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tévéműsor-
melléklettel!

Bizakodás 
visszafogva

Honnan lesz forrás például 
a közszférai bérek megemelé-
sére? Ez a célkitűzés állítólag 
szerepel az Ungureanu-
kormány programjában, 
illetve a kormánykoalí-
ciót alkotó pártok által megkö-
tött protokollumban. 
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    Hecser Zoltán

gyergyósZentmiklós

Részletekre 
osztják a ki 

nem fizetett adót
Az adóhátralék késedelmi 

ka  matjának törléséről, il-
letve a kifizetés részletekre osz-
tásáról hozott határozatot a 
gyergyószentmiklósi vá-
rosi tanács. Az intézkedés 
36 szociális segélyre, il-
letve 5 családi pótlékra jogosult 
személyt érint. 
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Dobogós HelyeZésért 

Fontos mérkőzés 
előtt az SZKC

A tavalyi ezüstérmes a múlt 
idény harmadik helyezettjét 

fogadja a férfi-kézilabdabajnok-
ság 18. fordulójában ma 19 órá-
tól, vagyis a Székelyudvarhelyi 
KC a CSU Suceavát. Az 
SZKC-nak nagyon fon-
tos minden pont, ha az 
idény előtt megfogalmazott célo-
kat teljesíteni szeretnék.
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A kiegésZített törvény nyújtHAt megolDást

Nőtt az örökbefogadási kedv, 
de kevés a gyermek

általános jelenség hargita megyében, hogy több gyermeket örökbe fogadni vágyó család 
jelentkezik a megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóságnál, mint ahány adoptálható 

gyermek van a rendszerben. Az intézmény vezérigazgatója a februárban módosított 
örökbefogadási törvénytől reméli a megoldást. > 3. oldal
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Hétfőn kezdődik a beiratkozás

Egy gyermek csak egy helyre 
jelentkezhet

Madéfalva legidősebb eMberét köszöntik

A cipészmester száz éve

erdélyi konzultáció

Szinte a fél város nyugdíjas

a hétfőn kezdődő beiratkozás 
előtt véglegesítették, hol fognak 
tanulni az iskolaelőkészítő osz-
tályok tanulói. a tanfelügyelő-
ség tájékoztatja az óvodát és az 
ötödik osztályt kezdő gyermekek 
szüleit is a tudnivalókról.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hétfőn kezdődik a beirat-
kozás, melyet megelőzően 
Csíkszereda Polgármes-

teri Hivatala, a tanfelügyelőség, va-
lamint a város oktatási intézménye-
inek vezetői véglegesítették a 2012 
őszétől induló iskolaelőkészítő osz-
tályokkal kapcsolatos döntéseket. 
Az előkészítő osztályok helyszíne-
inek meghatározásáról szóló hatá-
rozattervezet szerepelt a tegnapi 
rendkívüli tanácsülés napirendjén.

az előkészítő osztályok
helyszínei 
A Nagy Imre Általános Iskola 

négy előkészítő osztályából kettő a 
Micimackó Napközi Otthonban, 
kettő pedig a Csipike óvodában 
kap helyet. A Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola három előkészítő osztá-
lya számára az Aranyalma Napközi 
Otthonban biztosítanak termet, 
a Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola két előkészítő osztálya a 
Csiga-biga Napközi Otthonban 
fog tanulni. A József Attila Álta-
lános Iskola előkészítő osztályai 
az intézmény Tudor negyedi épü-
letében kapnak helyet. A Liviu 
Rebreanu Általános Iskola és az 
Octavian Goga Gimnázium meg 
tudta oldani, hogy az előkészítő 
osztályokat saját épületében he-
lyezze el.

felkészült oktatási 
intézmények
Az igazgatók többsége, ha nem is 

teljesen elégedetten, de megnyugod-
va távozott a gyűlésről, és úgy ítéli 
meg, hogy az oktatási intézmény-
hálózat kellőképpen fel van készül-
ve az őszi tanévkezdésre előkészítő 
osztályok tekintetében is. „A ren-
delkezésünkre álló épületállomány-
nyal gazdálkodhatunk, és úgy ítéljük 
meg, hogy meghozta gyümölcsét a 
decembertől tartó egyeztetéssorozat. 
Köszönöm az óvoda- és iskolaigaz-
gatóink együttműködését! Velük 
és a tanfelügyelőség vezetőivel jó 
döntést hoztunk, mindenekelőtt az 
iskolába készülő gyermekek érdekeit 
tartva szem előtt” – fogalmazott An-
tal Attila, reményét fejezve ki, hogy 
„a központi sajtóban megjelenő lá-
zongás elkerüli városunkat. A csík-
szeredai iskolák ugyanis fel vannak 
készülve, és minden tájékoztatást 
megadnak a gyermekeik beíratására 
készülő szülőknek”.

Jelentkezési sorrendben
Az óvodába iratkozó gyermekek 

szüleit a tanfelügyelőség tájékoztatja, 
hogy a beiratkozás első szakaszában, 
amely hétfőn kezdődik és március 
16-ig tart, azokat a gyermekeket ír-
ják be az óvodába, akik 2012. szep-
tember 1-jéig betöltik a három évet, 
és akiknek családja az illető óvoda 
beiskolázási körzetében lakik. 

Az ötödik osztályba való beirat-
kozás első szakaszában, amely szin-
tén március 5-től 16-ig tart, 28 gyer-
meket írnak be egy-egy osztályba. A 
beírás itt is jelentkezési sorrendben 
történik, de előnyt élveznek azok a 
gyermekek, akik ugyanabban az is-
kolában végzik a negyedik osztályt, 

továbbá akiknek az iskola beiskolá-
zási körzetében van az állandó lak-
helyük, illetve akiknek az illető tele-
pülésen van az állandó lakhelyük. 

iratkozás online 
kapcsolattal
Minden gyermek számára egyet-

len beiratkozási lapot állítanak ki, 
amelynek alapján az első és előkészí-
tő osztályosok esetében az oktatási 
minisztérium, az óvodások és ötödik 
osztályosok esetében a tanfelügyelő-
ség számítógépes rendszerébe viszik 
be a gyermek adatait. Mivel az irat-
kozás a megfelelő szerverekkel való 
online kapcsolathoz kötött, ennek 
időpontja is meghatározott: napon-
ta 9–14 óra között írják be a gyerme-
keket. Az informatikai rendszert úgy 
állítják be, hogy egy gyermeket csak 
egyetlen óvodába/iskolába lehet be-
íratni. Az adatokat a jelentkezési sor-
rendben viszik be a számítógépbe. A 
helyek betelte után a rendszer nem 
fogad el újabb adatokat.

A beiratkozások második sza-
kasza március 21–27. között lesz, 
naponta szintén 9–14 óra között. 
Ebben az időszakban azokat a gyer-
mekeket írják be az üresen maradt 
helyekre, akik nem az illető intéz-
mény beiskolázási körzetében, de 
ugyanazon a településen laknak, 
ahol az oktatási intézmény működik 
(az óvodák esetében), és a más tele-
pülésen lakókat, az ötödik osztályok 
esetében.

Az oktatási intézményekben a 
szülők felvilágosítást kapnak mind 
a beiskolázási számokról, mind a 
beiskolázási körzetekről. Az iratko-
zások végleges adatait március 31-
én kell kifüggeszteni az óvodákban 
és iskolákban. 

tusnádfürdőn az erdélyi konzul-
táción választ adó megkérde-
zetteknek majdnem fele – 46,1 
százaléka – nyugdíjas. Ha ehhez 
hozzáadjuk a 3,8 százaléknyi be-
tegnyugdíjast, kiderül, hogy az 
alanyok fele a társadalombiztosí-
tási juttatásból él. az elöregedés-
re utal az is, hogy a válaszadók 
fele 55 év feletti.

