
Vasárnap kilencVenedik 
évét tölti idős Péter AttilA 

„Jól esik 
nekem, hogy 
udvarhelyi 

vagyok”
Még két nap és kilenc évtizedet 

tudhat maga mögött idős Péter Attila, 
a tudományok iránt mindig is élénk 

érdeklődést mutató pedagógus, 
a helytörténeti krónikás, a feltaláló, 
az ember, aki arra a legbüszkébb, 

hogy Székelyudvarhelyen született, 
és itt is él. Születésnapjára készülődve 

egyre gyakrabban gondol vissza az 
elmúlt esztendőkre, és mindössze an-

nyit üzen nekünk: a tudás hatalom, 
éljünk kiegyensúlyozottan, és ne csak 
szeressük, dolgozzunk is Udvarhelyért, 

mert a város megérdemli. 
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távhőhálózAti 
beruházások 

Rendezte 
tartozásait 
az Urbana

Három év alatt visszafizette a 
szolgáltatók felé felgyűlt 4-5 

millió lejes adósságát az Urbana 
Rt. – jelentette be tegnap Bunta 
Levente polgármester és Ráduly 
Mihály, a vállalat igazgatója, akik 
azt is tudatták: a távhőrendszer 
harminc százalékkal haté-
konyabb lett, a biomasszás, 
kogenerálásos hőerőmű 
üzembe helyezésével pedig továb-
bi húsz százalékos javulás várható. 

bunta terVei

2012 családbarát 
év lesz 

Az elmúlt három év során min-
den esztendőt címkézett a 

polgármester. 2010 a beruházások 
éve volt, 2011 a fenntartható fej-
lesztésé, 2012 pedig családbarát 
év lesz – tudatta Bunta Levente. 
Székelyudvarhely polgármestere az 
udvarhelyi családokat érintő beru-
házásokat, fejlesztéseket, újításokat 
sorolva indokolt. A városve-
zető szerint számos további 
elképzelésük, tervük van, és 
jó néven veszi, ha a lakók is felkere-
sik ötletekkel, javaslatokkal.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Péter Attila. Szenvedélye volt a tanítás fotó: baLáZs attiLa
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5Előjegyezhető 
a Lodgy 6Könyv lett a Fejbekásákból 

Fügék az életfa alatt címmel 14Sportgála: negyven 
díjat osztottak ki

hatos lottó

ötös lottó

SzErEncSESzám: 9609859

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Aki keres, talál
A 141-es, gazdanyelven szól-

va 1500 eurós pályázatból ugyan 
senkinek a portájára nem gurul 
be vadonatúj John Deere traktor, 
nem nő ki a domboldalból 
háromszintes panzió, de 
egy-két tehénnel, néhány 
hektár földdel a gazdaság e pénz-
ből is bővíthető.

3

    domján levente

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3553î
1 amerikai dollár USD 3,2926î
100 magyar forint HUF 1,4856ì



Az elmúlt három év során min-
den esztendőt címkézett a pol-
gármester. 2010 a beruházások 
éve volt, 2011 a fenntartható 
fejlesztésé, 2012 pedig család-
barát év lesz – tudatta Bunta 
Levente. Székelyudvarhely pol-
gármestere az udvarhelyi csa-
ládokat érintő beruházásokat, 
fejlesztéseket, újításokat sorol-
va indokolta a megnevezést.

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

A 2012-es esztendőt a polgár-
mester és hivatala családba-
rát évként hirdeti meg. 

– Mindez nem azt jelenti, 
hogy eddig nem foglalkoztunk a 
családokkal, idén viszont kiemelt 
figyelmet fordítunk rájuk. Ismer-
jük gondjaikat: a legnagyobb a 
szegénység, mely életünk minden 
területére kiterjed. Magasak a 
költségek, alacsonyak a fizetések. 
Sajnos ilyen körülmények között 
népességfogyásról is beszélhe-
tünk, hiszen manapság nem egy-
szerű a gyermekvállalás vagy azt 
követően a gyerekek iskoláztatása, 
taníttatása – sorolta Bunta Leven-
te, majd azzal folytatta, közéleti 
szereplőként megoldásokat keres 
a családok problémáira. 

– Az eltelt három év alatt száz-
ötven ifjúsági és szociális lakást 
adtunk, adunk át, háromszor töb-
bet, mint a polgármesterségemet 
megelőző tizenkét évben, bebizo-

nyítva, válságban is lehet eredmé-
nyeket felmutatni. Ugyanakkor 
úgy számoltunk, a kormánypén-
zek beérkezésének függvényében 
a többi szociális lakás is legtöbb 
négy hónap alatt elkészül. Átadá-
suk, bár nem lesz könnyű feladat, 

meg fog történni – üzente az 
elöljáró, majd arról beszélt, idén 
kiemelten kezelik a játszóterek 
felújítását, tatarozását. 

– A kutyasétáltató, a víz-
tisztító állomás, a szombatfalvi 
családorvosi ügyeleti központ 

mind családbarát beruházás. 
Szinte kész az új bölcsőde is, és 
még egyet szeretnénk építeni a 
Csereháton. Tervezzük a Beth-
len negyedi park megszépítését, 
a szökőkút felállítását is – tudatta 
Bunta Levente.

A városvezető megjegyezte: 
számos további elképzelésük, 
tervük van, és jó néven veszi, ha 
a lakók is felkeresik ötletekkel, ja-
vaslatokkal.

társadalom
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idei terveit ismertette A polgármester

Bunta: 2012 családbarát év lesz  

A családbarát évben elkészülhet a szökőkút  fotó: balázs attila

Legutóbbi írásunkban a száj-
lélegzés tüneteit ismertet-
tük, illetve az általa okozott 
problémákat soroltuk. Mint 
írtuk, normális körülmények 
között mindenki az orrán kel-
lene, hogy lélegezzen, a gye-
rekek jelentős része viszont 
szájlégző. 

A szájlégzésre már csecsemő-
korban szoknak rá azok, akiket 
mesterségesen táplálnak és cu-
mit használnak. Így a szájuk egy 
kissé nyitott a szájzugok felől, és 
hamar rájönnek, hogy ott köny-
nyebben veszik a levegőt, mint 
az orrukon. Kesőbb, ha majd az 
ujjukat is szopják, a rés az ujjak 
és a szájzug között nagyobb lesz, 
és kényelemből az ujj melletti ké-
toldali résen veszik a levegőt és 
szépen rátanulnak a szájlégzésre. 
Az orrüregüket nem használják, 
és az a váladék, ami azért terme-
lődik, hogy tisztítsa és nedve-
sítse a belélegzett levegőt, nem 
párolog el. Az így megszaporo-
dott váladékban szaporodnak az 
egyébkent normálisan jelenlévő 
ártatlanabb, majd a betegségeket 
előidéző kórokozók is.

A problémával küzdő gye-
rekek rosszul alszanak, gyakran 
felriadnak, ezért nappal sokkal 
türelmetlenebbek, idegesebbek, 
esetenként akár hiperaktívak is 
lehetnek. A rossz pihenés (az 
éjszakai fojtogató érzés), gya-
kori felriadás miatt romlik az 
óvodai és iskolai teljesítmény. 
Ami szintén nem elhanyagolan-
dó, az az esztétikai szempont: 
egy állandóan nyitott szájú arc 
kiszélesedő orrgyökkel, és hátra-
eső állkapoccsal. Ez az adenoid, 
vagy bamba arc. Ennél sokkal 
bonyolultabbak ezek az életta-
ni és kórtani folyamatok, de le-
egyszerűsítve, inkább a szülők 
figyelmét szeretném felhívni, 
hogy ne várják meg ezen elvál-
tozások kialakulását, vagy ha 
elindult a folyamat, minél ha-
marabb közbe kell lépni. Ilyen 
esetben a családorvos dönti el az 
orr-fülgégészeti vizsgálat szük-
ségességét, majd a szakorvos 
eltávolítja a megnagyobbodott 
garatmandulát, ha szükségesnek 
látja. A cél az lenne, hogy felszá-
moljuk a minden rosszat okozó 
szájlégzést, visszaállítsuk az orr-
üreg szellőzését, és az elrontott 

légzéstípust átneveljük orrlég-
zésre. Fontos, hogy ez minél ha-
marabb megtörténjen, hogy az 
arc és az arckoponya csontjai ne 
deformálódjanak. A szájlégző 
gyerekek hajlamosabbak a kö-
zépfülgyulladásra, arcüreggyul-
ladásra, mandulagyulladásra is, 
mivel a hideg levegőt, és ezzel a 
baktériumokat egyből, előmele-
gítés és élettani szűrés nélkül a 
mandulára és a légcsőre veszik. 
Ajánlott már csecsemőkortól az 
orrleszívás, kézi vagy akár por-
szívóra szerelhető, a kereskede-
lemben kapható kiegészítővel. 
Az orrcseppekkel vigyázat! Az 
erősebb vazoaktív, ereket össze-
húzó orrcseppeket csak mini-
mális ideig használjuk, azt is, ha 
csak nagyon szükséges, orvosi 
javaslatra. Jó hatású a sterilizált 
tengervizes orrcsepp vagy orr-
spray, amelynek nincs vegysze-
res mellékhatása, az allergéneket 
lemossa, a váladékot felhígítja, 
az orrot kidugaszolja, és akár 
hosszabb ideig is használható.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

rendeLő A SzájLégző gyerMek – tAnácSok

ne hagyja elveszni jövedelem-
adója két százalékát, fordít-
sa inkább a civil szervezetek 
javára, melyekkel a Hargita 
népe Udvarhely oldalain is 
megismerkedhet. A szerveze-
tek bemutatóit, adatait várjuk 
az udvarhely@ hargitanepe.
ro e-mail címre. 

erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány

Az Erdély Magyar Irodal-
máért Alapítvány Székely-
udvar-hely egyik legrégebbi 
alapítványa, amely 1995 óta 
működik, s csak közösségi cé-
lokat határozott meg beköszön-
tőjében. Ezek közül is ki kell 
emelnünk az irodalom népsze-
rűsítését és irodalomszervező 
tevékenységét. Az alapító elnök 
Lőrincz György. Nemrég indí-
tott el az alapítvány egy erdélyi 
magyar irodalmat népszerűsítő 
hírportált (www.eirodalom.
ro). A megalakulása óta évente 
író-olvasó találkozót szerve-
zett. Meghívottjai között meg-

fordultak Székelyudvarhelyen 
mind a legjelentősebb hazai és 
magyarországi műhelyek, mind 
pedig az irodalmi műhelyekhez 
nem tartozó szerzők. A hazai 
műhelyek közül többször is 
megfordult a városban a Szé-
kelyföld, a Korunk, a Látó, va-
lamint a Helikon. A magyaror-
szági folyóiratok közül jártak itt 
a Magyar Napló, a Hitel, a kecs-
keméti Forrás, a Győri Napló, a 
Bárka és a Kortárs szerkesztői, 
áprilisi vendégünk Zetelaka 
testvérvárosának, Egernek az 
Agria című folyóirata. Kitün-
tettük a legjelentősebb magyar-
országi irodalomtörténészeket, 
kritikusokat, akik írásaikban 
népszerűsítették az erdélyi ma-
gyar irodalmat. Az irodalom-
szervező tevékenységünk főleg 
pályázatok kiírásában nyilvá-
nult meg. Rengeteg díjjal büsz-
kélkedhetünk, szerénytelenség 
nélkül kijelenthetjük, hogy az 
Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány az erdélyi magyar 
irodalom legjelentősebb civil 
kezdeményezése. 

BCR-Odorhei Cod Iban Nou: 
RO45RNCB0156016335840001. 

2% SzékeLyUdvArHeLynek!

Öltözzünk ünneplőbe!

A polgármester azt szeretné, 
ha március 15-ére ünneplőbe 
öltözne a város és lakói. 
– Ahogyan karácsonyra szok-
tuk, ugyanúgy nemzeti ün-
nepünkre is készülődhetünk. 
Takaríthatunk a portánk, 
házunk előtt, majd ünnep-
lőbe öltözhetünk, sőt miért 
ne, házunkat is piros-fehér-
zöldbe öltöztethetjük – taná-
csolta a városlakóknak Bunta 
Levente, aki a március 15-ei 
városközponti ünnepséggel 
kapcsolatosan azt is elárulta, 
dr. Egyed Ákos történész, 
akadémikus, a forradalom és 
szabadságharc, az adott kor-
szak kiváló ismerője fog a té-
ren egybegyűltekhez szólni, 
illetve lesz egy rangos meghí-
vottjuk is, aki szintén beszé-
det mond majd. Mint isme-
retes, a polgármesteri hivatal 
idén politikamentes ünnepet 
tervez, csak a megemlékezés-
re, visszatekintésre helyezve a 
hangsúlyt. 
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Rendezte tartozásait 
az Urbana

három év alatt visszafizet-
te a szolgáltatók fele felgyűlt 
4-5 millió lejes adósságát az 
urbana rt. – jelentette be teg-
nap bunta levente polgármes-
ter és ráduly Mihály, a vállalat 
igazgatója, akik azt is tudat-
ták: a távhőrendszer harminc 
százalékkal hatékonyabb lett, 
a biomasszás, kogenerálásos 
hőerőmű üzembe helyezésével 
pedig további húsz százalékos 
javulás várható. 

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

Amikor három-négy évvel 
ezelőtt átvettem a válla-
lat irányítását, a szolgál-

tatás fizikailag és szervezésileg is 
a padlón volt, de tudtuk, hogy a 
távhőszolgáltatásé a jövő – közöl-
te Ráduly Mihály. Az Urbana Rt. 
igazgatója tegnapi sajtótájékozta-
tóján Bunta Levente polgármes-
terrel közösen jelentette: a siófo-
ki vállalat által hátrahagyott 4-5 
millió lejes tartozását rendezte 
az Urbana, „egyenesbe került” a 
vállalat. 

– A nyertes pályázatoknak, 
rendszerfelújításoknak köszön-
hetően elértük, hogy bár a kor-
mány megszüntette a harminc 
százalékos állami támogatást, 
a modernizálások miatt nem 
kellett ugyanennyivel emelni az 
árakat – közölte a polgármester. 
Bunta szerint legkevesebb har-
minc százalékkal nőtt a szolgál-
tató és a rendszer hatékonysága. 

A városvezető elmondta nem 
állnak meg itt, jó esély van arra, 
hogy biomasszás kazánházat 
szereljenek fel, egy-két héten 
belül szerződhetnek is. Szerző-
désük, írásos megállapodásuk 
van a GEA vállalkozással, ennek 
értelmében hőerőművet telepí-
tenek.

– Biomasszát használnánk 
fel, kogenerálnánk, vagyis hőt 
és elektromos energiát is előállí-
tanánk, s így a városi rendszerbe 
húsz százalékkal olcsóbb energiát 
tudunk majd bevinni – részletez-
te a polgármester.

Célunk az, hogy minél ol-
csóbban előállítsuk a hőenergiát, 
majd azt lehetőleg veszteségek 
nélkül eljuttassuk a fogyasztók-
hoz. Mindezt olcsó tüzelőanyag-
gal, hatékony, modern rendszerrel 
lehet megvalósítani – magyaráz-
ta Ráduly Mihály. Az igazgató 
hangsúlyozta: nem véletlen, hogy 
folyamatosan fejlesztenek, hiszen 
a világtrend szerint is a távhőszol-
gáltatásé a jövő. 

Felújítások a Cekend
bejárati tömbházakban 
A Kórház negyedi Cekend-

bejáratban két szociális tömbház 
található, kétszer hetvenöt gar-
zonnal, közös fürdőfelülettel. 

– Tavaly egyes lakók tartozása 
miatt leállították a melegvíz-szol-
gáltatást, így sokan önhibájukon 
kívül, rosszul fizető szomszédaik 
miatt szolgáltatás nélkül marad-
tak. Sok panasz érkezett, ezért 

arra gondoltunk, az elkövetkező 
két-három hónapban felújítjuk 
a folyosóvégeken található für-
dőket, illetve a százötven lakás-
ban a kagylókhoz mérőórákat 
szerelünk, hogy lakrészenként is 
lehessen rendezni a fogyasztást, 
illetve a számlákat – számolt be 
legújabb elképzelésükről Bunta 
Levente polgármester. Ráduly 
Mihály azzal folytatta, olyan hó-
nap is volt, amikor meleg vízből 
több folyt el, mint hidegből. Az 
Urbana igazgatója szerint mind-
ez pazarlást, nemtörődömsé-
get jelent a lakók részéről, ám 
remélik, az egyéni fogyasztás-
mérők felszerelésével, illetve a 
felújításokkal nemcsak a lakók 
életkörülményei fognak javulni, 
hanem hozzáállásuk is változik, 
takarékosabban fognak élni. Közös fürdőnek penészes az oldala. Ráfér a felújítás fotó: balázs attila

Aki keres, talál – tartja a mondás. Ahogy az élet min-
den területére, úgy igaz ez a mezőgazdasági tevékenységre 
is. Hogy mit hoz az idei esztendő, még nem lehet tudni, 
mint ahogy azt sem, hogy aratásra milyen lesz a most még 
a hótakaró alatt pihenő őszi vetés. Kérdéses, hogy az őszi 
aszály miatt gyéren kikelt kenyérnek szánt búzaszálak a 
talajvízkészletet feltöltő hólé nyomán sűrűbbé, bokrosab-
bakká válhatnak-e, vagy kiszántás, rávetés lesz a vége? 
Kérdés, hogy a gyenge őszi rajt után mennyi erőt tudtak 
magukba szívni az olvadást követő tavaszi hajrára? A 
gazdák gondjánál maradva, szintén nagy kérdés, hogy 
vevőre találnak-e a pincékben tárolt burgonyahegyek, ki-
szedhető lesz-e a termésből a pityókaföldekbe tavaly beleölt 
pénz, lesz-e kedv és nem utolsósorban anyagi erő a tavaszi 
újrakezdéshez? Ennyi bizonytalanság ellenére mégis állí-
tom, aki keres, az idén is megtalálhatja számításait. Csak 
épp a kereső, malomkerékmunka egy részét a földművelé-
sen és állattenyésztésen túl az íróasztal mellett is végezni 
kell. A pályázásra, pályázatírásra, a mezőgazdaság terén 
kínálkozó támogatási lehetőségek kihasználására irányuló 
munkára gondolok. Magam és az apámhoz hasonlók pél-
dájából is tudom, hogy a legtöbb gazdaember szívesebben 
fog neki öt szekér széna becsűrözésének, mintsem egy pályá-
zati anyag öt ívének kitöltéséhez, a városi irodaajtó-nyito-
gatás és aktagyűjtögetés kijárásához – de ennek ellenére sa-
ját érdekből ehhez a munkához is szokni, barátkozni kell.

