovaSfarSaNg HoMoródfürdőN

Hóöröm lovakkal

Körkép hargitanépe

ingyenes szakképesítési tanfolyamok 
vidéki munkanélkülieknek

Az Európai Szociális Alap támogatásával a Laguna Group Kft. és az ASFP az alábbi 
ingyenes szakképesítési tanfolyamokat indítja Hargita megyében:

• hegesztő (sudor) • Gyergyószentmiklós;
• darukezelő, ISCIR-jogosítvánnyal (macaragiu) • Székely udvarhely;
• számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, Szé kely udvarhely;
• angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda, 
  Székelyudvarhely, Maroshévíz;
• kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, Regiunea Centru • POSDRU/110/5.2/G/87159

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

InvEStEştE în OamEnI!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A sajtónak szervezett tárlatlátogatáson. Multimédiás eszközökkel hozzák közelebb a 16. és 18. századot fotó: balázs árpád



A Korai Fejlesztő Központ 2010 
februárjában kezdte meg tevé-
kenységét Csíkszentmártonban, 
a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat által felújított egyko-
ri gyermekotthon épületében. 
Mára már meghaladta a három-
százat az ott foglalkoztatott, 
eltérő fejlődésű kisgyermekek 
száma. „Azért is végezzük ezt 
a munkát, mert tudjuk, hogy a 
korai  beavatkozásban, a meg-
előzésben rejlik a jövő társa-
dalmának a sikere” – fogal-
mazott Sógor Enikő, a központ 
vezetője.

„Vannak gyerekek, akik-
nek fejlődéséhez nem 
elég, ha jó szülők va-

gyunk és körülvesszük őket szere-
tetünkkel, gondoskodásunkkal. 
Ahhoz, hogy egy ilyen gyermek 
képességeit a legjobban kibonta-
koztathassa, hogy felzárkózhasson 
kortársaihoz, vagy esélyt kapjon 
adottságai maximális kibonta-
koztatásához hatékony segítségre 
szorul. A Csíkszentmártoni Korai 
Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pont és a Prosperitas Vitae Egye-
sület az ő megsegítésükre jött lét-
re”. Így ismerteti magát a megyei 
kórház intézményeként működő 
Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
Központ, melynek vezetőjét, Só-
gor Enikő pszichológust kérdez-
tük, mi az, ami az elmúlt két évben 
hajtóerő volt a munkájukban. 

– Megpróbálunk elébe menni 
a dolgoknak, azt az elvet követni, 
amint egy politikus fogalmazott, 
hogy a siker titka nem az, hogy 
oda mész, ahol a korong van, 
hanem oda, ahol lesz – mond-
ta a szakember. Ez vonatkozik 
egyrészt arra, hogy előbb-utóbb 
nálunk is tudatosul majd, hogy a 
korai felismerés, fejlesztés és okta-
tás mennyire fontos és mennyire 
kifizetődő és  nem csak az ideg-
rendszeri problémás gyerekek ese-
tén. Másrészt ez a hozzáállás azért 
is sajátjuk, mert a korai fejlesztés 
mint szakma lényegileg megelő-
zést jelent: elébe menni a korai 
felismeréssel, beavatkozással a 
későbbi problémáknak vagy azok 
súlyosbodásának, és megerősíteni 
azokat a körülményeket (elsősor-
ban a családot), amelyek az opti-
mális fejlődést segítik elő.

– Amint eddigi tapasztalata-
ink mutatják, ehhez elsősorban 
előrelátás, lelkes szakemberek  és  
főleg sok jóindulatú támogató 
kell – mondta Sógor Enikő. 

Minél hamarabb, 
annál jobb
Az eltérő  fejlődésű gyermekek 

korai fejlesztése, a bármilyen okból 
fejlődésükben gátolt 3–6 év alatti 
gyerekek szervezett felzárkóztató ok-
tatása tőlünk nyugatabbra már közel 
sem annyira ismeretlen fogalom, 
mint nálunk, ahol a legtöbb gyerek 
azért nem kerül időben szakembe-
rekhez, mert a szülő, de sokszor még 

az orvosok sem veszik észre azokat az 
apró tüneteket, amelyek egy későbbi 
súlyosabb problémát vetítenek elő, 
vagy, ha észre is veszik, „majd kinövi” 
megállapítással letudják. Nincs szer-
vezett, prevenciós szűrése ennek a 
korosztálynak  ezekre a rendellenes-
ségekre. Sok szülő nem tudja, hogy 
az értelmi érintettség is első ízben 
fizikai tünetekben, a mozgásfejlődés 
kisebb-nagyobb rendellenességében, 
zavarában nyilvánul meg. Ezzel ma-
gyarázható, hogy a szentmártoni 
központba is többnyire három éven 
felüli gyerekekkel jelentkeznek, ho-
lott a korai fejlesztés elsősorban a 
0–3 éves gyerekeknek szól, és min-
den év vagy akár hónap késés a gye-
rek számára jelent hátrányt. 

– A nagyon súlyos eseteket, mint 
az agyvérzéssel született, vagy szülés 
közben oxigénhiányos állapotba ke-
rült babákat már korán, életük első 
hónapjaiban, többnyire neurológus 
javaslatára hozzák fejlesztésre a szülők. 
De az ilyen jellegű, vagy más okból 
súlyos idegrendszeri károsodást szen-
vedettek a kisebbség. Többségben 
olyan gyerekek vannak a mi foglalko-
zásainkon, akiket az óvó nénik, tanító 
nénik küldenek hozzánk, mert hiá-
nyosak azok az alapkészségeik, ame-
lyek az iskolaérettséghez szükségesek 
(nem tudnak figyelni vagy éppen ce-
ruzát fogni) vagy viselkedészavarosak, 
nem tudnak beilleszkedni a csoport-
ba, vagy elhanyagoló környezetben 
élnek, ahol nem kapják meg a kellő 
figyelmet, illetve stimulációt a fejlő-
désükhöz. Gyakoriak a korukhoz ké-
pest éretlen idegrendszerű gyerekek, 
és ez pszichomotoros fejlődésükben 
való lemaradásban nyilvánul meg. Ál-
talában nem föltétlenül maradandó a 
probléma, megfelelő foglalkoztatással 
be lehet hozni, beavatkozás nélkül 
viszont nagy az esély a lemaradás fo-
kozódására, a tünetek súlyosbodására 
– magyarázza Sógor Enikő. 