HN-információ

Tusnádfürdőn határozott 
elképzelései vannak az 
RMDSZ által készített 

felmérés során felkeresett szemé-
lyeknek a polgármester legfon-
tosabb teendőit illetően: 33,42 
százalékuk az infrastruktúra 
fejlesztését, 14,82 százalékuk 
a befektetések vonzását, 14,02 

százalékuk pedig a romakérdés 
közbiztonsági vonatkozásainak 
megoldását jelölte meg első meg-
oldandó feladatként.

Nagyfokú elöregedésre utal a 
válaszadók korfájának vizsgálata: 
a 24 év alattiak aránya 8,9 száza-
lék, a 25–34 éveseké 12,1 százalék, 
a 35–44 éveseké 16,4 százalék, a 
45–54 éveseké 12,1 százalék, az 
55–64 éveseké 15,4 százalék és a 
65 év fölöttieké 35 szá zalék.

Így érthető a nyugdíjasok 
nagyon magas aránya (46,1 szá-
zalék), akik a betegnyugdíja-
sokkal együtt a válaszadók felét 
adják. A válaszadók 55 százalé-
ka nő.

A vizsgált csoportban a mun-
kanélküliek aránya 8,4 százalék, a 
fizikai munkásoké 27,2 százalék, 

a szellemi foglalkozásúaké pedig 
7,3 százalék. 

A válaszadók fele elégedetlen je-
lenlegi életkörülményeivel – 50,09 
százalék –, a teljes mértékben elé-
gedetlenek aránya 19,1 százalék. 
Véleményük szerint az RMDSZ 
által megoldandó gondok sorrend-
je a következő: a munkanélküliség 
kezelése – 85,2 százalék; a magyar 
nyelv hivatalos használatának 
bővítése – 79 százalék, az erdélyi 
magyar összefogás megvalósítása 
– 77,1 százalék, az egészségügyi 
ellátás javítása – 74,7 százalék. E 
rangsorból megállapítható, hogy 
az érdekvédelmi és közképviseleti 
szervezettel szembeni elvárások a 
szociális gondok orvoslásában és 
a nyelvi jogok biztosításában egy-
aránt megmutatkoznak.

Érdekli a közélet, a társadalom alakulása a százéves Somodi Józsefet

százéves születésnap ünneplé
sére készülnek vasárnap Ma
défalván. a település világi és 
egyházi elöljárói méltóképpen 
szeretnék köszönteni somodi 
József nyugalmazott cipészt, a 
falu legidősebb emberét. Józsi 
bácsin nem látszik, hogy elre-
pült fölötte egy egész század. 
ottjártunkkor mesélt, nótázott, 
majd felolvasott nekünk egy ke-
veset a Hargita népéből, ame-
lyet létezése óta járat.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A lig hihető, hogy az eleven 
szemű Somodi József nyu-
galmazott cipészmester 

százéves. A kapuban várt ránk, tud-
ta, hogy érkezünk, megsúgták neki 
a település elöljárói, hogy számíthat 
újságírók látogatására. Fess udvari-
assággal tessékelt befelé, hellyel kí-
nált, jó házigazdaként mindenáron 
pálinkát tett volna az asztalra. Kér-
dezgettük, kiderült legszívesebben 
a munkájáról beszél, a mesterségről, 
amely becsülettel eltartotta. Sokfelé 
hányta az élet, de azokban az idők-
ben a cipészmesterség szépen ho-
zott a konyhára. Józsi bácsi 1912. 
március 3-án, Csíkszentmiklóson 
született. Előbb Madéfalvára ke-
rült, ahol egy helyi cipészmester-
nél kitanulta a szakmát, megsze-
rezte a segédlevelet, majd átment 
a hegyen Bákó megyébe pénzt 
keresni. Jól ment akkor ott, hiszen 
nem volt szinte semmilyen kisipar 
a környéken.

– Szerencsém volt, felszaba-
dított segédként egy kis üzembe 
kerültem, az akkori igazgató egy 
iszákos ember volt, de a szakma 
ott volt a kisujjában. Jól egyez-
tünk, sok mindenre megtanított. 
Később magam is műhelyt nyi-
tottam, segédeket alkalmaztam. 
Volt időszak, amikor négy segéd-
del dolgoztam. Én szereztem be 
a nyersanyagot, és csináltam éj-
szakánként a felsőrészeket, hogy 
reggelre munkát tudjak adni 
mindenkinek. Volt vásár, ahol 
négyszáz pár lábbelit raktunk 
ki az asztalra – emlékezett Józsi 
bácsi. Mint mesélte volt keletje a 
portékának, a település férfilakos-

sága főként fakitermelésből, fafel-
dolgozásból élt, kellettek a jó erős 
bakancsok. Házat vett a Bákó me-
gyei településen, élete párját is, a 
gyergyótölgyesi származású Kris-
tály lányt – akivel hatvan évet él-
tek együtt harmonikus házasság-
ban – ott ismerte meg, oda vitte 
haza. A világháború szele ide-oda 
sodorta az embereket annak ide-
jén, így ők is 1942-ben jobbnak 
látták visszajönni Moldvából. Jó-
zsi bácsi Madéfalván akkor vette 
meg azt a vonatállomás közelében 
levő házat, amelyben ma is lakik. 

– Baj volt, mert magyar vas-
utasok bérelték, a tulajdonos 
ugyan eladta, de a lakókat nem 
lehetett kitelepíteni. Próbáltunk 
hatósági úton eljárni, de azt 
mondták, nem lehet kilakoltatni 
senkit, várni kell, amíg önszán-
tukból elköltöznek. Akkor ürült 
ki a ház, amikor román világ lett, 
mert a lakók mind hazaköltöztek 
– mesélte Józsi bácsi.

Szeret ugyan emlékezni, me-
sélni, de nem a múltban él. Vasár-
naponta borotválkozik, tisztát ölt, 
és rendszeresen eljár a templomba, 
ritka, hogy hiányzik a miséről. „Az 
Istennel szembeni kötelességem” 
– mondja. De rendszeresen eljár 
szavazni is, az a közösséggel szem-
beni kötelesség. Az adót már az év 
elején befizeti, nem szeret tartozni, 
jól beosztja 350 lejnyi nyugdíját. 
Mondja, elég az neki. Érdekli a 
közélet, a társadalom alakulása, 
maga keresi néha fel ügyes-bajos 
dolgainak intézése céljából a pol-
gármesteri hivatalt. Meséli, meg 
van elégedve a faluban tapasztalt 
fejlődéssel. A polgármester neve 
azonban feladja a leckét. „Pedig 
tudom, na! De ilyen az öreg fej” 
– bökdösi a koponyáját. Segíteni 
azonban nem kell, mert beugrik a 
név, és dicséri az elöljárót, akiről 
nem hallott rosszat a faluban.

