
Dósa Zoltán – és ami benne, mögötte, előtte van

Hogyan lesznek a fejbekásákból 
fügék az életfán?

Egyetemi docens, pszichológus, két éve tollat, pontosabban egeret ragadott, és elkezdte 
kiírni magából mindazt, amire a tanulmányait váró szakmai kiadványok nem adnak teret. 
Immáron rendszerességgel jönnek a „psziluett-illúziók” Dósa Zoltán fejéből. Történeteiben 
magunkra ismerünk, hisz groteszk módon gyengeségeinkre villant rá. A Fejbekása barátok 

blogos szórakoztatásaként indult, könyv lett belőle Fügék az életfán címmel. > 6. oldal
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hegyekben áll Még a hó

Bögözi segítség 
a vranceaiaknak
Három udvarhelyszéki te-

lepülés, Bögöz, Székely-
dobó és Agyagfalva lakosságá-
nak adományaiból gyűlt össze 
az a segélyszállítmány, amelyet 
szerdán, február 29-én juttat-
tak el a Vrancea megyei  
Slobozia–Botesti falu ká-
rosultjainak. Köszönjük, 
soha ilyen helyzetbe ne kerülje-
nek – üzenték a vranceaiak.

áprilisban folytatódik 
a bántalMazottak pere

Meghallgatták 
a verekedés 
vádlottait

Második állomásához érke-
zett tegnap a tavaly no-

vemberben a városközpontban 
megvert fiatalok ügyében 
indított bírósági per, mely-
ben – mint ismeretes – há-
rom vádlott és három sértett fél a 
főszereplő. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Dósa Zoltánnak nincsenek példaképei. szabadon, olvasható, elgondolkodtató történeteket ír fotó: baLáZs attiLa

hargitanépe 

2Műemlékeink 
védelmében 3Nőtt az örökbefogadási kedv, 

de kevés a gyermek 5szabad a buli, 
de csak csendesen

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3488ì
1 amerikai dollár UsD 3,2651ì
100 magyar forint hUF 1,5090ì

Bizakodás 
visszafogva

Honnan lesz forrás például a 
közszférai bérek megemelésére? Ez a 
célkitűzés állítólag szerepel 
az Ungureanu-kormány 
programjában, illetve a 
kormánykoalíciót alkotó pártok ál-
tal megkötött protokollumban. 

3

       hecser zoltán

hatos lottó

ötös lottó

sZereNcsesZáM: 6815640

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!



Több mint egymillió lejből újít-
hatják fel a székelyderzsi erőd-
templomot, a székelydályai 
műemléktemplom továbbra is 
megkapja a felújításhoz szük-
séges támogatást, miként a 
Székely-Támadt vár is a res-
taurálási tervek elkészítésé-
hez – jelentette be tegnapi 
sajtótájékoztatóján Antal Ist-
ván parlamenti képviselő.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A székelyderzsi unitá-
rius vártemplom az 
UNESCO világörökség 

része, s mint hírül adtuk, múlt hó-
nap elején adták át az ötvenezer 
lej értékű infrapaneles fűtésrend-
szerét. Derzsben, ahol a bástyában 
tárolt szalonnának köszönhetően 
úgy tartják, nem szegény a temp-
lom egere, végre nekifoghatnak a 
felújításnak: az első lépést jelentő 
közbeszerzési licitet március vé-
gén hirdetik meg – tudtuk meg 
Antal István parlamenti képvise-
lőtől.

A honatya elmondása szerint 
a szükséges eljárások után a temp-
lomot több mint egymillió lejből 
újíthatják fel.

A képviselőtől megtudtuk to-
vábbá, idén is folyósítják a Szent 
György-ábrázolásairól híres szé-

kelydályai református templom 
felújítására szánt összegeket, s így a 
politikus szerint a Kelemen Hunor 
vezette Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztérium, valamint az 
RMDSZ-lobbi által támogatott is-
tenházában, amelynek építését a 14. 
század elejére teszik, idén nagyot 
haladhatnak a munkálatokkal.

A sajtótájékoztatón szó esett 
a székelyudvarhelyi Székely Tá-

madt-vár áldatlan állapotáról is. 
Antal elmondta, közbenjárásukra 
sikerült belefoglalni a kormány-
programba a restaurálási tervek 
elkészítésére, valamint a kivitele-
zésre szánt pénzösszeget, a mun-
kálatoknak a tervezés időigényes-
ségének függvényében láthatnak 
neki. A felmérés elvégzésével 
megbízott szakcégek négymil-
lió euróra becsülik a rehabilitá-

ció teljes költségeit. A Székely 
Támadt-vár két éve került be az 
országos restaurálási programba. 
A Kulturális és Örökségvédelmi 
Minisztérium által meghirdetett, 
restaurálási tervek elkészítésére 
kiírt pályázatot egy nagyszebeni 
és egy marosvásárhelyi cég közö-
sen nyerte meg: vezetőik a várfal-
hoz toldott épületek eltakarítását 
javasolják.

társadalom
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Pénzt kAP két temPlom és Az udvArhelyI vár

Műemlékeink védelmében

Antal István. Hangsúlyozta a műemlékvédelem fontosságát fotó: balázs attila

A felnőtt lakosság többnyi-
re az orrán lélegzik, viszont 
a gyerekek jelentős része 
szájlégző. Normális körülmé-
nyek között mindenki az orrán 
kellene, hogy lélegezzen. Az 
emberiség fejlődése során lét-
fontosságú volt az orrlégzés. 

A szájlégzésre csecsemő-
korban szoknak rá azok, akiket 
mesterségesen táplálnak és cu-
mit használnak. Így a szájuk egy 
kissé nyitott a szájzugok felől, és 
hamar rájönnek, hogy ott köny-
nyebben veszik a levegőt, mint 
az orrukon. Később, ha majd az 
ujjukat is szopják, a rés az ujj és 
a szájzug között nagyobb lesz, 
kényelemből az ujj melletti, ké-
toldali résen veszik a levegőt és 
rászoknak a szájlégzésre. Mivel 
az orrüregüket nem használják, 
az a váladék, ami azért terme-
lődik, hogy tisztítsa és nedve-
sítse a belélegzett levegőt, nem 
párolog el. Az így felgyülemlő 
váladékban szaporodnak az 
egyébkent normálisan jelen lévő 
ártatlanabb, majd a betegségeket 
előidéző kórokozók is. Az orrga-
ratban levő nyirokszerv – amit 
népiesen orrpolipnak hívnak, 
valójában garatmandula – meg-
próbálja helyileg legyőzni az 

elszaporodott baktériumflórát, 
ezért megnöveli a térfogatát és 
felületét. Így jót tenne, de ilyen 
körülmények között tovább 
rontja a váladékok által egyéb-
ként is lecsökkentett orrlégzést 
és orrszellőzést. A gyerekek emi-
att még inkább a szájon át fog-
nak lélegezni. Megnövekedett 
térfogatával, valamint a bősé-
gesen termelődő és jelenlévő 
váladékkal rontja a garatot a 
középfüllel összekötő csatorna 
(Eustach-kürt) és a középfül 
szellőzését is, növelve a hajlamot 
a közepfül gyulladásaira. Ezek 
előbb enyhébb, vérbőséggel és 
szerózus váladékkal jelentkező 
katarális, majd gennyes gyul-
ladásba mehetnek át. Kezelet-
lenül dobhártya-perforációt 
(átlyukadást) eredményeznek, 
aminek halláskárosodás is lehet 
a szövődménye. Ugyanakkor a 
nyaki nyirokcsomók tartós meg-
nagyobbodása is gyakrabban 
előfordul. A hátsó garatfalon 
lecsorgó váladék (hátsó orrfo-
lyás) további bonyodalmakat 
okoz: hányingert, mivel ingerli a 
reflexzónát, valamint a bosszan-
tó, alig szűnő makacs, visszatérő 
köhögést, ami fekvő helyzet-
ben fokozódik. Ez a rendelőbe 
hozott gyerekeknek szinte leg-

gyakoribb tünete. A nagyobb 
mennyiségben lenyelt váladék 
gyomorgyulladást idézhet elő, 
ami étvágytalanságot, és a nehe-
zített felszívódás miatt vérsze-
génységet okozhat. A szájlégzést 
nagyobb korban is fenntartó 
ujjszopás a hosszantartó nyomás 
miatt deformálja a felső fogsort, 
a csontozat átépül, aminek kö-
vetkeztében az elöl elhelyezkedő 
metszőfogak még előbbre áll-
nak, és az alsó fogsortól messze 
eltávolodnak, így rosszul zárnak 
harapáskor. A szájpad enyhe íve 
erősebben kihangsúlyozódik, 
szinte gótikus lesz, és mélyen 
bedomborodik az orrüregbe. 
Emiatt az orrsövénynek nem 
marad elegendő helye, hogy a 
genetikailag adott hosszát elér-
je, ezért egyik irányba elferdül, 
aminek további következménye 
az orrüreg, valamint az arcüreg 
szellőzésének fokozódó romlá-
sa, és visszatérő, nehezen kezel-
hető gyulladása. Ha a légcsőbe 
és a hörgőkbe leszippantja, vagy 
„lehorkolja” a váladékot, addig 
a szintig viszi le a gyulladást, 
ameddig a váladék lefolyik.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

reNdelő A Szájlégző gyermek – A TüNeTek

Ne hagyja elveszni jövedelem-
adója 2%-át, fordítsa inkább a 
civil szervezetek javára, me-
lyekkel a Hargita Népe Udvar-
hely oldalain is megismerked-
het. A szervezetek bemutatóit, 
adatait várjuk az udvarhely@ 
hargitanepe.ro emailcímre. 

Cimbora egyesület 

Egyesületünk célja támogat-
ni a Cimbora Gyerekek Klubjá-
ban zajló, iskolán kívüli hasznos 
foglalkozásokat, annak érdeké-
ben, hogy ez az intézmény lehes-
sen a székelyudvarhelyi fiatalok 
egyik legjobb cimborája. Az 
egyesület tagjai a Cimbora Gye-
rekek Háza tantestülete. Kiemelt 
célunk a székelyudvarhelyi Cim-
bora Gyerekek Háza köreinek 
népszerűsítése, azaz a hagyo-
mányőrző, művészeti, technikai, 
sport- és kreativitást fejlesztő 
tevékenységek segítése. Vállaljuk 
a szakköreinket látogató gyere-
kek szabadidős tevékenységei-
nek szervezését, mindemellett 
rendszeresen szervezünk ver-
senyeket, táborokat, kiállításo-
kat a fiataloknak. Tanulóink 
megyei, megyeközi, nemzeti és 
nemzetközi versenyeken kép-

viselik Székelyudvarhelyt. A 
tavalyi évben a jövedelemadó 
két százalékának felajánlásából 
befolyó összeget a rendezvények 
szervezésének résztámogatására, 
a rendezvényeken való részvé-
telre használtuk fel. Az elmúlt 
esztendőben a következő ren-
dezvények megszervezésében 
vállaltunk részt: a magyar kul-
túra napja tiszteletére szerve-
zett tárlat, Mikulás-ünnepség,  
Ügyeskedő Cimborák felkészítő 
tábora a Szejkén, Művészetek 
Cimborái tábor, megemléke-
zések nemzeti ünnepeinkről, 
farsangi bál, részvétel a Hargita 
Megyei Iskolanapokon, gyerek-
nap a városi parkban, népi mes-
terségek helyi, megyei versenye, 
megyei rajzverseny, kiállítások 
a körökön készült tárgyakból. 
A gyerekek számos versenyen 
képviselték városunkat: hajó- és 
repülőmodellező (helyi, megyei, 
országos szakaszok), elektroni-
kai-, gokart-, informatika-, fo-
tóversenyen, illetve szépteremtő 
kalákán vettek részt, ez utóbbit 
évente  szervezi meg a textilmű-
vészet szakkör a Szejkefürdőn.

adóazonosítási szám (cod fiscal): 15224537 
2511.a01.0.1637700.0156.rol.1 

iban kód (cod iban): ro24rncb0156016377000001
bank: banca comerciala romana sa , odorheiu secuiesc 

2% székelyudvArhelynek!

Döntsön a tanács
A székelyudvarhelyi városi tanács 
elé kívánja terjeszteni a Napsugár 
és Csicsergő óvoda ügyét az ud-
varhelyi mPP, mert szerintük eb-
ben a kérdésben a polgármester 
nem dönthet egyedül.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Szeretné megvitatni a szé-
kely-udvarhelyi Napsugár és 
Csicsergő óvoda helyzetét a 

Magyar Polgári Párt (MPP) udvar-
helyi szervezete, mely szerint erre a 
legalkalmasabb a következő önkor-
mányzati ülés lenne. A mai napon 
iktatni fogják kérésüket a napirendi 
pontok közé való felvételre, ugyanis 
szerintük egyfelől Bunta Levente 
polgármester önkényesen döntött 
az óvodák összevonásáról, másfe-
lől pedig az általa javasolt változat, 
amit továbbított a tanfelügyelőség 
felé, sportszerűtlen, illetve erőből 
diktált. Szász Jenő, a polgáriak el-
nöke nem felejtette el megemlíteni, 
hogy szerinte azért a kisebb, vagyis 
a Napsugár óvoda kap vezető szere-
pet, mert ezen tanintézmény veze-
tője nem más, mint a polgármester 
felesége. Bunta ezzel a húzással 
akarja megmenteni felesége pozíci-
óját. A polgáriaknak nem tanintéz-
ményekkel vagy vezetőikkel van ba-
juk, egyszerűen csak azt szeretnék 
elérni, hogy a városban ne szűnjön 
meg egyetlen magyar tanintézmény 
sem, inkább találjanak megoldást 
arra, hogy az óvodák átvészelhessék 
a nehezebb időket.
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Körkép
társadalom

Az Európai Bizottság az ősszel megfogalmazott 2,1 szá
zalékról 1,6 százalékra csökkentette a Románia gazdasági nö
vekedésére vonatkozó prognózisát – adtuk hírül a minap. Az 
Európai Bizottság közleményében a prognózis negatív előjelű 
kiigazításának okaként az euróövezet válságát és a pénzpia
cokon megmutatkozó zavarokat említik. Amúgy ezekkel az 
okokkal magyarázzák azt is, hogy az euróövezet esetében 
most már recessziót jósolnak, az Unió egésze számára pedig 
stagnálást. Országunk esetében sajnos nem csupán az Európai 
Bizottság visszakozott a gazdasági növekedés távlatai tekin
tetében. A Nemzetközi Valutaalap is felülvizsgálta prognózi
sát, és míg az ősszel 1,82,3 százalékos növekedéssel számolt 
Románia esetében, most már csak 1,52 százalékossal. Más 
tekintélyes pénzintézetek ennél is borúlátóbbak: a Világbank 
3,7 százalékról 1,5 százalékra csökkentette a romániai gaz
dasági növekedésre vonatkozó prognózisát, az Európai Új
jáépítési és Fejlesztési Bank 1,1 százalékról 0,8 százalékra. 
Ennél is borúlátóbbak a hazai kereskedelmi bankok elemzői, 
akik annak idején is visszafogottabban nyilatkoztak: 1,52 
százalékos gazdasági növekedést jeleztek előre, most viszont 
alig 0,5 százalékost. Amennyiben a mostani előrejelzések be
igazolódnak, komoly gondok jelentkezhetnek az ország gaz
dasági helyzete, valamint a költségvetés tekintetében. Utóbbit 
például 1,82,3 százalékos gazdasági növekedésre alapozták. 
A jelek szerint a 2,3 százalékos növekedés reménye elszállt. Az 
1,8 százalékosnak is örvendeni lehetne, de már ebben sem na
gyon bízik senki, legalábbis ez derül ki az aktualizált prognó
zisokból. Mindezen összefüggésekben számolni kell a várható 

nemzetközi gazdasági konjunktúrával, s azon belül azzal, 
hogy az euróövezetet nemigen kerülheti el a recesszió. Ennek 
megvan a maga kiemelt jelentősége Románia gazdasági növe
kedési esélye szempontjából is. A hazai export döntő hányada 
ugyanis az ebbe az övezetbe tartozó országokba irányul, és 
azon belül Németország az egyik legnagyobb felvevőpiac. Ha 
ezek a piacok beszűkülnek, gondok támadhatnak az export te
rén, megtörténhet, hogy az exportorientált cégeknek vissza kell 
fogniuk termelésüket. Ennek kárát pedig tágabb értelemben el 
kell viselnie az ország egész gazdaságának, valamint a költ
ségvetésnek is. Valószínűsíthető, hogy ezt szem előtt tartotta az 
Európai Bizottság is, amikor úgy vélekedett, hogy a jelenlegi 
körülmények között a gazdasági növekedés mindenekelőtt a 
belső fogyasztás serkentése lehet. Ennek két pillére van, egy
részt a közberuházások volumenének gyarapítása, másrészt a 
lakossági fogyasztás növelése. Ez utóbbi tekintetében nem le
hetünk optimisták, mert köztudott, hogy a lakosság zömének 
vásárlóereje nemhogy izmosodott volna, hanem csökkent az 
utóbbi időben. Most pedig arról hallani, hogy napok kérdé

se az élelmiszeripari termékek árainak mintegy 5 százalékos 
megemelése. Amúgy ezt máris tapasztalni, például a tojás, a 
korai zöldségek stb. esetében.