Márpedig aki keres, az idén is megtalálhatja azokat 
látványos vagy kevésbé látványos fejlesztési finanszírozási 
forrásokat, amelyek révén lépésről lépésre jobbá, hatéko-
nyabbá, erősebbé és – ha mondhatom ezt – megalapozot-
tabbá teheti gazdaságát, gazdálkodását. A székelyföldi 
gazdák körében népszerű 141-es, avagy gazdanyelven 
szólva 1500 eurós pályázatból ugyan senkinek a portájára 
nem gurul be vadonatúj John Deere traktor, nem nő ki a 
domboldalból háromszintes panzió, de egy-két tehénnel, 
néhány hektár földdel a gazdaság e pénzből is bővíthető. 
A farmfejlesztésre, a gazdaságban megtermelt termékek 
piaci értékesítésének javítására öt éven át kapható évi 6 
ezer lej azért nem kis summa, különösen, ha ehhez még az 
esztendőről esztendőre szépen gyarapodó területalapú tá-
mogatásokat, a legelőkre, kaszálókra több száz eurós plusz-
pénzt hozó agrárkörnyezet-gazdálkodási csomagokat és a 
Hargita meg Kovászna megyei gazdák nagy részének az 

alföldiekkel szemben bónuszként járó hegyvidéki különtá-
mogatásokat is hozzászámítjuk. Mindezek eredményeként 
a szakemberek kalkulációja alapján a székely gazdaember 
minden egyes hektár szántóföld után közel 260, míg a 
kaszálók után hektáronként 380 eurós támogatásban ré-
szesülhet. Mindenki maga döntse el, hogy ez sok-e vagy 
kevés, megéri-e az utánajárás fáradságát. És ehhez jönnek 
a juh- és szarvasmarhatartóknak járó támogatási össze-
gek, amit a hegyvidéki fejőstehéntartó gazdák esetében 
még újabb állatonkénti 100 euróval fejelnek meg. Lehet, 
hogy nem feltétel nélkül, nem egy összegben, nem automa-
tikusan házhoz jövő pénzek ezek, de mindenképp olyan 
lehetőségek, amelyek a mezőgazdaság sajátságos, időjárási 
vagy épp piaci tényezőktől való függőségét oldják, lazítják. 
Ha nagy baj van, akár még a gazdák túlélését szolgáló 
pénzügyi mankókként is működhetnek. Nem szabad te-
hát restnek lenni, élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Kisebb 
vagy nagyobb erőfeszítéssel, egyszerűbb vagy bonyolultabb 
feltételekkel, de ezeket a pénzforrásokat is meg kell keresni, 
le kell kérni és el kell fogadni. Aki pedig keres, biztos vagyok 
benne, e téren is talál.

Aki keres, talál
    NézőpoNt n Domján levente



Még két nap, és kilenc évtize-
det tudhat maga mögött idős 
Péter Attila, a tudományok iránt 
mindig is élénk érdeklődést mu-
tató pedagógus, a helytörténeti 
krónikás, a feltaláló, az ember, 
aki arra a legbüszkébb, hogy 
Székelyudvarhelyen született, és 
itt is él. Születésnapjára készü-
lődve egyre gyakrabban gondol 
vissza az elmúlt esztendőkre, s 
mindössze annyit üzen nekünk: 
a tudás hatalom, éljünk kiegyen-
súlyozottan, és ne csak szeres-
sük, dolgozzunk is Udvarhelyért, 
mert a város megérdemli. 

– Kilencvenedik évébe lépve mit 
érez, hogyan éli meg a pillanatot? 

– Amikor az ember az éle-
tében egy ilyen mérföldkőhöz 
érkezik, úgy van, mint a vándor, 
aki hosszú út után elérkezik egy 
olyan helyre, egy olyan határkő-
höz, ahonnan vissza tud tekinteni 
az életútjára, és a lenyugvó nap 
sugarán keresztül bevilágíthatja 
a megtett utat. Én is így vagyok 
ezekben a napokban, visszagon-
dolok az eltelt kilencven évre, és 
mindenekelőtt hálát adok az Is-
tennek, hogy megérhettem ezt. 

– Tanított, írt és szabadalma is 
van. Melyik tevékenység állt legköze-
lebb Önhöz, melyik a legkedvesebb, 
ha visszanéz, mire a legbüszkébb? 

– A három tevékenység tu-
lajdonképpen egybeforr. Mindig 
arra törekedtem, hogy tudáso-
mat, ismereteimet átadjam. A 
legbüszkébb pedig arra vagyok, 
hogy Udvarhelyen születtem, 
mert a családom gyökerei mélyen 
Udvarhelyhez kötnek. A Csonka-
vár szomszédságában, az Árpád 
utcában születtem, a családi ház 
volt a kiindulópont. Innen jártam 
iskolába, innen jártam tanítani 
a gimnáziumba. Büszke vagyok 
arra is, hogy a gimnáziumban ta-
níthattam, abban az iskolában, 
amelynek növendéke voltam, és 
ahonnan harminchét évnyi szol-
gálat után nyugdíjba mentem. 

– Kilencven év nem rövid idő-
szak. Van-e valami, ami mégis ki-
maradt? 

– A nyugdíjas éveim sem a 
semmittevés idejét jelentik szá-
momra. Hogy valami kimaradt-e, 
nem tudom, minden esetre már 
kezdő tanárként úgy indultam 

el, hogy legjobb tudásom szerint 
megpróbálok mindent átadni a 
tanulóknak, ugyanakkor igye-
keztem lépést tartani a fejlődő 
tudománnyal is. Isten őrizz, hogy 
én ezzel büszkélkedjek, de úgy ér-
zem, megtettem mindent ennek 
érdekében. Most is dolgozgatok, 
nem hagytam abba a munkát. 

– Milyen egészségnek örvend, 
tavasszal még kerékpárra ül? 

– Hát hogyne, csak ugye, té-
len nem kerékpározok. Szellemi-
leg nem érzem magam kilencven 
évesnek, szeretnék még dolgozni, 
amíg a Jóisten éltet.

– Van titka a kilenc évtizednek? 

– A kiegyensúlyozott élet, a 
testi, lelki egyensúly tartása a ti-
tok, és az, ha harmonikus életet 
él az ember a családitól a szak-
mai életig. Nekem szenvedélyem 
volt a tanítás, úgy gondolom, a 
katedrának varázsa van, és min-
dig is varázsa lesz. A tanítás nem 
is tudomány, hanem művészet, 
mert az az anyag, amivel a pe-
dagógus és a tanár foglalkozik, 
az a legnemesebb: a gyerekek, 

ifjak lelke. Nincs annál nagyobb 
öröm, mint amikor látja, hogy a 
gyerekek megértették mondan-
dóját. A szemek visszatükrözik 
ezt. Az egészség is fontos, és hála 
a Jóistennek, sikerült eddig meg-
őriznem, igaz, elég sokat spor-
toltam: nyáron túráztam, télen 
síztem. Az életem egy jelentős 
része a Hargita is, 1942-ben ott 
voltam a menedékház avatásán. 
Ugyanakkor a biciklizést is sze-
retem, és Udvarhely szeretete is 
segít: minden helyhez egy em-
lék fűz. Sokszor bemegyek a 
városba, sétálok, jól esik látni a 
régi épületeket,  régi helyeket. 
Sajnos kollégákkal, barátokkal 
már nem nagyon találkozom, 
hisz számuk egyre csökken. Jól 
esik nekem, hogy udvarhelyi 
vagyok. 

– Egy jó tanács, üzenet az utó-
kor számára...

– Mit mondhatnék, mint 
azt, hogy a tudás hatalmat je-
lent. Udvarhelyről pedig sok 
tudós kikerült. Megérdemli a 
város, hogy megbecsüljük, úgy, 
hogy dolgozunk érte, teszünk 
érte valamit. Dolgozzunk, és 
szeressük a várost erőnkből, és 
szeressük, tiszteljük egymást. A 
szeretet hiánya kiszárítja az em-
beri lelket, és meg is változtatja 
az emberek közötti viszonyt. En-
gem is a családom, a gyerekeim, 
unokáim, dédunokáim szeretete 
vesz körül és éltet. Isten kezében 
vagyok. Remélem, segít, hogy 
egy kicsit még élhessek...

 Máthé László Ferenc

Vasárnap kilencVenedik éVét tölti idős péter attila 

„Jól esik nekem, hogy udvarhelyi vagyok” 

4. oldal |  2012. március 9., péntek

társadalom

Körkép

Attila bácsi

 „Megiszunk egy jó kávét, Árpád?” – kérdezgette nyolcvan után is de-
rűsen, fiatalosan pattanva le a szerkesztőség udvarán kerékpárjáról. 
Látva a sokszor idegtépő hírgyártást, a lótást-futást, szabadkozott, 
hogy nem marad sokáig, nem zavar, éppen csak beugrott hozzánk, 
fiatalokhoz. Nem győztük hangsúlyozni: maradjon még tanár úr, 
maradjon Attila bácsi, hisz bármennyire is sietünk, felbecsülhetetlen 
kincs nekünk, újságíróknak az, amit mesél. Márpedig mesélniva-
ló, emlék felgyűlt bőven több mint nyolc évtized alatt. Attila bácsi 
pedig mesélt. Mesélt az imádott Árpád utcájáról, ami ma már saj-
nos csak nyomaiban emlékezteti gyermekkorára, a gimnáziumról, 
Székelyudvarhely egykori sportéletéről, a kisiparosok mindennap-
jairól, csillagászatról, helytörténetről. Mert Attila bácsi élő lexikon, 
egy-egy téma után kutatva sokszor hívtuk fel „telefonos segítségért”. 
Sokszor volt bűntudatom, hogy nem értem rá hosszasan elbeszélgetni 
vele, mert ugye a munka... Pedig a vele való nyugodt, kötetlen beszél-
getések, kávézások hosszú-hosszú napokra elegendő muníciót adtak: 
témát az újságírónak, lelki és szellemi felfrissülést az embernek. Tu-
dást, nagyon sok tudást, tapasztalatot adott át, alázatot, emberséget 
tanultunk. „A szeretet hiánya kiszárítja az emberi lelket” – mondo-
gatta. Hihetetlen szeretettel, elismeréssel tekintett munkánkra, s tar-
tok tőle, ő nem kapott ugyanilyen szeretetet, elismerést tőlünk...
Karácsony tájékán megígérte, benéz majd az új napilaphoz, a „réginél” 
már úgysem ismer senkit, s ami még fájóbb, őt sem ismerik...
Várjuk, Attila bácsi! Adja isten, hogy még sok éven keresztül együtt 
kávézhassunk!

 Jakab Árpád

Rövid névjegy

Péter Attila március 11-én lesz kilencven éves. A Tamási Áron Gimná-
ziumban tanult, és matematika–fizika szakos tanárként itt is tanított 
harminchét évet. Pedagógusi munkája mellett olyan didaktikai szem-
léltetőeszközöket készített, amelyek az oktatást segítették, és amelyeket 
nemcsak a matematika oktatásához lehetett használni. Ezekkel az isko-
lát, a várost és a megyét számos kiállításon képviselte. Egyik eszközét 
1972-ben szabadalmaztatta is: a távirányítással működő diafilmvetítő 
készüléket, melyért feltalálói címmel tüntették ki. 1973-ban indította be 
saját ötlete és elképzelése alapján a gimnáziumban a matematika labora-
tóriumot, melynek lényege az volt, hogy minden tanuló képességeinek 
és óhajának megfelelően fejlődhetett a többi diáktól függetlenül. Az 
Országos Matematika Társaság udvarhelyi fiókjának volt huszonnyolc 
évig az elnöke. Minden évben országos tudományos szimpóziumot 
rendeztek matematika, fizika és informatika tárgykörökben. 1982-ben 
ment nyugdíjba, azóta öt helytörténeti könyvet írt (Életem filmkockái, 
In memoriam Khell István, Egykori tanáraink sírjai, Volt egyszer egy vil-
lanytelep, Keresztek Székelyudvarhelyen). Az oktatási minisztérium 1972-
ben érdemfokozattal tüntette ki, 2009-ben pedig az RMPSZ ajánlására 
a megyei önkormányzat Életműdíjban részesítette.

Péter Attila. Sosem ismerte a semmittevést fotó: balázs attila



Leghamarabb június 7-én ve-
hetik át a székelyudvarhelyi 
megrendelők a Dacia család 
legújabb modelljét, a Lodgyt. 
Udvarhelyen az Autogroup Simó 
fogadja a vásárlói előjegyezése-
ket: a cég munkatársai elmond-
ták, hogy már javában érdeklőd-
nek a helyiek a Lodgy felől. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Június 7-én nyílt napot tar-
tanak a székelyudvarhelyi 
Autogroup Simónál, ekkor 

bárki megtekintheti, kipróbál-
hatja az általuk forgalmazott au-
tók valamelyikét. Ekkor érkeznek 
meg az előre megrendelt Lodgyk 
is. Udvarhelyen már három nap-
ja fogadják az előjegyzéseket, 
amelynek sorrendjében szállítják 
a marokkói Tangerben készült 
modelleket. 

Pap Jenő eladási ügynök és Fü-
löp Ignác mérnök, az Autogroup 
Simó munkatársai ismertették a 
Lodgy legfontosabb tudnivaló-
it. Mindamellett, hogy a Dacia 
Lodgyban, öt–hét személyes csa-
ládi autó lévén, hatalmas a belső 
tér, megjelenése után árban is ver-
hetetlenné válik kategóriájában.

Áfástól az új gépkocsi alap-
ára 9500 euró. Újdonság a 
Dacia korábbi modelljeihez 
viszonyítva, hogy a műszerfa-
la teljesen megújult. Három 

felszereltségi szintben lesz meg-
vásárolható: az alapfelszereltségű 
Lodgy ötszemélyes, ebbe már 
beleépítik a szervókormányt, 
a menetstabilizátort és a 
kipörgésgátlót (a Dusterben csak 
a fullextrásba voltak ezek beépít-
ve). A középfelszereltségű Lodgy 
belterét krómozással díszítik, ezen 
kívül légkondícionálót, kormány-
vezérlésű rádiót, navigációs rend-
szert is lehet rendelni. Ebben már 
a hátsó üléssort osztottan előre le-
het hajtani. A középfelszereltségű 
Lodgy már megfelel a fullextrás 
Logannak. A teljes felszereltségű 
új modellben az utolsó generációs 
audiófelszerelést (bluetooth, usb 
stb.) és a legújabb érintőképer-
nyős navigációs rendszert építik 
be. Talán a legnagyobb újdonsága 

a Lodgynak, hogy 1,2 literes hen-
gerűrtartalmú (115 lóerős), ben-
zines turbómotoros változatban 
is vásárolható lesz ősztől – ilyen 
hatékonyságú motrot Daciában 
korábban nem lehetett kapni. 
Ez megközelítőleg 5,8 liter ben-
zint fogyaszt átlagban. A Lodgyt 
amúgy három felszereltségben 
fogják forgalmazni, két benzin-
motoros és egy dízelüzemű, 85–
110 lóerős motorral.

A Dacia Lodgy a roncsprog-
ram keretében is megvásárolható 
lesz. Amint azt már hírül adtuk, a  
Környezetvédelmi Alap költség-
vetését a kormány keddi ülésén 
jóváhagyták, a roncsprogram gya-
korlatba ültetése legjobb esetben 
e hónap végén, vagy legkésőbb áp-
rilis első hetében megkezdődhet.

Több mint száz székelyke-
resztúri honvéd áldozta éle-
tét a hazáért az első, illetve a 
második világháború idején, 
az ő tiszteletükre kíván em-
lékművet állítani a Küküllő 
menti kisváros. A polgármes-
ter reményei szerint belátha-
tó időn belül sikerül megépí-
teni a keresztúri mementót.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A két világháborúban el-
hunyt keresztúri honvé-
dek emléke előtt tiszte-

legne Székelykeresztúr városa egy 
emlékművel. 