Madéfalva pedig ünnepet ter-
vez a tiszteletére, lesz lovas hintó, 
ünnepi szentmise díszbeszéddel, 
szavalatokkal, születésnapi tor-
ta száz égő gyertyával. Minden, 
amit egy száz évet megért becsü-
letes ember megérdemel az őt 
tisztelő közösségétől. Isten éltes-
se, Józsi bácsi!
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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

hirdetés
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A kiegésZített törvény nyújtHAt megoldást

Nőtt az örökbefogadási 
kedv, de kevés a gyermek
általános jelenség Hargita megyé-
ben, hogy több gyermeket örökbe 
fogadni vágyó család jelentkezik 
a megyei szociális és gyermek-
jogvédelmi igazgatóságnál, mint 
ahány adoptálható gyermek van 
a rendszerben. Az intézmény ve-
zérigazgatója a februárban módo-
sított 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 Gyermekjogvédelmi Igazgatóság 
vezérigazgatója, amikor a Hargita 
megyében történő adoptálások ada-
taira kérdeztünk rá. Az elmúlt évek 
statisztikai adatai ugyanis elkeserítő-
en alacsonyak – tavaly 9, 2010-ben 
7, egy évvel korábban 5 gyermek 
került örökbe fogadó családhoz –, 
ennek oka viszont korántsem az 

örökbefogadási hajlandóságban ke-
resendő. 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 
Gyermekjogvédelmi Igazgatóság fo-
lyamatosan tartja a kapcsolatot a ne-
velőszülőknél elhelyezett gyermekek 
vér szerinti szüleivel, írásban több-
ször felszólítja őket, hogy tartsák a 
kapcsolatot a kicsivel. 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 a vezérigaz-
gató. Elekes szerint olyan családok 
is vannak, 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 Örök-
befogadási Hivatal, amikor a törvé-
nyes eljárást megkerülve adoptálnak 
gyermekeket a családok. – Ennek 
egyik módja, ha az örökbe fogadó 
férfi – a vér szerinti édesanyával 
megállapodva – a saját nevére veszi 

a gyermeket. Ezt követően már csak 
a feleség kell törvényes úton kérje az 
adoptálást, ez viszont már jóval egy-
szerűbb folyamatot jelent – részle-
tezte Elekes. Az új örökbefogadási 
törvény lehetővé teszi, hogy az 
ilyen gyanús esetekben az újdon-
sült édesapa kötelezhető legyen 
egy DNS-teszt elvégzésére, aminek 
költségeit ő kell 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. Az örökbefogadást a törvényes előírások nehezítették. Könnyebb lett illusztráció
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> Ellenőrzik a fűtéstámogatást 
igénylők jogosultságát. A polgármesteri 
hivatal szociális irodájának munkatársai, 
valamint egy szerződéses viszonyban álló 
személy ellenőrzi Gyergyószentmiklóson 
a fűtéstámogatást igénylők jogosultságát 
– tájékoztatta lapunkat Burján Róbert, a 
szociális iroda referense. Mint részletezte, 
Gyergyószentmiklóson összesen 2600, 
tömbházban lakó családnak biztosítanak 
fűtéstámogatást, illetve úgynevezett „fa-
pénzt” adnak a kertes házban lakóknak. 
Ezek hatvan százalékát kell ellenőrizniük 
az év végéig a törvény értelmében. Az el-
lenőrzés viszont nem szúrópróbaszerűen 

zajlik, mint a korábbi években, hanem a 
Hargita Megyei Szociális Kifizetési Ügy-
nökség (AJPS) által összeállított lista 
alapján. Mint Burján elmondta, jó ütem-
ben haladnak az ellenőrzésekkel, és noha 
az elején volt rá példa, hogy ellenállásba 
ütköztek, az érintettek többsége készsé-
gesen válaszol az ellenőrök kérdéseire. Az 
ellenőrök mostanig hat esetben észleltek 
rendellenességet, olyan eseteket, amikor 
a valóság nem fedte a támogatás igénylé-
sében foglaltakat. „Volt példa olyan esetre, 
hogy az illető benyújtotta igénylését a tá-
mogatásra, közben autót vásárolt, de ezt 
nem jelezte” – fejtegette Burján, jelezve, 

hogy ilyen esetekben megvonják az illető-
től a további támogatást, de olyanra is van 
példa, hogy vissza kell fizetnie az eddigi 
támogatás teljes összegét.

> Autós vagánykodás a lovaspályán. 
A gyergyói off-roadosok szervezé-
sében vasárnap 10.30-tól Autós va-
gánykodás lesz a gyergyószentmiklósi 
lovaspályán. Autós ügyességi próbákon 
lehet részt venni, havas terepen, ame-
lyekre bárki benevezhet, aki valamilyen 
négykerekű gépjárművel rendelkezik. 
Jelentkezni a helyszínen lehet vasár-
nap délelőtt 10 órakor, ugyanakkor a 

gyergyószentmiklósiakat is várják a lát-
nivalókban gazdag eseményre.

> Iskolánk tehetségei – diákszínját-
szók seregszemléje. Holnap délután négy 
órától kezdődik az Iskolánk tehetségei című 
verseny jellegű diákszínjátszó seregszemle 
a gyergyószentmiklósi művelődési házban. 
Az Ifitéka, a Diákpolgármesteri Iroda, va-
lamint a Szín-Kron csoport által szervezett 
eseményre a Batthyány Ignác Technikai Kol-
légium, a Gépgyártó Iskolaközpont, a Sala-
mon Ernő Gimnázium, a Sfântu Nicolae 
Gimnázium és a Fogarassy Mihály Általános 
Iskola színjátszó csoportja jelentkezett.hí
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Tanácsi haTározaT 
az adóhátralék kamatjának törléséről

Részletekre osztják  
a ki nem fizetett adót

Vélhetőleg elaludt és elve-
szítette uralmát a kamion 
fölött az a Kolozs megyei 

sofőr, aki tegnap éjszaka Tölgyes 
községben szenvedett balesetet. 
A 23 tonna folyékony műtrágyát 

szállító tehergépkocsi Neamţ 
megye irányából érkezve, a Te-
mető utcához közel borult fel, 
majd egy kőkerítésnek ütközött. 
Az összeroncsolódott vezetőfül-
kéből a sofőr nem tudott kiszáll-
ni, a tűzoltók és a rendőrség em-
berei szabadították ki speciális 
eszközökkel, majd a maroshévízi 
kórházba szállították. Mint meg-
tudtuk, nincs életveszélyes álla-
potban.

Tegnap délután még az út 
szélére vontatták a felborult te-
herautót, és a helyszínre érkezett 
a Kolozs megyei cég vezetője is, 
megtérítve a kerítésben okozott 
kárt. A rakományért egy másik 
szállítóautó jött, az átrakodás-
nál a Tölgyesi Önkéntes Tűzol-
tók segédkeztek – tájékoztatott 
Bartis Zsolt, a tölgyesi polgár-
mesteri hivatal katasztrófavé-
delmi felelőse, hangsúlyozva: a 
ciszterna tartalma nem folyt ki.

Műtrágyaszállító borult fel Tölgyesen
az adóhátralék késedelmi kamat-
jának törléséről, illetve a kifizetés 
részletekre osztásáról hozott ha-
tározatot a gyergyószentmiklósi 
városi tanács. az intézkedés 36 
szociális segélyre, illetve 5 csa-
ládi pótlékra jogosult személyt 
érint. döntés született arról is, 
hogy a szociális juttatásban ré-
szesülők milyen közhasznú mun-
kát végezzenek a segélyért.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A2011/124-es sürgősségi 
kormányrendelet előírá-
sainak figyelembe vételé-

vel határozattervezetet fogadott 
el a gyergyószentmiklósi tanács, 
amely arról rendelkezik, hogy el-
törlik a szociális juttatásban része-
sülők adóhátralékának késedelmi 
kamatát, továbbá az egyénenként 
készített esettanulmányok alapján 
az adó nettó összegét három, öt 
és kilenc hónapra osztják fel. Az 
intézkedés csak a helyi – lakás-, te-
rület- és jármű- (szekér) – adókra 
érvényes, és azért volt szükség rá, 
mert egy korábbi rendelet értelmé-
ben megvonták a szociális juttatást 
azoktól, akik adóhátralékot hal-

moztak fel. „Ezáltal a korábbinál 
is nagyobb szociális problémákat 
idéztünk elő” – hangoztatta Nagy 
Zoltán alpolgármester. 