Az állami költségvetés terén is problémák jelentkezhetnek. 
Egyelőre úgy tűnik, az év első két hónapjában annak bevételi 
oldalán nem mutatkozott visszaesés. Ez többek között annak 
tulajdonítható, hogy a jövedéki adószintek megemelése okán az 
abból származó bevételek is megnőttek ideigóráig. De ha a gaz
dasági növekedés megtorpan, annak velejárója lesz a költségve
tési bevételek csökkenése is. De akkor honnan lesz forrás például a 
közszférai bérek megemelésére? Ez a célkitűzés állítólag szerepel 
az Ungureanukormány programjában, illetve a kormánykoa
líciót alkotó pártok által megkötött protokollumban (amelynek 
aláírására egyébként még nem került sor, annak ellenére, hogy 
közel egy hónapja hivatalba lépett az Ungureanukormány). 
Úgy tudjuk, hogy az RMDSZ ragaszkodik ahhoz, és időpont
ként áprilist jelölte meg. Kormánypárti tisztségviselők nyilat
kozatai viszont nem ennyire egyértelműek. Például a szenátus 
elnöke, Vasile Blaga nemrég egy sajtónyilatkozatában igen óva
tosan és visszafogottan nyilatkozott ez ügyben, azt állítva, hogy 
pillanatnyilag nincsenek meg a közszférai béremelés feltételei, 
és nem is biztos, hogy azok realizálódni fognak. Szerinte még 
el kell telnie legalább három hónapnak. Hasonló hangnemet 
ütött meg Sulfina Barbu kormánypárti képviselő, aki hetekkel 
ezelőtt még munkaügyi miniszter volt.

A magunk részéről nem szeretnénk jóslatokba bocsátkozni, 
de a felülvizsgált prognózisok alapján annyit elmondhatunk, 
hogy túlzott bizakodásra nincs ok.

Bizakodás visszafogva
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

hirdetésA kiegésZített törvény nyújtHAt megoldást

Nőtt az örökbefogadási 
kedv, de kevés a gyermek
általános jelenség Hargita me-
gyében, hogy több gyermeket 
örökbe fogadni vágyó család je-
lentkezik a megyei szociális és 
gyermekvédelmi igazgatóságnál, 
mint ahány adoptálható gyermek 
van a rendszerben. Az intézmény 
vezetője a februárban módosított 
örökbefogadási törvénytől reméli 
a megoldást.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Nem az örökbefogadási kedv-
vel van baj – adott választ 
Elekes Zoltán, a szociális és 

gyermekvédelmi igazgatóság vezető-
je, amikor a Hargita megyében törté-
nő adoptálások adataira kérdeztünk 
rá. Az elmúlt évek statisztikai adatai 
ugyanis elkeserítően alacsonyak – ta-
valy kilenc, 2010-ben hét, egy évvel 
korábban öt gyermek került család-
hoz –, ennek oka viszont korántsem 
az örökbefogadási hajlandóságban 

keresendő. A megyei gyermekvédel-
mi rendszerben jelenleg körülbelül 
1100 gyermek van, ebből 430-an 
vannak nevelőszülőknél, főként ők 
azok, akik esélyesek az adoptálásra. 
Közülük viszont csupán öt fogadha-
tó örökbe, miközben tizenegy család 
vár gyermekre.

könnyebb lesz az örökbe-
fogadhatóság kimondása
Elekes Zoltán a februárban mó-

dosított és kiegészített örökbefoga-
dási törvénytől reméli a megoldást. 
Elmondása szerint az igazgatóság 
az előző években kevés sikerrel tud-
ta a hozzájuk került gyermekeket 
örökbefogadhatóvá nyilvánítani, 
mi vel a szülők nem mondtak le szü-
lői jogaikról.

– A törvény természetesen most 
is elsősorban a vér szerinti szülőket 
védi, de két pontban szigorította 
az eljárást: ha a szülő egy évig nem 
tartja a kapcsolatot, és nem látogat-

ja gyermekét, akkor a törvényszék 
elindíthatja a kiskorú örökbefo-
gadhatósági folyamatát, illetve ha 
nem jelenik meg a tárgyaláson, ezt 
a jogszabály úgy értelmezi, hogy 
megtagadta az együttműködést, és 
elveszik a gyermeket a szülőtől – 
közölte Elekes.

A Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság fo-
lyamatosan tartja a kapcsolatot a 
nevelőszülőknél elhelyezett fiatalok 
vér szerinti szüleivel, írásban több-
ször felszólítja őket, hogy tartsák a 
kapcsolatot hozzátartozójukkal. Ezt 
követően már a törvény szava diktál. 

– A legtöbben azzal takaróznak, 
hogy csak átmeneti állapotról van 
szó, és amikor majd rendeződnek 
családi vagy anyagi gondjaik, haza-
viszik a gyermekeket. Legtöbbször 

persze ez nem történik meg, és a 
hozzánk került gyermekek egészen 
felnőttkorukig a rendszerben ma-
radnak – tájékoztatott az igazgató. 
Elekes szerint olyan családok is van-
nak, akik csak akkor veszik újból 
magukhoz a kiskorút, amikor már 
munkába tudják állítani.

A gyermekkereskedelem
ellen is véd a törvény
Bár Hargita megyében nem 

gyakori, országos szinten több 
olyan esetről is tud a Román 
Örökbefogadási Hivatal, amikor 
a törvényes eljárást megkerülve 
adoptálnak gyermekeket a csalá-
dok. – Ennek egyik módja, ha az 
örökbe fogadó férfi – a vér szerinti 
édesanyával megállapodva – a saját 
nevére veszi a gyermeket. Ezt köve-

tően már csak a feleségnek kell tör-
vényes úton kérnie az adoptálást, 
ez viszont már jóval egyszerűbb 
folyamatot jelent – részletezte 
Elekes. Az új örökbefogadási tör-
vény lehetővé teszi, hogy az ilyen 
gyanús esetekben az újdonsült apa 
kötelezhető legyen egy DNS-teszt 
elvégzésére, aminek költségeit ő 
kell, hogy fedezze.

A gyermekvédelmi igazgatóság 
szakemberei szerint egyébként még 
mindig az az általános tendencia, 
hogy az örökbefogadó választ ma-
gának gyermeket, figyelmen kívül 
hagyva annak igényeit.

– Mi nem a családok számára 
keresünk gyermeket, hanem a gyer-
mekeknek szeretnénk megfelelő 
otthont biztosítani – hangsúlyozta 
Elekes Zoltán. Könnyebb lett az örökbefogadás. Eddig a törvényes előirások nehezítették illusztráció



Még mindig nem sikerült or-
vosolni a székelyudvarhelyi 
korcsolyapályán történt meg-
hibásodást, ebben a szezonban 
valószínűleg nem is fog újra 
kinyitni a létesítmény. Az üze-
meltető polgármesteri hivatal 
szerint a hűtőfolyadék-vezeték 
sérült meg, javításához pedig 
az egész pályát fel kell bonta-
ni.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Múlt hét elején zárták be 
a városi strand melletti 
műjégpályát műsza-

ki meghibásodásra hivatkozva, 
azonban ezt azóta sem sikerült 
orvosolni, így jelenleg is zárva tart 
a létesítmény. Bálint Attila, a pol-
gármesteri hivatal sajtószóvivője 
lapunk kérdésére elárulta: a hiba 
a pálya hűtését biztosító folyadék 

elvezető csövénél van, javításához 
az egész pályát fel kell törni. 

A szóvivő szerint a pálya hely-
reállítása nagyon sok időt igényel, 
és a tavasz is a nyakunkon van, 
ezért valószínűleg az újranyitása a 
következő télre marad.

– Azt nem mondom, hogy 
nem nyitunk ki, de egyelőre nem 
lehet tudni, hogy mikor sikerül 
kijavítani a meghibásodást, így 
kérdéses, hogy ebben a szezonban 
megnyitja-e még kapuit a műjég-
pálya – tájékoztatott a polgármes-
teri hivatal sajtószóvivője.

Arra a kérdésünkre, hogy mi-
lyen mérleggel zárt a korcsolyapá-
lya, Bálint nem tudott válaszolni, 
ugyanis még nem készült el az 
erre vonatkozó statisztika, azon-
ban a sajtószóvivő szerint min-
denképpen többen látogatták a 
létesítményt ebben az idényben, 
mint tavaly.

Három udvarhelyszéki tele-
pülés, Bögöz, Székelydobó és 
Agyagfalva lakosságának ado-
mányaiból gyűlt össze az a se-
gélyszállítmány, amelyet szer-
dán, február 29-én juttattak el 
a Vrancea megyei  Slobozia–
Boteşti falu károsultjainak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A különbség annyi, mint ég 
és föld között. A híradók 
számtalanszor jelentkez-

tek helyszíni tudósításokkal, az 
újságok oldalakon át cikkeztek az 
ottani helyzetről, de egészen más, 
amikor az ember saját szemével 
látja, milyen helyzetben vannak 
még most is a behavazott mold-
vai falvak lakói – mondják azok 
a székelyek, akik szerdán, febru-
ár 29-én a három udvarhelyszéki 
település lakóinak adományaiból 
összegyűlt segélyszállítmányt 
vitték a hóvihar sújtotta Vrancea 
megyei Slobozia–Boteşti faluba.

A segélyakcióban részt vevő 
Farkas Mózes agyagfalvi taná-
csos, Tóásó Zoltán székelydobói 
tanácsos és Szilágyi Ferenc bögözi 
alpolgármester elárulta, a ruhane-
műket és élelmiszerek tartalmazó 

szállítmány Agyagfalva, Bögöz és 
Székelydobó faluközösségének 
adományaiból gyűlt össze, de 
hozzájárult a rászorulók megse-
gítéséhez a bögözi polgármesteri 
hivatal, az említett falvak egyház-
közösségei, a dobói Baby Pékség 
és Dósa Árpád kibédi vállalkozó 
is. A humanitárius segítség szál-
lítását Sándor Tamás, a Scorpion 
Trans ügyvezetője vállalta fel. 

Elzárva a világtól
A híradók nem túloztak, a 

helyzet valóban súlyos – mond-
ják a küldöttség tagjai. A kalen-
dáriumi tél utolsó napján még 
mindig hegyekben állt a hó a fal-
vakban, a községi utakat is csak 
annyira tisztították meg, hogy az 
autók valahogy el tudjanak jutni 
a településekre. Két szembejövő 
jármű el sem fér egymás mellett. 
A segélyszállítmányokat leszá-
mítva más segítség már nem is ér-
kezik, az elöregedett falvak lakói 
magukra vannak utalva. Annyira 
telt még erejükből, hogy kissé 
rendbe rakják portájukat, ösvé-
nyeket vájjanak a többméteres 
hóban, de a hóhegyek eltakarítá-
sát már csak a felmelegedő időjá-
rástól várhatják.

A Vrancea megyei Slobozia–
Boteşti lakói kissé értetlenkedve, 
gyanakodva fogadták a székely 
segélyszállítmányt, igencsak meg-
lepte őket, hogy a segítség nem 
Bukarestből érkezik. Arra gon-
dolni sem mertek, hogy a Har-
gita megyeiek fognak segíteni 
rajtuk. Mint elárulták, a tévéből, 
újságokból  szerzett információk 
alapján nem túl hízelgő az a kép, 
ami a székelyekről kialakult ben-
nük. Aztán amikor látták, hogy itt 
valóban önzetlen segítségről van 
szó, megnyíltak és könnybe lábadt 
szemmel mesélték el az elmúlt he-
tek  kálváriáját. Elmondták, hogy 
a hóvihart követően három-négy 
napig a házukból ki sem tudtak 
mozdulni. Amikor a bögöziek a 
háziállatok ellátásáról kérdezték, 
egykedvűen vonták meg vállukat 
és tömören kijelentették: „Va-
lahogy túlélték...” Most már túl 
vannak a nehezén, de minden 
segítséget szívesen fogadnak. Az 
alkalmat megragadva üzentek is a 
segítő szándékú székelyeknek:

– Botesti faluközössége kö-
szönetét küldi a magyar telepü-
léseknek adományaikért, és azt 
kívánják, soha ilyen helyzetbe ne 
kerüljenek.
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nEM nyit Az udVArHElyi korcSolyApályA

Fel kellene törni az egész jeget
HEgyEkBEn áll Még A Hó

Bögözi segítség a Vrancea 
megyeieknek

> Csillag születik Zetelakán. Első 
alkalommal szerveznek amatőrök szá-
mára tehetségkutatót Zetelakán. A helyi 
kultúrházban szombat este 19 órakor kez-
dődik a Csillag születik Zetelakán elneve-
zésű verseny. Tordai Dénes főszervező la-
punknak elmondta, hogy hat énekes, egy 
moderntánc-csoport, felnőttek és gyere-
kek egyaránt színpadra lépnek, továbbá 
két színdarabot is megtekinthetnek a 
jelenlévők. – Az egyik színdarab címe a 
Polgári kisebbségi osztály, a másodiké pe-
dig a Komámék a szomszédból. Az utóbbi 
egy saját produkció, a „színészek” írták és 
rendezték. Az est folyamán sztárvendég-

ként fellép Simó Annamária gitáros-éne-
kes, illetve Kristóf Béla hegedűs – részle-
tezte a főszervező. Az öttagú, szakértők-
ből álló zsűri Székelyudvarhelyről érke-
zik a helyszínre. A fellépők produkcióját 
Sarkadi Zoltán Gábor színész, Gergely 
János zenetanár, Tarcsa Emőke táncokta-
tó, Sorbán Enikő táncoktató-népdaléne-
kes, illetve Simó Annamária értékeli. Az 
első díj 300 lej, a második és a harmadik 
helyezett ajándékcsomagokban részesül. 
Tordai Dénes hangsúlyozta, hogy egy-
előre a jó hangulatért, próba jelleggel 
szervezik a Zetelaki csillag születik-et. 
Amennyiben jól sikerül, jövőben is meg-

rendezik, akár más községek bevonásával 
is. (A. J.)

> A gimisek nyerték a Krónikás ve-
télkedőt. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a 
Székelyudvarhelyi Europe Direct európai 
uniós tájékoztató iroda által középisko-
lások körében meghonosított történelmi 
vetélkedőre a Siculus Ifjúsági Házban 
hetedik alkalommal került sor. A Kró-
nikás vetélkedőn a Bolyai Csaba-Zoltán 
történész által összeállított programban 
hasonló kérdésekkel tették próbára a Ta-
mási Áron Gimnázium, a Dr. Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola (két csapat) 

és az Eötvös József Mezőgazdasági Szak-
középiskola diákjaiból álló csapatokat. A 
verseny három részből tevődött össze, az 
írásbeli, a szóbeli és a villámkérdések té-
mavilága az ázsiai történelemből, illetve 
kultúrából merített. Ezen belül közel- és 
távol-keleti, belső-ázsiai és indiai ismerete-
ket igénylő próbák is terítékre kerültek. A 
végig kiélezett vetélkedőt a Tamási Áron 
Gimnázium diákjai nyerték, zsűritag volt 
Szappanyos Tünde, a Haáz Rezső Múze-
um múzeumpedagógusa és Botha Zoltán 
régész. A Krónikás vetélkedő nyolcadik 
állomására a XX. Székelyudvarhelyi Di-
áknapokon kerül sor. hí
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Valószínűleg ebben a szezonban nem korcsolyázunk többet fotó: berkeczi zsolt

Vrancea megyei hóhegyek. A tavaszra várnak 

Megnyílt Major Bar-
na kiállítása. Tegnap 
délután a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásköz-
pont székhelyén nyílt meg 
Major Barna festészeti kiállí-
tása. A jelenleg szabadúszó-
ként tevékenykedő képzőmű-
vész 2007-ben diplomázott 
a kolozsvári Ion Andreescu 
Képzőművészeti Akadémia 
festészeti szakán. A tegnapi 
megnyitón Fancsali Emő-
ke XI. és Pethő Kriszta VII. 
osztályos tanulók működtek 
közre, a művészt és a kiállí-
tott alkotásokat P. Buzogány 
Árpád, a forrásközpont mun-
katársa méltatta. A kiállítást 
március 13-ig lehet megte-
kinteni. fotó:szász csaba

társadalom

Körkép



Éjszakába nyúló zajongás ke-
seríti meg a pihenni vágyók 
életét – ezzel a panasszal for-
dult szerkesztőségünkhöz egy 
olvasónk, aki szerint némely 
székelyudvarhelyi egység, fity-
tyet hányva mindenre, túl han-
gos és túl sokáig tart nyitva. 
A polgármesteri hivatalnál ér-
deklődve megtudtuk, a hangos-
kodást bejelentés alapján ki-
vizsgálják, a meghosszabbított 
nyitva tartás viszont nem tilos, 
de természetesen tanácsi hatá-
rozat szabályozza azt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Éjszakába nyúló mulatozás, 
vidám önfeledt hangosko-
dás keseríti meg a pihené-

sünket, de másokét is – panasz-
kodott telefonon egy olvasónk, 
aki arra kért, járjunk utána, 
meddig is tarthatnak nyitva az 
udvarhelyi vendéglátó egységek, 
és hol lehet panaszt tenni a sza-
bálysértésre. Bálint Attilától, a 
polgármesteri hivatal sajtószóvi-
vőjétől megtudtuk: létezik taná-
csi határozat, amely megszabja a 
székelyudvarhelyi vendéglátóegy-
ségek nyitvatartási idejét. Mint 
mondta, a helyi önkormányzat 
által elfogadott határozat szerint 
a bárok, lokálok hétköznapokon 
este tíz óráig, míg hétvégenként 

este tizenegy óráig tarthatnak 
nyitva. A város éttermei kicsivel 
jobb helyzetben vannak, ugyanis 
ezek a vendéglátóipari egységek 
egyórás engedmény kaptak, azaz 
hétfőtől péntekig tizenegy óráig, 
míg szombaton és vasárnap éjfé-
lig várhatják a vendégeket. Bálint 
elmondása szerint ugyanakkor 
a határozatnak van egy olyan ki-
tétele is, amely szerint az egysé-
gek tovább is nyitva tarthatnak, 
amennyiben kérést tesznek le a 
polgármesteri hivatal illetékes osz-
tályán. Ebben az esetben május 15-
ig a bárok hajnali három óráig, míg 
a vendéglők négy óráig is várhatják 
a vendégeket, május 15 után pedig 
további egy órával meghosszabbít-
hatják a már egyébként is megnyúj-

tott programot. A hosszabbított 
program azonban kötelezettséget 
is von maga után, ugyanis ilyen 
alkalmakkor a vendéglőknek, bá-
roknak a közvetlen szomszédokat 
értesíteniük kell, és csupán olyan 
hangerővel szórakozhatnak, ami 
nem zavarja a lakókat. 