– Már nagyon régi álmunk 
egy köztéri emlékművet állítani a 
keresztúri háborús hősök tisztele-
tére, hiszen több mint százan hal-
tak meg a hazáért, a városért har-
colva a két világháború ideje alatt 
– nyilatkozta lapunknak Rafai 
Emil, a kisváros polgármestere. 
Elmondása szerint lassan száz év 
távlatából mindenképp illendő 
emlékművet állítani a városban, 
hiszen csupán a templomok falán 
elhelyezett márványtáblákon ol-
vasható a hősök neve. Az emlék-
mű megvalósítása anyagi források 
hiányában eddig váratott magára, 
azonban a magyarországi kül-
ügyminisztérium legújabb pályá-
zati kiírása – mely a határon túli 

háborús emlékművek építését, 
illetve azok fenntartását hivatott 
támogatni –, reménysugárként 
csillant fel a keresztúri mementó 
állításában.

– Próba-szerencse alapon 
megpályázzuk a külügyminiszté-
rium kiírását, azonban mindezek 
mellett természetesen keressük 
az ötletet támogatókat is, akikre 
szükségünk lesz az emlékmű fel-
állításához – fogalmazott a pol-
gármester.

Rafai elmondása szerint még 
nem tudják, hogyan is nézne ki az 
emlékmű, azonban a tervek elké-
szítésére már felkértek pár neves 
szakembert és szobrászművészt, 
ám a végleges tervek elfogadá-
sa előtt mindenképp széleskörű 
egyeztetések történnek.

– Egyelőre azt sem tudjuk, 
hol állítanánk fel az emlékművet, 
azonban az biztos, hogy köztéren 
lesz a helye. Általában, ha csak 
más városokat nézünk, akkor az 
ilyen fontos szobrokat a főtéren 
szokták felállítani. Ez is majd csak 
egyeztetések után fog eldőlni – 
summázott Rafai. 

A polgármester nem kívánt 
találgatásokba bocsátkozni, azon-
ban elmondta: kitartanak az em-
lékmű megvalósítása mellett, és a 
remények szerint belátható határ-
időn belül megépül a hősök előtt 
tisztelgő keresztúri mementó. 

Dacia: Új csaLáDtagra várva

Udvarhelyen is előjegyezhető a Lodgy
EmLéKművEt áLLítanánaK 

a viLágháborÚK hősEinEK

Keresztúri mementó
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Hosszú János, 

43 éves, gazda

a hét KérDésE  ÜnnEpLiK a nőK napját?

Természetesen. 
Virágot vettem a fe-
leségemnek, a család 
összes nőtagjának 
és a nő ismerősök-
nek is természete-
sen. Úgy gondolom, 
ezen a napon a nők 
m e g é r d e m e l n e k 
egy kis figyelmessé-
get, egy szál virágot 
mindenképp, aztán 
kinek hogyan enge-
di a zsebe.

Úgy illik, hogy 
ezen a napon leg-
alább egy szál virá-
got vegyünk a nők-
nek, ezért én sem 
tettem másként. 
Amíg élünk, addig 
tiszteljük meg eny-
nyivel a nőket, nő 
ismerőseinket. Az 
ünnepet régebb is 
megtartottam, és 
erről az idén sem 
mondok le.

Bartalis Béla, 

67 éves, 

Igen, szoktam 
virágot és egy kis ap-
róságot vásárolni a 
nő ismerőseimnek. 
Az idén sem volt 
másként, ugyanis 
virágot és egy kis 
csokit ajándékoztam 
nőnap alkalmából a 
lányosztálytársaim-
nak, édesanyámnak 
pedig a virág mellett 
egy kis meglepetéssel 
is kedveskedtem. 

lászló zsolt, 

14 éves, diák

Igen, szoktuk 
ünnepelni a nők 
napját. Ilyenkor 
össze szoktunk az 
gyűlni a családdal, 
átjönnek látogatóba 
a keresztgyerme-
keink és a szüleink 
is, és megajándéko-
zunk minden nőt a 
családban. Virágot 
és egy kis figyel-
mességet szoktunk a 
nőknek adni.

lázár csilla, 

30 éves, anyuka

> „Az elöljárók a legnagyobb 
fatolvajok”. Újabb panasz érkezett Szent-
egyházáról a Madarasi-Hargita villamosí-
tásáról közölt cikkünk kapcsán. Lőrincz 
Ágnes olvasónk felháborítónak tartja 
Lőrincz Imre állítását, miszerint egyedül 
Burus Mária Ella polgármester lenne fele-
lős az erdők birtokviszonyainak rendezet-
lensége miatt. Szerinte Lőrincz Imre volt 
az, akinek kezdeményezésére annak idején 
nem állították ki pontosan az erdők bir-
tokleveleit, mivel csak az első oldalakat 
fénymásolták le közülük. A telkek vissza-
szolgáltatásakor az eredeti tulajdonosokat 
nem engedték asztal mellé ülni, hogy 

beleszólhassanak az ügyek rendezésébe. 
– Mi is hivatalosan felmérettük a tel-
keinket, telekkönyveztettük. Pontosan 
Lőrincz Imre volt az, aki beperelt emiatt, 
de el is veszítette a pert. A legszebb erdő-
részt ő természetesen magának mérettette, 
de nem papír szerint. Azért nem engedte, 
hogy a polgármester ne adja ki a szükséges 
papírokat, hogy kénye-kedve szerint garáz-
dálkodhasson az erdők között. Így utólag 
könnyű mindent Burus Mária polgármes-
terre fogni, de köztudott az is, hogy pon-
tosan Lőrincz Imre küldte el az erdészetet, 
mivel így könnyebben tudnak fát lopni. 
Az elöljárók a legnagyobb erdőtolvajok, 

Imrének nincs is eredeti bizonyítéka a 
most tulajdonában levő negyven hektáros 
erdőrészről – panaszolta Lőrincz Ágnes. 
Elmondása szerint már rég tisztázódha-
tott volna minden, ha az összes erdőtulaj-
donosnak az eredeti tulajdonlapokat ad-
ják ki. Mint korábban beszámoltunk róla, 
a birtokviszonyok rendezetlensége akadá-
lyozza a Madarasi-Hargita villamosítását, 
hiszen már régóta megvan a beruházáshoz 
szükséges pénz. A törvény előírja, hogy 
szükséges az erdészeti hivatal engedélye, 
viszont a letarolt erdők és az ellopott fák 
miatt egyetlen erdészet sem vállalja a terü-
letek adminisztrálását. (Antalfi József )hí
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Tágas, erős. Udvarhelyen sokan érdeklődnek az új Dacia iránt fotó: www.ziarelive.ro

társadalom
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Könyv lett a Fejbekásákból Fügék az életfa 
alatt címmel. Dósa Zoltán gyulakutai rajztanár barátját, 
Birton Lászlót és festményeit hívta társként a tegnapi könyvbe-
mutatóra, melyre a G. Caféban barátok, ismerősök és ismeretle-
nek voltak kíváncsiak. Birton öt nagyméretű alkotását Kubanek 
László dizájner méltatta, majd Dósa önmagáról, blogos írásairól, 
könyve születésének történetéről beszélt. Ezt követően Fincziski 
Andrea színművész olvasott fel egy történetet ízelítőként, majd 
Dósa kiemelte, szabadon írja „psziluett-illúzióit”, nincs kapcsolata 
az irodalommal. Kicsit úgy érzi magát, mint a hályogkovács a sze-
mészeti konferencián, ám írásait kedvelik blogja olvasói, így egyre 
nagyobb kedvet és bátorságot kap.

Holnap este bemutatják az 
Udvarhely Táncműhely kísér-
leti projektjének harmadik, 
egyben utolsó darabját, mely-
nek a Képmás címet adta a 
táncműhely alkotó- és egyben 
előadópárosa, Antal József és 
Oláh Hilda. A táncműhelyesek 
ugyanakkor szeretnék más vá-
rosokba is elvinni a saját ké-
szítésű műveket.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az Udvarhely Táncműhely 
legújabb házi előadásával, 
a Képmás című táncelő-

adással kiteljesedett az Örökség 
Egyesülettel közösen indított 
kísérleti projektjük, a Trilógia. 
Az első két előadás fogadtatása a 
nézők részéről megerősíti az ilyen 
jellegű projektek létjogosultságát.

– Ezek a házi produkcióik, il-
letve a belső ambíciók a társulaton 
belül megállják a helyüket, és ezek 
a művek helyet kapnak a program-
tervezetben. Szeretnénk, ha lenne 
folytatása ennek a projektnek, de 
ugyanakkor a mostani előadáso-
kat szeretnénk tovább folytatni 
és kivinni a városból, például Ma-
rosvásárhelyre és Csíkszeredába – 
fogalmazott a táncműhely sajtósa. 
Elmondása szerint ugyanis ezek 
az előadások abból adódóan, hogy 
legtöbb esetben kevés és többnyi-

re saját elemekből tevődnek ösz-
sze, könnyen mozgathatóak, ezért 
szinte bárhol megrendezhetőek. A 
másik előnye ennek a projektnek 
az volt, hogy a táncműhely előadói 
kiléphettek a tömegből és egyen-
ként megmutathatták magukat a 
közönségnek – Kosztolányi Kata.

– Sikerként éljük meg a kí-
sérleti előadásokat, hiszen min-
denki akart valamit alkotni és 
most teret kaptunk ennek meg-
valósítására – mondta Antal 
József, a Trilógia kísérleti pro-
jekt legújabb és egyben utolsó 
darabja, a Képmás című tánc-

előadás alkotója és előadója. 
Antal szerint a darab nem egy 
„világmegváltó nagy történet”, 
azonban mégis kihívás volt el-
térni a megszokottól, kitalálni a 
produkció formáját és mozgás-
nyelvét. Az ilyen kis darabok si-
kerénél számos veszélyforrással 

kell számolni, hiszen az előadás-
nak nincs se díszlettervezője, se 
jelmeztervezője, se koreográfu-
sa, sőt a zenét is maguk a darab 
résztvevői válogatták össze. A 
Képmás rendezőjének nemcsak 
ezek okoztak kisebb fejtörést, 
hanem az alkotó- és előadótárs 
megtalálása is, hiszen a darabban 
két világ találkozásáról van szó, 
szerephez jut a férfi, de természe-
tesen a nő sem hiányozhat. Antal 
végül Oláh Hilda személyében 
talált ideális partnerre, akivel há-
rom hét alatt sikerült felkészül-
niük a szombaton este hét órától 
kezdődő bemutatóra.

– A darab címe egyszerű és 
nem is kellene sokat magyarázni 
róla: Isten képmása az ember. In-
nen jött a képmás mint címadó 
ötlet. Két világ találkozását mu-
tatja be: egy elképzelt, illúziók vi-
lágában élő, valamint egy földhöz 
ragadt, földből gyúrt ember közti 
viszonyt. Az egyik világot a nő, 
vagyis Hilda, a másikat jómagam, 
a férfi testesíti meg – avatott be 
Antal.

A holnap esti mozgásszín-
házra már most ajánlatos helyet 
foglalni, ugyanis a helyek száma 
negyven főre korlátozódik. A da-
rabot ugyanakkor jövő pénteken, 
március 16-án még megtekinthe-
tik azok, akik lemaradnak a hol-
napi bemutatóról.

Első alkalommal tartottak köz-
életi fórumot tegnap a Mok-
ka kávéház és az Udvarhelyi 
Hírportál közös szervezésé-
ben. A Mokka Pódium nevet 
viselő beszélgetés célja, hogy 
Székelyudvarhely közéleti kér-
désiről azok is elbeszélgesse-
nek a város vezetőivel, akik 
nem járnak be a tanácsülések-
re. Az eseményre sajnos keve-
sen voltak kíváncsiak.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Orbán Balázs MPP-s és 
Jakab Attila ex-zöld-
párti tanácsos volt jelen 

a fórumon. Jakab Áron Csaba 
RMDSZ-es tanácsos is meghívást 
kapott, de visszautasította, mivel 
politikusként nem találta megfe-
lelőnek azt a helyszínt, amelyet 
Szász Jenő volt városvezető idege-
nített el. Katona Zoltán újságíró 
moderálásával a beszélgetés során 
szó esett arról, miért is lépett ki 
Jakab a helyi önkormányzatból, 
miért is van szükség szemlélet-
váltásra a helyi politikában, miért 
kell megválni a jelenlegi vezetők 
megrögzött szokásaitól. Az egyik 
legfontosabb téma az udvarhelyi 

politikai megosztottság volt: Or-
bán Balázs szerint nem széthúzás-
ról van szó, hanem politikai plura-
lizmusról. Szó esett arról is, hogy 
figyelik-e a tanácsosok a tanács-
üléseket követően a hírportálok 
hozzászólásait, mennyire tartják 
mérvadónak azokat, illetve a kö-
zelgő önkormányzati választás 
is terítékre került. Orbán Balázs 
egy kérdés kapcsán elmondta, 
mennyi honoráriumot kapnak a 
képviselők az önkormányzatban 
kifejtett tevékenységért, illetve 
azt, mennyi esélyt látnak arra, 

hogy olyan fiatalokat vonzzanak 
be a közéleti szereplésbe, akik 
még nem idegenedtek el a poli-
tikai szerepvállalástól. Szóba ke-
rült az MPP kapcsán, miért csak 
a választások előtt kerül terítékre 
a székelyföldi autonómia kérdé-
se, holott négy éven keresztül 
naponta aktuális a téma. Feltevő-
dött az a kérdés is, miért annyi-
ra biztosak abban, hogy három 
párt kerül a választások után az 
önkormányzatba, hiszen a helyi 
románság is jó eséllyel indíthatna 
egy képviselőt.

6. oldal |  2012. március 9., péntekhargitanépe Körkép
társadalom

Az UdvArHEly TáncMűHEly lEgúJAbb ElőAdásA

„Isten képmása az ember”

MOkkA PódiUM

Politikai megosztottság vagy pluralizmus?

Előadás három hét alatt. Antal József ideális partnerre talált Oláh Hildában fotó: www.tancmuhely.ro

Foghíjasan. Az RMDSZ nem jelent meg a fórumon fotó: balázs attila



a „Erdély egy gazdag, de is-
meretlen múzeum” – Kővári 
László szavaival élve (Erdély 
régiségei, 1852), akkor Mező-

ség ennek a sok felfedezetlen kincset rej-
tő óriási szertárnak talán legeldugottabb 
és legelfeledettebb zuga, amely a Kis- és 
Nagy-Szamos, az utóbbiba ömlő Sajó, va-
lamint a Maros és a beletorkolló Aranyos 
alsó folyása által átölelt túlnyomóan ko-
pár, erdőktől megfosztott dombvidéken 
terül el időtlenül lustán, lassú folyású pata-
koktól, tó- és mocsárvidéktől daraboltan. 
Még egyszerűbben: a Kolozsvár, Torda, 
Aranyosgyéres, Marosludas, Marosvásár-
hely, Szászrégen, Dés, Szamosújvár által 
képzett hurok határolja körül a Mezőség-
nek nevezett tájegységet, amely nem csu-
pán a felsorolt városok, de egész Erdély 
éléskamrájának számított.

Wagner Péter e kevésbé ismert vidék 
felfedezésére indult. Láttuk már korábban, 
érdeklődési, tevékenységi körében az aktív 
tervezői, műemlék-restaurálói munkássága 
a népi építészet, építészettörténet tanulmá-
nyozásával, a művészetté teljesedő felmérő 

munkával nemcsak hogy békésen megfér-
nek, de pompásan ki is egészítik egymást. 

19 évesen, elsőéves építészhallgatóként 
jutott el egyfajta tanulmányút céljaként 
Székre, ahol fiatal lelkét, nyitott, fogékony 
szellemét megérintette a falusi emberek 
sorsa, hétköznapi élete, a földből és földért 
élők mindennapjai; nem csupán az ünnepek 
fennköltsége, nem csupán a Szent Bertalan-
napi istentisztelet sokasága, a magasztos or-
gonafutamok, a zsoltár félelmeket feloldó 
és felemelő dallama, a százak énekelte Erős 
várunk nékünk az Isten már-már természet-
fölötti örökérvényessége, de a kérges kezek 
látványa, a megdöbbentő, néma küzdelem 
az egyszerű létért s a langyos boldogulá-
sért, az anyanyelv és azonosságtudat nem 
meghirdetett és programszerű, de zsigeri-
leg vallott, napról napra teljesített őrzése. 
A hetvenes évek elején Wagner Péter aztán 
gyakran megfordult Széken, felméréseket 
készített a népi építészet még fellelhető em-
lékeiről, vázlatait fényképekkel egészítette 
ki, már nem kizárólag a jellegzetes és régies 
építészeti elemekre összpontosítva, hanem 
széki ismerőseit, barátait is megörökítve. 