Papuc Annamária, a szociális 
iroda szakreferense arról is tájékoz-
tatta lapunkat, hogy sok esetben 
a késedelmi kamat meghaladja a 
tényleges hátralékot, a kamat tör-
lése és az adósság felosztása viszont 
lehetőséget nyújt a törlesztésre. Az 
adóhátralék kamatjának törlését 
kérvényezniük kell az érintettek-
nek, fel kell mutatniuk a tulajdon-
jogot igazoló iratot, csatolniuk kell 
a személyi igazolvány másolatát, 
illetve az esettanulmányt az illető 
szociális helyzetéről. 

A városi tanács elfogadott 
egy másik tervezetet is, amely a 
2001/416-os törvény értelmében 
arról a közhasznú munkavégzésről 
szól, amelyet a szociális juttatás-
ban részesülőknek végezniük kell. 
Ennek értelmében többek közt ki 
kell venniük részüket a hó eltakarí-
tásából, a padok, szemetesek, autó-
busz-megállók takarításából, illet-
ve a falragaszok eltávolításából, a 
Békény-patak medrének, valamint 
a Gyilkos-tó környékének tisztán 
tartásából.

Papuc Annamária. Olyan adósok is vannak, akiknél a kamat meghaladja a hátralékot

lehetőség a fellépésre

Megmérettetés művészeti 
osztályosoknak

Hat megye művészeti 
osztályainak legjobbjai 
vesznek részt a március 

közepén kezdődő területi tan-
tárgyversenyen – közülük hét a 
gyergyószentmiklósi Vaskertes Is-
kola diákja. A Csík szeredában és 
Gyer gyó szent miklóson működő 
művészeti tanintézmények nö-
vendékei kedden előselejtezőn 
mérték össze tudásukat. Tizen-
két csíki, tíz gyergyói gyermek 
versenyzett, többségük a zsűri 
legmagasabb elismerését vív-
ta ki. Veress Csaba, a Vaskertes 
Iskola hegedűtanára elmondta, 
nagy hasznát vették a megyén 
belüli találkozásnak, hisz ez 
nemcsak a két intézmény közöt-
ti kapcsolatot erősíti, de fellépé-
si lehetőség is a diákoknak, ami 
feltétlenül szükséges a fejlődé-
sükhöz. A tervek szerint jövőben 
Gyergyószentmiklós ad otthont 
hasonló találkozónak.

A kertnek préselődött kamion. Műtrágyát szállított, de nem folyt ki a rakomány 

Oktató és tanítványa. Utóbbi számára fontos a fellépési lehetőség fOtó:  bAlázs kAtAlin
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> Csillag születik Zetelakán. Első al-
kalommal szerveznek amatőrök számára 
tehetségkutatót Zetelakán. A helyi kul-
túrházban szombat este 19 órakor kez-
dődik a Csillag születik Zetelakán címet 
viselő verseny. Tordai Dénes főszervező 
lapunknak elmondta, hat énekes, egy 
moderntánccsoport, felnőttek és gyere-
kek egyaránt színpadra lépnek, továbbá 
két színdarabot is megtekinthetnek a 
jelenlévők. – Az egyik színdarab címe 
Polgári kisebbségi osztály, a másiké pe-
dig Komámék a szomszédból. Az utóbbi 
egy teljesen saját produkció, a „színé-
szek” írták és rendezték egyben. Az est 

folyamán sztárvendégként fellép Simó 
Annamária gitáros-énekes, illetve Kristóf 
Béla hegedűs – részletezte a főszerve-
ző. Az öttagú, szakértőkből álló zsűri 
Székelyudvarhelyről érkezik a helyszínre. 
A fellépők produkcióját Sarkadi Zoltán 
Gábor színész, Gergely János zenetanár, 
Tarcsa Emőke táncoktató, Sorbán Enikő 
táncoktató-népdalénekes, illetve Simó 
Annamária értékeli. Az első díj 300 lej, 
a második és a harmadik helyezett aján-
dékcsomagokban részesül. Tordai Dénes 
hangsúlyozta, egyelőre a jó hangulatért, 
gyakorlatilag próba jelleggel szervezik a 
Csillag születik Zetelakánt. Amennyiben 

jól sikerül, jövőben is megrendezik, 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 számára meghonosított történelmi 
vetélkedőre a Siculus Ifjúsági Házban 
hetedik alkalommal került sor. A Kró-
nikás Vetélkedőn 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 állt, az írásbeli, a 
szóbeli és a villámkérdések témavilága az 
ázsiai történelemből, illetve kultúrából 
merített, ezen belül pedig közel- és távol-
keleti, belső-ázsiai és indiai ismereteket 
igénylő próbák is terítékre kerültek. A 
végig kiélezett vetélkedőt a Tamási Áron 
Gimnázium diákjai nyerték. Zsűritagok 
voltak Szappanyos Tünde, a Haáz Rezső 
Múzeum múzeumpedagógusa és Botha 
Zoltán régész. A Krónikás Vetélkedő nyol-
cadik állomására a XX. Székelyudvarhelyi 
Diáknapokon kerül sor. hí
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Még mindig nem sikerült or-
vosolni a székelyudvarhelyi 
korcsolyapályán történt meg-
hibásodást, azonban ebben a 
szezonban valószínűleg nem is 
fog újra kinyitni a létesítmény. 
Az üzemeltető polgármesteri 
hivatal szerint a hűtőfolyadék-
vezeték sérült meg, javításához 
pedig az egész pályát fel kell 
bontani.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Múlt hét elején zárták be 
– műszaki meghibáso-
dásra hivatkozva – a vá-

rosi strand melletti műjégpályát, 
azonban a hibát 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 a pálya újranyi-
tása 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 település, 
Bögöz, Székelydobó és Agyagfal-
va lakosságának adományaiból 
gyűlt össze az a segélyszállít-
mány, amelyet szerdán, február 
29-én juttattak el a Vrancea me-
gyei  Slobozia–Boteşti falu káro-
sultjainak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

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

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

A segélyakcióban részt vevő 
Farkas Mózes agyagfalvi tanácsos, 
Tóásó Zoltán székelydobói tanácsos 
és Szilágyi Ferenc bögözi alpolgár-
mester elárulta, a ruhaneműket és 

élelmiszerek tartalmazó szállítmány 
Agyagfalva, Bögöz és Székelydobó 
faluközösségének adományaiból 
gyűlt össze, de hozzájárult a rászo-
rulók megsegítéséhez a bögözi pol-
gármesteri hivatal, az említett falvak 
egyházközösségei, a dobói Baby Pék-
ség és Dósa Árpád kibédi vállalkozó 
is. A humanitárius segítség elszállítá-
sát Sándor Tamás, a Scorpion Trans 
ügyvezetője vállalta fel. 