– Amennyiben valakit zavar a 
vendéglőből, illetve bárokból ki-
áramló zaj, akkor azt jelentheti a pol-
gármesteri hivatalnál, a rendőrségnél 
vagy a fogyasztóvédelmi hivatalnál 
is – mondta el a sajtószóvivő.

Bálint szerint a polgármesteri 
hivatalhoz az elmúlt évek során 
elvétve, idén pedig egyáltalán 
nem érkezett panasz túl hangos 
zene, vagy engedély nélküli nyitva 
tartás miatt.

Harmadszorra rendezi meg a 
Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány YouthBank csapata 
a nagy sikernek örvendő Pub’s 
Night Udvarhely rendezvény-
sorozatot. 2012-ben háromna-
posra nyúlik a „kocsmatúra”, 
amely tegnap kezdődött Zsók 
Levente népszerű humorista 
előadásával.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tavalyhoz hasonlóan az 
idei tanévben is elindítot-
ta a YouthBank progra-

mot a Székelyudvarhelyi Közös-
ségi Alapítvány. Mint ismeretes, 
céljuk különleges pénzalap fel-
építése és átlátható kezelése oly 
módon, hogy a középiskolások 
(szakiskolások és gimnazisták) ál-
tal kezdeményezett és kivitelezett 
projektek támogatást nyerjenek. 
A korábbi évekhez hasonlóan a 
Pub’s Night az egyik legtartal-
masabb rendezvényük, amelyen 
humorral, zenével és művészettel 
szórakoztatják a fiatalokat.

Ezt a hétvégét neked találták 
ki! szlogennel tegnap 19 órá-
tól kezdődött a „kocsmatúra”, a 
nagy sikerű humorista, Zsók Le-
vente stand up komédiáján ne-
vethettek a Kalapos kávézóban. 
A youthbankárok betartották 
korábbi ígéretüket: a két héttel 
ezelőtti tehetségkutató verseny 
győzteseinek fellépési lehetőséget 
biztosítottak. A YouthBank Star 
második és harmadik helyezettje, 

Csender Anett és Czerják Izabella 
fiatal szólóénekesek produkcióját 
szintén tegnap követhette figye-
lemmel a nagyérdemű.

Ma folytatódik a rendezvény, 
21 órától koncertezik a Corso 
bárban a tehetségkutató győztes 
zenekara, a Dead Smile (talán a 
legsikeresebb daluk a Pálinka dal 
sajátos feldolgozása volt). Holnap 
19 órától irodalmi estre hívják a 
fiatalokat a Portré kávézóba, egy 
óra múlva az I. Emelet kávézó-
ban fellép a YB Star győztes éne-
kese Pista Mónika, a különdíjas 
tíz éves Sándor Zsombor, illetve 
Rend Péter. 21 órától a Face Tea 
Houseban a Rock Revolution 
koncertezik.

Balogh Szabolcs programfele-
lős elmondta lapunknak, ameny-
nyiben a fiatal bankárok a projekt 
keretében elérik az 1500 eurót, 
akkor az OTP megduplázza az 
összeget. 

– Az eddigi programjaink 
során megközelítőleg 700 euró 
gyűlt össze. 1500 a végcél, de 
valószínűleg nem fogjuk most 
elérni. Az OTP természetesen 
így is dupláz. A Pub’s Nighton 
megközelítőleg 300 eurós be-
vételre számítunk, amelyhez a 
támogatóiktól is sok segítséget 
kapunk – fogalmazott a prog-
ramfelelős. 

A begyűlt összegekből pályá-
zatokat hirdetnek meg a középis-
kolások számára, természetesen a 
közösségépítő projekteket részesí-
tik előnyben. 

TanácSi haTároZaT SZabja meg a vendégLáTó egySégeK nyiTvaTarTáSáT

Szabad a buli, de csak csendesen
Pub’S nighTS udvarheLy

Háromnapos „kocsmatúra”

2012. március 2., péntek | 5. oldal 

Feleki ilona, 

62 éves, nyugdíjas

A HÉt KérdéSe  oKoZoTT-e ÖnÖKnéL gondoT aZ áramKieSéS?

Vidéken élek, 
ahol nincsen olyan 
nagy fogyasztás, így 
nem terhelődnek le 
annyira a vezetékek, 
azonban az áramszü-
netes gondok sajnos 
minket sem kerül-
nek el. A kisebb-na-
gyobb bosszúságok 
mellett nálunk a 
kazánház látta már 
kárát az áraminga-
dozásnak.

Az áramingadozás 
nálunk szerencsére 
nem okoz olyan nagy 
fejtörést. Legutóbb 
éppen múlt pénte-
ken okozott fejtörést, 
ugyanis a kapunk 
előtt ütött ki egy vil-
lanypóznát egy te-
herautós. Több órába 
telt a hiba kijavítása, 
addig persze nem volt 
villany, ami elég kelle-
metlen volt.

pál dénes,

70 éves, nyugdíjas

Igazából nem 
mondhatom azt, 
hogy okozott vol-
na nagy gondokat. 
Szerintem mint 
mindenről, így az 
á r a m s z o l g á l t a t á s 
minőségéről is tu-
dunk jót és rosszat 
egyaránt mondani. 
Egy kicsit megáll az 
élet, de aztán rövid 
szünet után újrain-
dul minden.

györFi rebeka, 

66 éves, nyugdíjas

Term é s z e te s en 
igen. A legnagyobb 
gond az, hogy főleg 
így most tél idején 
a fűtésben fontos 
szerepet játszó kazán 
nem tud folyamato-
san működni, ezért 
egyszerűen felfőzi a 
vizet. Legutóbb itt 
a munkahelyemen 
okozott károkat egy 
hosszabb áramki-
esés.

jakab andrás, 

45 éves, lakatos

> Áramszünet. A mai napon az 
Electrica Rt. munkatársai Székelyudvar-
hely több utcájában is munkálatokat vé-
geznek. A villamossági vállalat vezetősége 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy reggel 
nyolc és délután három óra között javítási 
munkálatok miatt szünetel az áramszol-
gáltatás a bethlenfalvi OMV Petrom és 
Lukoil benzinkútnál, az Autógroup Simó, 
a Melinda Impex és Nyko cég székhelyén, 
valamint a Kőbánya és Reményik utcá-
ban. Ugyanakkor a Bethlenfalvi úton a 
284–300-as és a 227–249-es házszámok 
közötti szakaszon sem lesz villany délután 
három óra előtt.

> Városi alpesisí-bajnokság. Há-
romhetes szünet után holnap rendezi 
a székelyudvarhelyi városi alpesisí-baj-
nokság harmadik fordulóját a Madarasi-
Hargitán a Vasas csapat. A szervezők 
szerint izgalmas, érdekes versenyre van 
kilátás, ugyanis bármelyik csapat átveheti 
a vezetést a síbajnokságban. Két fordulót 
követően a Szuper Vadmotoros csapat ve-
zeti a bajnokságot 104,5 hibaponttal, őket 
követi a a Jómadarak csapata 131 hiba-
ponttal, harmadik helyen a Roseal csapata 
232 hibaponttal, míg őket követi a Vasas 
csapat 262 hibaponttal. A verseny fél 
tizenkettőkor kezdődik a Nagy-Mihály-

pályán, azonban azt megelőzően reggel 
kilenc órakor technikai gyűlés lesz a Vitus 
villában, ahová várják a szervezők a csapa-
tok kapitányait. A szentegyházi utat nem 
tudták járhatóvá tenni, ezért a hétvégén is 
csak az ivói úton lehet közlekedni. Az út 
le van takarítva, de természetesen a hólánc 
használata kötelező az autósoknak. 

Egyébként sűrű hónapnak néznek 
elébe a Madarasi-Hargitán, ugyanis jövő 
héten, csütörtöktől szombatig zajlik a 
Snow On Fire elnevezésű nemzetközi 
snowboard-tábor és -verseny. Jövő va-
sárnap pedig megrendezik a Pro Familia 
családi síversenyt is.hí
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Ki a táblát, ki a feljelentést, de van aki mindkettőt választja Fotó: balázs attila

társadalom

Körkép



Egyetemi docens, pszicholó-
gus, két éve tollat, pontosab-
ban egeret ragadott, és elkezd-
te kiírni magából mindazt, ami-
re tanulmányait váró szakmai 
kiadványok nem adnak sem 
teret, sem lehetőséget. Immá-
ron rendszerességgel jönnek 
a psziluett-illúziók Dósa Zoltán 
fejéből. Szabadon, kötetlenül, 
csak emberközpontúan, finom 
fanyar humorral fűszerezve. 
Történeteiben magunkra is-
merünk, hisz groteszk módon 
gyengeségeinkre villant rá. Azt 
mondja, nem irodalmat művel, 
és a megmondó ember csapdá-
ját is kerüli. A Fejbekása bará-
tok blogos szórakoztatásként 
indult, könyv lett belőle, Fügék 
az életfán címmel.

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

Úgy tartják, kihívás be-
nézni egy pszichológus 
agyába, akasztani a hó-

hért, Dósa Zoltán viszont még a 
kötelet is kezünkbe adta. Néhány 
mondat után kiderült, ha kilép a 
katedra mögül, már nem pszicho-
lógus, nem a „Nagy Könyv” sze-
rint él, nem elemez, nem vizsgál, 
és tudáshalmaza birtokában sem 
kontrollálja magát, vagy ha igen, 
ügyesen csinálja. Hosszasan be-
szélgettünk, volt miről. Róla. 

Elrúgva a negyvenet, azt sze-
reti magában, hogy kezd az éle-
te teljessé válni azáltal, hogy azt 
különböző síkokon éli meg: van 
szakmai élete, mely hol szegé-
nyebb, hol gazdagabb, van egy 
teljesnek mondható háromgye-
rekes családi élete, és hobbiként 
ott van a sport, a zene, na meg az 
írás, amelyet nemrég fedezett fel 
magának. 

– Izgalmas a pszichológia, 
egyértelműen nekem szól, hisz 
kihívásokkal teli. Nagyon keveset 
tudunk az agyról, annak műkö-
déséről. Az általunk ismert világ 
legbonyolultabb anyaga, ehhez 
kétség nem fér – részletezte Dósa, 
majd arról mesélt, hogy egyete-
mi hobbiként élte meg az emberi 
megismerés kutatását.

A mentális reprezentációk 
érdekelték leginkább, vagyis az, 
ahogyan leképezzük a világot a 
fejünkben. Egy laikusnak úgy 
magyarázta: vizuális és verbális 
típusú embereknél azt kutatja, 
hogy a képek az agyban mennyire 
valósak avagy valótlanok.

– Nem nehéz elképzelni egy 
dolgot, ám kérdés, hogy az agy-
ban az képszerű-e vagy leírásként 
jelenik meg. Locke és Berkeley 
tette fel először a kérdést: mi van 
az agyban? Azt tudjuk, hogy van-
nak reprezentációk, melyek kép-
szerűen viselkednek. Ha egy tér-
képen elképzeljük, hogy eljutunk 
egyik pontból a másikba, akkor a 
nagyobb távolságokat hosszabb 
ideig járjuk be képzeletben, mint 
a rövidebbeket, holott, ha kije-
lentésekben gondolkodnánk, erre 
nem lenne szükség. Doktori ta-

nulmányaim során is azt vizsgál-
tam, hogy az értelmi fejlődésnek 
és a mentális reprezentációknak 
van-e közös fejlődési ösvénye. 

Iskolapszichológusként Dósa 
szakmája gyakorlatiasabb, hét-
köznapibb oldalába is belekóstolt. 
Úgy véli, nem kevés intuíció, rá-
érzés, és kiváló emberismeret – a 
szakmai tudáson túl ezek a jó 
pszichológus főbb ismérvei. 

 – A legnehezebben elsajátítha-
tó tudás: olvasni mások szándéka-
it. Egy szenzációs csaló bizonyára 
laikusként is jobb elmeolvasó. Ezt 
könyvből nem lehet megtanulni. 
E képességünk az egyedfejlődés-
ben is későn jelenik meg: csak hét 
éves korban csúcsosodik ki, és a 
szociális tanulás folyamán a leg-
nehezebben elsajátítható tudás-
nak számít – közli.

Azt is megemlíti, hogy karri-
erépítése során részt vett számos 
önismereti tréningen. 

– Ott szembesül az ember 
azzal, hogy az önmagadról kiala-
kított kép és a mások szemében 
élő kép mennyire disszonáns vagy 
mennyire harmonikusan illeszke-
dik egymásba. Nagy pofáraesések 
is voltak.

Gondolkodni, szabadon
Tudományos igényű publi-

kációk közlése mellett két éve 
bloggerkedésbe fogott, írogat, azt 
mondja, egyrészt tudományosan 
igyekszik leírni a világról azt, amit 
kutat, majd szabadon gondolko-
dik, megkötések nélkül. Ennek 
eredménye az írásai.

– Nagyon sok ötletem van 
dolgokkal, emberek életével, szi-
tuációkkal, történésekkel kapcso-
latosan. Szerénység nélkül jelen-
tem: fluens a gondolkodásom, egy 

témára sok ötletet tudok gyártani, 
más kérdés, hogy azok jók-e vagy 
sem, de vannak. A Fejbekása úgy 
vélem, találó név, nem tudom, 
honnan az ötlet, bekattant. Nem 
láttam át, mi lesz ebből, kásasze-
rűség volt, és ha már átnyúlik a 
szakmámba is, akkor azt mond-
tam, legyen agy is benne. Nagyon 
eklektikusan, többféle stílusban 
mozgok: az egyszerű bolondos 
történettől el egészen a bonyolult 
szürreálisig. 

Írásaim emberközpontúak, 
emberi kapcsolatokról szólnak, 
gyengeségeink állnak a háttérben. 
Fikciók és valós történetek ihlet-
te sztorik. A hétköznapok adják 
az ötleteket. Például legutóbb az 
utcán dedikáltam egy barátom-
nak a könyvem, és néztem, hová 
tudnám letenni, hogy írjak bele. 
A falra nem akartam tenni, ne-
hogy összekoszoljam, ráraktam 
hát a legközelebbi ajtóra. Csen-
getést hallottam, és akkor jöt-
tünk rá, hogy a bordélyház piros 
gombját nyomom. Így elmond-
hatom, hogy az első hely, ahová 
a könyvemmel becsengettem, az 
egy bordélyház volt. Sok törté-
netet tehát megéltem, illetve jó 
szemem van, felfedezem mások 
élményeiben is a fanyar humort, a 
tökéletlenséget vagy bölcsességet. 
Történeteimben benne van az is, 
hogy mennyire tehetetlen olykor 
az ember, vagy hogy néha be kell 
látnia: azok a dolgok, melyeket 
képvisel, karcsú lábon állnak, bár-
mikor összedőlhetnek, és újra kell 
építenie azokat. 

A megmondó ember 
csapdája
Egy-két évtized múlva pszi-

chológusként vagy íróként látja 

magát? – szegeztük a kérdést 
Dósának, aki mosolyogva azt vá-
laszolta, hogy sok író nagyszerű 
pszichológus, ő egyelőre viszont 
marad szakmájánál, az írás „csak” 
komoly hobbi, ám fordulhat még 
a kocka. Kedvencei az orosz klasz-
szikusok, akik utánozhatatlanul 
érzékenyek voltak az emberi pszi-
chére.

– Nincsenek amúgy példa-
képeim, szabadon írok. Nincs 
is kapcsolatom az irodalommal, 
szerintem nem is irodalom amit 
én művelek. Történetek, melye-
ken lehet nevetni, gondolkodni, 
melyek olvashatóak – mondja, 
írásaiból mégis könyv lett. – Adta 
magát a helyzet, blogomat sokan 

követték, és kérdezték, mikor lesz 
könyv. Hát lett. Az egyik lányom 
elszólása szerint a cukromat úgy 
fogják vinni, mint a könyvet. El-
sősorban barátaim, ismerőseim 
szórakoztatására terveztem. Ha 
több lesz, az csak ráadás – tudatja, 
hihetően, hisz nem képzeli magát 
észosztónak, örvend viszont, ha 
történeteinek van tanulsága má-
sok számára is. 

A pillanatot kell megélni
– Szeretném folytatni a 

blogosdit, kezdem is élvezni, 
hogy a kezdeti tétova ötletkeresés 
mennyire kinőtte magát, kezd más 
szemem lenni a dolgokra. Nem 
szeretnék viszont olyan könyve-
ket írni, amelyben tanácsokat ad-
nék, hogy hogyan legyünk boldo-
gak. Nem is vásárolok soha olyan 
könyveket, amelyek receptsze-
rűen leírják, embereket hogyan 
kell boldogítani, mert ilyen nincs. 
Meg vagyok győződve arról, hogy 
nincs titkos recept. Egyénre sza-
bott a történet. Vannak közös 
problémák, járható utak, de nem 
látjuk be azokat a kis ösvényeket, 
amelyek az utakat egyedivé teszik. 
Szeretném elkerülni a megmondó 
ember csapdáját. Erre jó a humor, 
a groteszk – vélekedik, majd kéré-
sünkre magáról is elárul néhány 
„titkot”. 

– Nagyon érzékeny vagyok 
arra, hogy tervezett legyen az 
életem, viszont a tervek legyenek 
sokfélék, ezt élvezem. Sokféle-
képpen élek, de kiszámíthatóan, 
nem vagyok bonyolult ember. 
Nem a jövőben hiszek, hanem 
a mában, az életet most ebben a 
pillanatban kell megélni. Szok-
ták mondani, jópofán, hogy mi-
nél távolabbi a jövő, annál szebb. 
Én erre azt mondom, hogy ha 
nem a mában élsz, akkor mindig 
későre fog tudatosulni benned, 
hogy voltak boldog perceid is. 
Próbálom elcsípni ezeket a pilla-
natokat, megélni és emlékezete-
sekké tenni őket.