„Élünk egyik napról 
a másikra”
A csíkszentmártoni központ-

ba jelen pillanatban mintegy 90 
gyermek és családja jár fejlesztésre, 
egyéni (gyógytornára, gyógypeda-
gógiai foglalkozásra, pszichoterápi-
ára) vagy csoportos foglalkozásra, 
de az elmúlt két évben összesen 520 
gyerek részesült ott komplex vizsgá-
latban. Öt pszichológus (közülük 
kettő félnormás alkalmazott) és öt 
gyógytornász (közülük is egy fél-
normás) vezeti a foglalkozásokat, és 
időközönként Magyarországról ér-
kezik gyermekneurológus szakorvos 
vizsgálatokat végezni. Gondot jelent 
az is, hogy nálunk még fehér holló 
számba mennek a korai fejlesztés 
terén képzett gyógytornászok, pszi-
chológusok, gyógypedagógusok, 
akik Szentmártonban dolgoznak, 
ők is alapképzettségű szakember-
ként kezdték.

– Amellett, hogy dolgozunk, fo-
lyamatosan képzésekre járunk. Ezek 
a speciális képzések viszont hihetet-
lenül drágák, az egészségügyi fize-
tésekért dolgozók számára megfi-
zethetetlenek, ráadásul nálunk igen 
ritkán szerveznek ilyeneket, gyakran 
külföldre kell utazni tanulni vagy 
meghívni az előadót – mondja Só-
gor Enikő, aki szerint a központban 
dolgozó szakemberek számára a kép-
zések árát többnyire ismerős külföldi 
magánszemélyek adományából, il-
letve pályázati támogatásból finan-
szírozzák. Általában nagy a lelkese-
dés, mindenki jóval több feladatot 
végez, mint amennyiért bért is kap. 
Van két állandó önkéntesük is, akik 
több hónapja komoly szakmai mun-
kát végeznek. Nagy szükségük volna 
még néhány gyógypedagógusra, ami 
egyelőre jogi akadályba is ütközik, 
ám a jelenlegi fizetésekért bármilyen 
szakembert Szentmártonba csábíta-
ni kemény dió. Aki itt dolgozik, azt 

komoly szakma- és emberszeretet is 
motivál. 

A nehézségek közé tartozik az is, 
hogy ott van a bentlakás lehetősége, 
ami igen jól jönne egy-egy távolabb-
ról érkező vagy intenzív fejlesztést 
igénylő gyermeknek és családjának, 
ám hiába van erre hely és lehetőség, 
nincs meg a kórházi struktúra: ott 
dolgozó orvos és nővér hiányában 
erre nem lehet szerződést kötni az 
egészségbiztosító pénztárral. Ott dol-
gozni akaró orvost meg éppúgy több-
szörös okból nem tudnak egyelőre 
alkalmazni, mint gyógypedagógust. 
És ott van a fejlesztő munkában igen 
hasznos medence, amit viszont csak 
nyáron tudnak használni, az épület 
gyenge fűtésrendszere ugyanis nem 
bírja a medence vizét is felmelegí-
teni. Új fűtésrendszerre, a medence 
működőképessé tételére keresik a fi-
nanszírozást, egyelőre sok ígérettel és 
kevesebb sikerrel.

A Csíkszentmártoni Korai Fej-
lesztő Központban az elmúlt két 
évben szomszédos megyékből érke-
ző gyermekek is megfordultak, sőt 
akadt néhány páciensük távolabbról 
is. Romániában az olyan jellegű in-
tézmények, ahol komplex  szolgálta-
tást nyújtanak, még nem elterjedtek. 
Nekünk idő kell, amíg eljutunk oda, 
hogy a korai fejlesztésre legyen aka-
rat is, pénz is. Addig: „Élünk, mint 
minden szegény ember: egyik napról 
a másikra. Úgy működünk, mint a 
kamasz, akitől folyamatos teljesít-
ményt, helytállást várnak el, miköz-
ben teljes gőzzel, nem kis energiát 
követelően biológiailag és lelkileg 
is fejlődnie, változnia kell. De há-
lásak vagyunk, mert folyamatosan 
történnek apró és nagyobb csodák, 
mindig találunk lelkes embereket, 
akik támogatnak bennünket, így 
van miből erőt meríteni a tovább-
hoz” – fogalmazott Sógor Enikő. 

Forró-Erős Gyöngyi
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KÉtÉvES A CSíKSzENtMártoNi KorAi FEjlESztő KözpoNt

A jövő elébe menve

Nem elég a szülők gondoskodása, korai fejlesztésre van szükség

társadalom

FElMÉrtÉK Az iSKolát 
KEzdő GyErEKEK SzáMát

Kétszer annyi 
magyar gyerek 

falun, mint 
városon

összesítették a tanfelügyelő-
ségen az első osztályt és az 
iskolaelőkészítő osztályt kezdő 
gyerekek feltételezett létszá-
mát. Az adatbázisokból vett 
számokat majd a beiratkozá-
soknak kell igazolniuk.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Atanfelügyelőség saját a dat-
bá zi sa, valamint a la kos-
ság-nyilvántartó adatai 

alapján mérték fel Hargita me-
gyé ben a következő tanévben első 
és iskola-előkészítő osztályt kez-
dő gyerekek számát. E szerint első 
osztályba összesen 3036 gye rek 
iratkozására számítanak. Ebből 
várhatóan 2548 magyar tagoza-
ton, 488 pedig román tagozaton 
kezd tanulni. Az előkészítő osztá-
lyokba a rendelkezésre álló adatok 
szerint 2697 gyereket íratnak be 
szüleik, 2319-et magyar, 378-at 
pedig román tannyelvű iskolába. 