Elzárva a világtól
A híradók nem túloztak, a 

helyzet valóban súlyos – mondják 
a küldöttség résztvevői. A kalendá-
riumi tél utolsó napján még mindig 
hegyekben állt a hó a falvakban, a 
községi utakat is csak annyira tisz-
tították meg, hogy az autók vala-
hogy el tudjanak jutni a falvakba. 
Két szembemenő jármű el sem fér 
egymás mellett. A segélyszállítmá-
nyokat leszámítva más segítség már 
nem is érkezik, az elöregedett fal-
vak lakói magukra vannak utalva. 
Annyira telt még erejükből, hogy 
kissé rendbe rakják portájukat, 
ösvényeket vájjanak a többméteres 
hóban, de a hóhegyek eltakarítását 
már csak a felmelegedő időjárástól 
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 Hargita 
megyeiek fognak segíteni rajtuk. 
Mint elárulták, a tévéből, újsá-
gokból szerzett információk alap-
ján nem túl hízelgő az a kép, ami 
a székelyekről kialakult bennük. 
Aztán mikor látták, hogy itt való-
ban önzetlen segítségről van szó, 
megnyíltak, és könnybe lábadt 
szemmel mesélték el az elmúlt he-
tek kálváriáját. Elmondták, hogy 
a hóvihart követően 3-4 napig a 
házukból ki sem tudtak mozdul-
ni. Amikor a bögöziek a háziál-
latok ellátásáról kérdezték, egy-
kedvűen vonták meg vállukat és 
tömören kijelentették: „Valahogy 
túlélték...” Most már túl vannak 
a nehezén, de minden segítséget 
szívesen fogadnak. Az alkalmat 
megragadva üzentek is a segítő 
szándékú székelyeknek: „Boteşti 
faluközössége köszönetét küldi 
a magyar településeknek ado-
mányaikért, és azt kívánják, soha 
ilyen helyzetbe ne kerüljenek.”

nEM nyit Az udVArHElyi korcSolyApályA

Fel kellene törni a jeget
Még HEgyEkBEn áll A Hó

Bögözi segítség a Vrancea 
megyeieknek

Vrancea megyei hóhegyek. A tavaszra várnak 

Megnyílt Major Barna kiállítása. Tegnap délután a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén 
nyílt meg Major Barna festészeti kiállítása. A jelenleg szabadúszó-
ként tevékenykedő képzőművész 2007-ben diplomázott a kolozs-
vári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti szakán. 
A tegnapi megnyitón Fancsali Emőke XI. és Pethő Kriszta VII. 
osztályos tanulók működtek közre, a művészt és a kiállított alkotá-
sokat P. Buzogány Árpád, a forrásközpont munkatársa méltatta. A 
kiállítást március 13-ig lehet megtekinteni. fotó: szász csaba
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Közösen KerestéK a megoldást a KözbirtoKosságoKKal

Állattól függ a legelőpénz

hirdetés

Idéntől akár több százezer euró 
területalapú támogatástól is el-
eshetnek a legelőterületeiket 
megfelelő állatállománnyal le-
fedni képtelen közbirtokossá
gok. A tegnap lezárult fórum-
sorozaton a helyzet megoldását 
keresték a kifizetési ügynökség 
és a Hargita megyei közbirto-
kosságok vezetői.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Gzadálkodásra kényszerítik 
a legelőtulajdonos köz-
birtokosságokat is az idei 

területalapú támogatási feltéte-
lek. A legelők ugyanis csak akkor 
számítanak művelt, azaz támo-
gatható területeknek, ha megfe-
lelő állatlétszámmal is le vannak 
fedve. Ezt nagyon komolyan kell 
venniük a Hargita megyében mű-
ködő közbirtokosságoknak, ha 
nem akarnak az eddigi több száz-
ezer eurós területalapú támogatá-
si bevételektől elesni – szögezte le 
tegnap lapunknak Haschi András 
Péter, a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) ügyvezetője 
igazgatója.

Találkozóra hívták 
a közbirtokosságokat
A szakember ezért a napok-

ban a megye különböző térségei-
re lebontott találkozók keretében 
igyekezett minél több közbirto-
kossági vezetővel egyeztetni, és 
tájékoztatni őket az új kritériu-
mok nyomán a 2012-es eszten-
dőre kérhető SAPS-pénzek kö-

rül kialakult helyzetről. A talál-
kozósorozat hétfőn a gyergyói-
medencei, kedden az Udvarhely, 
majd a Székelykeresztúr térségi, 
szerdán a felcsíki, tegnap pedig 
az alcsíki közbirtokossági veze-
tőkkel folytatott fórumokkal 
zárult. „Akárcsak a bankok a 
legnagyobb ügyfeleiket, úgy a 
megyei APIA szintjén mi is ki-
emelt partnerekként kezeljük a 
velünk kapcsolatban álló köz-
birtokosságokat. A területalapú 
támogatásból Hargita megyébe 
érkező 46 millió euró negyedét, 
bő 10 millió eurót ugyanis mint-
egy 120 közbirtokosság szám-
lájára folyósítjuk. Olyan egye-

sület is van, amely éves szinten 
450 ezer euró SAPS-támogatást 
kap. A legelők támogatásának 
állatállománnyal való lefedési 
feltétele viszont szintén min-
denkit érzékenyen érint. A Har-
gita megyei közbirtokosságok 
nagy többségének ugyanis csak 
legelői vannak, állatai nem. Erre 
a problémára kerestük a lehetsé-
ges megoldásokat” – magyaráz-
ta Haschi.

Ajánlják a jó példákat
A megyei kifizetési ügynök-

ség vezetője a fórumok tapasz-
talatait összegezve legkézenfek-
vőbb megoldásnak a közbirto-

kossági farmok létrehozását ne-
vezte. Példaként a zetelaki köz-
birtokosságot említette, akik a 
tavalyi befektetés nyomán mára 
egy jelentős hússzarvasmar-
ha-állományt – pontosabban 
hatvanfős szürkemarha-csordát 
– tudnak felmutatni. Terveik-
ben ugyanakkor idénre már az 
állomány száz-százhúsz darabra 
való szaporítás szerepel. Hozzá-
tette, a közbirtokossági legelő-
területek lefedése az egyesületi 
tagok juh- és szarvasmarha-ál-
lományával 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, akik a legelőterületeik 
jelentős részét helyi, 20-30 te-
henes 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 támogatási szintet 
jelent. Így a gazda és a közbir-
tokosság egyaránt jól jár, a tá-
mogatás pedig nem veszik el. A 
feltételek betartása ez esetben 
viszont a legelőt bérbe vevő és a 
támogatást igénylő gazdára há-
rul” – fejtette ki Haschi.

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

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a kutatási 
részleget, amely keretében különböző tudo-
mányágak szakértői fejtik 
ki tevékenységüket. Ugyan-
akkor szorosan együtt-
működnek élvonalbeli 
tu dományos kutatóintéze-
tekkel, amelyek elvégzik a 
készítmények megelőző és 
klinikai tesztelését.

