
’48-as lobogó lesz a Homoródmenti Huszárezred Hivatalos jelképe

Lovas nemzetőrzászlók üzenete
Helyreállított vagy még restaurálásra váró, 1848-as forradalmi zászlókat őriznek a Homoród- 

mentén, Oklándon és Városfalván. A kommunista rezsim idején templomok padlásain, 
az orgona mögött rejtegetett nemzeti ereklyék közül az oklándi lobogó lesz a Homoródmenti 

Huszárezred hivatalos zászlaja – másolatait ma adják át. > 4. oldal

Az oklándi forradalmi lobogó a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kiállításán fotó: balázs attila

Azok a „tegnapi” 
fiatalok...

A magyarok istenére eskü-
szöm, néha engem is elönt a forró-
ság, kívánom, bárcsak lenne most 
itt egy Pilvax, néhány 
forrófejű fiatal, tucatnyi 
laptop, s a facebookon pil-
lanatok alatt összetrombitálnánk 
egy újabb forradalmat. 
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      szász Csaba

3 évesnél kisebbek 

Iratkozás 
az óvodákba

Az eddigi gyakorlattól eltérő-
en a szülőknek be kell 

íratniuk a következő tan-
évre is azokat a gye  rekeket, 
akik ebben a tanévben már óvo-
dába járnak. 

Hogyan kell adózni

Ellentmondó  
jogszabályok 

Egymásnak ellentmondó jog-
szabályok miatt nem egyér-

telmű, miként kell adózzanak a 
mezőgazdasági jövede-
lemre szert tevő magán-
személyek. A paragrafu-
sok sűrűjében kívánjuk eligazítani 
az olvasót.

a kk rossz sorozata

Egy másodperc 
hiányzott

Közel állt a bravúrhoz a Csíksze-
redai Hargita Gyön-

gye KK férfi-kosárlabda- 
csapata a román bajnokság 
26. hétközi fordulójába, ám a siker 
kicsúszott a csíkiak kezéből.

Karcolat, 
amelyből regény lett 72 3Erősödő közösségi szellem 

Csíkszépvízen
A Krétakör előadása: 
tarolt A papnő

HiRdEtés

HiRdEtés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3608ì
1 amerikai dollár Usd 3,3375ì
100 magyar forint HUF 1,4972ì
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Ivóvízhálózat, csatornarendszer, 
földgáz és aszfalt van, most már 
a közösségépítést támogatjuk 
– fogalmazott Ferencz Tibor 
polgármester. Az infrastruktúra 
további fejlesztését, megfelelő 
karbantartását továbbra is fon-
tosnak tartják a község elöljárói, 
de emellett jut erő és energia 
megfelelő hátszelet fújni a kö-
zösségépítő civil kezdeménye-
zések vitorláiba.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csíkszépvíz, a község egy-
kori járási székhely stá-
tusának köszönhetően, 

talán a legerőteljesebben polgá-
riasodott település volt egykor 
a térségben. Főként az örmény 
kereskedő családok érdemeként 
élénk kereskedelem, szerteágazó 
kisipari, kézművesipari tevékeny-
ség jellemezte a szépvízi minden-
napokat, de a nagyobb üzemek 
(malomipar, fűrészárugyártás) is 
jelen voltak a településen. Ezt a 
lépéselőnyt a kommunizmus évei 
alatt is viszonylag megmaradt, és 
erre építve fogalmazták meg a for-
dulatot követően fejlesztési elkép-
zeléseiket az elöljárók. Szépvízen 
épült ki elsőként a környék vidéki 
települései közül az ivóvíz- és csa-
tornahálózat, a lakóházakba elju-
tott a földgáz, sok helyen a közsé-
gi útszaka szokra aszfaltburkolat 
került. Az infrastrukturális beru-
házások, a közművesített, városi 
feltételek majd erős vállalkozói 
réteget vonzanak a településre, 
így az visszanyerheti egykori kéz-
művesipari jellegét, ugyanakkor a 
lakosok egzisztenciális helyzetét 
is jobbá teszik – vélekedtek a te-
lepülés vezetői.

– Ez csak részben valósult 
meg, született ugyan néhány 
életképes vállalkozás, de a be-
fektetők, cégek nem rohamoz-
ták meg a községet – számolt 
be Ferencz Tibor polgármester. 
Az elöljáró elmondta, hogy túl a 
kulcsfontosságú infrastrukturá-
lis beruházásokon, az elmúlt idő-
szak inkább a közösségépítésről 
szólt. – A nagy és látványos inf-
rastrukturális beruházások he-
lyett inkább a közösségépítésre 
fektettünk hangsúlyt az elmúlt 
évben. Igyekeztünk megterem-
teni azt a légkört, amely segíti 
a különböző közösségkovácsoló 
civil tevékenységek létrejöttét, a 
lehetőségeink szerint támogat-
tuk a kezdeményezéseket. Így 
született meg a Kultúrcsütörtök 
sorozat, ahová a különböző té-
makörök szakértő előadóit hív-
tuk meg vagy könyvbemutatót 
szerveztünk. Minden héten 
telt ház van – mesélte büszkén 
Ferencz. A községben népszerű 
a rendezvénysorozat, többen is 
elismerően nyilatkoztak róla. – 
Egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy falun is van igény kultúrá-
ra, emellett pedig jó találkozási 
lehetőséget kínálnak a pinceklu-
bi csütörtök esték a falu értelmi-
sége számára – fogalmazott egy 
helyi lakos.