Harminc év múltán, megalapozott szakmai 
múlttal, mesterfokozatú építészként, egye-
temi tanárként, Ybl-díjjal, Europa Nostra-
éremmel, Pro Arhitectura-díjjal kitüntetett 
elismert alkotóként tért vissza Székre: lehet 
az egykori lelkes fiatalembert, önnönmagát 
kívánta fellelni vagy újra belélegezni a felfe-
dezés, a feltárulkozás és befogadás örömét, 
lehet csaknem véletlenszerűen, pillanatnyi 
ötletnek engedve – végeredményben szá-
munkra mindegy… 

A lényeg, hogy mindennek eredménye-
ként ez az anyag – a felmérések, leírások, 
dokumentumfotók – 2005-ben kiadásra 
került, a nagyváradi Europrint Kiadó gon-
dozásában, Feneketlen a múltnak kútja. Szék 
népi építészetének dokumentumai címmel. 
A kötetet egy hasonló című kiállítási anyag 
elkészítése és bemutatása előzte meg; a ván-
dortárlat 2004–2005-ben Budapesten és 
Erdély számos városában (Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron is) 
került bemutatásra, s Szék harminc eszten-
dő alatti változásait mutatta be. Wagner 
Péter hajdani dokumentumait, rajzait és 
fényképeit a jelenlegi állapotokkal szembe-
sítette, s az egyfajta időutazás során hajdani 
és még meglévő épületek, ismerősök, bará-
tok egykori és mai (arc)képei vonultak fel 
fehér-fekete és színes kidolgozásban, kiváló 
rendezésben.

Már csupán ezzel a kiállításával Wag-
ner Péter méltán kiérdemelhetné az Er-
dély fia, Erdély polgára – ha a nagyvilág 
számára nem is túl nagy jelentőségű, de 
tiszta szívvel, szerény köszönetként felkí-
nálható – címet és elismerést; és tudom, 

számára sokat jelent az itt élők, a kétkezi 
és szellemi munkások fejet hajtó hálája. 
A sóbányájának köszönhetően egykori 
szabad királyi város, Szék fehér-fekete és 
színes arculatát kutató munkája tágabb 
kitekintésben folytatódott; Wagner Péter 
Erdélyre csodálkozó figyelme Kalotaszeg, 
Szilágyság, a Gyimesek, a Szászföld érté-
keire, tájaira, főleg építészeti emlékeire 
összpontosult, s kikerülhetetlenül vezetett 
útja Mezőségre is. (Számos szakkiadvány-
ban fedezhettük fel azóta grafikáit, tusraj-
zait, pasztelljeit, több könyvet is illusztrált 
s az elmúlt esztendőben, a Kriterion ki-
adásában jelent meg nagy méretű albuma, 
a kétnyelvű bevezetővel ellátott 123 mű-
lapból álló kollekció, Szilágysági útirajzok 
címmel. )

A Makkai Sándor regénycímét elköl-
csönző kiállítás (Holttenger) anyagának 
gyűjtése során – saját bevallása szerint – 
már főképpen az épület, az épített örökség 
és az azt körülvevő környezet viszonya, 
egyszóval a tárgy beágyazódása foglalkoz-
tatatta. A közel két esztendő alatt készült 
rajzok – több mint 240 darab – már nem 
csupán dokumentumok, hanem képzőmű-
vészeti alkotások – „képek” – szeretnének 
lenni.

Az építész Wagner Péter képei esszen-
ciák, sűrített élmények lenyomatai. Súlyos 
veretű művészet, melyet nem a hagyomá-
nyos látványfestés, inkább valami sajátos 
sűrítés jellemez, hiszen nem a pillanatnyi 
látvány, de életérzések teljességének kifeje-
zésére törekszik. 

folytatás a 8. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Nyelvvédelem a nemzeti létért – 8. oldal] n [Az ordináré – 9. oldal] n [A repülőjegy-átvétel bánata – 9. oldal]

Wagner Péter munkáiból nyílt kiállítás a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeumban. Az erdélyi építészeti örökséget 
bemutató anyagot és az alkotót Szatmári László méltatta.

Sűrített élmények lenyomatai

H

Az idei Székelyföld Napok kiemelt ese-
ménye lesz a II. Székelyföldi Grafikai 

Biennále. A székelyföldi megyék  
tanácsai, valamint Hargita Megye 

Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központja és a Kovászna 

Megyei Művelődési Központ szer-
vezésében 2012. május 18.–július 30. 
között zajló nemzetközi grafikai szemle 

kurátora Siklódi Zsolt képzőművész,  
aki Sarány István kérdéseire válaszolva 
vázolja a korábbi biennále tapasztalatait, 

az idei rendezvény célkitűzéseit.

Igény 
a kiállítóterekre
– A grafika a képzőművészet egyik legegyedibb ága: kivéte-

les rajztudást, a sokszorosító eljárások ismeretét és némi műszaki 
felszereltséget, e felszerelések kezelésében való jártasságot feltételez. 
Miért éppen erre a műfajra esett a választás az egyik legnagyobb 
szabású székelyföldi művészeti seregszemle, a Székelyföldi Grafikai 
Biennále megszervezésekor?

– A grafika, kimondottan a sokszorosító grafika 
jelen esetben mivel a Biennále kimondottan erre sza-
kosodott, nagyon szabad művészeti kinyilatkoztatást 
képes megengedni. Gondolok itt a hagyományos réz-
karcra vagy fametszetre, ha a sort innen kezdjük, de a 
mai computer print is nagyon széles körű alkotói sza-

badságod ad. Ami a székelyföldi művészeti seregszem-
lét illeti, mi kimondottan a grafikára gondoltunk, 
mivel ennek bemutatása, szállítása sokkal egyszerűbb, 
mint például egy szoboré, tehát ilyen szempontok is 
befolyásoltak.

folytatás a 10. oldalon

Szép Veronika: Bosch után szabadon



folytatás a 7. oldalról
És a teljesség alatt a valóságélmények inten-

zitását és kifejezésbeli sűrítését értjük. Felülete-
in több élmény, emlékkép ötvöződik össze. Az 
élet hömpölygő folyamában a jelen élményei 
folyton a múltba tűnnek ugyan, ám nem sem-
misülnek meg, hanem leszűrődve, mint színes 
emlékképek a jelen életérzésének részeivé, tar-
tozékaivá válnak. Wagner Péter érzékenyen 
reagál a múlt élményeire, megfelelően transz-
ponálva, átírva feldolgozza azokat, és belőlük 
építi fel sajátos kompozícióit. Helyszíni rajzai 
nem elégszenek meg a tiszta dokumentálással, 
de teret engednek kolorisztikus fantáziájának 
is. Néhány rajza csaknem negatívban jelenik 
meg, a sötét alapon fehér krétával s egy-két szí-
nes vonással jelezve az illető konstrukció vagy 
épületbelső körvonalait, erővonalait, másutt a 
tájkivágás színesebb, tarkálló lombok, a vízfel-
szín párolgó kékje üdíti a látványt, de alapjában 
véve színvilága mégis visszafogott, komoly, az 
uralkodó szürkékből, zöldes- és barnásszürkék-
ből csak itt-ott ugranak elő a vöröses, okkeres 
árnyalatok.

Az ilyenfajta tartalmi sűrítés a kifejezés-
módoknak is megfelelő átalakítását igényli, 
egy újfajta képi struktúra létrehozását. Képeit 
formailag is sajátos térbeli és időbeli sűrített-
ség jellemzi.

A bemutatott mezőségi települések leg-
főbb épülete ma is az Isten háza, jó néhányuk 
még román kori részleteket őrizve és későbbi 
beavatkozások, átalakítások jeleit hordozva, 
hozzáépített toronnyal vagy különálló ha-
ranglábbal. S bár századok hosszú sora telt el 
felettük, kinézetük alig változott. Az egymást 
követő pusztításokat, dúlásokat és rablásokat 
túlélők, beletörődve sorsukba, újra és újra 
helyreállítják templomaikat, újraácsolják a 
leégett fedélszéket, zsindellyel fedik templo-
mukat, díszítik belsejét, a kurátorok előássák 
az elrejtett harangokat, az úraszatali edé-
nyeket, nagyszívű patrónusaik ajándékait, s 
teszik ezt konok kitartással még akkor is, ha 
nemzedékeket ölel fel a nagyarányú munka. 
Mezőcsávást például 1661-ben, a II. Rákóczi 
György lengyelországi hadjáratát megtorló 
Ali pasa török–tatár hadai úgy felégették, 
hogy a templom újjáépítése is szükségessé 
vált, melyet azonban nagy szükség folytán 
csaknem 140 esztendő múltán fejezhettek be 
a csávásiak. A falu végül visszanyerte eredeti 
képét, a település közepén emelkedő meredek 
dombon, melyről Marosvásárhelyig nyílik ki-

látás, ma is megvan a református templom, 
régi haranglábával, bekerített cintermével, 
mely körül terjedelmes temető fekszik. Pon-
tosan ezt rajzolta le Wagner Péter, és a térbeli 
és időbeli sűrítettség egyetlen – mondhatni 
találomra kiválasztott – falu esetén is felmu-
tatható.

Végignézve e szándékában és megvalósí-
tásában is rendkívül komoly, megalapozott 
képsorozatot, kiviláglik, hogy Wagner Péter 
a lényegeseket emeli ki élményeiből, ezeket 
képi szimbólumokká érleli, végül magas 
igényű képi kompozíciós rendbe fogja ösz-
sze. Rajzai jellemzői közé tartozik a képi 
szimbólumok kimagasló szerepe, ami elgon-
dolását alapozza, hiszen végeredményben a 

művészet nem más, mint egyfajta társalgás a 
szimbólumok nyelvén.

Képei rétegzettek: a felület anyagi valósá-
gától a képben rejlő szellemi valóságig vagy tar-
talomig több réteg is meghúzódik. A letagad-
hatatlan fakturális szépségek mögött jelképes 
elemekben gyönyörködhetünk, majd az eze-
ket összefogó szerkezeti felépítés szépségeiben 
s végül az egész műnek magas szintű megjele-
nítésében. Ezek külön-külön is asszociációkat 
indíthatnak el a nézőkben… 

A Szamosok találkozásánál fekvő Dés 
vitathatatlan jelképe a református templom, 
karcsú, 72 méter magas tornyával, melynek 

homlokzati elhelyezése egyhajós temploma-
inknál meglehetősen ritka. Három rajzban is 
megörökíti Wagner Péter a város szimbólu-
mát, egy madártávlati kép a Nagytemetőről 
mutatja a kisvárost uraló gótikus épületet, egy 
közelebbi az épületnek a toronyban megteste-
sülő merészen felfelé törő lendületét reagálja le, 
a magas fedélszékek ritmikusan emelkednek és 
toronyban csendülnek ki, s a harmadik a bel-
sejét mutatja, a megmaradt gótikus faloszlo-
pokkal, síkmennyezetével, a diadalívvel, Sipos 
Dávid szószékével. 

Nem egyszerű rajzok ezek, s nem he-
lyettesíthetők a fényképekkel. E rajzok do-
kumentáris értéke sokkal nagyobb a fény-
képekénél: olyan részleteket is kihangsúlyoz-
hatott Wagner Péter, amelyek közönséges 
fotókon nem jeleníthetők meg, de a tele-
pülés, az épület jellegzetességét, hangulatát 
hordozzák, ráadásul olyan épületeket is le 
tudott rajzolni, amelyek teljes lefényképezése 

nem lehetséges, legalábbis rendkívül körül-
ményes. Miként ő maga mondja rajzairól: 
„Természetük megengedi a lényeg rögzítését, 
a fölösleges elhagyását, sőt a dolgok egymás-
hoz való viszonyának megváltoztatását is, a 
hazugságot és a félrevezetést azonban semmi 
esetre sem.” És valóban, nem egy rajzán belső 
és külső összefüggéseket emel ki, a részletezés 
helyett szűkszavúan, balladai tömörséggel a 
karaktert összegzi. A felmért forma és a ter-
mészetes látás őszinte visszaadására törekszik, 
és ezzel a komoly, átérző, szerkesztő, kutató 
rajz, egyfajta egyéni monumentálisra törekvő 
rajz önfegyelmezővé is válik. 

Wagner Péter azon alkotók közé tartozik, 
akik a maguk személyes életérzéseit úgy tudják 
kivetíteni, hogy világképről vallanak. Grafi-
kája lehet, lírai hangvételű, de epikussá is tud 
tágulni. A szubjektív vallomás természetesen 
csupán akkor tágul egyetemesebb értékűvé, 
ha rendezett lélekből fakad, olyan lélekből, aki 
a természeti és társadalmi valósághoz való vi-
szonyát megnyugtatóan rendezte. Képei arról 
tanúskodnak, hogy az ő megnyilatkozásai mö-
gött megvan a filozófiai, érzelmi, szakmai ren-
dezettség aranyfedezete. Művein átsüt az em-
beri melegség, egy emelkedett emberi tartás. És 
még valami, ami drága kincs ma világunkban: 
a higgadtság, a megalapozottság – az alázat. A 
művészettörténet által felkutatott és azonosí-
tott, vagy teljesen ismeretlen mesterek, alko-
tók – pallérok, ácsok, molnárok, faragóembe-
rek, festőasztalosok – műveinek megismerési 
szándéka, szerepük és jelentőségük felismerése 
és megértése. És ez teszi lehetővé, hogy egyedi 
élményei is az általános igazság varázsával tud-
nak szólni hozzánk.

A magas igényű gondolati tartalom már 
nem egy alkotó művészetét tette szárazzá. 
Wagner Péter grafikáját nem fenyegeti ez 
a veszély, mert ő kitűnően ért ahhoz, hogy a 
legelvontabb mondanivalóját is a festőiség ma-
gas fokán jelenítse meg. A racionális és emo-
cionális elemek nála szerencsés egyensúlyban 
vannak, felületeinek kvalitásain kívül döntő 
értékmérő, hogy mondanivalójával, üzeneté-
vel, nem csupán fragmentumot ad a világról, 
hanem valóságos egységbe foglalást.

A komolyság, az elszánt akarat, a kitartás 
az útjelzői ennek a nagyarányú munkának; 
utazása, vándorlása során mintegy 140 me-
zőségi települést keresett fel és ismert meg 
Wagner Péter, s közülük 123-nak képét, temp-
lomát vagy egyéb nevezetességét le is rajzolta 
– összesen 244 lapon. A számba vett épített 
örökséget, állapotát a települések neve szerinti 
ábécé-rendben, lényegretörően, a kolozsvári 
Művelődés által a közelmúltban kiadott Me-
zőség. Történelem, örökség, társadalom című 
tanulmánykötetben közölte. Valóságos útika-
lauz ez – laikusoknak és a témában járatosak 
számára egyaránt.

Wagner Péter – mint mondtam volt – Er-
dély polgára, Erdély fia, s mint ilyen, nemzeti 
hagyományaink, szellemi-anyagi értékeink 
számbavevője, népszerűsítője, építész- és mű-
vészelődei munkájának folytatója, a tudatos 
dokumentumteremtés és művészi törekvés 
sikeres ötvözője. Türelmetlenül várjuk vállalt 
missziójának folytatását Székelyföldön is. 

A kiállítás április 4-ig tekinthető meg a 
székelykeresztúri Molnár István Múzeumban.
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Sűrített élmények lenyomatai

árcius idusa alkalmából illő em-
lékeznünk a nemzet fennmara-
dását jelentő szellemi küzdel-
mekre is. Számos szerző leírta 

már, hogy II. József elnémetesítő törekvései 
még a fordítói irodalomnak sem kedveztek. 
Akadtak olyanok, akik igyekeztek a német 
nyelv sajátos árnyalatait, fordulatait is kifejez-
ni nyelvünk szellemének, természetének rovására. Ezért is 
szükség volt Kazinczyék fellépésére. A nyelvújítás vezérét a 
kor íróinak és tudósainak hosszú sora támogatta új szavak 
alkotásával és forgalomba hozatalával.

A szabadságharc leveretése után újabb és erősebb né-
metesítési hullám következett. A kiegyezésig ez a nyomás 
nehezedett a nemzetre. Újból veszély fenyegette a nemze-
ti létet. A magyarságtudatot csak az irodalom és az anya-
nyelv megbecsülése táplálhatta és erősíthette. A szélesebb 
magyar rétegek viszont megtanultak németül, s az élet szá-
mos területén a magyarok kénytelenek voltak azt a nyelvet 
használni. Kialakult az egyoldalú kétnyelvűség, így számos 
idegen, német szó és kifejezés került nyelvünkbe. A német-
ből rosszul fordított szövegek sokat rontottak a magyaros 
észjáráson és a helyes magyar nyelvérzéken. Az akkor átvett 
szavak, németes szerkezetek és fordulatok közül még ma is 
sok él nyelvünkben, és talán már észre sem vesszük idegen 
voltukat. Ilyen például: arcába mondta (helyesen: szemébe 

mondta), behozza a lemaradást (bepótolja a lemaradást), le-
kési a vonatot/autóbuszt (lekésik a vonatról/autóbuszról), 
elneveli a gyermeket (rosszul neveli, elkényezteti…), felvág 
(nagyzol, hőzöng, henceg, hetvenkedik) stb.