Jelenleg a romániai pi-
acon a cég alaptermékével, a 
Promioddal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a méz és  
összetevőinek összes tulaj-
donságát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. Az 
étrend-kiegészítő Promiod 
az Ukrajna fővárosában, 
Kijevben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Per-
mi város szakértői által kidolgozott különleges 
technológiáknak megfelelően készül, az Euró-
pai Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-hegy-
ségben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 

(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), 
propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hip-
pophae rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek 
többféle jótékony hatása van a szervezetre, 
de összekombináltan,  az orosz tudósok által 

kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod ter-
mészetgyógyászati termék, 
csak gél formájában létezik. 
Használata kötelező módon 
szájon keresztül történik és 
ezzel párhuzamosan helyi-
leg. Közvetlenül hat az érfa-
lakra, s ennek következtében 
csökken a koleszterinszint, 
valamint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható vér-
keringési zavarok megelőzé-
sében is, mint például szíva-
ritmia, vérszegénység, magas 
vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A 
Promiod étrendkiegészítő 

rendkívül eredményesnek bizonyult a mig-
rénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható köszvény, 
artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza a pajzs-

mirigy működését. Hatékony lehet a cukorbe-
tegség kezelésében is, lévén hogy nem tartal-
maz cukrot, és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigy-
re, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő 
állapotokban is, elősegítve a hegek begyógy-
ulását. Eredményesen alkalmazható szem-
megbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod  ja-
vítja a bélműködést, méregtelenítheti a májat, 
szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedésekben, mint például hó-
lyaghurutban, prosztatagyulladásban, proszta-
ta-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat 
terén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti fer-
tőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, hogy 
a Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfül-gyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriasis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez 
az étkiegészítő. A Promiod természetgyó-
gyászati termék csak egyetlen formában 
létezik, a gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy postai szolgáltatások révén 
a cég képviselőihez fordulva. Óvakodjanak a 
hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet bejegyzési bizonylat: 
AD0131/11.06.2009.

Újból jelentkezem, és szeretném 
köszönetemet tolmácsolni, valamint 
jelezni, hogy a jobb eredmények elérése 
érdekében folytatni fogom a kúrát. A 
Promiod természetgyógyászati terméket 
három hónapon keresztül használtam, 
azaz három kúrán át. Íme az eredmény: 
vércukorszintem 147-ről 116-ra csökkent 
és megállapodott ezen az utóbbi szinten. 
Ugyanakkor rendeződtek alvászavaraim, 
jelenleg mélyen és nyugodtan alszom. 
Továbbá problémáim voltak a szemem-
mel, az orrommal, a torkommal is, s most a 
kúra után azt észlelem, hogy jobban látok, 
nem könnyezik a szemem és nem dugul el 
az orrom. Szívből köszönöm! 

A Promiod természetgyógyászati ter-
méket négy egymást követő kúrán át 
használtam, naponta kétszer egy kávés-
kanálnyit. Cukorbajban szenvedek, vér-

cukrom szintje 175 volt, a koleszterinsz-
intem 240, ugyanakkor savtúltengésben 
is szenvedtem. Mindezt tetőzte a gyakori 
szédülés. Ez utóbbi már az első kúra után 
megszűnt, akárcsak a savtúltengés okozta 
gyomorfájdalmaim. Három hónap múltán 
megismételtem a laboratóriumi vizsgála-
tokat, s a vércukorszintem akkor 125-re 
csökkent, a koleszterinszintem pedig 112-
re. Köszönetemet szeretném tolmácsolni 
önöknek! Valóban jók az önök termékei!

Sokáig küszködtem különböző beteg-
ségekkel. Vérnyomásom 210/110 mmHg 
körül volt, jobb szememen pedig zöld há-
lyog. Miután tudomást szereztem a Pro-
miod természetgyógyászati termékről, 
megpróbálkoztam vele, és három hóna-
pos használat után vérnyomásom 150/70 
mmHg-ra csökkent, látásom pedig ja-
vult. Ugyanakkor rendeződtek emésztési 
zavaraim, valamint ízületi fájdalmaim. 
Mindez okán köszönetemet szeretném 
kifejezni és folytatni fogom a kúrát. 

2012. március 7-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16. sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Sepsiszentgyörgy, Szaksz. Műv. Háza – Mihai Viteazu tér 15. sz.,  9–10 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 
VODAFONE, 0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom, 
hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  Honlap: www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Dorobanţu Elena, 57 éves, Brassó

Ciolan Elena, 57 éves, Feketehalom

Racolţa Ana, 78 éves, Farkaslaka

Gyorssegély egy 
beteg kislánynak

Rendkívüli tanácsülést tartott 
tegnap Csíkszereda Városi 
Tanácsa, ahol a tanácsosok 

10 ezer lejes gyorssegélyt szavaztak 
meg a hétéves Bereczki Boróka szá-
mára. Amint kiderült, a kislányt az 
elmúlt napokban Magyarországon 
műtötték meg, az önkormányzat 
pedig ennek a sebészeti beavatko-
zásnak a költségeihez kívánt az em-
lített összeggel hozzájárulni. 

Egyeztetés a 
somlyói búcsúról

Az Országos Szellemi Örök-
ség Bizottság tagjai a helyi és 
megyei önkormányzatok, 

a ferences rendház, a gyergyóalfalvi 
közösség és a civilszervezetek kép-
viselőivel találkoztak a csíkszeredai 
Városházán. A megbeszélés tárgyát 
a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak 
az UNESCO szellemi világöröksé-
gi listájára való felvétele képezte. A 
találkozón véglegesítették a felter-
jesztéshez elengedhetetlen jelölési 
dokumentációt és megbeszélték a 
további teendőket. Mint elhang-
zott, „ha a csíksomlyói búcsú fel-
kerül a világörökség listájára, az az 
értékeinknek a világszinten történő 
elismerését jelentené”, ugyanak-
kor a búcsú védettséget kap, azt 
senki nem szüntetheti meg, hatal-
mi eszközzel sem. Tavaly szeptem-
berben szavazta meg az Országos 
Szellemi Örökség Bizottság azt a 
javaslatot, mely szerint felterjesztik 
a világörökség státusz elnyerésére a 
csíksomlyói búcsút. 



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



Victor Ioan Frunză visszatérő ven-
dég a Csíki Játékszínnél – márci-
usban Örkény István Tóték című 
drámáját mutatja be a társulat 
az ő rendezésében. A színházi 
szakemberrel a magyar dráma-
irodalomról, a román és magyar 
társulatok közötti viszonyról be-
szélgettünk.

– Az utóbbi három évadban 
rendezett a Csíki Játékszínnél. Mol-
nár Ferenc Liliom című színműve és 
Tasnádi István Finito verses szatírája 
után most Örkény István Tóték című 
drámáját viszi színpadra Csíkszeredá-
ban. Ez egyben a harmadik előadás, 
amelyben magyar szerző művét viszi 
színpadra. Sőt a Tótékat Bukarestben 
is megrendezte. Tudatosan fordult a 
magyar művek felé?

– Szeretem a magyar drámairo-
dalmat. Az európai drámairodalmak 
egyik legérvényesebbike. A szerzők 
meggyőzőek, a darabok általános 
érvényűek, ugyanakkor mégis a ma-
gyar kultúra csodálatos hagyomá-

nyainak talajáról sarjadnak. Ezt az 
irodalmat még az iskolapadból isme-
rem, a bukaresti színházművészetin 
foglalkoztam Molnár Ferenccel, 
Kosz tolányival, Örkénnyel. Egyik 
vizsgaelőadásban még játszottam is 

Molnár Egy, kettő, három komédi-
ájában. Érdekes, hogy annak idején 
nagyobb volt az átjárás kultúráink 
között, és a párbeszéd is megenge-
dőbb. A közelmúltban sok magyar 
darabot rendeztem, és nemcsak 

Csíkszeredában. Egressy Zoltán 
Júniusának román nyelvű ősbemu-
tatóját a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban, magyar nyelvű ősbe-
mutatóját a temesvári Csiky Ger-
gely Színházban. Galacon Tasnádi 

Nézőművészeti Főiskolájának román 
ősbemutatóját, nemrég pedig Bu-
karestben az UNESCO Művelő-
dési Központban a Tótékat Adriana 
Grand új fordításában, negyven 
évvel az első román nyelvű fordítás 
után. Az előadás egyébként március 
27–28-án Csíkszeredában is látható 
lesz. Egressy Portugál című darabját 
a nagybányai román társulattal mu-
tattuk be. A magyar drámairodalom 
rendkívüli színházi forrás, szerzőik 
az emberiséget forrón tálalják, drá-
maian, komikusan, néha groteszk 
módon, de mindig hitelesen. Ebben 
a világban akkor is magára ismer 
az ember, ha más kulturális talajról 
érkezik.