6. oldal |  2012. március 2., péntekhargitanépe Interjú

Dósa Zoltán névjegye

Erdőszentgyörgyön született 1968. szeptember 5-én, egy éves ko-
ráig Szövérden élt, majd Gyulakután. Középiskolai tanulmányait a 
Benedek Elek Tanítóképzőben végezte el, ahonnan Kelementelkére 
helyezték ki tanítónak. Másfél év katonaság után három évet taní-
tóskodott, majd öt év egyetem következett a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen, ahol pszichológiát tanult. 1996-ban visszatért a 
tanítóképzőbe, immáron iskolapszichológusként. Kognitív pszi-
chológiából doktorált a Debreceni Egyetemen, majd 2003-ban a 
Sapientia csíkszeredai karához igazolt át – a megyeszékhelyen két 
évet tölt egyetemi adjunktusként. 2005 és 2008 között a Sapientia 
marosvásárhelyi karának docense, majd két évet Kolozsváron, a 
BBTE-n tanít. 2009-től a BBTE székelyudvarhelyi kihelyezett ta-
gozatának egyetemi docense. 
Szakmai munkássága mellett két éve aktívan bloggerkedik: http://
fejbekasa.wordpress.com internetes oldalán – ahogyan ő fogalmaz 
– „psziluett-illúzióira” több mint tizenegyezren kattintottak rá. 
Még nyomdaszagú Fügék az életfáról című könyve, mely virtuális 
írásainak valós, papíron fogható leképezései – helyi könyvesbolt-
okban már beszerezhető. Március 8-án hat órától a G. Pubban lesz 
a bemutatója, amelyen gyulakutai barátjával, Birton Lászlóval kö-
zösen mutatkoznak be. Birton Dósa írásaihoz találó festményeit 
hozza el, emigránsok Európában témával mutatkozik be: epersze-
dők, koldusok, utcalányok elevenednek meg képein. 

DóSA Zoltán – éS AmI benne, mögötte, előtte vAn

Hogyan lesznek a fejbekásákból fügék az életfán?
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a hargita népe heti kulturális melléklete

[A nyelvművelő Arany János – 8. oldal] n [A repülőjegy-foglalás öröme – 9. oldal] 

Atyháról indult, hányattatásokkal teli évek után Sepsiszentgyörgyön ért révbe, elis-
mert restaurátor, ünnepelt művész lett Vinczeffy László. Első csíkszeredai egyéni 

tárlata jelenleg megtekinthető a Pál Aukciós Ház és Galéria kiállítótermeiben.  
A művész életútját, munkásságát Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész méltatta.

Identitás és teremtőerő 
Vinczeffy László művészetében

V inczeffy László alkotói pályáját legutóbb 
Kántor Lajos foglalta össze Álmok – átválto-
zások című, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
Műterem-sorozatában megjelent írásában. 

Vinczeffy László – ahogy a könyv szerzője írja – a mellék-
útra szorult, Székelyudvarhelyhez vagy inkább Szovátához 
közeli kis faluban, Atyhán született 1946-ban. 

Gyermek még, amikor innen Zernyestre kerül. Édesapja a 
sztálini üldöztetések alatt valamikori katonatisztként és a ku-
lákká minősítettség bélyegével menekül el Atyháról. A család 
továbbköveti üldöztetésében, a Konstanca megyei Sibioarába, 
de az életét és áttételesen a művészetét is meghatározó ván-
dorlások között Etéd, Szováta, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy és 
Bukarest is szerepel. Kántor ezekre a lakhelyváltoztatásokra, az 
otthon és otthontalanság tapasztalatokra hivatkozva, vagy talán 
inkább műveiből vetítve vissza? – mondja azt, hogy Vinczeffy 

László nem sorolható be olyan egyszerűen a székelységbe, mint 
például Páll Lajos. És hogy igazát alátámassza, Banner Zoltán-
nak egy kanonizálási kísérletére hivatkozik, amely tipikusan 
trianoni képződménynek nevezi a Székely festőiskolát, és amely 
bár megemlíti Vinczeffy László nevét is „az összevont harma-
dik-negyedik nemzedékbe” tartozóként, de mint Kántor idé-
zi Banner nehezen értelmezhető fogalmazását: ez a „hivatását 
immár betöltött, tehát nem folytatható székely festőiskola nem 
stíluskategória, hanem egy évtizeden át érvényes és széles kör-
ben ható szemléletkifejezés és magatartásforma”.

Ugyancsak e szövegből tudjuk meg, hogy egy magát 
székelynek valló művész, Kusztos Endre tanácsokkal segí-
tette a gyermek Vinczeffy Lászlót rajztehetsége fejlesztésé-
ben, és ő biztatta a szülőket tehetséges fiuk marosvásárhe-
lyi művészetibe való küldésére. 

folytatás a 8. oldalon

Zsigmond Győző professzor a Bukaresti 
Egyetem Hungarológiai Tanszékének ve-
zetője. Nevéhez fűződik a Kőrösi Csoma 
Sándor anyanyelvi vetélkedők megszer-

vezése, ugyanakkor két nagy szakterületen 
is kiemelkedő tudományos munkásságot 
végez: a nyelvészeten belül a névtani ku-
tatások művelője; etnológusként pedig 

két kutatási területnek szinte kizárólagos 
művelője: a magyar nép égitest-ismeretét 
szintetizálta, illetve a magyar népi gomba-

ismeretet foglalta össze több  
publikációban. Kérdezett: Sarány István.

Gombák  
és csillagok

– Az etnomikológia egyik megalapozójaként, magyar vo-
natkozásban a tudományág megteremtőjeként tartja számon 
Önt a szakirodalom. Mit fed az etnomikológia kifejezés?

– A gomba, gombászás és az ember, a kultúra szöve-
vényes kapcsolatának kutatásával foglalkozó tudományág, 
népi gombászatnak mondhatnánk magyarul, hozzátéve, 
hogy az utóbbi időben sokrétűbb, összetettebb, mint volt 
kezdetekben, a múlt század második felének elején, s ehhez 
jelentős a magyar etnomikológia hozzájárulása. Nem vélet-
len, s szívesen szólunk róla, hogy a tavaly Amerikában (an-
golul) megjelent első összegzés a világ etnomikológiájáról 
legtöbbször hivatkozott lap, könyv a Moeszia. Erdélyi 
Gombász, a László Kálmán Gombászegyesület kiadványa. 

– Alapképzését tekintve magyar–francia szakos tanár, 
pedagógusként megfordult több helyen, végül a Bukaresti 
Egyetem hungarológiai tanszékének vezetője lett, végig járva 
az egyetemi ranglétra minden fokát. Melyek voltak ennek a 
mozgalmas életpályának a legfontosabb állomásai?

– Néhányat említek csupán, arra is gondolva, hogy jó 
részükről szó esett 2008-ban a Székelyföld májusi számá-
ban. A magyar–francia szakos, aki voltam, nem szívesen bár, 
de első tíz évemben nyolc munkahelyen fordultam meg, s 
száműzve – noha csak dolgom végeztem magyartanárként, 
versenyszervezőként – a szeku által kerültem Dálnokba 
testnevelést, mezőgazdaságtant tanítani. Meglepetés volt, 
hogy először taníthattam főleg magyart kihelyezésem óta, 
s főleg az akkori magyar szakos tanfelügyelő (Tulit Ilona) 
támogatásával megyei, majd országos nyelvművelő moz-
galmat indíthattunk el (tiltották Hargita megyében), mely 
a későbbi erdélyi nyelvművelő társaságunk megalapozása 
volt. Magyar irodalmi táborainkkal egyetemben, melyek 
egyszerre jelentettek szakmai továbbképzést és ellenállást a 
diktatórikus rendszerben tanár és diák résztvevők számára 
egyaránt. Gyakran emlegetjük akkori önként, ingyen vállalt 
munkánk, mikor a mostani világban sokszor a fizetésesért 
se nagy a lelkesedés, igaz, ideje lenne rendesen megfizetni 
a pedagógusokat… 1989 decemberében gyorsan bekap-
csolódtam a forradalminak vélt, hitt eseményekbe, nagyon 
aktívan, aztán a visszarendeződéssel nem lett rám igény, s 
én sose erőltettem magam politikai téren, sőt jó ideje pár-
tonkívüliként tevékenykedem, bízva, hogy egyszer csak lesz 
eredményes, sikeres képviseletünk is. 

folytatás a 10. oldalon



folytatás a 7. oldalról
De itt hadd idézzem Kántor Lajost: „Így történt, hogy 

Vinczeffy a Barabás István, Piskolti Gábor, Nagy Pál tanítványa 
lett. A festőművész ma úgy emlékszik vissza ezekre az iskolai 
évekre, hogy Barabás nem próbálta rájuk erőltetni festői szem-
léletét-stílusát; Piskoltitól, a rajzolás tanárától igencsak sokat 
tanultak, Nagy Pál pedig tudatosította bennük, hogy a szocreá-
lon és a posztimpresszionizmuson kívül is van művészet.”

A meglehetősen színes életpálya folytatódik a pedagógiai 
főiskolán keresztül – ahol Vremir Mircea festőművész volt a 
tanára – az évtizednyi (1970–1979 közt) zágoni, szép díjakat is 
hozó rajztanáriságon át, az alkotói bemutatkozásain keresztül, 
az első helyi kiállításával kezdődően (1973), majd egyre széle-
sebb körben rendezett egyéni kiállításaiig és csoportos tárlato-
kon való szereplésekig. 50-nél több egyéni és számtalan csopor-
tos kiállításon szerepelt.  (...)

Kántor Lajos ellentétbe állítja Vinczeffy Lászlót, mint 
Tarkovszkij, Sztalker filmlátomásának visszhangját, visszfényét 
és az úgymond „helyi kisugárzású művészeket és műalkotáso-
kat”. Művészetében bekövetkezett, általa feltétlenül pozitívnak 
ítélt váltásnak okát abban találja meg, hogy Vinczeffy Lászlót, 
mint a sepsiszentgyörgyi múzeum képrestaurátorát, tovább-
képzésre küldték Bukarestbe, ahol új hatások érték. 

Zárójelben jegyzem meg, hogy Vinczeffy a Sepsiszentgyör-
gyi Képtár jelentős 19. századi anyagából számos festményt, 
köztük a Barabás Miklós-gyűjteményt és a Gyárfás Jenő Képtár 
anyagát restaurálta. A Székely Nemzeti Múzeumban több mint 
30 évig dolgozott (1979–2010).

Kántor szerint a bukaresti mozgalmas élet (1980–1983 kö-
zött) alakította át a művész festői látását. De ahogy írja: „A bu-

karesti iskola nem mondható egyetlen meghatározó hatásnak. 
Az átváltozást segítő tényezők közé sorolja a Nagy Albert-képek 
restaurálásával járó tapasztalatot is, de Fülöp Antal Andor képe-
inek emlékét, valamint a Jakobovits Miklóssal való barátságát 
is. És még hozzáteszi a Tóbiás Áron és Németh Júlia interjúiból 
kigyűjtött, Vinczeffy által csodált klasszikusok hatását is.”  

Az említett Kántor Lajos-írás, a nyolcvanas években készült 
Vinczeffy-művek között több kategóriát is megkülönböztet. 
Megkülönbözteti az „álmok világának” korszakát a „leírható” 
képek korszakától, ez utóbbiakat úgy is minősíti, mint az élet-
művön belüli „rendszerváltó” festményeket. Majd több úgy-
nevezett portréján mutatja ki a konkrét világ és a metafizikai 
állapot felé való átváltozás egyes elemeit. (...)

Ezt követően áttér a kilencvenes évek derekától születő 
képek elemzésére. „Az anyagszerűség fokozott érvényesülé-
se tűnik szemünkbe” – írja, majd érett anyagtanulmánynak” 
aposztrofált műveket sorol, vagy „vegyes technikák”-nak 
nevezettekről szól. (...) A teljes absztrakcióhoz a kilencvenes 
évek közepén jut el. Nagy méretű, faktúra- és struktúrata-
nulmányaiban a monokrómia a domináns. Az életrajz szer-
zője hozzáteszi: „a látvány szépségét fokozza a kép felületére 
felhordott anyagok megformálása, különböző gesztusvona-
lak segítségével.”

Ezzel az állítással érkezünk meg a jelen Vinczeffy-kiállítás 
anyagához, amely a nálunk példamutatóan termékeny és kacs-
karingós művészi pálya kínálta rendkívül változatos és bőséges 
anyagból (ebben a szövegben nem volt alkalom kitérni min-
den vonulatára az életműnek) válogatva, önmagában is de-
monstratív visszatérést sugall az anyagközpontú, monokrom, 
pontosabban visszafogott színskálán mozgó, többnyire egy 
szín tónusvariációiban tartott művekhez és úgy tűnhet, hogy 
elhatárolódást is jelent attól a külön idejű, külön identitású 
kelet-európai és szűkebben erdélyi művészettől, amelyet egy. 
A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain 
kívül című, 2000-ben tartott budapesti konferencia mottója 
tökéletesen lefedett: Külön világban és külön időben. A verssor 
Illyés Gyulától kölcsönzött és úgy folytatódik, hogy: Éltél, be 
messze tőlem, Már vége, – vége. 

Pedig Vinczeffy képeit nézve, faggatva, önkéntelenül is 
olyan gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, amelyek vi-
zuális hagyományaink lényegét érintik, és talán nem véletlenül 
éppen az ő rendhagyó művészi világa által születnek meg.

Hiszen úgy érezzük, hogy Vinczeffy festményeinek, annak 
ellenére, hogy elvontak, nonfiguratívak, szoros kapcsolatuk 
marad az idevalósi emberek által közvetlenül érzékelhető, kita-
pintható környező világgal. 

Képeinek kompozíciója emlékkőszerűen, vagy talán még 
inkább egy hagyományos székely ház, illetve bennvalószerűen 
összefogott. Felületük néhol, azon túl, hogy domborműsze-
rűen vagy még inkább szántóföldszerűen alakított, kertsze-
rűen ápolt, a szőtteseinkhez, varrottasainkhoz hasonlóan 
minuciózusan és következetes részletgazdagsággal gondosan 
texturált, de egyébiránt a föld alól előkerülő archaikus kerá-

miákra is emlékeztetően, ezeknek elemi, rituális funkcióit 
is hordozó motívumaihoz hasonló módon jól kidolgozott 
repetitivitással is variált.

Vinczeffy festői gyakorlata eltekint szubjektív világunknak, 
életterünknek, tudatunkban többnyire a hasznossági szem-
pontok szerint besorolható és közösségi konvenciók alapján 
rendezhető konkrét képi elemektől, a mindent felfaló globális 
információs világ hétköznapi jelekké változtatott, a reklámala-
nyokká asszimilált tárgyaitól, élőlényeitől és személyiségeitől, 
de a könnyedén szavakká, szimbólumokká változtatható, majd 
a közbeszéd által kisajátítható fogalmi konstrukcióktól is. Képei 
elkerülik a kor, információs szöveg és képpanelljeivel leírható 
banalitásait, valamint azokat az álintellektuális kapaszkodókat, 
melyek kulturális meghatározottságaink állóvizéből, az elérhe-
tetlen vágyak és a leküzdhetetlen kisszerű félelmek mocsarából 
ígérnek kilábalást. Csupán a képcímek poétikus bölcseleti tölté-
se őrzött meg valami keveset a korábbi művek konkrétabb fo-
galmiságából, ez némi vigaszt nyújthat azoknak, akik a képző-
művészeti nyelv keretei között makacsul keresik a spiritualitás 
verbális értékeit. 

Amennyire nehéz válaszolnunk olyan szokványos kérdések-
re, hogy mit fejez ki a művész a képen? hogy mit is ábrázol a 
kép, vagy vajon ki és mi ihlette hangulatát, vagy netán milyen 
politikai vagy szellemi szekértábor eszméit tükrözi, képviseli, 
vagy ellenzi a művész a munkásságával, ugyanannyira könnyen 
teremthetünk szubjektíven zsigeri kapcsolatot ezekkel a képek-
kel, ha félretesszük az előbbi kérdéseinket és elemi érzeteinkre 
hagyatkozunk. 

Bízzuk magunkat a szemünkre, a bennünk szunnyadó 
arányérzékünkre, az érintés nélkül is működő tapintási érzé-
kenységünkre, a plasztikai ritmusokra is vevő belső fülünkre, 
a természet számtalan védekezési és érvényesülési stratégiáját 
magának tudó élőlényi ösztönünkre, és nem kevésbé arra a 
mindenkiben ott szunnyadó közös belső és mégis mindenkire 
külön-külön is jellemző kulturális mércére, amellyel elvileg meg 
tudjuk állapítani, hogy ezek a képek emberi mércével mérve 
méltók-e? – a teremtő hasonlatosságára teremtett teremtmé-
nyének teremtő munkájához vagy sem.

Az én válaszom: Igen.
Vécsi Nagy Zoltán
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Identitás és teremtőerő 
Vinczeffy László művészetében

zületésének 195. évfordulója (már-
cius 2.) alkalmából nyelvünk jeles 
művelőjére és művészére emlékezik 
rovatunk. Nemrégiben, elhunytának 

130. évfordulójára készülve (2012. október 22.) a 
Kárpát-medence hét országában tartottak úgyne-
vezett versmondó/versolvasó maratont verseiből.