Az áldatlan helyzet megváltoztatásában, javításában 
nagy szerepe volt az Akadémiának, a színházaknak, a ma-
gyar sajtónak (Pesti Napló, Új Magyar Múzeum), a han-
gadó Arany Jánosnak, Jókai Mórnak, a kor többi – nem-
zetéért aggódó – írójának. A reformkori nagyerejű nyelv-
újításnak újabb hulláma kapott erőre a kiegyezés után, 
mert sokan voltak, akik féltették nyelvünk önállóságát és 
nemzeti jellegét. A nyelvújító hevületnek volt azonban 
egy alapvető hibája: minden idegen szót mindenáron ma-
gyarral akart helyettesíteni, nem törődve azzal, hogy az új 
szó megfelel-e nyelvünk természetének, szokásainak, ha-
gyományainak. Legnagyobb méreteket a szakszókincsek 
magyarítása öltött. Torzszülött szavak és szabálytalansá-
gok is keletkeztek szép számmal, ezért rendteremtésre volt 

szükség. Abból leginkább az 1872-ben meg-
indult Magyar Nyelvőr vette ki részét Szar-
vas Gábor szerkesztő vezetésével. Arra is gon-
dolnunk kell ezúttal, hogy nemzet és nyelv 
összetartozásáról, kapcsolatáról minden 
időkben legszebben az írók és költők szól-
tak. Lássunk néhányat ezek közül! „Jegyezd 
meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek 

golyóbisán egy nemzet sem tehette magáévá a bölcsessé-
get, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anya-
nyelvén bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén 
lett tudós, de idegenen sohasem.” (Bessenyei György) „A 
nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nem-
zeteknek s a nemzeti léleknek igen szép képe, mind hív 
fenntartója s ébresztője.” (Kazinczy Ferenc) „A magyarsá-
got is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte 
egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett 
neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes 
erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb erek-
lye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.” (Tamási Áron) 
„Egy nép tükre, lényege, önkifejezése a nyelve […] Népet 
csak nyelvében és nyelvével lehet felemelni, amiből logi-
kusan következik, hogy nyelve megbénításával ki is lehet 
semmizni.” (Fábry Zoltán) „Minden nemzetnek fő kincse 
a nyelve. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha nyelvét 
elveszti, Isten se adja vissza többé.” (Gárdonyi Géza) 

Nyelvvédelem a nemzeti létért
M                                           helyesen n Komoróczy György

Mezőcsávás� Wagner péter rajza
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ki eddig az utazási készülődése-
imről olvasott, azt hihetné, én egy 
más bolygón élő személy vagyok, 
egész életem felhúzott óraként ke-

tyeg, csak tapsikolok és, mint faliórából kiugró 
madár a Ferencjóska szövegével kakukkolok: 
„Minden natyon szep, minden natyon jó, mek 
vatyok elégedve”. Hát nem éppen: sok minden-
nel elégedett vagyok, de nem sok mindenkivel. 
És itt elsősorban az ügyfelekkel foglalkozók 
magatartására gondolok. Ami, tisztelet a kivé-
telnek, éppen ugyanolyan unott, közönyös, mo-
solytalan, vagy fölényes, kioktató és basáskodó, 
mint ’89 előtt, pedig a környezetük teljesen új, 
modern és európai. Az íróasztaloknál ülő, szá-
mítógép fedezékébe búvó, szigorú ábrázattal 
képernyőre koncentráló, hál’ istennek a főnök-
ség által megkövetelten ápolt, „képzett” fiatal 
hölgyek és urak már a versenyorientált új rend-
szer neveltjei. De még nem mindegyikük tudja, 
hogy a legolcsóbb és legbiztosabb befektetés az 
emberi kedvesség, odafigyelés, empátia. Bizto-
sítótársaságoknál, bankokban, pénzváltókban, 
jegyirodában jártam. Én voltam a potenciális 
Kliens, aki a nevemre egy perc alatt kitöltött 
biztosításért vagy egy menetjegyért stb. hajlan-
dó lettem volna néhány száz lejt leperkálni, ha 
szépen rám mosolyogtak, és mondjuk öt percet 
rám pazaroltak volna, hogy meggyőzzenek, ne 
menjek a konkurenseikhez, mert ők a legjob-
bak. Ehelyett fagyos arcok, gépies tőmondatok 
és már le is írtak, ha szerettem volna kérdezni va-
lamit. Szerencsére én nem vagyok íróasztal mel-

lé, képernyőhöz szögezve, én vagyok az Ügyfél, 
aki úgy büntet, hogy válogat! Hátrányom ez 
esetben az előnyöm: hatvanöt felett az egész-
ségbiztosításnál többet fizetek, mint mások, de 
bőven van időm a legelőnyösebb árajánlatot, a 
legkedvesebb kiszolgálást megkeresni.

Persze az élet nagy tanítómester! Mindig 
felad valami új leckét.

Ezúttal nem a zord éghajlata miatti búval-
bélelt Csíkszeredában, hanem bűbáj-Budapes-

ten, a képen látható Kossuth Lajos körúton, 
egy fényűző irodában kaptam a nagy taslit. S 
még én kellett volna ezért tandíjat fizessek!

A még itthon, az OTP-bankban lefizetett 
repülőjegyeimet egy szuperelegáns irodaház-
ban, a KLM pesti kirendeltségénél 48 órán 
belül kellett volna átvennem. Miután egy váll-
rojtos, aranypaszományos, tányérsapkás portás 
az üvegfalú lifthez kísért, amely halk zizegéssel 
felsuhant a puha-kék szőnyegű folyosóra, egy 

fotocellás ajtón léptem be, és puha bőrfotelban 
vártam, míg az előttem levő utasnak minden 
kérdésére olyan kimerítően és kedvesen vá-
laszolgattak, amilyenre én vágytam. Aztán 
átülhettem a pult előtti fotelba, a jól begyako-
rolt, ügyfélnek kijáró mosoly elé. Bemondtam 
nevemet, átadtam úti okmányomat és néhány 
másodpercig csak a billentyűk halk kattogása 
hallatszott. A hölgy arcára fagyott mosolya 
nem változott és szemei részvétet nem tük-
röztek, amikor közölte, hogy sajnos jegyfogla-
lásom nem 48, csak 24 órára szólt, így jegyem 
sincs és a kedvezmény is elúszott!

Mélyeket lélegeztem a döbbenettől. Mi 
a megoldás? – nyöszörögtem, mire Bűbáj át-
csapott Negédbe, és egyre segítőkészebbnek 
mutatkozott. Szeme rátapadt a képernyőre, 
kopogtatott, egeret mozgatott, aztán közölte 
a jó hírt:

– Hölgyem, óriási szerencséje van, egy 
Los Angelesbe fél órával később érkező gépre, 
minneapolisi, nem detroiti átszállással találtam 
egyetlenegy helyet. Csak 40 ezer forint külön-
bözetet kell még kifizetnie.

Mit tehettem? Hazatérni, vagy továbbutaz-
ni? Megkértem a nőt, hogy tegye egy órára fél-
re ezt a jegyet és loholtam anyósomhoz, sógor-
nőmhöz pénzt kölcsönözni, hogy utazásomat 
folytathassam! Első reakcióm, mint mindig, a 
nyúlgyávaság és nyájszellem jegyében fogant. 
Mukkanni sem mertem a mindentudó Hiva-
talban, sőt – ó, te szénaillatú butaság – még 
hálás is voltam a gátlástalan átverőmnek...

KALIFORNIAI KAVICSOK 6. n Váli Éva

A repülőjegy-átvétel bánataA

C eauşescu pace, Ceauşescu PCR. 
Ceauşescu a béke, Ceauşescu 
a Román Kommunista Párt, 
kiáltottuk román nyelven az 

óvodában, ahányszor csak a fejünk fölött 
elhúzott egy repülőgép. Bár ezen a nyelven 
közülünk senki nem tudott, de a tévében 
láttuk, hogy a haza sólymai, vagyis az olya-
nok, mint mi, mindig ezt kiáltják a futball-
pályákon, ha megérkezik egy repülőgép 
vagy (ahogy mi hívtuk) helikópáter.

Ezt azért fontos elmondani, mert ezek 
voltak azok a ritka alkalmak, amikor az 
óvónők és a csoporttársaim rájöhettek, 
hogy nem vagyok néma, csak nem szeretek 
beszélni, vagyis hogy igen, csak nem ve-
lük. De nem ez volt az egyetlen probléma, 
például ha a szünet végén az óvónők se-
rege megfeledkezett rólam (és ez többször 
megtörtént), vagy nem bírt fülön csípni, 
aznap bottal üthették a nyomomat, mert 
míg ők várakat építettek kockából, verset 
tanultak vagy színes papírokat ragasztgat-
tak, addig én sündisznóra vadásztam a ho-
mokozóban, megkóstoltam a füvek és fák 
leveleit, bogarakat gyűjtöttem vagy csak 
ültem egy bokorban és bámultam magam 
elé. Ezért aztán az év végén le is százalé-
koltak, és mint bukott óvodás kezdhettem 
elölről a középső csoportot. Rá egy évre 
nagycsoportosként már bárkivel szóba 
álltam, de nagy köszönet abban sem volt, 
mert az ilyen beszélgetéseimnek általában 
verekedés és sarokban állás lett a vége. A 
sarokban állást egyébként kifejezetten 
szerettem, legalább addig is békén hagy-
tak, és végre felszínre kerülhettek mind-
addig rejtett képességeim, például hogy 
tudok állva is aludni, meg hogy tudok a 
saját nyálamból a rágógumigömbökhöz 
hasonló nyálgömböket fújni. De az igazi 
kínszenvedések még csak ezután kezdőd-
tek, pontosan akkor, amikor az óvónők 
és a szülők úgy döntöttek, hogy megérett 
rá az idő, hogy felkészítsenek minket és 
engem a közelgő iskolai életre, és lassan-
lassan megtanítsanak írni, számolni és 
olvasni. Nagy kockás és vonalas munkafü-
zetek kerültek elő, az óra közti szünetek 

meg egyre zsugorodtak, és nekünk azzal 
kellett volna töltenünk a napot, hogy szép 
szárat rajzoljunk az i betűknek, nagy ha-
sas b betűket kanyarítsunk, és egyéb ilyen 
marhaságokkal. Ez az idő egybeesik azzal, 
amikor először hallottam az ORDINÁRÉ 
kifejezést mint jelzőt, amely egész az érett-
ségi vizsgám letételéig végigkísért. Ezzel a 
kifejezéssel a rajzaimat, fogalmazásaimat 
és úgy általában a tanintézetekben kifej-
tett munkásságomat illették a mindenkori 
rangú és nemű pedagógusok.

Ezekben a súlyos vésszel terhelt idők-
ben még a kötelező iskolai házi olvasmány 
is kötelező volt. Leginkább persze annak, 
akinek nem volt egy nagyobb nővére, mint 
nekem, aki két osztállyal fölöttem járt, és 
mindig kisegített a bajból. Nagy szükség 
volt a segítségére, mert én csak biciklizni 
szerettem, és csavarogni a közeli szemét-
dombon, ahol mindig talált az ember va-
lami érdekeset. És különben sem értettem, 
hogy az írók folyton miért olyan embe-
rekről mesélnek, akiket én nem is isme-
rek. Később a szülői szigor hatására estén-
ként, miután megadták a villanyt, órákat 
töltöttem nyitott szemmel való alvással, 
kezemben Jókai Mór és Mikszáth Kálmán 
műveivel. Ilyenkor nálunk, egyéb elfog-
laltság nem lévén, az egész család olvasott. 
Néha elsiettem, és nem akkor lapoztam, 
amikor a nővérem, sőt megtörtént, hogy 
édesanyámnál is hamarabb olvastam el 
egy-egy oldalt, ilyenkor édesanyám szú-
rósan nézett rám, de általában nem szólt 
semmit. Untam, nagyon untam a tájle-
írásokat, és soha egynek sem tudtam a 
végére érni. Mikor már úgy nézett ki, 
hogy végleg analfabéta maradok, és már 
a szüleim egyre gyakrabban emleget-
ték a pásztorsegédséget mint lehetséges 
mesterséget a számomra, valami meg-
változott. Egy ilyen esti muszáj-olvasás 
során kezembe került Mark Twain Tom 
Sawyer kalandjai című könyve, amely 
ha jól emlékszem, úgy kezdődik: „Tom, 
hol vagy?” Vagyis Tom eltekergett, és én 
tudtam, hogy ez mivel jár.

Muszka Sándor

3. A sutai kancsós lány

akár egy csinos néger lány –
nyakában annyi gyöngyszem
csillan ahány halovány
csillag maradt Fitód egén
azon a borús éjszakán

úgy nézett ki ez az edény
amikor belőle még
inni kért a beteg lány
a bronzkor fekete hajnalán
hogy azután
néhány nap után
újból előkeressék
s vele együtt temessék
e kecses szép edényt
a zsugorított test mellé

Kristó Tibor

Cserép-versek
(feliratok az általam restaurált muzeális tárgyakra)

Az ordináré

4. A szentkirályi Don Quijote

vitéz
aki a mohácsi mocsárt megúsztad
már 1517-ben elindultál
mindent feldúltál
meddig jutottál

folyton várlak
ódon csempe testén
újraformállak
keresem helyét kardmarkolatnak
kengyelvasnak sisaknak
páncélnak kopjának
lovad tiporta pajzsikának
hűlt helyét lelem
töröknek tatárnak

ne bambulj lovad elestén
gázolj át Idő-dzsungelén
immár megérkezhetnél
te hunképű kalandor
szentkirályi Don Quijote



folytatás a 7. oldalról
– Székely festőiskoláról beszélnek a művészet-

történészek Nagy István és Nagy Imre művésze-
te, no meg az utánuk következő festőnemzedékek 
kapcsán. Beszélhetünk székely grafikai iskoláról 
is, ha eltekintünk a többnyire a grafikai műfaj-
hoz sorolt szén-, ceruza- vagy tusrajzokat készítő 
művészek munkásságától?

– A Székelyföldön grafikai iskoláról nem 
beszélhetünk, viszont itt dolgozó művészek 
grafikai munkásságáról igen. Itt említeném 
meg Nagy Imre fametszéssel készült portré-
sorozatát, vagy Plugor Sándor rajzosságát és 
nem utolsósorban Baász Imre kísérletező szita-
nyomatait, amelyek a hetvenes években nagy 
úttörést jelentettek a sokszorosító grafikában 
vidékünkön.

– Ha iskoláról nem is beszélhetünk, számos 
remek grafikus tevékenykedik a Székelyföldön, 
vagy innen származó művész alkot különbö-
ző helyeken, művészeti központokban. Kinek a 
munkássága áll közelebb Önhöz?

– Természetesen, itt az egész erdélyi régi-
óról kell beszélni, és mindenekelőtt a kolozs-
vári művészeti oktatásról. Tudjuk azt, hogy a 
kolozsvári grafika szak az ország egyik legjobb 

képzési pontja. A kolozsvári iskola beindítása 
a múlt század első felében olyan neves magyar 
művészek kezdeményezése volt, mint Szolnay 
Sándor, Nagy Imre, ha innen a székelyföld 
szemszögéből nézzük, de olyanok is mint 
Miklóssy Gábor, Abodi Nagy Béla, majd Feszt 
László. Természetesen, noha nem tanított, de 
meg kell említenem Deák Ferencet is, akinek a 
könyvillusztrációin nőttünk fel. Nem elhanya-
golható a marosvásárhelyi középiskolai oktatás 
sem, ugye, Nagy Pál művészetpedagógiai ta-
nulmányai. Ezek meghatározták és mai napig 
meghatározzák az erdélyi művészeti képzést és 
művészeti gondolkodásmódot. 

Engem ezek a mesterek csak közvetett mó-
don befolyásoltak, én egy fiatalabb generációt 
képviselek már. A mi korunkban a művész 
nemcsak egy műfajban gondolkodik és alkot, 
hanem műhelyként kísérletezik a természet 
adta lehetőségekkel. A kortárs művészet a 
gondolkodó és gondolatokat vizuálisan közlő 
művészetet képviseli, ugye, ha valaki vizuális 
művész lesz, azt azért teszi, mert vizuálisan 
közölnivalója van a világról és annak dolgairól. 
Visszatérve a grafikához: ez olyan talaj, amely 
minden ilyennemű dolognak jó alappal szol-
gált és szolgál. Itt a komplexitására gondolok, 
mind technikai, mind fogalmazás szempont-
jából. Hogy csak egy példát mondjak: ha fa-

metszetet akarunk készíteni, akkor a fába a 
negatívját és a tükörképét kell elkészíteni, tehát 
kétszer fordul át minden, amíg a papírra kerül, 
ez az állandó forgatás, tükörkép pedig kialakít 
egy sajátos gondolkodást, az anyagban való 
gondolkodást.

– A grafikai biennále célkitűzései között sze-
repel a régióban művelt grafika, illetve a kortárs 
grafika népszerűsítése. Az első kiadás eleget tett 
ennek a célkitűzésnek?

– Természetesen, a rendezvény egyben ösz-
szehasonlítás is, összevetjük mi történik itthon, 
és mi történik a világban. Mindez ösztönzően 
hat az itteni művészekre is. A népszerűsítés pe-
dig ezzel együtt jár.

– Ugyancsak célkitűzésként fogalmazták 
meg a szervezők a kortárs grafikai törekvések 
ismertetését és a régió grafikai törekvéseinek be-
kapcsolását a nemzetközi trendekbe. Nem túl 
merész ez a célkitűzés?