Fordított az arány a magyar, 
illetve a román tagozaton a vá-
rosi és falusi környezetben iskolát 
kezdők között. Míg a magyar gye-
rekek közül majdnem kétszer any-
nyian kezdenek első és előkészítő 
osztályt falun, mint városon, a ro-
mán tagozaton a városi környezet-
ben iskolába menő gyerekek száma 
közel kétszerese a falusiaknak. 

Ezek az adatok természete-
sen hozzávetőlegesek, az első és 
az is ko laelőkészítő osztályt kez-
dő gye rekek számát pontosan 
csak az irat kozások után lehet 
majd tudni. 

Az oktatási minisztérium pon-
tosítása szerint azok a hatéves gye-
rekek, akik az egy évvel nagyobb 
társaikkal ebben a tanévben nagy-
csoportba vagy iskola elő ké szítő 
csoportba járnak, beírhatók első 
osztályba anélkül, hogy szakember 
vizsgálná meg iskolaérettségüket. 



lakás

KIADÓ Székelyudvarhelyen, a Kiskö
ved utca sarkán üzlethelyiség (12 m2). 
Bér: 300 lej/hó. Telefon: 0745–339933.

ELADÓ Székelyudvarhely szom bat
falvi részén téglából épült, hő szigetelt, 
emeletes családi ház. Lent nagy nappali, 
konyha, ebédlő, kamra, fürdő, kazánház, 
terasz, fent tágas előtér, három szoba, 
vécé, nagy fürdőszoba, ruhatár. Csendes 
környezet, 16 ár telek, két kocsi beálló, 
fásszín, kutyaudvar, veteményes. Csak 
komoly érdeklődők hívjanak! Nézze meg, 
tegyen ajánlatot! Telefon: 0745–351089.

ELADÓ Lokodon egy újonnan épült 
villaszerű családi ház, nyári lakkal és 35 
ár gyümölcsössel, igényesnek vagy ala
pítványnak is. Telefon: 0744–182886.

ELADÓ jó állapotban lévő, központi 
fekvésű tömbházlakás 2 szobával, man
zárdszobával és pincével. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21206)

ELADÓK vagy ELCSERÉLHETŐK tár
sasházban minigarzonok és kétszobás 
lakrész (megfelel panziónak is), meg
egyezés alapján. Telefon: 0754–494235. 
(21334)

Eladó I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) Csík
szeredában, a Testvériség sugárút 28. 
szám alatt (a Hargita Vendégváróval 
szemben), új ablakokkal, új konyhabú
torral. Irányár: 28 500 euró. Érdeklőd
ni: 0728–012611, 0728–012612.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, föld
szinti garzonlakás a Kalász negyedben. Ár: 
50 000 lej. Telefon: 0741–419189. (21357)

KIADÓ Csíkszeredában, a Nárcisz sé
tá nyon egy 4 szobás, bútorozatlan tömb
házlakás. Telefon: 0744–621826. (21341)

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre alkal

mas, déli fekvésű telek Fitódban. Víz, vil
lany a telek előtt. Telefon: 0728–012611, 
0728–012612. 

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú, metálszür

ke Opel Zafira 1.6, Euro 4es, karc és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, központi zár, elektromos 
ablakok, 8 légzsák, bord computer) ere
deti kmben. Ára: 3850 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 1998as évjáratú, 4+1 ajtós, 
piros Renault Clio 1.2es, 16V, 75 LE, 
gyári állapotban, extrákkal (négy légzsák, 
elektromos ablak, szervokormány). Irány
ár: 1550 euró + 200 euró illeték. Telefon: 
0745–794892, Székelyudvarhely.

ELADÓ Opel Vectra 1990es évjá
ratú, elektromos ablak és napfénytető, 
központi zár remus kipufogórendszer, 
sportkormány, 2013ig érvényes mű
szaki vizsga. Irányár 1100 euró. Telefon: 
0745–226759, Székelyudvarhely.

ELADÓ 1995ös évjáratú WV Golf 3 
1,9 TDi sok extrával, jó állapotban. Irány
ár: 2100 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

VÁSÁROLOK roncsautó prog ram ba való 
öreg autót, teljes ügyintézést vállalok, hely
ben fizetek. Telefon: 0753–092433. (21335)

ELADÓ 2000es évjáratú Opel Astra 
Kombi 1.4, nagyon jó állapotban (nem 
dohányzott), egy évre van beírva (ABS, 
szervo, klíma, elektromos ablakok stb.) 
kevés fogyasztással, minden illeték kifi
zetve, 2013ig érvényes műszakival. Be
számítok olcsóbb autót is. Ára: 3200 euró. 
Telefon: 0734–415273, 0266–334364. 
ELADÓ egy 2007es és 2008as évjára
tú Ford Transit haszongépjármű. Telefon: 
0756–156684.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf IV., Euro 4es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, nagyon jó, karc és rozsdamentes 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, tetőablak, 
klíma, négy légzsák, négy elektromos ab
lak, elektromos tükrök, állítható kormány, 
kipörgésgátló, központi zár távirányítóval. 
Vállalok bármilyen tesztet. Irányár: 3350 
euró. Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Zafira 
1.6, benzines, hétszemélyes, Euro 4es, 
frissen behozva, kevés illetékkel, nagyon 
szép állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
nyolc légzsák, elektromos ablakok, elekt
romos tükrök, központi zár távirányító
val, téli gumikkal, légkondival. Vállalok 
bármilyen tesztet. Irányár: 3650 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Tusnádon 2005ös évjáratú Da
cia Logan Laureate 1.6 benzines, metálkék 
színben, sötétített ablakokkal, fullextrás. 
Irányár: 3000 euró, alkudható. Telefon: 
0734–184951, 0757–719128. (21348)

ELADÓ 2000es évjáratú, kétszemé
lyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LEs motorral, 
frissen behozva, kitűnő állapotban, vala
mint Suzuki Vagon R+, négyhengeres 
motorral, 60 LE, 115 000 kmben. Irányár: 
1650 euró. Beszámítok öreg autót. Telefon: 
0758–898989, 0722–342429. (21218)

vegyes
TANFOLYAM ÁLLATORVOSOKNAK! 