A köztudatban a Toldi szerzőjeként élő Arany 
Jánost a legnagyobb magyar írónak tartja a nyelvművelés, 
mert a magyar költői nyelv az ő műveiben emelkedett a leg-
magasabb színvonalra, ugyanis költői nyelvének gazdagságá-
ban, szépségében eddig még senki nem múlta őt felül. Azzal 
viszont számolnunk kell mindannyiunknak – az Arany-ra-
jongóknak is –, hogy talán a nagybetűs Idő változtatni fog 
ezen a vélekedésen.

A múlt század harmincas-negyvenes éveiben terjedni 
kezdett az a nézet, mely szerint a nyelvművelés elsősorban 
az írók és újságírók ügye és dolga, nem a nyelvtudósoké. 
Mert legtöbbet a tollat az írók, költők, újságírók forgatják. 
Az akkori nyelvművelés azt is hirdette: a nyelv ápolója kö-
vesse az arany középutat: védekezzen, de ne követelőzzön és 
ne aggodalmaskodjon.  A II. világháború után ez a szemlé-
letmód változott, ma visszatérésére utaló jelekkel találkoz-
hatunk a szakirodalomban, ugyanis gyakran olvashatunk 

vitacikkekben arról is, hogy a nyelvművelés ne legyen elő-
író (preskriptív) jellegű, inkább kapjon benne hangsúlyt a 
nyelvi ismeretterjesztés.

Lássuk, milyen nyelvművelő volt Arany János! Őt 
nyelvtudományi képzettsége és tájékozottsága valódi szak-
emberré avatta, nyelvünk törvényeit, sok-sok csínját-bínját 
korának színvonalán álló nyelvtudományi felkészültséggel 
ismerte. Jártas volt a régi magyar nyelvben és a nyelvjárá-
sokban is. Ezért vallotta, hogy a nyelv dolgaiban csupán az 
ép nyelvérzékre hivatkozni nem elég. Fontosnak tartotta 
a nyelvjárások, illetve a népnyelv ismeretét. Népnyelven a 
nyelvjárások összességét értette, nyelvhasználatának pél-
daképe szintén a népnyelv volt. Az idegen nyelvi hatások 
megítélésekor is gyakran hivatkozott a népnyelvre, első-
sorban szülőföldjének nyelvére, a Szalonta vidéki romlat-
lan népnyelvre. Egy-egy valójában magyaros kifejezésről 

sokszor azzal hárítja el az idegenszerűség vádját, 
hogy kijelenti: Számtalanszor hallottam azon 
nép közt, melynek a Toldi nyelvét köszönöm. A 
klasszikus mű nyelvezetéről nemzetünk nagyjai 
közül többen szóltak elragadtatással. Például Pe-
tőfi ilyesmiket írt: „Olvastam, költőtárs, olvastam 
művedet, / S nagy az én szívemnek ő gyönyörű-
sége (…) Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi/

Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel?” Arany 
János nyelvművelő írásaiban a nyelvi-nyelvtani kérdések 
boncolgatása közben sem vált egyoldalúvá, sosem feled-
kezett meg a nyelv művészi szempontjairól. Kosztolányi 
Dezső, a másik nagy nyelvművelő költő Arany műveiről 
írta összegzésként: „Valahányszor egy szót használ, az más 
színt, árnyalatot kap, mint a közbeszédben, valami varázst, 
mely addig nem volt benne, erőt vagy bájat, zengést vagy 
selypítést, vagyis eltolja a költői-képletes sík felé, s ez az a bo-
szorkányosság, mely minden irodalmi alkotás mélységes lé-
nyege, titkos mivolta. Ő maga a magyar nyelv.” Kosztolányi 
igazának bizonyítására álljon itt egy stilisztikai bravúrnak is 
beillő Arany-mondat: „Miután azonban vasbóli villa nem 
vala kéznél, hirtelen kapott fel egy petrencés rudat, s ha 
ő nem szalad tova, úgy ütendé őt bizonyára ott közelben 
meg, hogy ő azonnal egérhalott fogott leendeni.”

A nyelvművelő Arany János
S                                  helyesen n Komoróczy György
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gy komoly utazás sok fontos 
kérdést vet fel, amik csak ak-
kor nem viselik meg az embert, 
és akkor nem változtatják uta-

zási tébolyulttá, ha módszeresen, ráérősen 
kapja meg rájuk a leghelyesebb választ. Ha 
van rá ideje, türelme és persze pénze. Ne-
kem időm, türelmem bőven van, a pénzt, 
a minimális összeget egy ilyen ábrándos 
vállalkozáshoz a nyugdíjpénztárból kölcsö-
nöztem.

Mivel már konkrét válasszal rendelkez-
tem a hova?, kihez?, megadják-e a vízumot?, 
mikor? kérdésekre, csak az volt hátra, hogy 
eldöntsem, mivel, azaz melyik repülőtársa-
ság melyik gépével, melyik főváros repülőte-
réről szálljak fel életem leghosszabb utazásá-
ra? Hozzáértő szakemberek, utazási irodák 
tapasztalt, kedves, minden ostoba kérdé-
semre türelmesen válaszoló hölgyek és urak 
keresték számomra a legjobb megoldásokat. 
Csakhogy én nem a legjobb, hanem a leg-
olcsóbb legjobb utazásokat szeretem, mert 
„másképp nem tehetek”. Erre pedig a leg-
praktikusabb eszköz az internet, csakhogy 
az én generációmnak ez sosem jut rögtön 
eszébe. Unokáimnak viszont azonnal!

Napokig folyt az izgalmas vadászat, míg 
a lelkes ifjak egyszer elcsípték a, no, nem a 
legkényelmesebb, de mindenképpen a legol-
csóbb, kedvezményes, „kényelmes” utazást, 
ami több szakaszban zajlott: Gyimesből 
Csíkszeredáig busszal, onnan Pestig vo-

nattal, onnan repülővel Amszterdamig a 
KLM Royal Dutch egyik gépével, majd 
Minneapolisig és Los Angelesig a Delta Air 
Lines gépeivel, onnan San Diegóig vendég-
látóm gépkocsijával. Vissza – Minneapolist 
kihagyva – ugyanazon az útvonalon, ugyan-

úgy. Még elolvasni is kimerítő, nemhogy 
végigülni!

Ne nézzenek ezért bolondnak, csak ke-
lekótyának, de én annyi évtizeden keresz-
tül szenvedtem az egyre szürkébb és egyre 
nyomorúságosabb országunk bezártságától, 

hogy könnyelműen vetem magam az isme-
retlenbe, könnyedén veszem az akadályokat 
és fáradhatatlanul tűröm az utazási órákat, 
csak beleszippanthassak a világ fűszeres il-
latába. Azért fakír nem vagyok: jó könyve-
ket, lapokat viszek magammal, megtanultam 
bármilyen pozícióban, bármilyen zaj mellett 
aludni, ha álmos vagyok, kíváncsian, élvezettel 
fogyasztom a repülőtársaságok ételét, italát és 
nem szégyellem gyatra angol beszédemet, ha 
valamelyik utastársam beszélgetni akar. És ami 
a legfontosabb, bármennyi borzalmat is áraszt 
a napi média természeti katasztrófákról, ter-
rorcselekményekről, őrült vagy gonosz embe-
rek bűncselekményeiről, én gyerekes nagyvo-
nalúsággal, gondtalanul bízom magam azokra, 
akik, amik döcögtetnek, ráznak, ringatnak, 
repítenek, ellátnak, vendégül fogadnak.

Gyerekkoromban sok babonás ember 
vett körül, ha kéményseprőt látok, tréfásan 
mai napig megfogok egy gombot – pedig 
ez ma szinte lehetetlen a tépőzáras, zipzáras 
holmikba bújva –, aztán addig szoronga-
tom, míg szürke lópárost (Gyimesben még 
vannak), vagy törött ablaküveget (ez már 
faluhelyen is szinte lehetetlen feladat) látok, 
hogy szerencsém el ne illanjon. Szerintem 
ezért úsztam meg eddig bosszantó esemé-
nyek nélkül minden kisebb-nagyobb uta-
zásomat. Ebből kifolyólag ezt az örömömet 
is most azonnal, írás közben, alulról felfelé, 
ahogy azt kell, szépen lekopogom: Kopp-
kopp-kopp!

KALIFORNIAI KAVICSOK 5. n Váli Éva

A repülőjegy-foglalás örömeE

hargitanépe

1. Bokályosan

ez a cifra bokály
olyan nőnemű tárgy
mely alakra kecses
nagyon kívánatos
csodálatos cserép

az ő szerelmetes
hölgyéről formálta
a széki cserepes

rajt ring ókori báj
feszt feslő tulipán
madár inda – egy táj:
a turáni lapály

gyönyörszép menyecske
elbűvölt királylány
vagy csupán hajadon
melyért férfi eped
ha ivó asztalán
borral telten látja

fazakasok kincse
kendőszegek dísze
a lelkem melegszik
ha kézben tarthatlak

Kristó Tibor

Cserép-versek
(feliratok az általam restaurált muzeális tárgyakra)

2. A csatószegi sellő

amikor Csatószeg alatt
az Olt még folyamként szaladt
benne rejlett az én erőm
Vízember volt a szeretőm

fickándozott sellő testem
mihelyt szerelembe estem
csupán akkor mutatkozott
mikor nagyon unatkozott

rajtakapott egy gerencsér
gondolta hogy aranyat ér
ha agyagba örökítehet
az lehet igazán nagy tett

így maradt fenn az emlékem
fejemen korona-ékem
azt az egyet nagyon bánom
odalett szép szirénhangom



folytatás a 7. oldalról
Több lapot is szerkesztettem, s kiemelem a gyermeklapot az 

Európai Idő Tik-takját meg nyelvművelő műsorom a bukaresti 
magyar adásban, a diákoknak szervezett Mikes-emléktúrát Tö-
rökországba, szentgyörgyi tévés játékos művelődési műsorom 
(Matekovics Jánossal). A sok akadályoztatást túlélve igyekez-
tem kibontakozni. Politikai vicceimet a fénykorszak idejéből és 
róla nehezen és soká közölték, s francia nyelvű kiadására – bár 
megvan a fordítás – rég várok hiába, de nagy esemény s elég-
tétel volt, hogy vicckutatásom elismerése meglett francia álla-
mi kutatói ösztöndíj formájában. Diákéveim idején tilos volt a 
néphit kutatása is, de aztán folytattam égitestekkel kapcsolatos 
vizsgálataimat e téren, s doktoráltam is, s már a 90-es évek ele-
jétől a népi gombászat is szakterületemmé vált – csak irodalmi 
munkásságom igyekeztem visszafogni, névtani kutatásaimat is 
folytattam, folytatom, immár tanítványokra is büszkén tekint-
ve. Miután még `89 előtt hívtak egyetemi oktatónak Kolozs-
várra, hová szívesen mentem volna, de lévén szó zárt városról, 
legalábbis magyarok számára, nem jöhetett össze a dolog, s 
később azért is választottam Bukarestet, mert oda inkább lehet 
ingázni Sepsiszentgyörgyről, ahol a családom, a lakhelyem. 

– Tanárként az Ön nevéhez fűződik a Kőrösi Csoma Sándor 
anyanyelvi vetélkedősorozat megszervezése. Mi adta az indítta-
tást e sok gyermeket és tanáraikat megmozgató rendezvény szer-
vezéséhez?

– Újabban túlnyomóan román többségűvé vált vidéken 
(Aranyospolyán, Torda) nőttem fel, hátrányos helyzetben egy-
féle kihívásként, játékként is éltem meg a felzárkózást azokhoz a 
társaimhoz, akik a vidékükön többségi magyarként nőttek fel, 
színvonalas iskolák közt választhattak, még ha az államnyelv ese-
tükben is a román volt. Otthon a családban a magyarnak meg 
a románnak is helyi, tájszólás változatát sajátítottam el. Mély 
nyomot hagyott bennem a középiskolai versenyek emléke, s 
közülük is főleg az országos Ady-vetélkedőé 1977-ben, melyet 
megnyerhettem, mert adva volt miből kell felkészülni, viszony-
lag egyenlő eséllyel indulhattam. Ennek mintájára osztályok 
közti versenyt már akkor szerveztem magyartanári segítséggel, 
ösztönzéssel. Egykori magam nyelvi hibáitól eltérő vadhajtáso-
kat kellett magyartanárként nyesegetnem a székelységben. Az 
egyetem elvégzése után nem taníthattam azt, amit szerettem 
volna. Nem folytathattam a szakmámat, nem végezhettem azt, 
amit igazán szerettem. Iskolán kívül kellett megkeresnem azt a 
lehetőséget, hogy a szakmámnál maradjak. Rendkívüli kihívást 
jelentett számomra Székelykeresztúron az árvaházi gyermekek 
nyelvi állapotának javítása. Talán az akkor magamra parancsolt 
lendület él bennem ma is. Akkor érzékeltem, hogy milyen sok 
szavunk jelenthet ajándékot, szeretetet, megbecsülést.

A versenyek szervezésével úgy éreztem, sikerül szakmailag 
is tovább képeznem magam. (Románt és főleg franciát kellett 
tanítanom Udvarhely környékén.) Az előtörténet 1983-ban 
kezdődött. A Székelyudvarhely melletti Bikafalván szervez-
tem az első nyelvi vetélkedőt (iskolai szinten), Szécsi Antal 
igazgató pártfogásával, tervezve annak nagyobb nyelvműve-
lő mozgalommá alakítását. A terv 1984-ben szinte sikerült a 
hivatalos (párt meg rendőri) szervek gáncsoskodása ellenére: 
Felsőboldogfalván már Székelyudvarhely és környéke számára 
összehozott, a Kőrösi Csoma Sándor születésének 200. évfor-
dulójához kapcsolt nyelvápoló rendezvényt sikerült összehozni. 
Sajnos utoljára a megyében, ahonnan gyakori, fokozódó zakla-
tásomat követően valósággal száműztek a Román Kommunis-
ta Párt meg titkosrendőrség, a hírhedt szeku illetékesei. A KAV 
kiindulópontja volt a nyelvművelés intézményes keretbe szerve-
ződésének majd kétszáz évvel az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság megalakulása és (sajnos) megszűnte után. A szerencsés 
folytatást én és a nyelvművelés ügye, Kovászna megyébe kerülé-
semet követően, főleg az akkori magyar szakos tanfelügyelőnek 
(Tulit Ilonának) köszönheti, aki hivatalos keret, módszertani 
körök álarca mögé bújtatva hagyta elindítani s kibontakoztatni 
a tiltottként fokozottan lelkes nyelvművelő mozgalmat, a leen-
dő AESZ csíráját. Húsz éve, 1991 decemberében olyasmi intéz-
ményes keretének megteremtését javasoltam, ami e keretek nél-
kül már évek óta működött, főleg a rendszeresen megszervezett 
nyelvi vetélkedők meg magyar irodalmi táborok révén. Ön-
kéntes közmunka által, és ráadásul jóformán illegalitásban, de 
mégis mozgalommá izmosodottan, megmozgatva elsősorban 
Háromszék magyar tanuló ifjúságát, bekapcsolva Kolozs, Har-
gita, Temes megyei érdeklődőket is olyan lelkes magyartanárok 
révén, mint például Tapodi Zsuzsa, Szekernyés Irén meg Antal 
Magda. Játékosan azt is meg lehetett tenni, amit hivatalosan, 
törvényesen nem, például helyneveink használatát magyarul. 

Nem lehetett az „átkosban” Tordát írni csak Turdát, de A Hét-
ben vezetett nyelvi-irodalmi játék rovatomba belophattam azért 
a magyar változatot megfejtésként egy képrejtvényre. Játékból 
még József Attila is lehettem egyszer például Magyarszováton, 
a Mezőségen, a pláne az, hogy a kisdiákok el is hitték a dolgot, 
pedig csupán annyi történt, hogy egy emlékező összeállításban 
én csak egyes szám első személyben szólaltam meg említett köl-
tőnket alakítva.

– A szakirodalom szerint kiemelkedő tudományos munkás-
ságot végez két nagy szakterületen is: a nyelvészeten belül a ko-
lozsvári nyelvészeti iskola által megalapozott névtani kutatások 
művelője, folytatója; a Péntek János kolozsvári professzor által ala-
pított iskola tagjaként pedig etnológusként két kutatási területnek 
szinte kizárólagos művelője mifelénk: a magyar nép égitest isme-
retét szintetizálta, illetve a magyar népi gombaismeretet foglalta 
össze több publikációban. Beszéljen, kérem, e három nagy kutatási 
területről, a köztük lévő összekötő kapcsokról...

– Szívesen beszélnék hosszasan a három területről, melyek 
esetemben nagyon össze tudtak kapcsolódni, de inkább csak 
jelzésszerűen teszem, nem kívánok visszaélni a hallgató, olvasó 
türelmével, mert tudom, hogy amit én szenvedélyesen teszek, 
amivel összenőttem, nem feltétlenül érdekel mást is. Lásd az 
én példámat, ugyanis tizenévesen gyalog és kerékpárral jár-
tam országunkat keresztül-kasul, de sehol nem vettem észre 
a gombákat, csak a szép, érdekes helyeket, sokat olvastam, de 
a könyvekben sem figyeltem fel rájuk, pedig nélkülük felven-
ne minket a szemét, nélkülük nincs kenyér, bor, sajt, sokféle 
gyógyszer, íz, hogy csak pár figyelmükre érdemesítő dolgot 
mondjak. Nem, mert nem érdekeltek még akkor. Az égites-
tekkel kapcsolatos hiedelmek, népi ismeretek témában sze-

rettem volna szakdolgozatot is írni, de mikor ateista kampány 
volt állandó jelleggel, nem jöhetett ez szóba, maradt később-
re, ebből doktoráltam, de akkor már odavoltam a gombákért, 
gombászásért is, mert több munkahelyemen szakemberek-
hez volt szerencsém, akiktől sokat tanultam e csodálatosnak 
megismert, számos felfedezésre módot adó világról. S amikor 
Székelyudvarhelyen néprajzi konferenciára előadásom témá-
jának egy falu népi gombaismeretének bemutatását választot-
tam, már alapoztam azt, ami aztán következett: az egész Kár-
pát-medencei magyar nyelvterületre kiterjedő etnomikológiai 
kutatást. Van immár gombászati alapismeretekről oklevelem 
is, soká kell még képeznem magam, de az együttműködés 
gombászokkal gyakran kisegített, ahogy az is, hogy néprajzi, 
névtani vonatkozásban rég otthonosan mozgok. Ausztráliai 
törzs szerint a gombák földre hullott égitestek, csillagok, il-
letve azok darabjaiból lettek, ősidők óta tudunk gomba alakú 
istenek imádatáról, gombakultuszról földünk majd minden 
kontinensén. A hívő és kétkedő ember gyakran játszó is, a já-
ték, a rejtvény nagyon komoly dolog, égi jelenségek, a világot 
átszövő gombavilág jócskán szolgál rejtéllyel, s mindnek része 
van életünk, hagyományaink alakulásában. 