– A rendszerváltás óta, azóta, hogy meg-
nyíltak a határok, rájöttünk, hogy izoláltan 
majdnem ugyanazt elérte a kortárs művészet 
itthon, mint a világban, csak egy kissé sajátos 
módon. Olyan dolgok történtek a világban, 
amelyeknek csak foszlányai jöttek be az or-
szágba, és ebből fakadóan kialakult egy sajá-
tos interpretációja, sajátos eszköztár használa-
tával. A MAMŰ csoport Marosvásárhelyen 
például olyan dolgokat teremtett, amelyeket 
ugyanabban az időben Dél-Koreába is meg-
láttak, s gondolok itt a természetművészeti 
megnyilvánulásokra. Vagy lehetne sorolni a 

Baász Imre által kezdeményezett Médium-
kiállításokat a kilencvenes években, vagy akár 
az AnnArt-ot a Szent Anna-tónál. Tehát itt 
nemcsak a grafikáról, hanem az erdélyi művé-
szetről és annak a világgal való szembesítésé-
ről is szó van.

– A korábbi biennále szakmai sikere vitat-
hatatlan. Hogyan fogadta a közönség a bemu-
tatott anyagot?

– Ahol ezeket a műveket kiállítottuk, 
mindenhol nagy volt irántuk az érdeklődés. 
Pozitívumként könyveltük el, hogy a mai nagy 
médiaáradatban még mindig igény van a kiál-
lítóterekre és a szakmai közösségekre, mert itt 
másként nyilvánul meg mindenki mint a tévé-
készülék előtt.

– Milyen következtetéseket vontak le az elő-
ző kiadásból? Mit hasznosítanak ebből az újabb 
felhívás megfogalmazásakor, illetve milyen új-
donságokat tartogat a II. Székelyföldi Grafikai 
Biennále?

– Tehát az előzőtől eltérően most első 
körben csak digitális anyagot kérünk, és az 
előzsűrizés ez alapján történik. Csupán a 
második zsűrizésre kérjük az eredeti alkotá-
sokat. Mindennek anyagi oka van, ugyanis 
a szervező intézményekre elég nagy teher 
hárult, amikor az elmúlt biennále mintegy 
hétszáz beérkezett alkotását vissza kellett 
postázza. Ami újdonság: eddig már érkeztek 
alkotások Amerikából is az idei biennáléra, 
legutóbb például Örményországból küldtek 
pályamunkát.
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Igény a kiállítóterekre

Lyubomir Atanasov Krastev: Bathiscaphe
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hirdetések

Hangszereket javít, emellett ta-
lálékony székely mesterember 
módjára bádogból mindenféle 
hasznos tárgyat készít a 75 éves, 
madéfalvi Olti Mózes. Az idős 
mester, ha teheti, muzsikával, 
kürtöléssel üli meg az ünnepeket.

Nem mindennapi mester
sége van a madéfalvi Olti 
Mózesnek. A nyugdí

jas, hetvenötödik életévét betöl
tött Mózes bácsi szabadidejében 
hangszereket, ezek közül is főként 
fúvós hangszereket javít – ha pe
dig épp egy sem szorul orvoslásra, 
bádogból hasznos dolgokat fabri
kál a hátsó udvarban álló műhe
lyében. Nem is egy hangszere van 
otthon: kérésünkre előveszi a régi, 
fúvószenekaros berkekben csak 
pisztonkürtnek nevezett hangsze
rét, igaz, fúvókája csak rövid ke
resgélés után kerül elő. Újabb há
rom kürtöt is megcsodálhatunk, 
amik a szomszéd szobában, fado
bozukban porosodtak. 

– Rég nem muzsikáltam rajtuk – 
jegyzi meg, majd pillanatokon belül 
régi dallamok csendülnek fel az öreg 
hangszeren. Felesége, Rozália néni, 
énekelni kezdi az ismerős dallam 
hallatán az Akácos út című nótát. 

– 19 éves voltam, amikor az 
uram elcsavarta a fejemet azzal, 
hogy a bálban megtáncoltatott, ze
nész lévén pedig a vasúti zenekarral 
jöttek az ablakom alá szerenádot 
adni – emlékszik vissza Rozália 
néni. – Azt hittem, hogy reánk om
lik a ház – teszi hozzá.

– Az ötvenöt év házasságunk 
alatt, amíg fiatal volt, sokszor ment 
el azért otthonról, mert muzsikálni, 
bálba hívták, ilyenkor egyedül ma
radtam a gyermekekkel. Volt eset, 
hogy Marosfőn ragadt a mulatság 

után. Másnap érkezett a hír, hogy 
az uram felcsapott rikkancsnak: 
kürtszóval keltették fel az emberek 
figyelmét az utcán, hirdetve, hogy 
moziműsor lesz a településen, amely
nek címe A falra mászó fogkefe – me
séli Mózes bácsi felesége.

Kérdésünkre, hogy hol és ho
gyan tanulta a hangszerjavítást, 
Mózes bácsi elmondja, a három
éves katonaság ideje alatt volt ideje 
kitanulni a „szakmát.” Elleste az 
ottani hangszerjavítótól a techni
kát, azóta is úgy javít – sajnos im
már egyre ritkábban.

– Legtöbbször bálok, külön
böző mulatságok után hozzák ide a 
balesetet szenvedett hangszereket, 
amik leggyakrabban azért sérülnek 
meg, mert gazdáik betintázott álla
potban ráülnek vagy elejtik azokat. 
Nem lesz nagyobb bajuk, általában 
behorpadnak, amit egyszerűen lehet 
orvosolni. Fémgolyókat engedek a 
hangszerbe, amelyek – a megfelelő 
sorrendben – mozgatással visszapat
tintják a horpadásokat – avat be a 
szakma rejtelmeibe a hangszerjavító. 
– Javítok én pisztonkürtöt, baritont, 
trombitát, de még harmonikát is. A 
környező falvakból hoznak időn
ként javítanivalót a zenészek, akik 
közül sok az ismerős – teszi hozzá. 
– Egyszer megtörtént, hogy beleszo
rultak a golyók a hangszerbe, sehogy 
se tudtam kivenni, ki kellett vágjam 
a kürt oldalát. A feleségem rimán
kodni kezdett, hogy még jobban 
elrontottam a hangszert, azon aggó
dott, hogy fogjuk ezt majd kifizetni. 
Adtam a helyébe egy másik kürtöt, 
és ezt is megjavítottam – emlékszik 
vissza a mesterember.

Mózes bácsi zenélni is szokott. 
Régebben esténként elővette a kür
töt, és eljátszott egyegy nótát a 
teraszon, úgy, hogy a szomszédok 

is hallották. Ilyenkor tudták, hogy 
Mózesnek jó kedve van. Mostaná
ban egyre ritkábban szólal meg a 
hangszer, de ünnepekkor mindig 
felcsendülnek az ismerős dallamok. 
Mózes bácsi kürtszóval köszönti az 
újévet, olyankor a szintén mulatozó 
szomszédok is kimennek, borral, pá
linkával tisztelik meg az öreget. 

– Amikor falunapok vagy vala
milyen más ünnepség van itt nálunk, 
Mózes mindig megkapja a helyét a 
régi cimborák, ismerősök között, 
akik egyre kevesebben maradtak. 
A környékbeli fiatal muzsikusok is 
ismerik Mózes bácsit – mondja a 
felesége.

Amikor nincs javítanivaló, akkor 
sem ül tétlenül a mester. A ház körüli 
munkák mellett mindenféle hasznos 
dolgokat készít bádogból, valamint 
a „valamire még jó lesz” alapon ösz
szegyűjtött alapanyagokból. 

– A pásztorok, gazdák szoktak 
kérni tőlem kolompot az állat nyaká
ba – meséli, miközben a mozgatható 
kovácstűzhely mellé állított asztalon 
a hangszerek mellé felsorakoznak a 
kolompok és más használati tárgyak, 
de még egy bádogteknő is előkerül a 
fészerként is szolgáló műhelyből. – 
Az ereszcsatornákat is én csináltam, 
nem kellett cigányokat hívni ezért.

Olti Mózes háza táján mindig 
helye volt a zenének, szórakozásnak. 
Bár mostanában egyre kevesebben 
keresik fel az idős mestert, mégsem 
bánkódik emiatt. 

– Egyre ritkábban veszem elé 
a hangszereket, nem muzsikálok 
annyit, mint régen. A szájam se fog 
már annyira. Ünnepekkor azonban 
mindig felcsendül egy régi dallam, 
ami arról tanúskodik, él és virul 
még Mózes bácsi, az öreg madéfalvi 
muzsikus. 

tamás Attila

A hetvenöt éves Olti Mózes bácsi. katonaság alatt leste el a hangszerjavítás fogásait fotó: tamás attila

Aki kikupáljA A bAlesetet szenvedett HAngszereket

A muzsikus hangszerjavító
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> Magyar Ligakupa. Utolsóként a Kecs-
kemét jutott a legjobb négy közé a labdarú-
gó Ligakupában, miután a negyeddöntő 
szerdai visszavágóján az idegenbeli döntet-
lent követően hazai pályán 1–0-ra legyőzte 
a másodosztályú MTK-t. Ligakupa, negyed-
döntő, visszavágók: Kecskeméti TE – MTK 
Budapest (NB II-es) 1–0 /továbbjutott: a 
Kecskemét 3–2-es összesítéssel/; Lombard 
Pápa Termál FC – Kaposvári Rákóczi 1–1 
/továbbjutott: a Pápa 2–1-es összesítéssel/; 
Videoton FC – Diósgyőri VTK 2–0 /tj.: a 
Videoton kettős győzelemmel, 4–0-s össze-
sítéssel/; Debrecen – MVM Paks 1–1 /tj.: a 
Debrecen 2–1-es összesítéssel/.

> Bajnokok Ligája. A Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének visszavágóján a francia 
Olympique Lyon egygólos előnnyel lépett 
pályára a ciprusi APOEL otthonában, de 
nem tudta ezt megőrizni szerda este. A to-
vábbjutás kérdése csak tizenegyespárbajban 
dőlt el a hazai csapat javára. Folytatódik te-
hát az APOEL ciprusi csodája, hiszen a kis-
csapat immár a legjobb nyolc között áll a 
Bajnokok Ligájában. A másik szerdai össze-
csapáson a címvédő FC Barcelona könyör-
telenül elbánt a német Bayer Leverkusennel 
és 7–1-gyel sújtott le a „gyógyszertárasok-
ra”. Eredmények, nyolcaddöntő: Barcelona – 
Bayer Leverkusen 7–1 / Messi (26., 42., 50., 

58., 85.), Tello (55., 62.), ill. Bellarabi (91.)/. 
Továbbjutott a Barcelona 10–2-es összesí-
téssel; APOEL Nicosia – Olympique Lyon 
1–0 – tizenegyesekkel 4–3 /Manduca (9.)/. 
Továbbjutott az APOEL 2–2-es összesítés-
sel büntetőkkel.

> Jótékonyság. Az FC Barcelona 
labdarúgócsapatának világklasszis kö-
zéppályása, Xavi Hernández adja át az 
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
százezer eurós támogatását a Nemzetközi 
Vöröskereszt számára. „Megtiszteltetés 
számomra, hogy egy ilyen nemes dolog-
ban labdarúgóként képviselhetem Euró-

pát és a világot, így segítséget nyújtva 
azoknak a kiszolgáltatottaknak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá. A társa-
dalom kiváltságos emberei vagyunk, na-
gyon fontos, hogy segítsünk” – mondta 
Xavi, aki a Leverkusen elleni szerda esti, 
hazai BL-meccsen adta át jelképesen az 
összeget. Az UEFA tizenöt éve segíti 
anyagilag a nemzetközi segélyszervezet 
munkáját, ezúttal konkrétan az Afganisz-
tánban taposóaknák miatt megsérülteket 
támogatják. Az eltelt időszakban világ-
szerte csaknem százezer ember került a 
Vöröskereszt látókörébe hasonló okból 
kifolyólag.hí
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Pro Família Családi Síverseny

Családi síversenyt szerveznek a 
hétvégén, vasárnap, a Madarasi-
Hargitán. A 28 éve indult verseny-
re alapvetően 2, 3, 4 és 5 tagú 
családok jelentkezését várják.

A Pro Família Családi Síver-
seny egyike a legnagyobb ha-
gyományokkal rendelkező 

madarasi-hargitai rendezvényeknek. 
A Családi Síversenyt még 1984-ben 
udvarhelyi sízők kezdeményezték, és 
a sportszerető családok ünnepének 

szánták. Rendszerint a nőnaphoz 
legközelebb eső hétvégén tartják. A 
verseny szabályzatát még akkor, 28 
éve fektették le, s ma is a szerint ver-
senyeznek a sportbarát családok. Bár 
alapvetően 2, 3, 4 és 5 tagú családok 
jelentkezését várják, az elmúlt 28 év 
alatt szép számmal indultak 7, 8 és 
9 tagú csapatok is. A verseny közel 
három évtizede alatt a „népességi 
statisztikát” a Berki család vezette 9 
taggal, őket követték az Elekesek és 
az Imetsek 8 fős családdal, az Orbán 

és a Keszler család is 6 taggal verseny-
zett. A hagyományok szerint mindig 
a legnépesebb család viheti haza a 
vándorkupát.

Az elmúlt 28 évben mintegy 184 
család vett részt a versenyen, köztük 
többen olyanok is, akik már húsznál 
is több alkalommal versenyeztek a 
Családi Síversenyen: a Kiss család 
például már 25 alkalommal indult, 
a Keszler család 22 éven keresztül 
versenyzett, de 20 alkalommal volt 
ott a Bartus család, 18 alkalommal 
a Kolumbánok, tizenötször verse-
nyeztek eddig a Geréb család tagjai 
is. A szervezők nagy örömére na-
gyon sok olyan versenyző is akad, 
aki még gyerekként siklott a nyolc-
vanas években itt, és mára már saját 
gyerekeivel érkezik. Idén is várják a 
gyerekes családok, szülők, nagyszü-
lők jelentkezését március 11-én. A 
versenyt vasárnap 11 órától tartják a 
Súgó-pályán.

A vándorkupát a Legnépesebb 
Versenyző Család kapja meg. A 
megtisztelő címet a győztes család a 
következő Családi Síversenyig viseli.

2-5 tagú családokat várnak síversenyre a hétvégén a Madarasi-hargitára

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Román bajnokság, elődön-

tők: ma, 1. mérkőzés: HSC Csík-
szereda – Galaci Dunărea (18 órá-
tól), Brassói Corona Fenestela 68 
– Bukaresti Steaua Rangers (19); 
holnap, 2. mérkőzés: HSC Csík-
szereda – Galac (18); vasárnap, 
2. mérkőzés: Steaua – Brassó (19); 
hétfő, 3. mérkőzés: HSC Csíksze-
reda – Galac (17); kedd, 3. mérkő-
zés: Brassó – Steaua (17.30, Digi 
Sport).

U14-es román bajnokság, 
Csík szereda: ma: Csíkszeredai 
ISK- HSC I. – Brassói Corona (8), 
Csík sze redai ISK-HSC II. – Gyer-
gyó szent miklósi ISK (11), ISK-
HSC I. – Bukaresti AMHG (13), 
Gyer gyó – Brassó (15), ISK-HSC 
II. – Ploieşti Olimpia (20.45); 
holnap: Gyergyó – Bukarest (8), 
ISK-HSC I. – Ploieşti (11), Bu-
karest – Brassó (13), Gyergyó – 
Ploieşti (15), ISK-HSC II. – Brassó 
(20.45); vasárnap: Ploieşti – Buka-
rest (8), Bukaresti – ISK-HSC II. 
(11.30), Brassó – Ploieşti (13.30), 
ISK-HSC I. – Gyergyó (15.30).

Labdarúgás
Liga I., 20. forduló: ma: FC 

Vaslui – Concordia Chiajna (19, 
Digi Sport), Medgyesi Gaz Metan 
– Kolozsvári CFR (21.30, Digi 
Sport); holnap: Galaci Oţelul – 
Ceahlăul Piatra Neamţ (19, Digi 
Sport), Pandurii Târgu Jiu – Bu-
karesti Dinamo (20.30, Antena1); 
vasárnap: Sportul Studenţesc 
– Brassói FC (15, Digi Sport), 
Marosvásárhelyi FCM – Petrolul 
Ploieşti (21.30, Digi Sport); hét-
fő: Kolozsvári U – Bukaresti 
Steaua (19, Dolce Sport), Astra 
Ploieşti – CS Mioveni (21.30, 
Digi Sport).

OTP Bank Liga, 19. forduló: 
ma: Győr – Siófok (19); holnap: 

Honvéd – ZTE (16), Paks – Új-
pest (17), Kaposvár – Pápa (17), 
Haladás – Vasas (17), Debrecen 
– Kecskemét (18.30); vasárnap: 
Pécs – Ferencváros (17), Diós-
győr – Videoton (19).

Teremlabdarúgás, 15. fordu-
ló: vasárnap: Székelyudvarhelyi 
SK – Galaci United (18).

Barátságos mérkőzés: holnap: 
Szentegyházi Vasas (nők) – Csík-
szeredai VSK U16 (11); vasárnap: 
Szászrégen – Szentegyházi Vasas 
(női mérkőzés).

Kosárlabda
Férfi A liga, 25. forduló: 

ma: Politehnica Iaşi – Kolozsvári 
U-Mobitelco (17), Temesvári BC 
– Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK (18, TVR3), CSS Giurgiu 
– Marosvásárhelyi Maros KK 
(18), Nagyszebeni CSU Atlassib 
– Bukaresti Dinamo (19, Digi 
Sport); holnap: Bukaresti CSM 
– Medgyesi Gaz Metan (18, Digi 
Sport); vasárnap: Ploieşti CSU 
Asesoft – SCM U Craiova (18). 
A Nagyváradi VSK – Energia 
Rovinari összecsapást március 28-
ra halasztották el.