Betekintés az állatorvosi homeopátiába. 
Időpont: 2012. március 24., szombat. 
Helyszín: Csillagmotel, Csíkszereda, Bras
sói út 113. Program időtartama: 9–17 óra 
között. Jelentkezés emailben és telefonon. 
 Email:  homeopatieveterinara@gmail.com.  
Telefon: Ferencz Kinga (Csillagmotel) 
0722–607062. Szervező: dr. Jakab Ferenc: 
+36–30–9371906.

ELADÓ pellet. Telefon: 0757–371029. 
(21342)

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

ELADÓ takarmánynak való apróbur
gonya. Telefon: 0744–693820, 0266–
372236. (–)

ELADÓ Erdély Története  I–III. kötet
ben 145 lejért, 1848 Nagy Krónikája 75 
lejért, dr. Spock 69 lejért. Telefon: 0752–
301914, Székelyudvarhely.

ELADÓ 3 darab, 4 hetes fajtiszta 
husky kölyökkutya Szentegyházán. Ár: 
100 euró. Telefon: 0755–606340.

ELADÓK tejhűtők, inox kannák 
fejőgéphez, pulzátorok, 4es napsu
garas rendsodró, 2,5 mes vetőgép, 
szénafelfúvó kalapácsmalom, 4 ton
nás ladewagen, napsugaras rendsod
rók, 4es, 5ös, 6os, 2es eke kistrak
torra, gabonafelfúvó, 185os körkasza. 
Telefon: 0723–705300.

ELADÓ alumínium és fakeretes aj
tók és ablakok többféle méretben, va
lamint perzsaszőnyeges függöny anyag 
jutányos áron. Telefon: 0266–212116, 
Székelyudvarhely.

ELADÓ Roland GW7 professzio
nális, workstation szintetizátor újsze
rű állapotban, jutányos áron, táskával 
együtt. Telefon: 0740–438336. (21376) 
ELADÓ jó minőségű, nyers, ha so gatott 
tűzifa házhoz szállítva 125–130 lej/m, vagy 
500–520 lej/öl. A száraz megegyezés sze
rinti ár ban van. Érdeklődni lehet a 0757–
249143as telefonszámon. (21369)

FELVÁSÁROLOK: bronzszobrot, ezüst
órát, varrógépet, minden típusú régi bélye
get előnyös áron. Telefon: 0755–633578. 
(21356)

ELADÓ négy munkahengeres, há
rom hengeres MF homlokrakodós traktor, 
váltóeke, trágyalészippantó, szalmaszé
na prés, kultivátor, permetező, műtrá
gyaszóró. Beszámítok bükk tűzifát. Tele
fon: 0758–898989.

ELADÓK 50–120 kgos süldők és 
disznó Alcsíkon. Telefon: 0727–578706, 
0266–347072. (21371)

ELADÓ étkezési burgonya. Telefon: 
0744–285332, 0746–244256. (21317)

ELADÓ DT 1010 homlokrakodó traktor, 
rendsodró – 2,7 m, forgatógép – 4 m, vető
gép – 2,4 m, frézer – 2,4 m, gabonafelfúvó. 
Telefon: 0745–016132. (21333)

állás

Csíkszeredai székhelyű, kutatáso
kat végző cég kérdezőbiztosokat KE
RES Hargita megye több településére. 
Érdeklődni a 0749–166402es telefon
számon vagy az info@pcharghita.ro 
email címen lehet 2012. február 24ig.

szolgáltatás
Gyógymasszázst VÁLLALOK, hátge

rincre, ízületi fiziós derékfájdalmakra gipsz 
levétele után, idegszálbecsípődésre, ficam
ra, rándulásra, továbbá arc, talp, cellulitisz 
és relaxáló mézes masszázsokat. Tele
fon: 0744–264391, Székelyudvarhely.

Fuvart vállalok 1,5 tonnáig Német
országba (Passauig) február 25én. Tele
fon: 0745–619311. (21362)

VÁLLALOM hűtők, mosógépek, mo
sogatógépek és más háztartási gépek 
javítását kedvező áron. Telefon: 0744–
861991, 0729–085290. (21374)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁLLAL
JUK garanciával (14 év tapasztalat), hely
színi kiszállással, minden színben. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (21359)

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherautók), 
kishaszongépjárművek megvásárlását, 
behozatalát és ügyintézését VÁLLALOM 
igény szerint. Telefon: 0749–155155, es
te: 0266–312312.

Kéményseprést vállalunk modern esz
közökkel. Telefon: 0746–656519. Web: 
www.kemenysepres.ro

megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk 1990. 
február 23ra,

ifj. ISTVÁNFI ÁRPÁD

halálának 22. évfordulóján. Bánatos 
szülei és testvére.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
február 27re,

NÉMETH LÁSZLÓ

halálának 7. évfordulóján. Lelkéért a 
szentmiseáldozat 2012. február 27én 
18 órakor lesz a Szent Ágostontemp
lomban. Emléke legyen áldott, nyugal
ma csendes! Szerettei. (21368)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel és szeretettel emléke
zünk 2009. február 26ra,

FOKT ÁRPÁD
nyug. férfifodrász

halálának 3. évfordulóján. Az engesztelő 
szentmise 2012. február 26án 17 órakor 
lesz a Szent Ágostontemplomban. Em
léke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Özvegye és szerettei. (21366)

Nyolc esztendeje Isten akaratával 
megbékélve eltávozott közülünk

id. KOPACZ LÁSZLÓ

4 gyermekének és 6 unokájának példaké
pe. Akik ismerték, szerették, mondjanak 
el lelki üdvéért egy fohászt a mi Urunkhoz. 
Az engesztelő szentmise 2012. február 
28án, kedden 17.30 órakor lesz a Szent 
Ágostontemplomban. Szerettei. (21357)

Fáradt vagyok, sokat is dolgoztam,
én is elalszom majd,
szép csöndesen aludj.
Bizonyosan te is szomorú vagy,
azért vagyok én is szomorú.