Pár szót szólok a nevek világához való kötődésemről, mert a 
gombanevek, a csillagnevek révén például természetesen adódik 
a kutatási területeim kapcsolódása, de többről van szó esetem-
ben is, mint sokaknál: a név mindig is fontos volt és talán lesz is 

számunkra. Nem újság, hogy magyar nevük miatt többeknek 
szenvedniük kellett a román uralom beköszöntével. Kétségte-
lenül elsősorban neve miatt került fogságba egyik nagyapám, 
akinek szász volt apja, s hiába próbálkozott bizonyítani magyar-
ságát az orosz foglyul ejtőknek a háborúban részt nem vevő, vé-
gig építőként (kőművesmesterként) dolgozó férfi, aki zsidókkal 
ápolt ismeretsége miatt nagyon megjárhatta volna 1944-ben, 
de más zsidók máshol feljelentették nevéből kiindulva német-
ségét feltételezve, mert hogyne volna iróniája a sorsnak.

Szakdolgozatomnak helynévgyűjtést és annak feldolgozá-
sát választottam, nem állt módomban a néphiten belül meg-
maradni, meg aztán gondoltam – jól, mint kiderült később 
–, hogy valószínűleg elkerülök hazulról, hadd ismerjem meg 
előbb jól szűkebb szülőföldem, ezért írtam Aranyospolyán és 
Alsó- és Felsőszentmihály helyneveiről.

– Hol áll az erdélyi magyar tudományosság az Ön által mű-
velt szakterületeken például a román tudományos élettel vagy a 
magyar nyelvű tudományossággal való összehasonlításban?

– Az etnomikológia terén erdélyi kutatói csoportunk meg-
határozó, s nem csupán magyar, de világviszonylatban is. Sántha 
Tibor és az erdélyi származású, de Budapesten élő Kicsi Sándor 
András nevét hadd emeljem ki. Mi jelentetjük meg a világ egyet-
len etnomikológiai-mikológiai szaklapját (Moeszia, Pál-Fám 
Ferenccel szerkesztjük 2003-tól, részben angol nyelvű). Az első 
magyar etnomikológiai tanulmánykötetre nemzetközileg is fel-
figyeltek (Gomba és hagyomány, 2008) nemzetközi mikológiai 
konferencián is, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum-
ban szerveztük az első nemzetközi etnomikológiai konferenciát 
(2008-ban), a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bolyai 
János kutatói ösztöndíjasaként jártam össze a magyar nyelvterü-
let néprajzi tájait. Tavaly jelent meg egy tájegység (nagytáj) első 
monografikus etnomikológiai bemutatása. Frank Dugan ame-
rikai kutató tavalyi összegzése a témában kiemelt helyet és fon-
tosságot tulajdonít kutatásainknak. A Iaşi-ban székelő román 
mikológiai társasággal kezdettől jók a kapcsolataink, több kon-
ferenciájukon vettünk részt, angol nyelvű kiadványuk közölt 
is tőlem tanulmányokat. Első etnomikológiai tanulmányom a 
gomba felhasználásáról a magyar népi gyógyításban a francia 
mikológiai társaság szaklapjában jelent meg. Nemrég az MTA 
angol szaklapja, az Acta Ethnographica Hungarica is közölte 
etnoasztronómiai és etnomikológiai tanulmányom egyaránt. 
A Magyar Mikológiai Társaságnak (mellyel régóta gyümölcsö-
ző a kapcsolatunk) is tagja vagyok meg neten működő (francia 
irányítású) Mycologia Europeának is. Magyar etnomikológiai 
műhelyünk nemzetközileg is az egyik legnagyobb, legeredmé-
nyesebb, újabb tagjai Bagladi Orsolya és Berdán Zsuzsánna. De 
hogy az összehasonlításra legalább ez esetben kitérjek, mond-
hatni jobban áll a magyar mikológia és etnomikológia. Román 
részről a múlt században szintén volt komoly kezdeményezés, 
előbb a nagyszebeni Constantin Drăgulescu révén, aki Fogaras 
és Szeben környéki kutatásait más vidékekre is kiterjesztette 
később, etnobotanikával foglalkozva tért ki a gombákra is, 
összefoglaló írást közölt a Moesziában. Jóval kevesebb román 
mikológus foglalkozik nagygombákkal, mint magyar, s ez érvé-
nyes az etnomikológia vonatkozásában is. Sajnos román miko-
lógiai szaklap jó ideje nincs.

Erdélyi magyar névtani iskolánk központja most is Ko-
lozsvár. Szabó T. Attila helynévtörténeti adattárát a Magyar 
Névtani Társaság adja ki évek óta. A Magyar Névtani Dolgo-
zatok kötetei közül többnek szerzője erdélyi, a Névtani Értesí-
tő is számon tart bennünket, sokáig főképp Hajdú Mihály és 
társainak köszönhetően. Egyre inkább sikeresen bekapcsoló-
dik a magyar névtani kutatás a nemzetközi vérkeringésbe, a 
debreceni Hoffmann István és a budapesti Farkas Tamás és 
társaik tesznek ezért a legtöbbet. A magam részéről a hely-
neveink összegyűjtéséhez, feldolgozásához is hozzájárultam 
bár (főleg az elidegenedett helynév fogalmának, valamint a 
névélettani kutatásokban új szempontok bevezetésével), de 
elsősorban magyar népi csillagneveink, égitestneveink gyűj-
tése, tanulmányozása terén értem el többet (Égitest és nép-
hagyomány, 1999, Csillagok, csillagképek magyar népi nevei. 
Csillagokhoz fűződő néphagyomány, 2005). Utóbb említett 
munkáim a magyar néphit és természetismeret égitestekkel 
kapcsolatos kutatásában hoztak újat, összegeztek. Úttörőnek 
nevezhető a politikai viccek kutatása terén végzett munkás-
ságom, s ezzel áttértem a néprajzra, mely fellegvára főképp a 
kolozsvári néprajzi tanszék és a Kriza János Néprajzi Társaság 
számos kiadványával, kutatógárdájával. Méltán elismert ma-
gyar és nemzetközi viszonylatban is az erdélyi néprajzkutatás, 
melyet egyfelől a modern módszerek alkalmazása, az újítás 
jellemez, másfelől pedig a terepmunkára való fokozott oda-
figyelés, az adatgazdagság. Remélhetőleg az idegen nyelveken 
való közlés, a nemzetközi kapcsolatok építése terén is sikerül 
felzárkóznunk anyaországi kollégáinkhoz, és erre mutató jel 
egyre több van. De hadd ne mondjak többet megvalósítása-
inkról, mert jobb, ha ilyesmiről mások írnak, beszélnek, noha 
igyekszem tárgyilagos lenni. 
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Gombák és csillagok



Idéntől akár több százezer euró 
területalapú támogatástól is 
eleshetnek a legelőterületei-
ket megfelelő állatállománnyal 
lefedni képtelen közbirtokossá
gok. A tegnap lezárult fórumso-
rozaton a helyzet megoldását 
keresték a kifizetési ügynökség 
és a Hargita megyei közbirto-
kosságok vezetői.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A legelőtulajdonos köz-
birtokosságokat is gaz-
dálkodásra kényszerítik 

az idei területalapú támogatási 
feltételek. A legelők ugyanis 
csak akkor számítanak művelt, 
azaz támogatható területeknek, 
ha megfelelő állatlétszámmal is 
le vannak fedve. Ezt nagyon ko-
molyan kell venniük a Hargita 
megyében működő közbirto-
kosságoknak, ha nem akarnak 
az eddigi több százezer eurós 
területalapú támogatási bevéte-
lektől elesni – szögezte le tegnap 
lapunknak Haschi András Péter, 
a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) ügyvezetője 
igazgatója.

A szakember ezért a napokban 
a megye különböző térségeben 
találkozók keretében igyekezett 
minél több közbirtokossági veze-
tővel egyeztetni, és tájékoztatni 
őket a 2012-es esztendőre kérhe-
tő SAPS-pénzek körül kialakult 
helyzetről. A találkozósorozat 
hétfőn a Gyergyói-medencei, 
kedden az Udvarhely, majd a 
Székelykeresztúr térségi, szerdán 
a felcsíki, tegnap pedig az alcsíki 
közbirtokossági vezetőkkel foly-
tatott fórumokkal zárult. „Akár-
csak a bankok a legnagyobb 
ügyfeleiket, úgy a megyei APIA 
szintjén mi is kiemelt partnerek-
ként kezeljük a velünk kapcsolat-
ban álló közbirtokosságokat. A 
területalapú támogatásból Har-
gita megyébe érkező 46 millió 
euró negyedét, bő 10 millió eu-
rót ugyanis mintegy 120 közbir-
tokosság számlájára folyósítjuk. 
Olyan egyesület is van, amely 

éves szinten 450 ezer euró SAPS-
támogatást kap. A legelők támo-
gatásának állatállománnyal való 
lefedési feltétele viszont szintén 
mindenkit érzékenyen érint. A 
Hargita megyei közbirtokosság-
ok nagy többségének ugyanis 
csak legelői vannak, állatai nem. 
Erre a problémára kerestük a le-
hetséges megoldásokat” – ma-
gyarázta Haschi.

A megyei kifizetési ügy-
nökség vezetője a fórumok 
tapasztalatait összegezve leg-
kézenfekvőbb megoldásnak a 
közbirtokossági farmok létreho-
zását nevezte meg. Példaként a 
zetelaki közbirtokosságot emlí-
tette, amely a tavalyi befektetés 
nyomán mára jelentős hússzar-
vasmarha-állományt – ponto-
sabban hatvanfős szürkemarha-
csordát – tud felmutatni. Terve-
ikben ugyanakkor idénre már az 
állomány száz-százhúsz darabra 
való szaporítása szerepel. Hoz-
zátette, a közbirtokossági lege-
lőterületek lefedése az egyesü-
leti tagok juh- és szarvasmarha-
állományával is megoldható, ám 
a külsősökkel kötött legeltetési 
szerződést az APIA nem fogad-
hatja el legelőgazdálkodásként. 
Az alternatív megoldások sorát 
a szakember a homoródalmási 
közbirtokosság példájával foly-
tatta, amely a legelőterületeik 
jelentős részét helyi, húsz-har-
minc tehenes gazdálkodóknak 
adták bérbe. „A legelőterületek 
egy részét igenis bérbe lehet adni 
a gazdáknak. A gazda legelteti, ő 
tartja rendben, de ő is kéri rá a 
területalapú támogatást. Almá-
son például a területre kérhető 
mindenkori támogatás feléért 
adja bérbe legelői egy részét a 
közbirtokosság. Ha a területre 
agrár-környezetgazdálkodást is 
vállaltak, akkor az hektáronként 
390 eurós támogatást jelent. Így 
a gazda és a közbirtokosság egy-
aránt jól jár, a támogatás pedig 
nem vész el. A feltételek betar-
tása ez esetben viszont a lege-
lőt bérbe vevő és a támogatást 
igénylő gazdára hárul” – fejtette 
ki Haschi.
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Közösen KerestéK A megoldást

Állattól függ 
a legelőpénz

hirDetések

második állomásához érkezett 
tegnap a tavaly novemberben, 
a városközpontban megvert fia-
talok ügyében indított bírósági 
per, melyben – mint ismeretes 
– három vádlott és három sér-
tett fél a főszereplő. 

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

Közel egy hónappal ezelőtt, 
február kilencedikén ke-
rült sor az első tárgya-

lásra. Ekkor Ramona Malaiesiu 
bírónő március elsejéig adott időt 
a három, Márton Áron téri bán-
talmazónak, hogy védőügyvédet 
fogadjanak. Időközben a kiskorú 
vádlottnál a városi bíróságon mű-
ködő Pártfogó Felügyelői Szol-
gálatnak környezettanulmányt 
kellett készítenie. Ez családláto-
gatást, beszélgetések sorozatát 
jelentette, mely során azt vizs-
gálták, a vádlott kiskorú milyen 
környezetben, milyen családban 

él, vannak-e szociális problémái, 
illetve érhetik-e negatív környeze-
ti hatások – a tanulmány részletei 
nem nyilvánosak. 

Szállasy Mária Magdolna, a 
székelyudvarhelyi bíróság szóvi-
vője lapunkkal tudatta, tegnap a 
bírónő kihallgatta a vádlottakat, 
mindhárman jelen voltak, sőt ez-
úttal ügyvéddel érkeztek, illetve, 
mint megtudtuk, a sértettek ügy-
védje is jelen volt a tárgyaláson.

– Április ötödikén a tanúk 
meghallgatásával folytatódik a 
per – ismertette Szállasy Mária 
Magdolna, aki azt is hozzátette, 
megérti a média kiemelt érdek-
lődését ezen per iránt, ám nekik 
ez csak egy a sok közül, sőt, mint 
említette, ennél sokkal súlyosabb, 
komolyabb eseteik is vannak, 
melyek viszont kevésbé kerülnek 
előtérbe. 

Az ominózus per kapcsán 
azt is említettük, hogy a három 
bántalmazott fiatal egy hónap-

pal ezelőtt polgári követelésekkel 
is előrukkolt: anyagi és erkölcsi 
kártérítést, fájdalomdíjat kérnek 
ütlegelőiktől. Tegnap a bíróság 
átadta a vádlottak ügyvédjének 
ezen követeléslistát, melynek 
sorsa a per végkifejletétől függ: a 
szokásjog szerint, ha a vádlottakat 
felmentik, a sértettek is elesnek a 
fájdalomdíjtól. 

áprIlIsbAn folytAtódIK A bántAlmAzottAK pere

Meghallgatták a bíróságon a novemberi 
verekedés vádlottait

 
A kiskorú vádlottnál a 
városi bíróságon műkö-
dő Pártfogó Felügyelői 
Szolgálatnak környezet-
tanulmányt kellett készí-
tenie. Ez családlátogatást, 
beszélgetések sorozatát 
jelentette, mely során azt 
vizsgálták, a vádlott kis-
korú milyen környezet-
ben, milyen családban él.

Csíkszeredai közbirtokossági fórum: módot keresnek a továbblépésre fotó: domján levente
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Sport

Tucker (14) volt a legeredményesebb csíki Vásárhelyen Fotó: Balázs árpád / archív 
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A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:
 földmunkálati gépkezelő   elárusító
 személyi   asszisztens   pék-cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő    autószerelő
 szakács     kőműves
 mészáros     pincér
 ács-asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő   láncfűrészkezelő

      

Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.
Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr : 0755–206330;
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgákat hirdet 
köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre a:

Fejlesztési igazgatóságán 
Tanácsos, I. osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával; 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
54-es szakaszának előírásai;
 minimum 9 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

Programok és vidékfejlesztési  igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával; 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 
törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 9 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. március 14., 10 óra (írásbeli) és 
2012. március 16. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos Közlöny III. ré-
szében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bő-
vebb felvilágosítást Hargita Megyei Tanácsa Menedzsment Vezérigazga-
tóságának humánerőforrás-részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es 
iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A csíkszeredai MIX Kft. 
versenyvizsgát hirdet a következő csíkszeredai állások betöltésére:

VILLAMOSMÉRNÖK – 
KARBANTARTÁS KOORDINÁTOR

ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK – 
KARBANTARTÁS KOORDINÁTOR

A következő feltételeknek megfelelő jelöltek jelentkezését várjuk:
 szakirányú egyetemi diploma akkreditált romániai egyetemről;
 minimum 10 év szakirányú tapasztalat az elmúlt 20 évben;
 a román és magyar nyelv tökéletes ismerete;
 Microsoft Excel és Word haladó szintű ismerete;
 büntetlen előélet;
 B kategóriájú gépkocsivezetői jogosítvány.

Előnyt jelent:
 csíkszeredai lakhely;
 főgépész- vagy karbantartás-vezetői tapasztalat;
 tervezői tapasztalat.

Minden jelentkezést bizalmasan kezelünk.
Bővebb információ és jelentkezés a cég székhelyén:
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 17. szám, első emelet.
Telefon, fax: 0266–310100, vagy office@mixsrl.ro.

CHAMpION VISSzATéRT, dE NEM VOLT ELéG

Elfáradt a KK Marosvásárhelyen
Pótolták szerda este a román 
kosárlabda-bajnokság 20. for-
dulójából elhalasztott Maros-
vásárhelyi KK – Csíkszeredai KK 
összecsapást. A favorit hazaiak 
jóval nehezebben szerezték 
meg a győzelmet, mint aho-
gyan arra számítani lehetett. 
A hárompontosdobások dön-
tötték el a találkozó sorsát, to-
vábbá kiütközött a cserepadok 
közti hosszúság.