Kézilabda
Bajnokok Ligája, nők: I. 

csoport: Larvik – Győr (holnap, 
17.30), Itxako – Midtjylland (hol-
nap, 20.15); II. csoport: Ljubljana 
– Metz (holnap, 21), Buducsnoszt 
– Oltchim (vasárnap, 20).

Férfi Nemzeti Liga, 19. for-
duló: holnap: Bákói Ştiinţa – 
Székelyudvarhelyi KC (16).

Biatlon
Világbajnokság: ma: férfi vál-

tó, 4 x 7,5 km (16.15); holnap: női 
váltó, 4 x 6 km (16.15); vasárnap: 
férfi tömegrajt, 15 km (14.30); 
női tömegrajt, 12,5 km (17).

A KÁSZONFELTÍZI KÖZBIRTOKOSSÁG
vezetőtanácsa tisztelettel meghívja tagságát a  

2012. március 24-én, szombaton 11 órakor tartandó közgyűlésre, 
amely a kászonaltízi kultúrotthonban lesz megtartva.

Napirendi pontok:
– a vezetőtanács 2011-es évi beszámolója;
– a vezetőtanács 2011-es évi pénzügyi beszámolója;
– a cenzorbizottság jelentése;
– a 2012-es évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása;
– különfélék.

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 7 nap múlva, 2012. 
március 31-én megismétlődik ugyanazon időben és helyen.

Az EMER-COM 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Akác utca 3/B szám alatt 
található építkezési anyagokat forgalmazó üzlet és lerakata működ-
tetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

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

A Hargita Megyei 
Ügyvédi Kamara 

értesíti tagságát, hogy  
2012. március 23-án 13 órára 

összehívja évi beszámoló  
közgyűlését.

Az ülésre a Hargita Megyei Tör-
vényszék tárgyalótermében kerül sor.

A napirendi pontok és az elő-
terjesztésre kerülő anyagok tanul-
mányozhatók a kamara székhelyén, 
Csíkszereda, Testvériség sugárút 
3/A/6. szám alatt, munkanapokon 
10–15 óra között.

A meg jelenés kötelező.

Székelyföld-kupa
Kutyaszánhúzó versenyt rendez-
nek a hétvégén Hargitafürdőn. Az 
eseményt a Yukon SE szervezi. A 
versenyekre szombaton és vasár-
nap kerül sor.

Hat kategóriában szervez 
kutyaszánhúzó versenyt 
a Yukon Sportegyesület 

hétvégén Hargitafürdőn. A szer-
vezők felhívják a figyelmet, hogy 
legalább 3 versenyző szükséges 
egy kategória megnyitásához. A 

pályák különböző távúak lesznek, 
dombos szakaszokon, 350 méter 
szintkülönbséggel. Nevezni, illet-
ve érdeklődni Bencze Tibornál a 
benczetibor@yahoo.com e-mail cí-
men, illetve a +40–726–107001-es 
telefonszámon, illetve Both László-
nál a laszloboth@yahoo.com e-mail 
címen lehet. A nevezési díj 35 lej. A 
versenyeket szombaton és vasárnap 
10 órától rendezik. A helyezéseket 
pedig a két nap összesített eredmé-
nyei alapján döntik el. Fontos tud-

nivaló, hogy a verseny területére és 
környékére csak olyan kutya vihető 
be, amely állategészségügyi szem-
pontból megfelel, a szükséges oltá-
sokat megkapta, és ezt a kísérője a 
kutya oltási könyvével hitelesen iga-
zolni tudja. A rendezőség az oltási 
könyveket a helyszínen bármikor 
ellenőrizheti. A versenyen, annak 
környékén, és a szállásokon a WSA 
(World Sleddog Asociation) és a 
Yukon SE versenyszabályzata min-
den jelenlévő számára betartandó. 



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) 
Csík szeredában, a Testvéri ség su
gárút 28. szám alatt (a Har gita Ven
dégváróval szemben), új ablakokkal, 
új konyhabútorral. Irányár: 28 500 
euró. Telefon: 0728– 012611, 0728–
012612.

KIADÓ üzlethelyiség a Márton 
Áron Gimnáziummal szemben. Telefon: 
0740–672582, 0743–025552. (21451)

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
lakás a Temesvári sgt. 40. szám alatt. 
Telefon: 0749–059531. (21458)

ELADÓ Csíkszeredában II. emeleti, 
3 szobás, tégla építésű tömbházlakás 
a Hargita utcában. Irányár: 33 000 
euró. Telefon: 0722–967057, 0745–
973508. (21449)

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igé
nyesnek vagy alapítványnak is. Tele
fon: 0744–182886.

ELADÓ földszinti garzonlakás Csíksze
redában, a Szív utcában. Megfelel iro
dának is. Irányár: 16 500 euró. Telefon: 
0746–128320, 0741–359674. (21444)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Decemberi forradalom utcában. Ér
deklődni 16 óra után lehet a 0740–
136351es telefonszámon. (21425)

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ 30 ár belterület Csík szent
tamáson, a Kertvégen. Telefon: 0730–
710656. (21440)

ELADÓ 5,4 ár belterület Csík som
lyón, a Huba vezér utcával szemben. 
Érdeklődni lehet a 0730–710656os te
lefonszámon. (21440)

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Opel 

Astra Caravan 1.6, 16v, 101 LE, 
légkondival, sok extrával, friss műsza
kival, két éve az országban, megkímélt 
állapotban. Ára: 3100 euró. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ sürgősen 2005ös évjára
tú Ford Fusion 1.4es, benzines, Euro 
4es, RARvizsgával (illeték 240 eu
ró), sok extrával. Irányár: 3750 euró. 
ELADÓ 2006os évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4es, 3 ajtós, sok extrával (il
leték 260 euró). Irányár: 4750 euró. 
Telefon: 0751–219766. (21445)

ELADÓ Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE, 
két személy + teher, 100 000 km
ben, új akkumulátor és gumik, frissen 
behozva. Irányár: 2000 euró. Beszámí
tok Daciát vagy bükk tűzifát. Telefon: 
0722–342429, 0266–312312. (21385)

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf limuzin, klimatronikus, 1.4es 
motorral, Euro 4es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon szép, karc 
és rozsdamentes állapotban, eredeti 
festéssel és reális kilométerben. Ext
rák: ABS, szervo, elektromos tükrök, 
légzsákok, kipörgésgátló, központi zár. 
Irányár: 3400 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21455)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, Euro 4es, na
gyon szép karc és rozsdamentes álla
potban, metalizált szürke színben, ere
deti kilométerben. Extrák: ABS, szer
vo, klíma, távirányítós központi zár, 
elektromos ablakok, bordkompúter, 
nyolc légzsák stb. Irányár: 3700 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421. 
(21455)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IV, limuzin, 1.4es motor
ral, Euro 4es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, szép, karc és rozsdamen
tes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, elektromos tükrök és ablakok, 
légzsákok, kipörgésgátló, központi zár, 
nagyon szép, karc és rozsdamentes 
állapotban. Vállalom a beíratását vagy 
bármilyen tesztet. Irányár: 3450 euró. 
Telefon: 0734–184954, 0757–719128. 
(21456)

ELADÓ 2001es évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf IV, 1.4, Euro 4es 
motor, kevés illetékkel, karc és rozs
damentes, nagyon szép állapotban, 
eredeti festéssel és reális kilométer
ben. Extrák: ABS, szervo, elektromos 
tükrök, légzsákok, kipörgésgátló, klí
ma, központi zár. Irányár: 3450 euró. 
Vállalok bármilyen tesztet. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2002es évjáratú Ford 
Fiesta, benzines, metálzöld színben. 
Irányár: 2600 euró. Telefon: 0722–
381408. (21393)

ELADÓ kombi, szürke Skoda 
Octavia 1.9 TDi, 203 000 kmben, 
kitűnő állapotban, télinyári felnis gu
mikkal, Hargita megyei rendszámmal. 
Telefon: 0722–533027. (21419)

ELADÓ 2005ös évjáratú, piros 
Renault Mègane 1.5 DCi, 42 000 km
ben, garázsban tartva, Hargita megyei 
rendszámmal. Telefon: 0722–533027. 
(21419)

ELADÓ 2001es évjáratú Peu geot 
Partner 2.0 HDi motorral, ötszemé
lyes, egy gazdától, beírva, kitűnő ál
lapotban, fullextrás, szép, megkímélt 
belsővel, rendezett iratokkal, 5 literes 
fogyasztással. Ára: 2650 euró. CSE
RE is érdekel. Telefon: 0755–889507, 
0730–206538, 0266–334188 (Tus nád
falu). (21429)

vegyes
ELADÓ két 100 kg körüli disznó, az 

egyik ELCSERÉLHETŐ 35 kg körüli sül
dőkre. Telefon: 0724–175641. (21446)

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

ELADÓ tejkvóta. Érdeklődni a 0266– 
331817es telefonszámon. (21439)

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyár
tó gépsor, teljes körű információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 2800 
euró. Telefon: 0723–365866.

ELADÓK: széna és sarjú (0,25 lej/
kg), 1310es Daciához önindítók – 100 
lej, alternátorok – 100 lej, vonóhorog 
– 50 lej, hűtő – 100 lej, 155 x 13 gu
mik – 50 db, kürtős dudák. Telefon: 
0745–986890. (21414)

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában március végén a Kreativ 
Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

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.

állás

A Mira társkereső ügynök
ség marosvásárhelyi fiókja irodát 
nyit Székelyudvarhelyen. ALKAL
MAZUNK állandó munkahelyet 
kereső fiatal munkatársakat irodai 
munkára. Amit elvárunk: jó kom
munikációs készség; dinamizmus, 
kitartás, jó megjelenés; minimális 
pszichológiai (szociológiai) ismere
tek; számítógépkezelői és internet
használati ismeretek; az olasz vagy 
angol nyelv alapfokú ismerete. Amit 
kínálunk: folyamatos, hosszú távú 
munkalehetőség; korrekt bérezés, 
sokoldalú fejlődési lehetőség. Fény
képes önéletrajzokat a mures@
matrimonialemira.it és tgmures@
matrimonialemira.it email címekre 
várunk.

Kereskedelmi dolgozót ALKAL
MAZUNK. Érdeklődni 10–17 óra 
között a 0732–008390es telefon
számon.

Dupla állampolgársággal (ro
mán–magyar) rendelkező személye
ket (18–45 év közötti nők előnyben) 
KERESÜNK mezőgazdasági munkára 
Hollandiába. Telefon: 0746–937160. 
Email: snd.europa@yahoo.com. 
(21413)

szolgáltatás
Személyszállítást VÁLLALOK a Bu

da pest, Bécs, Passau, Nürnberg út
vonalon. Indulás 2012. március 10. 
Telefon: 0743–508472. (21427)

VÁLLALOM hűtők, mosógépek, 
mosogatógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Tele
fon: 0744–861991, 0729–085290. 
(21374)

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.

Rendezvények teljes körű ellátását 
VÁLLALOM, beleértve a szállást 20–
25 személyig (születésnap, névnap, 
elsőáldozás, konfirmálás, kicsengetés) 
családias, panorámás környezetben. 
Telefon: 0746–307229, 0745–345963. 
(21415)

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik

FODOR SÁNDOR
történelem, 

társadalomtudományok,
földrajz szakos 

szaktanfelügyelő

temetésén részt vettek, fájdalmunk
ban osztoztak, mély gyászunkon 
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet 
a Hargita Megyei Tan felügyelőség 
munkatársainak, a Har gita megyei 
iskolák igazgatóinak, tanárainak, 
akik részvételükkel együttérzésü
ket, barátságukat, megbecsülésü
ket ismételten kifejezték. A gyászo
ló család.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
március 9re,

ifj. GÁLFALVI GÁBOR

halálának 3. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen
des! Szerettei – Alsóboldogfalva, 
Székelykeresztúr.

Nőttön nőtt tiszta fénye,
ahogy időben és térben távozott.
Megőrizte önmagát.

(Arany János)

Fájó szívvel emlékezünk

BIRTA IMRE
nyug. tanítóra

halálának 4. évfordulóján. Szerettei. 
(21434)

elhalálozás

Hirdetések

Nem múlnak Ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csendesen még,
Hisz hazánk nekünk 
a végtelenség.

(Juhász Gyula)

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
tisztelték, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, dédapa, após, 
nagybácsi és rokon, a csíkzsögödi 
születésű

özv. VITOS ISTVÁN

életének 92., özvegységének 14. 
évében rövid szenvedés után 
2012. március 7-én csendesen 
elhunyt. Felejthetetlen drága 
halottunk temetése március 10-
én, szombaton 13 órakor lesz a 
csíkzsögödi temető ravatalozó-
jából. Nyugalma legyen csen-
des, emléke áldott! A gyászoló 
család – Csíkszereda.

Szomorú szívvel em
lékezünk

KEREKES LAJOS

halálának első évfordu
lóján. A megemlékező, 
érte bemutatott szentmise 2012. 
március 11én reggel 9 órakor 
lesz a Szent Ágostontemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszereda. 
(21482)
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A Csíktaplocai Közbirtokosság 
vezetősége 

értesíti tagságát, hogy 
2012. március 13-án, 14-én, 15-én 

és 16-án 10–16 óra között 
jelentkezzenek a 2011-es évi  

járandóság átvételéért 
a Csíktaploca, Haladás utca 18. 

szám alatti székhelyen. 
Kérjük a személyi igazolvány 

bemutatását!



Díjazták a kis úszókat is
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hirDetések

Sport

> Kézilabda, Ifi I. Tovább halad célki-
tűzése felé a Székelyudvarhelyi ISK-KC az 
ifjúsági I-es országos bajnokságban. A Sipos 
Lóránt által irányított együttes hazai környe-
zetben nyert a Brassói LPS ellen. A tovább-
jutás küszöbén áll. Ezzel tartja harmadik po-
zícióját a táblázaton az udvarhelyi gárda, ami 
továbbjutást ér. Ifi 1-es bajnokság, 15. forduló: 
Székelyudvarhelyi ISK-KC – Brassói LPS 
34–24 (14–10).

> Európa Tanács. Az Európa Tanács azt 
kérte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől 
(FIFA), hogy vizsgálja meg, milyen körül-
mények között zajlott le Joseph Blatternek, 

a szervezet svájci elnökének újraválasztása 
tavaly júniusban. A vizsgálat azt hivatott tisz-
tázni, hogy a 76. születésnapját most szom-
baton ünneplő sportvezető tisztességtelen 
úton tartotta-e meg elnöki pozícióját. Az 
Európa Tanács mindemellett azt is kérte a 
FIFA-tól, hogy „tisztázza azokat a botrányos 
eseteket, amelyek az elmúlt években a szövet-
ség és a nemzetközi futball megítélését káro-
sították”. A strasbourgi székhelyű szervezet 
továbbá azt kéri, hogy a FIFA jelentősen 
bővítse ki etikai bizottságának hatáskörét. 
Blatter 1998 óta vezeti a FIFA-t, tavaly júni-
us 1-jén negyedszerre választották elnöknek, 
miután egyetlen ellenfele, a katari Mohamed 

bin Hammam – az ázsiai szövetség elnöke – 
május 29-én visszavonta jelöltségét. Tavaly 
a nemzetközi szövetség több tagja – köztük 
bin Hammam – ellen is súlyos korrupciós 
vádakat fogalmaztak meg, többek között a 
2018-as és a 2022-es labdarúgó-világbajnok-
ság 2010 decemberében megtartott hely-
színkijelölésével kapcsolatban.

> Álomcsapat. Az idén 110 éves Real 
Madrid a marca.com olvasóinak segítségével 
összeállította a klub álomcsapatát. A legjobb 
tizenegybe Puskás Ferencet is beválasztot-
ták, a negyedik legtöbb szavazatot kapta. A 
Marcán összesen 157 265-en szavaztak, Pus-

kás 135 270 voksot kapott, ezzel a negyedik 
lett a 34 játékos közül. Puskást a középpá-
lyások között jelölték, mivel az ő korában 
játszott ötcsatáros rendszer megszűnt, az ösz-
szekötőket így a szavazáson hátrébb hozták. 
A középpályások között csak Zidane került 
elé, rá szavaztak a legtöbben, 152 416-an. Az 
álomcsapatba zömmel a jelen, illetve a közel-
múlt játékosait szavazták be, ezért is megle-
pő, hogy Puskás ilyen sok szavazatot kapott. 
Cristiano Ronaldóénál 50 ezer, Raúlénál 33 
ezerrel többen kattintottak. Az álomcsapat: 
Casillas – Sergio Ramos, Hierro, Roberto 
Carlos – Michel, Zidane, Redondo, Puskás 
– Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, Raúl.hí
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Rangadó következik

A CSU Suceava elleni győzelem már a múlté, a Székelyudvarhelyi 
KC már egy újabb kihívás előtt áll. Holnap délután egy újabb fon-
tos összecsapást vív. A Bákói Ştiinţa otthonában ismét jó teljesít-
ményre lesz szüksége a gárdának. Vlad Caba, az SZKC trénere úgy 
gondolja, többre is képes az együttes: „Van még ahová fejlődjünk: 
már sokszor elhangzott, hogy a Göppingen elleni visszavágó az 
etalon. Pszichikailag ez a győzelem javított, fizikálisan energikusak 
voltunk. A Bákót itthon jó játékkal simán felülmúltuk, ezúttal arra 
készülünk, hogy idegenben is nyerjünk. Még akkor is, ha a jelenleg 
legjobb formában lévő gárdáról van szó”. A Bákó – SZKC bajnoki 
meccset holnap 16 órától rendezik.