– Az Örkény-kisregényben az 
emberi cselekvés mint kényszeres, be-
rögzült, mechanikus folyamat jelenik 
meg. Ez könnyen beilleszthető egy 
groteszk világba. Ez az a szál, amin 
elindul a rendezésében?

– Amellett, hogy a Tóték mint 
remekmű, nagy kihívás, közvetetten 
személyes kapcsolatom is van a szö-
veggel. Örkényhez hasonlóan, aki a 
világháborút túlélve orosz fogságba 
esett, édesapám tíz évet töltött egy 
szovjet lágerben a háború után. Ott-
honról tudom, mit jelent a háború 
okozta trauma. Örkény szerette a 
groteszket, és ez működteti a dara-
bot. Egyszerre megrémít és mulattat, 
úgy nevettet, hogy folyamatosan ria-
dót fúj. A horror és a kisvárosi rejté-
lyesség az emberi jellemtorzulás ka-
tasztrófájával együtt kerül terítékre. 
A félelem sorfalhoz állítja és kivégzi 
mindazt, ami emberi. A Tótékban 
Örkény a Jóról és a Rosszról mond 
mesét, de egyben arról is, hogy mi-
lyen nehéz a kettőt megkülönböz-
tetni, és hogy a jó érdekében néha 
rosszat is kell cselekednünk.

– Több román rendező dolgo-
zik magyar színházaknál, nemcsak 
Erdélyben, Magyarországon is. Mi 
a véleménye erről a kapcsolatrend-
szerről? 

– Hogy vannak román ajkú 
rendezők, akik magyar nyelven 
játszó társulatokkal dolgoznak, 
szimmetrikus tükörképe annak a 
ténynek, hogy magyar származá-
sú rendezők alkotásait is láthatjuk 
román színpadokon, tehát teljes 
az átjárás. Bocsárdi László, Béres 
László, Tompa Gábor, Szabó K. 
István, Kovács Zsuzsanna és sokan 
mások rendszeresen rendeznek 
román nyelvű előadásokat. Van-
nak magyarul játszó román színé-
szeink, mint Pavel Bartos, Adrian 
Voichițescu, Ligia Moga, Ion Ma-
rin, és magyar színészek is szoktak 
román nyelven játszani, például 
Kovács György, Bisztrai Mária, 
Balázs Attila, Bogdán Zsolt, Tokay 
Andrea. Egyszerre érvényesül tája-
inkon az európai kulturális pár-
beszéd és a sokszínűséget kifejező 
közös élettér hatása.

Pál Bíborka
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Örkény IsTVán TóTék Című kIsregénye VICTor IoAn Frunză rendezésében

Szeretem a magyar drámairodalmat

Körkép
csík

Örkény István születésének 
századik évfordulója alkalmá-
ból a Tóték című tragikomédiát 
mutatja be a Csíki Játékszín 
Victor Ioan Frunză rendezésé-
ben. A vendégművész negye-
dik csíkszeredai rendezésének 
premierjére március 9-én, pén-
teken 19 órakor kerül sor. Ezt 
megelőzően két előbemutatót 
is tart a társulat, március 4-én és 
március 8-án 19 órától. A Tót 
család otthon maradt tagjait 
Veress Albert, Márdirosz Ágnes 
és Dálnoky Csilla játsszák. Az 
őrnagy szerepében Kozma Atti-
la látható, a postást Vass Csaba 
alakítja. Az előadás látványter-
vezője Adriana Grand.

hargitanépe

A borszéki ROMAQUA GROUP Rt.
J19/297/2008, C.U.I. 402911
ügyvezető tanácsának elnöke

április 3-án 11 órára a cég székhelyére (Borszék, Carpaţi utca 46. szám) 
összehívja a részvényesek rendkívüli közgyűlését 

a következő napirendi ponttal:
1. A ROMAQUA GROUP Rt., alapító okiratainak módosítása:

  – az 1.3-as szakasz a következő lesz:
1.3 „A társaság logója figuratív típusú és leírása a következő: a logó a hár-

mas egység szimbólumát jelképezi, s az egy széles, hullámos, metálkék-dégradé 
szalagból formálódik, amely kölcsönhatás révén három egyforma ovális mérta-
ni formát eredményez.”

  – a 16.6-os szakasz a következő lesz:
16.6 „Az ügyvezető tanács ülésezhet (fizikailag, telekonferencián, video-

konferencián) a társaság bármelyik székhelyén, vagy bármely más helyen 
az országban vagy külföldön, azt az összehívóban állapítják meg, annyiszor 
ahányszor szükséges, de havonta legalább egyszer, az elnök vagy a tanács tagjai 
1/3-ának összehívása alapján. Az ülésen az elnök elnököl, vagy annak hiányá-
ban az alelnök, az összehívás pedig telefonon, e-mailben, faxon vagy bármilyen 
kommunikációs eszközön keresztül történik.”

  – a 16.9-es szakasz a következő lesz:
16.9 „A vezetőtanács munkálataira az összehívó alapján megállapított na-

pirendnek megfelelően kerül sor. Azt az ülés jegyzőkönyvében rögzítik, ame-
lyet bejegyeznek az ügyvezető tanács elnöke által láttamozott és lepecsételt 
regiszterbe. A jegyzőkönyvet aláírja az a személy aki elnökölt az ülésen és a 
titkár. A napirendbe bele nem foglalt problémákra vonatkozóan sürgős esetek-
ben döntést hoznak.”

  – a 16.11-es szakasz a következő lesz:
16.11 „A harmadlagos személyekkeli kapcsolatokban a társaságot a vezér-

igazgató képviseli együtt a gazdasági igazgatóval (első és második aláíró) az 
ügyvezető tanács vagy annak hiányában az azáltal kijelölt helyettesítők felha-
talmazása alapján és annak korlátai között.”

A borszéki ROMAQUA GROUP Rt.
J19/297/2008, C.U.I. 402911
ügyvezető tanácsának elnöke

április 2-án 9 órára a cég székhelyére (Borszék, Carpaţi utca 46. szám)  
összehívja a részvényesek közgyűlését a következő napirendi pontokkal:

1. Az ügyvezető tanácsnak és az igazgatói testületnek a 2011-es pénzügyi 
évre vonatkozó jelentésének jóváhagyása.

2. A statutáris külsős auditor jelentésének jóváhagyása.
3. A 2011-es esztendei pézügyi jelentés tartalmazta pénzügyi kimutatások 

jóváhagyása.
4. A 2012-es évi bevételi-kiadási költségvetés jóváhagyása.
5. A 2011-es esztendei számviteli veszteség lefedezésének jóváhagyása.
6. A ROMAQUA GROUP Rt. ügyvezető tanácsa tagjainak megválasztá-

sa 4 éves mandátummal és a megbízatási szerződések jóváhagyása.
7. A külsős független auditor megválasztása és jóváhagyása.
8. Az ügyvezető tanács felhatalmazása hitelszerződések tárgyalására és 

megkötésére kereskedelmi bankokkal és lízingcégekkel a 2012-es bevételi-ki-
adási költségvetés előirányzatainak szintjén.