(József Attila)

Szívünk mély fájdalmával emléke
zünk 2012. január 10re,

ÁDÁM FERENCNÉ
Bakó Mária

halálának 6. hetén. A megemlékező szent
mise 2012. február 25én, szombaton 18 
órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston
templomban. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Szerettei. (21346)

Hirdetések

Hogy egy édesapa 
milyen drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Áldott szép emlékét 
szívünkbe zárjuk.

Szomorú szívvel em
lékezünk életünk legszo
morúbb napjára, 2003. 
február 25re, amikor

id. BARICZ IMRE

szerető szíve megszűnt dobogni. Köny
nyes szemmel emlékezik rá bánatos 
felesége és gyermekei családjaikkal. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen
des! A gyászoló család – Marosfő.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A Kászonimpéri Közbirtokosság vezetőtanácsa 
évi beszámoló közgyűlést tart 2012. március 10én 10 órától 

a közbirtokosság székhelyén.

Napirendi pontok: 
– a vezetőtanács beszámolója a 2011es évről; 
– cenzorbizottsági jelentés;
– a 2011es osztalék megszavazása, kiosztása;
– különfélék.

Kérjük a pontos megjelenést, és hozza magával a személyi igazolványát. 
Abban az esetben, ha a gyűlés nem döntőképes, ugyanazon a napon egy óra 
múlva megismételjük. Telefon: 0727–359230.

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:

 földmunkálatigépkezelő   elárusító
 személyi   asszisztens   pékcukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő    autószerelő
 szakács     kőműves
 mészáros     pincér
 ácsasztalos    vulkanizáló
 humánerőforrásfelügyelő   láncfűrészkezelő

Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.



Árnyéka volt önmagának tegnap 
este a Székelyudvarhelyi KC férfi-
kézilabdacsapata, amely a kiesés 
ellen küzdő Bukaresti CSM ottho-
nában volt kénytelen kapitulálni. 
Legközelebb vasárnap lép pályára 
az SZKC a Dinamo-Călăraşi ottho-
nában, ahol a győzelem kötelező 
lesz, amennyiben az idény előtt ki-
tűzött célokat, vagyis a dobogón 
való helyezést el szeretnék érni.

Nem tudott átlépni a Bu
karesti CSM árnyékán 
a Székelyudvarhelyi KC 

az európai kupaszereplés miatt 
elhalasztott idegenbeli bajnoki 
találkozón. Az udvarhelyiek sok 
hibát halmoztak fel mind véde
kezésben, mind támadásban, és 
vesztesként hagyták el a játékte
ret. Csak a meccs első perceiben 
vezetett Vlad Caba együttese. A 
hazai csapat rendre kihasználta el
lenlábasa hibáit, egyenlített, majd 

fokozatosan át is vette a vezetést. 
A Székelyudvarhelyi KC nem tu
dott váltani, folyamatosan csak az 
eredmény után szaladt. A második 
játékrész sem hozott sok újdonsá
got, csupán két ízben vette vissza 
a vezetést az SZKC, ám a főváro
siak újból megfordították az állást, 

nem veszítették el hidegvérüket, 
sokat érő pontokat szereztek.

Eredmény, 16. forduló: Buka
resti CSM – Székelyudvarhelyi KC 
25–24 (12–11) /az SZKC gólszer
zői: Mihalcea, Kuzmanoszki, Tálas, 
Rusia, Florea 44, Adomnicăi 3, 
Irakli 1/. 
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hirdetések

Sport

> Európa Liga. A Manchester City 
a Portót fogadta az Európaliga legjobb 
16 közé jutásért folyó párharc visszavá
góján szerdán este. Az első mérkőzésen 
az angol csapat egygólos előnyre tett 
szert Portugáliában, odahaza pedig még 
néggyel megtoldotta ezt, magabiztosan 
búcsúztatva a címvédőt. Eredmény: Man
chester City – Porto 4–0 /Agüero (1.), 
Dzeko (76.), D. Silva (83.), D. Pizarro 
(86.)/. Továbbjutott: a City 6–1es ösz
szesítéssel.

> Bajnokok Ligája. Hazai győzel
mekkel ért véget a labdarúgó Bajnokok 

Ligája nyolcaddöntőjének két, szerda 
esti mérkőzése. A Marseille az Intert, 
míg a Basel a Bayern Münchent verte 
egyaránt 1–0ra. Szerda esti eredmé-
nyek: Marseille – Internazionale 1–0 
/A. Ayew 93./; FC Basel – Bayern Mün
chen 1–0 /Stocker 86./. A nyolcaddöntő 
korábbi eredményei: Napoli – Chelsea 
3–1, CSZKA Moszkva – Real Madrid 
1–1, AC Milan – Arsenal 4–0, Szentpé
tervári Zenit – Lisszaboni Benfica 3–2, 
Olympique Lyon – APOEL Nicosia 
1–0, Bayer Leverkusen – FC Barcelona 
1–3. A visszavágókat március 6–7én, il
letve március 13–14én rendezik.

> Moszkva. 1800 széket kell pótolni a 
moszkvai Luzsnyiki Stadionban, miután az 
orosz CSZKAszurkolók nem bírtak ma
gukkal a Real Madrid elleni keddi, 1–1re 
végződött Bajnokok Ligájamérkőzésen. A 
hideg időjárás ellenére csaknem 75 ezren vol
tak kíváncsiak a helyszínen a BLmeccsre, de 
sokan nem a legbékésebb módját választot
ták a „szurkolásnak”. Több mint 3000 rendőr 
felügyelte a rendet a stadionban, már a meccs 
előtt 30 előállítás történt, a találkozót köve
tően további 40 személyt vettek őrizetbe.