RangadóRa hangolódnak

Együttműködési szerződést 
kötött az SZKC és a Pick-Szeged

a Bajnokok ligájában éven-
te edződő Pick Szeged és a 
Székelyudvarhelyi KC együtt-
működési megállapodást kötött. 
Ezen dokumentum elsődleges 
célja, hogy a klubok kölcsönö-
sen segítsék egymást az után-
pótlás korú játékosok kiválasz-
tásában, illetve a fiatal tehetsé-
gek képzésében.

Együttműködési szerződés 
jött létre a Székely ud var-
helyi KC és a Pick-Szeged 

férfi-kézilabdacsapatai között. A 
két klub vezetősége januárban 
Székelyudvarhelyen találkozott, 
az elmúlt hetekben egyeztetett, 
ekkor vetették papírra a szerző-
dés pontjait, egyben írták alá a 
megállapodást. Ennek az együtt-
működésnek meghatározó része 
az utánpótlás-korosztályok to-
borzása, képzése, kiválasztása, 
versenyeztetése, az erre vonatkozó 

módszerek egymás részére törté-
nő átadása. A Pick Kézilabda Zrt. 
és a Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club megállapodott abban, hogy 
a két gárda közötti kapcsolatukat 
elsősorban csereprogramon ke-
resztül kezdik el.

Nemcsak a játékosok feltérképe-
zése, versenyeztetése a fő szempont, 

hanem a szakmai stáb eszmecseré-
je is, a kézilabdasport specifikus 
edzési módszereinek, nemzetközi 
trendjeinek közös megismerése, 
az orvosi és diagnosztikai háttér 
fejlesztése, úgy, mint humánerő-
forrás kihasználása, gyógyászati és 
diagnosztikai segédeszközök opti-
mális felhasználása.

Az együttműködés részeként 
a két klub a bajnokságokra törté-
nő felkészülés keretében utánpót-
láscsapataik részére közös edzőtá-
borozásokat és tornákat szervez, 
melyek keretében törekednek 
arra, hogy ezeken a rendezvénye-
ken mindkét klub csapatai részt 
vegyenek.

A Székelyudvarhelyi KC fenn-
állása óta ez az első ilyen jellegű 
együttműködési szerződés, a ve-
zetőség bízik benne, hogy ezen 
megállapodás elősegíti a fiatal te-
hetségek minél hamarabbi kiszű-
rését, az utánpótláscsapatok fej-
lődését, illetve a szakmai munka 
fejlődését.

A Suceava legyőzése után, holnap Bákóban bizonyíthat az SZKC Fotó: Balázs attila / archív

II. SzéKElyudvarhElyI SPortgála

40 díjat osztottak ki

Második alkalommal rendezték 
meg tegnap a Székelyudvarhelyi 
Sportgálát, melyen a 2011. évi 
sportolói kitüntetéseket adták 
át a Küküllő Szállodában. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Székelyudvarhely 2011-ben 
legeredményesebb sportem-
bereit díjazták tegnap a Kü-

kül lő Szállodában, a második alka-
lommal megrendezett sportgálán. 
A Szé kely udvarhely Polgármeste-
ri Hivatala és a Székelyudvarhelyi 
Sportért Alapítvány által hagyo-
mányteremtő szándékkal életre 
hívott eseményen Bunta Levente 
polgármester köszöntötte a részt-
vevőket és elmondta, az elmúlt év-
ben több sportág is közelebb került 
a szívéhez, az eredmények sok po-
zitívumot adnak a városnak, ezért 
(is) igyekeznek Udvarhely sport-
hagyományait továbbéltetni.

A gálán összesen 40 díjat osztot-
tak. Kitüntették az SZKC férfi-kézi-
labdacsapatát, a Székelyudvarhelyi SK 
futsalegyüttesét, a Székelyudvarhelyi 
FC és Roseal SK labdarúgóklubo-
kat, a Fejér-Isk A és B ligás asztali-
tenisz-csapatait, a Fit.Feel, Epad és 

Infopress Sport Klub sportegyesü-
leteket, a Székelyudvarhelyi ISK ifi 
női és férfi-gyeplabdacsapatait, va-
lamint az SZKC gyermek-kézilab-
daegyüttesét.

Megjutalmazták László Sza-
bolcs, Molnos Sándor, Katona 
Zsolt, Boros Gábor, Gronic Dimit-
rii, Vajda Sándor, Juon Mihály, 
Már ton Barna, Jakab Árpád bir-
kózókat és a Székelyudvarhelyi 
ISK ifi I-es és II-es birkózó csa-
patait, a Swimming to Perfection 
úszócsapatot, a Székelyudvarhelyi 
floor ballcsapatot, Péter Nándor és 
Abrán Mónika asztaliteniszezőket, 
Moţoţoianu Ana és Varga Adrienn 
sakkozókat, valamint Băcescu Lajos 
motocross-versenyzőt. Nem feled-
keztek meg id. Tarcsi Andrásról, a 
Küküllő jégkorongcsapat egykori 
edzőjéről és az atlétikában, sífutás-
ban és labdarúgásban egyaránt je-
leskedő Pialoga Adolfról sem. Idén 
is kiemelték a média szerepét, egy 
kivételével (Star Rádió) díjazták az 
összes udvarhelyi nyomtatott, elekt-
ronikus vagy internetes sajtóorgá-
numot, illetve sportszerkesztőit. 
Szé kelyudvarhely Sportjáért-díjjal 
jutalmazták az újonnan indult Har-
gita Népe Udvarhely napilapot is.



Napról napra
szabadidő

programajánló

Rendhagyó zeneóra
A Hargita Megyei Hagyományőrzé-

si Forrásközpont jövő kedden délután 
hat órától Rendhagyó zeneórát szervez a 
székelyudvarhelyi Belvárosi Református 
Egyházközség Bocskai Termében a Kodály 
emlékév tiszteletére, március 15. és a böjti 
időszak jegyében. A zeneórán elhangzik 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című 
műve, amit László Judit zenetanár zene-
hallgatással egybekötött előadása követ.

Előadás
A Csaba Királyfi Népfőiskola szer-

vezésében holnap délelőtt tíz órától a 
székelyudvarhelyi Siculus Ifjúsági Házban 
Szaniszló Ferenc, a Világpanoráma mű-
sorvezetője Magyarként élni itthon és ott-
hon címmel, egy órától pedig Bíró András 
Zsolt humánbiológus, antropológus Ma-
gyar vándorlás és honfoglalás címmel tart 
előadást.

Kiállítás
Jövő kedden délután öt órától Osváth 

Pál fényképeiből és dokumentációs 
anyagából nyílik kiállítás a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székelyudvarhelyi székhelyén. A forrásköz-
pont előadótermében a tárlatot Róth And-
rás Lajos történész nyitja meg.

Mustármag
Oroszhegyen vendégszerepel a szé-

kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
színművésze, Kulcsár-Székely Attila. Mus-
tármag című, Wass Albert írásaiból össze-
állított egyéni előadásával. A fellépésre a 
helyi római katolikus templomban, vasár-
nap délelőtt tíz órától kerül sor. A belépés 
ingyenes.

Koncertek
Ma este tíz órától a szombatfalvi 

Party Clubban a székelyudvarhelyi Rock 
Revolution koncertezik, a bulira a belé-
pés ingyenes. Ma este a G. Music Pubban 
is koncert várja a rockzene kedvelőit, este 
nyolc órától az udvarhelyi Cold Taste ze-
nekar zenél, amit buli követ Geréb Ro-
bival. Holnap este ugyancsak a rockzene 
kedvelőit kényeztetik a székelyudvarhelyi 
Thunder Rock Clubban, fellép a magyaror-
szági Monkey Ranch Foo Fighters Tribute 
Band és a The Doors Tribute Band.
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HIRDETÉS

ma

Péntek
Az év 69. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 297. Napnyugta ma 18.13-
kor, napkelte holnap 6.41-kor. 

Isten éltesse
ma Franciska és Fanni, holnap Ildikó, 

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

Névmagyarázat
A latin eredetű Franciska jelentése fran-

cia, a Fanni pedig a Franciska (Frances) 
becézője. A germán eredetű Ildikó jelenté-
se harcos, a Szilárd a Konstantin magyaros 
fordítása. 

Március 9-én született
1892. Rákosi Mátyás kommunista poli-

tikus, pártvezető, magyar miniszterelnök 
1934. Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, 

az első űrhajós 

Március 9-én halt meg
1888. I. Vilmos porosz király, majd né-

met császár 
1969. Sárdy János színész, operaénekes, 

érdemes művész 

helytörténti évforduló

Március 11.
90 éve született Székelyudvarhelyen 

Péter Attila tanár. A Tamási Áron Gimná-
ziumban tanított, 1982-ben nyugalomba 
vonult. Szakcikkeket közölt, nagy szerepe 
volt az udvarhelyi csillagvizsgáló létre-
hozásában, az Univerzum Csillagászati 
Egyesület alapító elnöke.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között dr. Borbély Emese tart 
fogorvosi ügyeletet a Virágok sétánya 
6/3. szám alatti rendelőjében (telefon: 
0266–219 807)

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
para

– Tessék, itt vannak a gyorshajtásért 
járó pontjai!

– Hát ezzel meg mi a fenét csi-
náljak?

– Őrizze meg gondosan, ha még 
három ilyent összegyűjt, kap egy 
biciklit.

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 9.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

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

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

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

Aközelgő nemzeti ünnep jó alkalom 
az emlékezésre. Hargita Megye Ta-
nácsa és a Hargita Népe Udvarhely 

napilap az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc témakörben kezdeményezett 
versenyt. Tíz napon keresztül három-három, 
elsősorban a székelyföldi eseményekhez és 
személyiségekhez kötődő kérdés jelent meg 
az újságban. Vetélkedőket kedvelő olvasóink 
válaszaikat beküldhetik naponta vagy ösz-
szesítve március 13-ig e-mailben a benedek.
eniko@hargitanepe.ro címre; vagy a mellé-
kelt szelvényen a Hargita Népe Udvarhely na-
pilap postacímére: 535600 Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám. A legtöbb 
helyes választ beküldő olvasóink között 
értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki.  
A nyertesek névsorát és a helyes megfejtése-
ket a március 15-i lapszámunkban közöljük. 
A kérdéssorozatot Orbán Zsolt, a csíkszere-
dai Márton Áron Gimnázium történelem-
tanára állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Hány harangot olvasztottak be ágyú-

öntés céljából Gábor Áron műhelyeiben?
2. Melyik országban élt hosszú ideig ön-

kéntes száműzetésben a Nyerges-tetőn vívott 
csata székely parancsnoka, Tuzson János?

3. Hol tette le a fegyvert az ekkor már 
tábornokká előléptetett Gál Sándor 1849 
augusztusában?

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

16. Ki volt Csík-, Gyergyó-  és Kászon-
szék főkirálybírója 1848-ban?

17. Ki volt az ágyúöntő Gábor Áron tár-
sa, kézdivásárhelyi műhelytulajdonos?

18. Milyen jelentős tisztséget töltött be 
Gábor Áron öccse, Imre?

19. Mit jelent a „harangharmónia” kife-
jezés? 

20. Kit nevezett ki Bem József a csíki 
I. székely gyalogezred parancsnokává 1849 
januárjában?

21. Melyik csatát idézi fel Petőfi Sándor 
Négy nap dörgött az ágyú című verse?

22. Melyik híd elvesztése jelentette volna 
Bem József számára, hogy „Erdély is elvész”? 

23. 1849. május 27-én jelent meg a 
csíksomlyói ferences kolostor évszázados 
kézisajtójának ékeként Csíkszereda első 
hírlapja, amely a szabadságharc eszméiről 
és székelyföldi eseményekről tudósított. Mi 
volt a kiadvány neve?

24. Milyen tevékenység fűződik a híres 
székely ezermester, Bodor Péter nevéhez a 
forradalom és szabadságharc évei alatt?

25. 1849 októberében Szamosfalván 
Karl von Urban osztrák katonatiszt kivé-
geztetett két csíki honvédtisztet. Kik vol-
tak ők?

26. Milyen jelentős 1849-es székelyföldi 
csata megörökítésére állított emlékmű szob-
rásza volt a csíkzsögödi Poulini János?

27. Melyik csíki településen gyártottak 
lőport Gábor Áron ágyúinak működtetésé-
hez és ki volt az üzem vezetője?

HIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. március 9.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen ügyfélszolgálati irodánkba vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám), 
részt vehet nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta 
pedig 1 havi előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 21-ig kell beküldeni.

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

Sorsoltunk!

A február 20–24. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a Kápolnásfalusi Gergely 
Erzsébetnek kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk. 
A nyereményt átveheti ügyfélfogadó iro
dánkban munkanapokon 8–16 óra között 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám). 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Julia Roberts – Demi 
Moore; ...mert az tartja össze az egész lovat; 
Ingrid Bergman – Casablanca – Őszi szoná
ta; ... a régi postást – ... nincs túl sok időnk;  
Móricz Zsigmond – Pipacsok a tengeren.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Csökken a felhőzet, a déli órákban pedig több
órás napsütésre is számíthatunk. Napközben a me
legfrontokkal együtt járó tünetekre kell számítani. 
Fejfájás, vérnyomásingadozás jelentkezhet.

Órák óta derülök egy szövegen. Az egyik 
közösségi portálon bukkantam rá, ismerősöm 
osztotta meg többünkkel, nőnapra hango-
lódás céljából egy 1955-ből származó ház-
tartási könyv néhány passzusát. Engedjék 
meg, idézek belőle: „Készítse el a vacsorát 
időben. Már reggel vagy akár előző este ter-
vezze meg, hogy a férjét finom vacsora fo-
gadja, amikor hazaér a munkából. Így adja 
tudtára, hogy gondolt rá, amíg ő dolgozott. 
(…) Készüljön fel a fogadására. Pihenjen 
15 perccel az érkezése előtt, így ön friss és 
üde lesz, amikor megérkezik. Igazítsa meg a 
sminkjét, tegyen szalagot a hajába és nézzen 
ki frissen. Az ön férje sok időt töltött a mun-
kahelyén, fáradt emberek között. Legyen ér-
dekes és vidám. Az ő munkanapja unalmas 
volt és szüksége van egy kis szórakozásra, és 
az ön egyik kötelessége, hogy ezt biztosítsa. 
Csökkentse a zajt. Amikor a férje hazajön 
a munkából, kapcsolja ki a háztartási be-
rendezéseket, és mondja meg a gyerekeknek, 

hogy ők is csendesedjenek el. Legyen boldog, 
hogy láthatja őt. Melegen mosolyogjon rá és 
mutassa ki őszinte vágyát, hogy teljesítené a 
kívánságait. Hallgassa meg, amit mondani 
akar, és még ha önnek is sok mondanivaló-
ja van számára, ne tegye azt közvetlenül a 
hazaérkezését követően. Először ő beszéljen, 
biztosan fontosabb dolgok kavarognak a fejé-
ben önnél. Ne zavarja.” 

A megszívlelendő útmutatások sora foly-
tatódik, én itt most, helyszűke miatt nem idé-
zem tovább. Csak eszembe jutott, hogy nem 
is olyan régmúlt idők szabályai voltak ezek, 
és ma már, hála Istennek, legtöbbünknek ne-
vetőgörcsünk támad, ha olvassuk. És ha már 
a nevetésnél tartunk, végezetül egy viccet is 
megosztok Önökkel. A férj így szól nőnapon 
a feleségéhez: „Hagyd el, drágám, ma nem 
kell dolgoznod semmit! Majd elmosogatsz 
holnap!” 

No, ezen a viccen is minden feleség 
derül?

Nevető utó-nőnap
  villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  készÍtette: benedek enikő

Sok madár elefántot győz

Tízhúsz grammos madarakból álló 
légi sereg futamított meg öttonnás 
elefántokat Kenyában egy természe

tes ivóhelyen. A diadalt vörös csőrű queleák 
népes csapata aratta a hatalmas ormányosok 
felett. Félszáz méterre elűzték az elefánto
kat a víztől az apró madarak, és akadt olyan 
ormányos, amely nemcsak meghátrált, ha
nem egyenesen megfutamodott az irdat
lan madárfelhőtől és annak ricsajától. Az 
esetnek tanúja volt egy brit fotóriporter, 
aki lencsevégre kapta a csatát – adta hírül 
a brit Metro újság.

Ez a madárfaj egyébként a világon a legné
pesebb, másfél milliárdra teszik létszámát.

fotóalbum

A fotót Kovács Lehel készítette (2011-es Mesterségek, mesteremberek című pályázat). 
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A rejtvényben 
Kölcsey Ferenc 

egyik gondolatát idézzük: 

„Idegen nyelveket tudni 
szép, a hazait pedig...”  

(A gondolat befejező része 
a rejtvény fősoraiban 

olvasható!) 