Újabb vereséget szenvedett 
a Csíkszeredai KK férfi-
kosárlabdacsapata szerda 

késő este Marosvásárhelyen, ahol 
pótolták a 20. fordulóból elhalasz-
tott mérkőzést. A Lászlófy Botond 
által felkészített gárda az utolsó per-
cekig jól tartotta magát, ám a végé-
re a frissebb hazai gárda behúzta a 
győzelmet. A vendéglátóknál a 11 
nevezett játékosból tízen léptek pá-
lyára, míg a túloldalon hét játékos 
kapott játékidőt, akik közül Dies és 
Jakab végigjátszotta a találkozót. A 
két fél közötti különbséget a triplák 
hatékonysága, a támadó lepattanók 

begyűjtése, továbbá a cserepadok 
közti hosszúság döntötte el.

Eredmény: Marosvásárhelyi KK 
– Csíkszeredai KK 95:83 (24:14, 
21:25, 21:24, 29:20). Pontszer-
zők: Dumitru 16 (3 x 3), Watson 
14 (2 x 3), Forte 14, Cooley 13  
(3 x 3), Stănescu 12, Pekovics 12 
(2 x 3), Aliakseyeu 10, Lăpuşte 4, 
illetve Tucker 29 (2 x 3), Cham-
pion 16 (1 x 3), Dies 15, Long 12 
(2 x 3), Jakab 11.

Jön a Ploieşti
Nincs megállás a bajnokságban. 

A Csíkszeredai KK holnap 18 órától 
hazai pályán, a helyi sportcsarnok-
ban újabb neves ellenféllel küzdhet 
meg, éspedig a CSU Ploieşti-tel. 
Az utóbbi együttes rosszul kezdte 
az idényt, ám mostanra kilábalt a 
hullámvölgyből és öt mérkőzés óta 
veretlen. Többek közt a Nagyvárad 
és a Medgyes skalpját is begyűjtöt-
ték ez idő alatt.

közepes színvonalú meccset játszottak a románok Uruguayjal. igazságos a döntetlen

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKőZÉSEK

Román és magyar döntetlen
hazai pályán

Mind a magyar, mind a román 
labdarúgó-válogatott 1–1-es 
döntetlent játszott szerda este 
a Bulgária, illetve Uruguay vá-
logatottjai elleni felkészülési 
mérkőzésen. A magyarok po-
csékul, míg a románok hellyel-
közzel jól játszottak.

Döntetlennel kezdte a 
2012-es esztendőt a ma-
gyar labdarúgó-váloga-

tott: Egervári Sándor szövetségi 
kapitány csapata szerdán 1–1-et 
játszott Bulgáriával a Győrben 
rendezett barátságos mérkőzé-
sen. A magyarok gólját a 42. perc-
ben a Mainz futballistája, Szalai 
Ádám szerezte, aki 2010 novem-
bere után tért vissza a nemzeti 
együttesbe, térdszalagszakadását 
követően. A vendégek Valerij 
Bozsinov révén a 86. percben 
egyenlítettek. A vendégek a má-
sodik félidő képe alapján a győ-
zelmet is megszerezhették volna, 
de több alkalommal is ajtó-ablak 
helyzetben hibáztak, vagy épp 
Bogdán hárított bravúrral.

A magyarok immár 37 év és 
öt találkozó óta nem tudták le-
győzni Bulgáriát. A csereként be-
állt Király Gábor 86. alkalommal 
ölthette magára a címeres mezt, 
ezzel a kapusok rangsorában utol-
érte a rekorder Grosics Gyulát, az 
Aranycsapat legendás játékosát. 
A magyar válogatott legközelebb 
június elsején, Csehországban lép 
pályára, szintén barátságos mér-
kőzésen, majd három nappal ké-

sőbb Írországot fogadja.
A román válogatott hamar 

hátrányba került a világbajnoki 
bronzérmes Uruguayjal szemben. 
A Napolit erősítő Cavani már a 3. 
percben betalált. A folytatásban 
mindkét oldalon akadtak ordító 
helyzetek, ám azok kimaradtak. A 
fordulást követően a csereként be-
állt Bogdan Stancu megtörte a jeget 
és megszerezte a román válogatott 
egyenlítő találatát. Az eredmény 
az elkövetkező percekben nem vál-
tozott. A mérkőzés krónikájához 
hozzátartozik, hogy Kassai Viktor 
játékvezető nem adott meg egy sza-
bályos tizenegyest a vendégeknek.

Szerda esti fontosabb mér-
kőzések: Magyarország – Bul-
gária 1–1 /Szalai (42.), illetve 
Bozsinov (86.)/, Románia – 

Uruguay /Stancu (50.), illetve 
Cavani (3.)/, Izrael – Ukrajna 
2–3, Montenegró – Izland 2–1, 
Tunézia – Peru 1–1, Dél-Afrika 
– Szenegál 0–0, Törökország – 
Szlovákia 1–2, Dánia – Oroszor-
szág 0–2, Ausztria – Finnország 
3–1, Horvátország – Svédország 
1–3, Görögország – Belgium 
1–1, Svájc – Argentína 1–3, Né-
metország – Franciaország 1–2, 
Olaszország – Egyesült Államok 
0–1, Észak-Írország – Norvégia 
0–3, Lengyelország – Portugá-
lia 0–0, Írország – Csehország 
1–1, Szlovénia – Skócia 1–1, 
Wales – Costa Rica 0–1, Anglia 
– Hollandia 2–3, Spanyolország 
– Venezuela 5–0, Mexikó – Ko-
lumbia 0–2, El Salvador – Észt-
ország 0–2.



lakás
KIADÓ Csíkszeredában, a Hargita 

utcában földszinti, 2 szobás lakás üz
lethelyiségnek átalakítva, irodának is 
megfelel. Telefon: 0744–763503.

Lakótársat KERESEK külön bejára
tú szobába. Telefon: 0744–870502.

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb
házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a csíkszeredai törvényszék 
közelében. Irányár: 42 000 euró. Tele
fon: 0726–288418. (21404)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, I. 
emeleti, ultraközponti lakás Csíksze
redában termopán ablakokkal, remek 
beosztással. Telefon: 0728–896224. 
(21410)

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Rá
kóczi úton található 2 szobás, III. eme
leti, felújított, saját hőközponttal, ter
mo pán ablakokkal, tároló helyi ség gel 
rendelkező, csendes környezetben lévő 
tömb házlakás. Telefon: 0740–819686. 

ELADÓ Bikfalván ház. Részletre is 
fizethető. Telefon: 0722–477601.

ELADÓ Csíkszeredában 3 szobás, 
III. emeleti lakás a Müller László ut
cában. Telefon: 0744–695538, 0728–
289743. 

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá
lyú, földszinti garzonlakás a Kalász 
negyedben. Ár: 50 000 lej. Telefon: 
0741–419189. (21357)

ELADÓ jó állapotban lévő, köz
ponti fekvésű tömbházlakás 2 szobá
val, manzárdszobával és pincével. Te
lefon: 0742–294650, 0745–167127. 
(21206)

ELADÓK vagy ELCSERÉLHETŐK 
társasházban minigarzonok és kétszo
bás lakrész (megfelel panziónak is), 
megegyezés alapján. Telefon: 0754–
494235. (21334)

ELADÓ vagy KIADÓ Csicsóban, 
az állomással szemben vállalkozásra 
alkalmas, sok szobás ingatlan nagy 
területtel. Telefon: 0266–321467. 
(21074)

ELADÓ Csíkszépvízen, a gyimesi 
úton felújított ház nagy területtel. Tele
fon: 0266–321467. (21074)

telek
VÁSÁROLNÉK 5 hektár vagy en

nél nagyobb legelőt/kaszalót, rende
zett iratokkal, Hargita megyében.Tele
fon: 0721–895895.

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Yamaha 

R1es sportmotor kifogástalan állapot
ban. Telefon: 0731–357066. (21396)

ELADÓ egy 2007es és 2008as 
évjáratú Ford Transit haszongépjármű. 
Telefon: 0756–156684.

ELADÓ 2001es évjáratú, metál
szürke Opel Zafira 1.6, Euro 4es, karc 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, központi zár, elekt
romos ablakok, 8 légzsák, bord com
puter, eredeti kmben. Ára: 3850 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421. 
(21383)

ELADÓ Tusnádon 2001es évjáratú 
Peugeot Partner 2.0 HDi motorral, öt 
személyes, rendezett iratokkal, 2007
ben beíratva, egy gazdától, új téli gu
mikkal, fullextrás, szép, rozsdamentes, 
megkímélt állapotban, frissen cserélt 
vezérléssel, 5 literes fogyasztással. 
Ára: 2850 euró. CSERE is érdekel. Te
lefon: 0755–889507, 0730–206539, 
0266–334188. (21409)

VÁSÁROLOK 2005–2006os évjára
tú 4 x 4es, ötszemélyes papucs Daciát. 
Telefon: 0745–661870, 0745–661870. 

ELADÓ 1996os évjáratú Lada Ni
va 4 x 4es, beíratva, jó állapotban. 
Telefon: 0745–199423. (21388)

ELADÓ 2002es évjáratú Ford Fies
ta, benzines, metálzöld színben. Irányár: 
2600 euró. Telefon: 0722–381408. 

VÁSÁROLOK roncsautó prog ram ba 
való öreg autót, teljes ügyintézést vál
lalok, helyben fizetek. Telefon: 0753–
092433. (21335)

vegyes
TANFOLYAM ÁLLATORVOSOKNAK! 

Betekintés az állatorvosi homeopá
tiába. Időpont: 2012. március 24., 
szombat. Helyszín: Csillagmotel, Csík
szereda, Brassói út 113. A program 
időtartama: 9–17 óra között. Jelent
kezés emailben és telefonon. Email:  
homeopatieveterinara@gmail.com. 
Telefon: Ferencz Kinga (Csillagmotel) 
0722–607062. Szervező: dr. Jakab Fe
renc: +36–30–9371906.

ELADÓ Székelyudvarhelyen le
bontott csempekályha, 60 x 70 x 200 
cm. Irányár 400 lej. Telefon: 0751–
289695. 

ELADÓK házilag gyártott faipari ma
rógép, körfűrész, 600as gyalutengely, 
szalagfűrész, posztó (filc), bontásból 
ajtókablakok. Telefon: 0722–477601.

ELADÓ fémmegmunkáló gépcso
port: gyalugép: SN–425c; marógép: 
FUS–22; oszlopos fúrógép: 4 CON/
MORSE; eszterga: SN–321/1500 (5 
kWos motorral); eszterga: SNA–
560/1000 (7 kWos motorral); kicsi 
köszörű; vasvágógép; munkapad 80as 
és 120as satukkal, valamint a gépek
hez tartozó alkatrészek, felszerelések és 
szerszámok. Telefon: 0730–118701.

ELADÓ Csíkszeredában jó minő
ségű, nyers, ha so gatott tűzifa ház
hoz szállítva 125–130 lej/m, vagy 
500–520 lej/öl. A száraz megegyezés 
szerinti ár ban van. Érdeklődni lehet a 
0757–249143as telefonszámon.

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

állás

Tehenek mellé állatgondozókat 
KERESEK. Előnyben család. Telefon: 
0751–045601. (21400)

Dupla állampolgársággal (ro
mán–magyar) rendelkező szemé
lyeket KERESÜNK mezőgazdasági 
munkára Hollandiába. Telefon: 
0746–937160. (21413)

szolgáltatás
Rendezvények teljes körű ellátását 

VÁLLALOM, beleértve a szállást 20–
25 személyig (születésnap, névnap, el
ső áldozás, konfirmálás, kicsengetés) 
családias, panorámás környezetben. 
Telefon: 0746–307229, 0745–345963. 
(21415)

Rendelje meg időben húsvéti 
sonkáját. Ezenkívül friss mangalica
termékek ELADÓK: angolszalonna, 
császárszalonna, füstölt szalonna, 
házikolbász és csülök. Érdeklődni és 
rendelni a 0744–519433as telefon
számon lehet.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHARhoz! 2 éves periodikus ka
zánellenőrzés, valamint működtetési 
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték 
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhe
tőségeink: INSTHAR Rt., Márton 
Áron u. 21. szám, Csík szereda. Te
lefon: 0266–371785, 0745–380499. 
(21217)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás
sal, minden színben, 14 év tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(21356)

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi
szeripari gépek, haszongépjármű
vek (teherautók), kishaszongépjár
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es
te: 0266–312312.

megemlékezés

„Mi szeressük őt, mert ő előbb szere
tett minket.”

(I. János 4: 19.)

Emlékezünk és emlékeztetjük azo
kat, akik ismerték a felsősófalvi

id. KOVÁCS MÓZEST
(Ész),

aki 20 éve,

KOVÁCS JULIANNÁT,
aki 16 éve és

KOVÁCS (MOLNÁR) AMÁLIÁT,

aki 35 éve távozott el szerettei köré
ből. Emléküket őrzik gyermekeik csa
ládjukkal együtt.

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafönt örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 2ra,

LÁZÁR ALBERT

halálának első évfordulóján. Az en
gesztelő szentmise 2012. március 
5én 18 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – Csík
szereda. (21403)

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
március 3ra,

PÉTER TIBORNÉ
Bilibók Felícia

halálának 4. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei – Csíkszereda. (21403)

elhalálozás

Hirdetések

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

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, rokon és jó 
szomszéd,

özv. VÁTA ZOLTÁNNÉ
Bartis Magdolna

(anyja)

életének 78., özvegységének 29. 
évében, 2012. február 29-én 15 
órakor rövid szenvedés után csen-
desen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait március 3-án 
15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkcsobotfalvi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Áldott 
legyen emléked, mely szívünkben 
örökké élni fog. Pihenésed legyen 
csendes! A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, ro-
kon és jó szomszéd,

MAKÓ BÉLA

szerető szíve életének 58. évé-
ben, 2012. február 29-én meg-
szűnt dobogni. Temetése március 
2-án 14 órakor lesz a csíkzsögödi 
temető ravatalozójából. Nyu-
galma legyen csendes, emléke 
áldott! Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
A gyászoló család.

Harminc esztendeje, 
1982. március 2án Isten 
akaratával megbékélve 
eltávozott közülünk

dr. NAGY ANDRÁS
(1905–1982)

főorvos, az első csíki szülészet (1938  
– Csíksomlyó, 1942 – Csíkszereda) 
meg alapítója, a Megyei Egészségügyi 
Ne velési Szolgálat létrehozója, szak és 
emlékiratíró, a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Teológia tanára, Mailáth 
és Vorbuchner püspökeink orvosa, a 
diktatúra idején kör és üzemi orvos 
Csíkszentkirályon, öt gyermekének és 
kilenc unokájának példaképe, Csík és a 
székelység hűséges fia. Ameddig tehet
te, küzdött és felemelte szavát a fakadó 
életek megszakítása ellen, amely amel
lett, hogy vétek az isteni törvények ellen, 
népünk fennmaradását is végveszélybe 
sodorja. Akiket a világra segített vagy 
gyógyított, akik ismerték és tisztelték, 
mondjanak el érte egy fohászt az Úr 
Jézushoz és az Ő Anyjához, Máriához. 
Ma 13 órakor utódai és a városi önkor
mányzat képviselője koszorút helyeznek 
el a szülőhelyét megjelölő emléktáblánál 
(Csíkszereda, Petőfi utca 59. szám).
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A Hargita Megyei 
Sürgősségi Korház 
versenyvizsgát hirdet 

a 2010/497-es kormányhatározat 
előírásainak megfelelően 

a következő üres állás 
betöltésére: 

1. BETEGSZÁLLÍTÓ  
(meghatározott időre) 

a pszichiátriára.
A jelentkezési iratcsomót a 

hirdetés megjelenésétől számított 
10 napon belül kell benyújtani a 
2010/497-es határozat követel-
ményeinek megfelelően.

A jelentkező személyeknek 
a 2010/497-es határozat általá-
nos követelményeinek kell eleget 
tenniük.

A versenyvizsgára 2012. már-
cius 22-én 10 órakor kerül sor az 
intézmény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–324193/109-es 
telefonszámon kapható.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro



A tavalyi ezüstérmes a múlt 
idény harmadik helyezettjét fo-
gadja a férfi-kézilabdabajnokság 
18. fordulójában ma 19 órától, 
vagyis a Székelyudvarhelyi KC 
a CSU Suceavát. Az SZKC-nak 
nagyon fontos minden pont, ha 
az idény előtt megfogalmazott 
célokat teljesíteni szeretnék.

Jól ismerik egymást a Szé
kelyudvarhelyi KC és a CSU 
Suceava férfikézilabdacsapa

tai, hiszen a hivatalos találkozó
kon kívül rendre összemérték ere
jüket a felkészülési időszakokban 
is. A CSU Suceava ellen az őszi 
idényben az utolsó másodpercek
ben szerzett találattal döntetlenre 
mentette a meccset az SZKC. Az 
udvarhelyi gárda hazai mutatói a 
mai ellenlábassal szemben igen 
jók: az elmúlt négy idényben egy 
kivételével győzedelmeskedtek a 
CSU Suceava ellen. Az is igaz, 
hogy eddig nem igazán termett 
sok babér idegenben.

A tavalyi ezüstérmes, illet
ve a bronzérmes csatája ezúttal 
is a dobogós helyekért szól. A 
Suceava jelenleg három ponttal 

vezet az SZKC előtt a tábláza
ton. A párharcot ma 19 órától a 
székelyudvarhleyi sportcsarnok
ban rendezik, belépőt a meccsre 

elővételben a Merkúr áruház lot
tózójában lehet vásárolni. A hely
színen a jegypénztár egy órával a 
kezdő sípszó előtt nyit.
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hirdetések

Sport

Kemény mérkőzésre van kilátás ma estére fotó: balázs attila / archív

Belépőt nyertek

Lapunk játékával négy belépőt lehetett nyerni a ma esti SZKC–Suceava
mérkőzésre. A nyertesek a belépőket a székelyudvarhelyi sportcsarnok 
jegypénztáránál vehetik át személyi igazolványuk felmutatásával.

Íme a győztesek: Sándor István, Pál Ernő, Mészáros Réka, Mé
száros Zsuzsa.