> Labdarúgás. A Nemzetközi Labda
rúgószövetség (FIFA) illetékes testülete 

az elmúlt hetek botrányai után azt taná
csolja a futballkluboknak, hogy játékosa
ikat vegyék rá a lehető legtöbb kézfogásra 
a mérkőzéseken. A Franz Beckenbauer ve
zette csoport üzenete szerint a barátságos 
magatartást tanúsító játékosok javítanák 
a labdarúgás megítélését. „Piaci és etikai 
szempontból is nagyon fontos a labdarú
gás megítélése, a játékosoknak meg kell 
érteniük, hogy példaképek, és úgy is kell 
viselkedniük” – mondta Beckenbauer.  A 
speciális FIFApanelbe, amelynek többek 
között a brazil Cafú is tagja, szerdán ik
tatták be a ghánai Abedi Pelét és a román 
Gheorghe Hagit.hí
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Felismerhetetlenül játszott az sZkC fotó: balázs attila / archív

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Román bajnokság: ma: Ga

laci Dunărea – Steaua (17), Gyer
gyószentmiklósi Progym – Bras
sói Corona Fenestela 68 (18); 
vasárnap: Steaua – Corona Fe
nes tela 68.

U18-as bajnokság, Csíksze-
reda: ma: ISK–HSC Csíkszere
da – Galaci Dunărea (16); holnap: 
Dunărea – ISK–HSC (14.20); 
vasárnap: Dunărea – Gyer gyó
szentmiklósi ISK (12), ISK–HSC 
– Steaua (14.40); hétfő: Dunărea 
– Steaua (12.20), Gyergyói ISK – 
ISK–HSC (15.10); kedd: Gyergyói 
ISK – Steaua (18).

Kézilabda
Nemzeti Liga, 17. forduló: 

vasárnap: Dinamo Călăraşi – 
Székelyudvarhelyi KC (13, Digi 
Sport 2).

Utánpótlás-bajnokság: ifi I., lá-
nyok: Székelyudvarhelyi ISK – Bras
sói Dinamo (13.30, szombat); fiúk: 
Segesvári ISK – Székelyudvarhelyi 
ISK–SZKC (12, szombat); ifi II., 
fiúk, 5. torna, Brassó: ma: Székely
udvarhelyi ISK–SZKC – Sepsi
szent györgyi ISK, ISK–SZKC 
– Brassói RomCri; holnap: Brassói 

LPS – ISK–SZKC, ISK–SZKC – 
Fo garasi ISK; vasárnap: Brassói Di
namo – ISK–SZKC.

Bajnokok Ligája: nők, I. cso-
port, ma: Midtjylland – Győr 
(19.25, Digi Sport HU); II. csoport, 
vasárnap: Metz – Oltchim (19.30, 
Digi Sport); férfiak, B csoport, hol-
nap: Veszprém – Atletico Madrid 
(18, Digi Sport HU); C csoport, 
holnap: Koper – Konstancai 
HCM (21, Digi Sport 2); D cso-
port, vasárnap: Leon – Szeged (19, 
Digi Sport HU).

Teremlabdarúgás
A 13. fordulóban: holnap: 

Dévai Dava – Székelyudvarhelyi 
SK (16).

Kosárlabda
A liga, 23. forduló: hol-

nap: Bukaresti CSM – Energia 
Rovinari (18), Nagyszebeni CSU 
Atlassib – Csíkszeredai KK (18); 
vasárnap: Bukaresti Dinamo 
– SCM U Craiova (18), CSU 
Ploieşti – Medgyesi Gaz Metan 
(20, Digi Sport); hétfő: Kolozsvá
ri U – BCM U Piteşti (19, Digi 
Sport); kedd: Nagyváradi VSK – 
CSS Giurgiu (18, Digi Sport).

GyenGe JÁTéK, nuLLa ponT

Fájó SZKC-vereség

Öt évet kapott 
Hardy gyilkosa

Meghozta az első ítéletet a Giur-
giui Törvényszék a négy hónap-
ja meggyilkolt amerikai kosaras, 
Chauncey Hardy ügyében. ez 
szerint Ionuţ Adrian Tănăsoaia 
öt év börtönbüntetést kapott.

Bűnösnek találta a törvényszék 
a giurgiui alvilágban Gypsy 
Gypsanuként ismert Ionuţ 

Adrian Tănăsoaiát a CSS Giurgiu 
kosárlabdázója, Chauncey Hardy 
meggyilkolásában. Az esetre 2011. 
október 9én került sor egy helyi 
lokálban. Az elkövető legsúlyosabb 
bűne a halált okozó ütés. Ezért öt 
év börtönbüntetést szabtak ki rá. 
Az ítélet nem jogerős, Ionuţ Adrian 
Tănăsoaia fellebbezhet.

A kosaras ügyvédje kérte a helyi 
kórház vétkességének kimondását, 
hiszen a kosarast majdnem tíz órán 
keresztül tartották itt felügyelet 
alatt, ahelyett, hogy rögtön a fő
városba küldték volna műtétre. A 
család, illetve a bukaresti Bagdasar
Arseni Kórház is jelezte, kártérítési 
pert indít. A meggyilkolt játékos csa
ládja továbbá jelezte, hogy nemcsak 
román, hanem amerikai ügyvéd is 
képviselni fogja őket.

Síverseny 
a Madarasi-Hargitán

A Tusa Sportklub holnap a 
Ma darasiHargitán tartja  
a Gó békupával díjazott me

gyei gyerek és ifjúsági szlalom síver
senyt, melynek a Nagy Mihálypálya 
ad otthont. A verseny 10.30tól kez
dődik, nevezni 9.30tól lehet a hely
színen. A viadalra már a borszéki, a 
csík szeredai, a gyergyószentmiklósi, 
a maroshévízi és a székelyudvarhelyi 
sportiskola sícsapatai jelentkeztek 

be, de minden jelentkezőt szívesen 
várnak a szervezők. A síversenyen 
hat kategóriában indulhatnak, kü
lön a lányok és a fiúk. 