Amennyiben a közgyűlés az első összehíváskor határozatképtelennek bi-
zonyulna, azt újra összehívják április 3-án ugyanazon a helyen és ugyanazon 
órában. 



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 legyőzni 
Bulgáriát. A csereként beállt Király 
Gábor 86. alkalommal ölthette ma-
gára a címeres mezt, ezzel a kapu-
sok rangsorában utolérte a rekorder 
Grosics Gyulát, az Aranycsapat 
legendás játékosát. A magyar válo-
gatott legközelebb június elsején, 
Csehországban lép pályára, szintén 
barátságos mérkőzésen, majd három 
nappal később Írországot fogadja.

A román válogatott hamar 
hátrányba került a világbajnoki 
bronzérmes Uruguayjal szem-
ben. A Napolit erősítő Cavani 
már a 3. percben betalált. A foly-
tatásban mindkét oldalon akad-
tak ordító helyzetek, ám azok ki-
maradtak. A fordulást követően 
a csereként beállt Bogdan Stancu 
megtörte a jeget és megszerezte a 
román válogatott egyenlítő talá-
latát. Az eredmény az elkövetke-
ző percekben nem változott. A 
mérkőzés krónikájához hozzátar-
tozik, hogy Kassai Viktor játékve-
zető nem adott meg egy szabályos 
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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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A Hargita Megyei 
Sürgősségi Korház 
versenyvizsgát hirdet 

a 2010/497es 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 
2010/497es határozat követel
ményeinek megfelelően.

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

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

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



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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hirdetés

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

ma

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, va-
lamint 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

Száz éve, 1912. március 2-án hunyt el Csík-
szeredában Pap Domokos királyi főmérnök, a 
megyebizottság, a városi képviselő-testület és 
több közhasznú és jótékony egylet tagja. 

*
Harminc éve, 1982. március 2-án hunyt 

el Csíkszentkirályon dr. Nagy András György 
orvosi szakíró, közíró, népművelő. 

*
Száznyolcvanöt éve, 1827. március 3-án 

született Gözsy Béla Leó, a Gözsy család első 
gyógyszerésze, a csíkszeredai Fekete Sas gyógy-
szertár tulajdonosa.

*
Nyolcvan éve, 1932. március 3-án született 

Zsögödben Salló István szobrász, író, közéleti 
személyiség.

*
Százhetvenöt éve, 1837. március 3-án 

hunyt el Székelyudvarhelyen Szigeti Gyula 
Mihály helytörténész, drámaíró.

*
Harmincöt éve, 1977. március 4-én  a 

Richter-skálán 7,3 fokozatú földrengés éri 
21.22-kor Bukarestet és környékét. A végle-
ges adatok szerint a földrengésnek országosan 
1541 halálos áldozata és 11 275 sebesültje volt, 
az anyagi károk elérték a 10 milliárd lejt.

*
Százöt éve, 1907. március 4-én született 

Lövétén Ladó Lajos, a „kicsi erdőőr”, akiről 
részben Tamási Áron a regénybeli Ábelének 
alakját mintázta. Ő alapította Kolozsváron a 
Székely Alkalmazottak Lapja című kiadványt. 
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Színház
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 

Színház társulata vasárnap 19 órától mutatja 
be legújabb darabját, melynek címe: Arany-
légy. Helyszín: Bocsárdi Angi Gabriella Stú-
dióterem. 

Tudat és valóság
Dienes István kutató, mérnök-fizikus 

(Debrecen) Tudat és Valóság. A Valóság tuda-
tossága címmel tart előadást Csíkszeredában, a 
Nagy István Művészeti Szakközépiskola aulá-
jában ma 19 órától. 

Fotókiállítás
Hargita Megye Tanácsa a csíkszeredai Mű-

vészeti Népiskolával közösen március 6-án 18 
órától megszervezi a fotóművészeti tanfolyam 
diákjainak féléves kiállítását a Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola aulájában. Meg-
nyitóbeszédet mond Péter Csaba, a Művészeti 
Népiskola igazgatója és Szabó Attila, a tanfo-
lyam szakoktatója. A diákok nevében Málnási 
Szabolcs elsőéves diák köszönti a résztvevőket. 
Közreműködik: Bakó Zsolt, a Művészeti Nép-
iskola harmadéves gitár szakos diákja.

Záp-hiányok
Az Udvarhely Táncműhely és az Örök-

ség Egyesület közös, Trilógia című kísérleti 
projektjének második része a Záp-hiányok 
című mozgásszínházi előadás, melyet az al-
kotók/előadók, Györfi Csaba és Gáll Kata 
Esterházy Péter Egy nő című műve nyomán 
készítettek. Az előadást vasárnap 19 órától 
láthatják a székelyudvarhelyi Mokka Kávé-
házban.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíki Szak-

osztálya szombaton az Olt zsögödi részére 
szervez nyomfelismerő túrát. Indulás: szomba-
ton 10 órakor a zsögödi borvízforrástól (egye-
temistáknak az egyetem előteréből 9.15-kor). 
Bővebb információ kérhető a 0751–065345-
ös telefonszámról.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap az Északi-Hargita-hegy-
ségbe szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Útvonal: Csík szenttamás – Cson-
ka-torony temploma – Bükk-patak völgye 
– Cigány-kút – Marosfő. Indulás: vasárnap 
reggel a 8.16-kor induló személyvonattal 
Csíkszenttamásig. Bejelentkezés a 0745–
107618-as telefonszámon.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Szabó Zsolt tart sürgősségi fogorvo-
si ügyeletet a Mihail Sadoveanu  utca 36. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Benedek 
Adrienn fogadja a betegeket 9–13 óra között 
az Iskola utca  4/1. szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– 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 Ta-
nácsa és a Hargita Népe Napilap az 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
témakörben kezdeményezett versenyt. Tíz 
napon keresztül három-három, elsősorban a 
székelyföldi eseményekhez és személyiségek-
hez kötődő kérdés jelenik meg az újságban a 
február 27.–március 9. közötti időszakban. 
Vetélkedőket kedvelő olvasóink válaszai-
kat beküldhetik naponta vagy összesítve 
március 13-ig a következő változatokban: • 
e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.ro 
címre; • vagy a mellékelt szelvényen a Hargi-
ta Népe Napilap postacímére: 530190 Csík-
szereda, Szentlélek utca 45. szám. A legtöbb 
helyes választ beküldő olvasóink között érté-
kes 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 tevékeny-
kedő személyiség, aki köré csoportosultak a 
székelyföldi radikálisok 1848 márciusától?

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

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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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

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.március2.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 14-ig kell beküldeni.

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

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). 

1 6 7 4
8 2 6 5

2 5 1 9
3 9 7 6 1

5 8
4 7 9 3 1

7 2 8 3
3 9 2 4

1 4 5 6

Sorsoltunk!

A február 13–17. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a szentegyházi Kovács Éva-
Arankának kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Csukás István – Süsü, 
a sárkány; Nagy Ferenc – Beatrice; Bárdos 
Lajos – Békefohász– Csillagvirág; Neoton 
família – Bolond város. 
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zorro

SürgeTő 
SzóCSKA

rómAi 1-eS

roSSz iLLAT

* n

TALáN

beNT SzAb!

HArCbAN 
ALuLmArAd

KLubegyed

oLASz 
AuTójeL

NuLLA

izomKöTő 
SzALAg

LATiN 
KöTőSzó

ToNNA

zörög  
A SzárAz 
AvAr

KiSSé 
fANyAr

Szobor-
SzéLeK! eLeKTroN veSzTeSég

púpoS áLLAT

Cím, 
méLTóSág

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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