Márciuska-kupa
Székelykeresztúron

DobogóS helyeZéSért megy A hArC

Fontos mérkőzés előtt az SZKC

Székelykeresztúr ad otthont a 
Román Labdarúgószövetség 
és a Szentegyházi Vasas által 

szervezett kétnapos Márciuska
kupának, amelyen három felnőtt 
női csapat és hat U15ös lány ifjúsági 
gárda lép pályára, többek között a 
rendező Vasas együttesei is. Az ifjú
ságiaknál – Vasas, Marosvásárhelyi 
FCM, Kolozsvári Olimpia, Ale
xandria, Nagybánya, Torda – min
denki játszik mindenkivel, míg a 
nagyoknál – Vasas, Marosvásárhely 
és Brazi – mindenki kétszer játszik 
mindenkivel. Az esemény vasárnap 
15 órától zárul a díjátadó ünnepség
gel. A találkozókat a helyi sportcsar
nokban rendezik.

A tervezett műsor: holnap: fel-
nőttek: Szentegyházi Vasas – Ma

rosvásárhelyi FCM (13), Marosvá
sárhely – CS Brazi (15.30), Vasas – 
Brazi (18); U15: Tordai Sport Line 
– Marosvásárhelyi FCM (13.45), 
Szentegyházi Vasas – Kolozsvári 
Olimpia (14.20), Alexandria – 
Nagybányai Independenţa (14.55), 
Torda – Vasas (16.15), Kolozsvár – 
Nagybánya (16.50), Vásárhely – Ale
xandria (17.25), Torda – Nagybánya 
(18.45), Vásárhely – Vasas (19.20), 
Kolozsvár – Alexandria (19.55); va-
sárnap: felnőttek: Brazi – Vásárhely 
(9), Vasas – Brazi (11.30), Vasas – 
Vásárhely (14); U15: Nagybánya – 
Vásárhely (9.45), Vasas – Alexandria 
(10.20), Torda – Kolozsvár (10.55), 
Nagybánya – Vasas (12.15), Ko
lozsvár – Vásárhely (12.50), Torda 
– Alexandria (13.25).

Hétvégi sport
labdarúgás
Liga I., 19. forduló: ma: Bras

só – Pandurii (18, Digi Sport), CFR 
– Vásárhely (20.30, Digi); holnap: 
Szeben – Astra (15, Digi Sport), Ra
pid – Kolozsvári U (18, Digi Sport), 
Dinamo – Medgyes (20.20, Antena 
1); vasárnap: Petrolul – Vaslui 
(19.30), Mioveni – Steaua (21.30, 
Digi Sport); hétfő: Ceahlăul – Spor
tul (19, Docle Sport), Chiajna – 
Galac (20.30, Digi Sport).

OTP Bank Liga, 18. forduló: 
ma: Vasas – Honvéd (19); holnap: 
ZTE – Pécs (16), Videoton – Ka
posvár (16), UTE – Siófok (17), 
Pápa – Paks (18), FTC – Debrecen 
(18.30); vasárnap: Kecskemét – Di
ósgyőr (17), Haladás – Győr (19).

Jégkorong
Román bajnokság, selejtező-

kör: ma: Steaua – Brassó (19.30, 
Digi Sport); szombat: Galac – 
Gyergyószentmiklósi Progym (20); 
vasárnap: Dunărea – Progym (11), 
Brassó – Steaua (19).

biatlon
Világbajnokság: holnap: női 

sprint, 7,5 km (16.30); vasárnap: 
női üldözőverseny, 10 km (17).

Autóverseny
Hókupával díjazott amatő

rök számára szervez havas talajon 
autóversenyt holnap 12 órától a 
csíkszeredai Athletic 2006 HR 
Auto Club a csíkszeredai Nagy
mező utca és a városi szeméttelep 
között kialakított pályán. Bene
vezni a helyszínen a viadal napján 
11 órától lehet, bővebb informá
ciókért a 0740–455010es tele
fonszámon lehet érdeklődni.

Löke a legjobb

A nőknél a győri Heidi Lö
két, a férfiaknál a dán Mik
kel Hansent választották 

meg 2011 legjobb játékosának a 
Nemzetközi Kézilabdaszövetség
nél. A nemzetközi szövetség 1988 
óta választja meg az év legjobb ké
zilabdázóját, a hölgyeknél Löke a 
harmadik norvég, aki a legutóbbi 
öt évben diadalmaskodott, össze
sen pedig már az ötödik. Hansen 
az első dán férfi, aki elnyerte a díjat, 
amelyet a szurkolók, a média képvi
selői és az IHF szakértői szavazatai 
alapján ítélnek oda.



Napról napra
szabadidő

programajánló

Könyvbemutató
A székelyudvarhelyi Gondűző étterem 

pincéjében mutatják be ma este nyolc órá-
tól Csíki Sándor, nyárádszeredai krónikás 
legújabb kötetét, amely a Lármafák székely 
ormokon címet adta a szerző. A szerző be-
vallott célja az, hogy az írás csekély eszkö-
zeivel felébressze a székely öntudatot.

Táncelőadás
Az Udvarhely Táncműhely legújabb 

kísérleti előadása, a Záp-hiányok című 
táncelőadás bemutatóját vasárnap este hét 
órától tekinthetik meg az érdeklődők a 
Mokka kávéházban. A darabot az alkotók 
és egyben előadók, Györfi Csaba és Gáll 
Kata, Esterházy Péter Egy nő című műve 
nyomán készítették.

Népdalvetélkedő
Holnap reggel tizennegyedszer gyűl-

nek össze Szentegyházasfaluban Homoród 
mente dalosai a Gábor Áron Művelődési 
Házban megméretni tudásukat. 

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): ma és holnap este 
hat órakor a Cápák éjszakája című filmet 
vetítik 3D-ben. Vasárnap délelőtt tizenegy 
órától a legkisebbekre koncentrálnak, akik 
a Gru című rajzfilmet tekinthetik meg. Va-
sárnap este hat órától egy premierrel ked-
veskednek a filmkedvelőknek, ugyanis a 
Testcsere című filmet vetítik.

Bulikörkép
A G. Music Pubban ma este kilenc 

órától Tóth Árpi-buli lesz, holnap este 
pedig ugyanebben az időpontban ugyan-
itt tavaszváró bulit rendeznek, Dolga 
Zsolt szolgáltatja a talpalávalót. A G. 
Caféban holnap este a vendégek megta-
pasztalhatják az ír kocsmák hangulatát, 
ugyanis hagyományos ír kocsmadalokkal 
szórakoztat a sepsiszentgyörgyi Selfish 
Murphy együttes. Szintén holnap este a 
Jungle Clubban DJ Barneey lesz a hangu-
latgazda, a partin este tíz és éjfél között 
akcióval várják a vendégeket. A rockzene 
kedvelőit sem hanyagolják el a hétvégén, 
a Thunder Rock Clubban két németor-
szági együttes is fellép, a The Tazmanian 
Devil és a Fancy Dolls.
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Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
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Péntek
Az év 62. napja, az esztendő végéig hátra-

lévő napok száma 304. Napnyugta ma 18.04-
kor, napkelte holnap 6.53-kor. 

Isten éltesse 
Ma Lujza és Magor, holnap Kornélia, 

vasárnap pedig Kázmér nevű olvasóinkat kö-
szöntjük, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A Lujza a francia Louise magyarosított 

formája. A Magor magyar eredetű név, je-
lentése ismeretlen. A latin eredetű Kornélia 
jelentése somfa, szarv, míg a lengyel eredetű 
Kazimír magyarosabb alakjaként önállósult 
Kázmér jelentése békealapító.

Március 2-án született
1817. Arany János költő 
1889. Bor Pál festő, grafikus, szobrász 
1945. ifj. Sánta Ferenc Kossuth- és Liszt 

Ferenc-díjas hegedűművész, prímás 

Március 2-án halt meg 
1791. John Wesley angol teológus, a me-

todista egyház alapítója 
1835. I. Ferenc magyar király, német–ró-

mai és osztrák császár 

helytörténeti évforduló

Március 2.
275 éve halt meg Kolozsváron Udvar-

helyi Tölcséres Mihály református egyházi 
író. Székelyudvarhelyen született 1670-
ben, a Református Kollégiumban tanult

Március 3.
180 éve hunyt el Székelyudvarhelyen 

Szigethi Gyula Mihály helytörténeti író 
és drámaíró. Marosvásárhelyen született 
1759-ben, 1796-tól huszonhat éven át a 
katolikus gimnázium tanára volt. A székely 
anyavárossal kapcsolatos több önálló mun-
kája jelent meg. A Tudományos Könyvtár 
harminchét kéziratát őrzi.

Március 4.
105 éve született Lövétén Ladó Lajos. 

Alkalmi munkásként tevékenykedett. Kicsi 
erdőőr feljegyzései című írását Tamási Áron 
ajánlotta be az Erdélyi Helikonba, ez min-
tául szolgált az Ábel képéhez. Székely al-
kalmazottak lapja címmel időszaki újságot 
indított és szerkesztett. 1964 márciusában 
hunyt el Kolozsváron.

 fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között a Fogklinikában tartanak 
fogorvosi ügyeletet az Iskola utca 4/1. szám 
alatti rendelőben (telefon: 0266–210 059, 
0744–282 606).

para

– Emelem a poharamat...
– Inkább a lábadat emelnéd, Jenő!

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 2.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

Tel.: ...................................Helyes megfejtések: 1.) ........................................................

 ......................................................2.) .............................................................................

3.) ....................................................................................................................................

Aközelgő nemzeti ünnep jó alkalom 
az emlékezésre. Hargita Megye 
Tanácsa és a Hargita Népe Udvar-

hely napilap az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc témakörben kezdeményezett 
versenyt. Tíz napon keresztül három-három, 
elsősorban a székelyföldi eseményekhez és 
személyiségekhez kötődő kérdés jelenik 
meg az újságban a február 27. – március 9. 
közötti időszakban. Vetélkedőket kedvelő 
olvasóink válaszaikat beküldhetik napon-
ta vagy összesítve március 13-ig e-mailben 
a benedek.eniko@hargitanepe.ro címre; 
vagy a mellékelt szelvényen a Hargita Népe 
Udvarhely napilap postacímére: 535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám. A legtöbb helyes választ beküldő ol-
vasóink között értékes könyvcsomagokat 
sorsolunk ki.   

Mai kérdések: 
1. A kolozsvári országgyűlés melyik tör-

vénycikkéről írta Kőváry László: „Üdvözlöm 
kétmillió új polgártársamat”?

2. Az első felelős magyar kormányban 
nem volt erdélyi miniszter, viszont volt két 
államtitkár. Kik ők?

3. Kiket neveztek „pecsovicsoknak” a 
19. századi Magyarországon?

Azoknak, akik csak most kapcsolódtak be 
a játékba, segítségül közöljük az eddig feltett 
kérdéseket is:  

1. Ki volt a szerzője a reformkori nem-
zedék egyik kedvelt – ugyanakkor tiltott – 
olvasmányát jelentő Utazás Észak-Ameriká-
ban című kötetnek, amely a fiatal amerikai 
demokrácia működését is taglalja?

2. Hol volt az erdélyi General Com-
mando székhelye?

3. Melyik évben lett a magyar hivatalos 
nyelv Erdélyben?

4. Ki az a két személy, aki aláírta az 1848. 
március 20-i „kolozsvári programot”, amely 
az unió ügyének előmozdítását és az erdé-
lyi országgyűlés mihamarabbi összehívását 
szorgalmazta? 

5. Melyik napot tekinthetjük Erdély 
„március tizenötödikéjének”?

6. Ki az a Marosvásárhelyen tevé-
kenykedő személyiség, aki köré csopor-
tosultak a székelyföldi radikálisok 1848 
márciusától?

7. Ő irányította a székelyudvarhelyi 
forradalmi eseményeket 1848 márciusától, 
vezette a szék küldöttségét Teleki József fő-
kormányzóhoz, majd a pesti magyar ország-
gyűlés első alelnöke lett. Kiről van szó?

8. Melyik volt a csíksomlyói diákok első 
forradalmi lépése az 1848. április 4-ről 5-re 
virradó éjszakán?

9. A nemzeti „közkívánatok legelsője, 
hogy Erdély és Magyarország egy legyen”, 
mondta beszédében Gyergyószék alkirály-
bírója a szék 1848. április 12-i közgyűlésén. 
Kire gondolunk?

10. 1848. április 25-én a II. székely ha-
tárőrezred négy százada megtagadta a 
General Commandónak való engedelmes-
séget. Melyik háromszéki településen tör-
tént az eset?

11. 1848 május–júniusában a magyar 
kormány megbízásából küldöttség érkezett 
Székelyföldre, hogy az itteni eseményeket, 
a katonaság helyzetét megismerhessék. Kik 
voltak a küldöttség tagjai?

12. Melyik kolozsvári épületben kezdte 
el munkáját Erdély utolsó rendi országgyű-
lése, amely kimondta az uniót is?
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skandi pályázati szelvény 2012. március 2.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen ügyfélszolgálati irodánkba vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. 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 14-ig kell beküldeni.

Név : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím:..................................................................................................................
Te l . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyes megfejtés: ....................................................................................................................           
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma napközben csökken, éjszaka ismét megnövek-
szik a felhőzet, holnap nagyrészt felhős, a déli órákban 
azonban napos idő lesz. Hidegfrontokkal együtt járó 
tünetekre kell számítani. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás 
jelentkezhet. Gyakoribbak lehetnek a reumás panaszok.

Kezd gyanús lenni, hogy nemcsak rio-
gatás, tényleg messzire estünk őseink fájá-
tól. Olyan dolgokon tudunk csodálkozni, s 
szenzációként tálalni, ami egyébként ter-
mészetes. Minap kapott például szárnyra 
az a hír, hogy az alfalvi bácsi, megelégel-
ve lányánál a szállást, a magyarországi 
„kényszerlakhelyet”, vette a subáját, s haza 
indult. Gyalog, annak rendje s módja sze-
rint, míg elfáradva le nem heveredett, s a 
nyomozókutyák rá nem találtak. Haza 
akart jönni. Mi ebben a furcsa?

Eszembe jut egy másik történet is, 
múlt rendszerbeli, amikor egy juhász 
teljes nyájjal szökött át a román–magyar 
határon. Találkoztam később az idős 
emberrel, a gyergyószentmiklósi vasútál-
lomáson tolókocsijában ülve deci pálin-
káért árulta a történetét. Az okról érdek-

lődve, válasza mindössze ennyi volt: „Át 
akartam menni.”

Bizony, nagy úr az akarat, s ha a szé-
kely valamire elszánja magát, abból nem 
hagy. Hiába tiltotta a menyecske férjét 
szintén a múlt rendszerben a külföldre 
szökéstől, mert a férfi igencsak ragaszko-
dott a világlátáshoz. Ő az, sokan ismerik 
ma is, aki egy reggel levitte a tömbház 
melletti kukába a szemetet, az üres ved-
ret az ajtóhoz támasztotta, ő maga pedig 
három hónap múlva került csak vissza 
Magyarországról. El is szökött, s haza is. 
Mit kell ezen csodálkozni? Akarta, s kész. 
Már csak ilyen ez a fajta ember, időnként 
elkapja a mehetnék. S hogy eredeti mód-
ját választja a helyváltoztatásnak? Két-
ségtelen, de lássuk be, a honfoglalás sem 
lehetett hétköznapi. 

A helyváltoztatás parancsa
   villanás n Balázs Katalin

skandi  készÍtette: benedek enikő

Gazdára talált  
a Maradj talpon! fődíja

Öt hónap után gazdára talált a Ma-
radj talpon! televíziós vetélkedő 
fődíja a műsor február 29-i adásá-

ban. Kiderült az is, hogy a nyertes utazásra 
költené a 25 millió forintot.

Bajorfi Ákos az m1 kvízműsorának tör-
ténetében elsőként távozhatott 25 millió fo-
rinttal a játékból. A győri születésű ügyvéd 
szíve szerint elsőként a Transzszibériai exp-
resszre váltana jegyet nyereményből – adta 
hírül a Médiaszolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelő Alap (MTVA) kommunikációs 
igazgatóságának közleménye.

A nyertes a „salátástálért” érdemelte ki 
a fődíjat: ellenfelének a Bundesliga bajno-
kának járó trófea nevét, a „salátástálat” nem 
sikerült kibetűznie.

A játékos állítása szerint azzal a taktiká-
val maradt talpon tíz ellenfelével szemben, 
hogy a kérdések helyett inkább a válasz meg-

adott betűire és a műsorvezető, Gundel Ta-
kács Gábor értelmező szövegeire koncent-
rált, így a számára ismeretlen feladványokra 
is könnyen megtalálta helyes megoldást.

A főnyeremény gazdája a versenyben se-
gítségként használható „passzolás” lehetősége 
nélkül jutott el a nyolcadik körig és a játék vé-
gére még egy passz lehetőséget is megtartott.

fotóalbum

A fotót Sófalvi Lajos készítette (2011-es Kisváros ősszel című pályázat). 

Sorsoltunk!

A február 13–17. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a farkaslaki Márton Julian-
nának kedvezett a szeren cse, akit nyeremény-
könyvvel jutalmazunk. 
A nyereményt átveheti ügyfélfogadó iro-
dánkban munkanapokon 8–16 óra között 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám). 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Csukás István – Süsü, 
a sárkány; Nagy Ferenc – Beatrice; Bárdos 
Lajos – Békefohász – Csillagvirág; Neoton 
Família – Bolond város. 
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A rejtvényben Áprily Lajos Imád-
kozom: legyek vidám című verséből 

idézünk: 

„Én istenem, legyek vidám, 
Ma minden gondot tűzre vessek,

Nyújtsam ki kincstelen 
kezem, s ... ” 

(A vers befejező sora 
a rejvényben olvasható!)
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