A kategóriák
Óvodás lányok/fiúk; 1–2. osz

tályos lányok/fiúk; 3–4. osztályos 
lányok/fiúk; 5–6. osztályos lányok/
fiúk; 7–8. osztályos lányok/fiúk; 
9–12. osztályos lányok/fiúk. 



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 55. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 311. Napnyugta ma 17.56-
kor, napkelte holnap 7.03-kor. 

Isten éltesse 
ma Mátyás, holnap Géza, vasárnap pe-

dig Edina nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezeken a napokon ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–latin eredetű Mátyás jelen-

tése: Jahve ajándéka. A Géza keresztnév 
török–német–magyar eredetű, jelentése: 
méltóságnév, míg a germán eredetű Edina 
jelentése Hedin városából való.

Február 24-én történt 
1848. Párizsban megdöntötték Lajos 

Fülöp királyságát, Franciaország ismét köz-
társaság lett (második köztársaság). 

Február 24-én született 
1619. Charles Lebrun francia festő és 

dekorátor, a XIV. Lajos korabeli művészeti 
élet vezető egyénisége 

1909. Reményi Gyenes István aranytol-
las újságíró, költő, író, műfordító, zenész 

Február 24-én halt meg 
1929. André Messager francia zeneszer-

ző és karmester 
2002. Martin Esslin (Pereszlényi 

Márton) magyar származású dramaturg, 
színházesztéta

2005. Kozák András Kossuth- és Jászai-
díjas színész, érdemes művész

Helytörténeti 
évfordulók

Nyolcvanöt éve, 1927. február 24-én 
született Lónyatelepen (Hunyad megye) és 
kilencven éve, 1982. december 2-án hunyt 
el ugyanott Pál József plébános, hitvalló. 
Nagykászonban is volt káplán.

pályázat

Az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítvá-
nya, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár 
Város Önkormányzata 2012. április 3–6. kö-
zött Sárvár városában megrendezi a magyar 
nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 
35. irodalmi pályázatának táborát. A pályáza-
tot vers, próza és tanulmány kategóriában hir-
detik meg, és várják minden 14–18 év közötti 
középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. A 
pályázatok maximális terjedelme 15, írógép-
pel, számítógéppel vagy kézzel írt kéziratoldal. 
A pályázatok beküldésének határideje: március 
2. Cím: Írók Alapítványa, Budapest, Lónyay 
utca 43., fsz., 1. 1097. Kérnek mindenkit, hogy 
tüntessék fel pályázatuk belső címoldalán a 
saját nevet és címet, az iskola nevét és címét, 
továbbá a saját, illetve az iskolája e-mail címét, 
telefonszámát. A pályázat nem jeligés.
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Válságok korszaka 
A Sapientia – EMTE Gazdaság- és Hu-

mántudományok Kara és Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa szervezésében Válságok 
korszaka címmel tart előadást dr. Vereczkey 
Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra alelnöke a csíkszeredai Sapientia egyetem 
nagyaulájában ma 17 órától. 

Szécsény-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda – Szécsény-
patak völgye – Hirtelen-puszta – Bilibók-
puszta – Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 
órakor a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: a 
túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig le-
het a 0745–107618-as telefonszámon.

Irish night-party
A Selfish Murphy zenekar Irish night-

partyt tart a csíkszeredai Backstage Pubban 
szombaton 21 órától. A zenekar 2011-ben 
alakult Sepsiszentgyörgyön. A változatos, 
sokszínű hangzást Vizi Balázs (ének, elekt-
romos gitár), Ráduly Csaba (ének, akuszti-
kus gitár, harmonika), Pusztai Lehel (fuvola, 
furulya), Borbáth-Szőcs István (hegedű), 
Martinka János (basszusgitár) és Erőss Lehel 
(dob) garantálja.

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket vetí-

tik a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): vasár-
nap 17 órától a Harry Potter és a halál ereklyéi 
című film második részét, Michael Jacksonról 
pedig ma, szombaton és vasárnap 20 órától ve-
títenek filmet. A Rémsötét vidék  című filmet 
szombaton 16 órától láthatják.  A Step Up 3 
koncertfilmjét szombaton 18 órától kísérhe-
tik figyelemmel, az Jaws 3 vetítési ideje pedig 
vasárnap 13 óra. A Jackass című filmet ma 18 
órától tekinthetik meg, a Derült égből fasírt 
című mesefilmet szombaton 11 órától, az Így 
neveld a sárkányodat címűt szintén szomba-
ton 13 órától, míg vasárnap 15 órától tűzték 
műsorra. Sammy nagy kalandjait vasárnap 11 
órától  láthatják a mozirajongók.  

Flamenco-koncert
Flamenco-koncert lesz a székelyudvarhelyi 

G.pontban szombaton 21 órától. Az együttes 
tagjai: Fodor Réka – ének, tánc, Gáspár Ál-
mos – gitár, Asztalos Zsolt – cajón.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Szabó Cristina tart sürgősségi fogor-
vosi ügyeletet a Petőfi Sándor  utca 14. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Bálint Csa-
ba fogadja a betegeket 9–13 óra között a Beth-
len Gábor utca 78. szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro

2012. február 24., péntek | 15. oldalhargitanépe

– Kázmérka, ki van ezen a képen a tankönyvben?
– Petőfi Sándor.

– És mondd, mit jelent a kép alatti két szám: 1823–1849?
– Az biztosan a mobilszáma.

 www.parapista.com 

Hóhányó Olimpia

Mától vasárnapig tart az idei Hóhá-
nyó Olimpia kulturális és ügyes-
ségi versenyeket tartalmazó prog-

ramsorozata a Madarasi-Hargitán. Az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum (UFF), a Temesvári 
Magyar Diákszervezet (TMD) és az erdélyi 
ifjúsági szervezeteket összefogó Magyar Ifjú-
sági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) kö-
zös szórakoztató eseményére az idén is több 
száz résztvevőt várnak. A hóhányócsapatok 
hóbortos ügyességi vetélkedése mellett a há-
romnapos rendezvényen közös túrázások, 
zenei programok várják a csapatokat, fellép 

Zsók Levente humorista is. A fesztivál rész-
letes programja a Hóhányó Olimpia honlap-
ján (www.hohanyo.ro) is olvasható.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Eleinte fátyolfelhős, napos idő lesz, majd délutántól 
megvastagszik a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, havas 
eső is előfordulhat.

Segíteni a bajbajutottakon jóérzésű em-
ber számára kötelesség. Baj pedig van elég, or-
szágrészeket havazott be a tél. Ilyenkor nem 
firtatja az ember az okot sem, előbb kihúzza 
a fuldoklót a vízből, és csak azután pofozza 
fel, hogy miért mentél bele hülyegyerek, ha 
nem tudsz úszni. A közvetlen életveszély egy-
előre elhárult a behavazott vidékeken, így 
lehet kicsit fejtegetni az okot és az okozatot. 
Mert bevallom, nem tetszett amit az országos 
tévékben láttam, hogy azért, amiért egyesek 
nem készültek fel a télre, mi vagyunk a nem-
törődöm-fazonok, a hibások, hogy hóbuckák 
alatt emberek haltak meg. Annak ellenére, 
hogy egymilliárd régi lejt küldtünk oda, ami-
ből elég sok havat el lehet lapátoltatni, jut jó 
néhány kenyérre vagy palack olajra. Azok-
nak a szegényeknek, akiket teljesen meglepett 
a tél dühe, mintha az első hófúvás lett volna 

a vidéken. Talán ha a településeket védő 
erdősávokat nem vágják ki, vagy a hófogó 
kerítések nem az ócskavasban végzik, akkor 
sokan nem arra ébredtek volna, hogy hop-
pá, nem tudok kimenni az ajtón. Ami baj, 
mert még azokat is megfogja, akik amúgy 
nem idegenkednek a lapát nyelétől, hiszen 
muszáj behordani a nagyszobába a havat, 
hogy kijuthassanak a házból. Ezért mozdí-
tották meg a jól fizetett profi hadseregünk 
katonáit, a tűzoltókat, illetve az összes ka-
tasztrófavédelmi egységet: nyissanak kijá-
ratot a bent rekedteknek. Közülük sokan az 
ajándék tüzelővel felfűtött kályhák mellől, 
a segélycsomagok tartalmát majszolgatva 
figyelték mint küzdenek a hóviharral a fa-
luba érkezett segítők. Visszataszító helyzet, 
és azt is értem, miért lett végül a székely a 
gonosz: választási kampánynak hívják...

Hólogika
   villanás n Hompoth Loránd

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.február24.

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. március 7-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
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Oscar-díj – A digitális film lesz 
az operatőrök végzete?

Az idei Oscar-jelölt filmek világosan 
tükrözik a film világában zajló tech-
nikai változásokat: a mezőny egyes 

darabjai hagyományos filmszalagra készül-
tek, míg másokat digitális kamerával rögzí-
tettek az alkotók. Az Oscar-jelölt operatőr, 
Janusz Kaminski azonban félti a szakmát a 
digitalizációtól.

Idén a Hadak útján című Spielberg-
filmet fotografáló Kaminskit, A némafilme-
sért Guillaume Schiffmant, A tetovált lányt 
fényképező Jeff Cronenweth-t, Robert Ri-
chardsont, Scorsese A leleményes Hugójának 
operatőrét és Az élet fáját rögzítő Emmanuel 
Lubezkit jelölte az Amerikai Filmakadémia 
operatőri díjára.

A tetovált lányt digitális kamerával vették 
fel, az első világháborús Hadak útján hagyo-
mányos filmre forgott, A leleményes Hugó az 
1930-as évek Párizsát háromdimenziósan és 
digitálisan idézi meg, a színes filmre rögzített 
A némafilmest az utómunka során fekete-fe-
hérre változtatták, hogy híven ábrázolja a hú-
szas évek Hollywoodját, Az élet fája pedig ke-

verte a hagyományos és a digitális technikát.
„Szerintem elérkezett az operatőrök 

ideje” – idézte Lubezkit a napokban a Los 
Angeles Times online cikke. „Az ember 65, 
35, 16 milliméteres filmre forgathat, ráadá-
sul ott az a sokféle digitális kamera, amelyek 
felvétele elüt a hagyományos filmtől, de cso-
dálatos képeket lehet velük alkotni” – tette 
hozzá.

Kaminski azonban nem látja ilyen rózsá-
san a jövőt. Spielberg állandó alkotótársa, a 
lengyel származású operatőr eddig csupán egy 
reklámfilmben próbálta ki a digitális techni-
kát, de nincs jó véleménnyel róla. Szerinte az 
„az operatőrök halálának” előhírnöke. Első-
sorban azért aggódik, mert a digitalizációval 
kiveszik az operatőr kezéből a képalkotás fe-
letti teljes kontrollt, és technikusok kezére ke-
rül a munka java része. Azt is hiányolta, hogy 
az új technika miatt elvész a film misztikuma. 
„Ha az ember digitális képet néz, elkényelme-
sedik, és nem keresi a kép mögötti misztériu-
mot, a történet nem metaforákból építkezik” 
– vélekedett.
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Sorsoltunk!

A február 6–10. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Burus Árpádnak 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv-
vel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Csoóri Sándor – No-
mádnapló; ...legelőre, ...algoritmusra; ...ő nem 
volt egyedül; Nagy Elek, Méhes György, 
Gina, Emmi; Muráti Lili – A csúnya lány.

Kopjafák  készÍtette: dánél attila, tusnádfürdő
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