A csütörtöki találkák mellett 
sikerült beindítani a nőegyleti 
tevékenységet, működik hagyo-
mányőrző néptánccsoport, a sport 
terén is alakulnak a dolgok. Van 
fociélet, jól megy a karateklub, 
lovas egyesület is működik, még 
saját rádiója is lett a községnek. 
Sikerült visszaállítani az egykori 
cibere-fürdői majálisozás szoká-
sát, ahol ott a község apraja-nagy-

ja, vagy újrateremteni a Nád-dű-
lőben a közös káposztavágás és 
vásár ünnepét. Az is szokássá vált, 
hogy a helyi önkormányzat virág-
palántákat oszt ki az érdeklődők-
nek, amelyeket a lakosok a kapuk 
előtti zöldövezetbe ültethetnek 
ki, és minden évben díjazzák a 
legszebb, legtakarosabb portát. 
Sokan beszállnak és nagy a ver-
seny, de az igazi nyertes a falu, hi-
szen kellemes településkép, pom-
pázó virágágyak látvány fogadja a 
látogatót, ami sok mindent elárul 
a közösségről.

– A nőegylettel érdekesen 
alakultak a dolgok. Előbb arra 
próbáltunk rávenni néhány há-
ziasszonyt, hogy közösen pró-
báljanak meg valamit alkotni a 
háztáji kisgazdaság termékeiből, 
amit egységes logisztikával érté-
kesíthetünk, jövedelemhez jut-
tatva a résztvevőket. Az első elő-
adást az önkormányzat szervez-
te, azt követően saját lábára állt 
az ügy, azóta is nagyon aktívak 
a menyecskéink. Ugyanakkor 
kivált közülük egy ugyancsak 
élénken tevékenykedő csoport, 
azok a hölgyeké, akiknek más 
az érdeklődési körük, ők inkább 
egyéb kulturális vagy ismeret-
terjesztő programokat szervez-
nek a közösségnek – számolt be 
a polgármester. – Persze közben 
nem fagytak le teljesen a beru-
házások, épült például községi 
járda, de a legnagyobb hozadéka 
az elmúlt évnek, hogy elindult 
a szervezkedés, az alulról jövő, 
sokféle kezdeményezés, ami erő-
södő közösségi szellemre utal. 
Az önszerveződéshez igyek-
szünk mindenkinek megadni a 
kedvező hátszelet – összegezte 
Ferencz Tibor polgármester.

Ferencz Tibor, Szépvíz polgármestere. A közösségi teret kiépítették, most a közösségi életen dolgoznak fotó: tamás attila

Hargita Megye Tanácsának elnöke
a 2012/312-es rendeletével módosította 

Hargita Megye Tanácsának 

március 16-án 12 órára való összehívására 
vonatkozó 2012/305-ös rendeletét. 

A módosító rendelet értelmében a tanácsülésre március 
16-án 12 órakor Gyergyószentmiklóson, a Márton Áron u. 
16. szám alatt található épületben kerül sor.

Erősödő közösségi szellem 
Csíkszépvízen

HirdeTéSek

Az eddigi gyakorlattól eltérően 
a szülőknek be kell íratniuk a 
következő tanévre is azokat  
a gye  rekeket, akik ebben a tan-
évben már óvodába járnak. Az 
újrairatkozást az ő esetükben 
is online vezetik be a számító-
gépes rendszerbe.

Takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Annak érdekében, hogy 
pontosabban meg lehessen 
tervezni a következő tan-

évre az óvodai rendszerben tanu-
lók számát, és pontosítani tudják a 
katedrák helyzetét, az oktatási mi-
nisztérium úgy döntött, újra be kell 
íratni azokat a gyerekeket, akik már 
ebben a tanévben óvodába járnak. 

Hargita megyében ezzel a hét-
tel bezárólag kérik a kitöltött for-
manyomtatványokat az óvónők 
a szülőktől, hogy március 31-ig 
bevihessék a gyerekek adatait a 
számítógépes rendszerbe. Az irat-
kozások után minden óvodában 

írásban kell a szülők beíratási ké-
relmére válaszolni. 

Az óvodások iratkozásánál is 
két szakaszt állapított meg a mi-
nisztérium: míg márciusban a 
már óvodás gyerekek kérelmeit 
veszik el, április 1-jétől azoknak a 
jelentkezését várják, akik még nem 
jártak óvodába. A beiratkozások 
második szakaszában, a szabadon 
maradt helyek függvényében be 
lehet írni a kétévesnél nagyobb, de 
harmadik életévüket még be nem 
töltött gyerekeket is, amennyiben 
ezt a szülők írásban kérik. 

Az iratkozások ideje alatt a 
szülők tájékoztatására az óvodák-
ban naponta ki kell függeszteni a 
betelt, illetve szabadon maradt he-
lyek aktuális helyzetét. 

Amennyiben a szülők más óvo-
dába kívánják íratni gyereküket, 
mint ahová jelenleg jár, a választott 
óvodában kell leadniuk a kérést a 
gyerek születési bizonyítványának 
és a szülő személyazonossági iga-
zolványának másolatával együtt. 

IrATkozás Az óvodákbA

A 3 évesnél kisebb gyerekek 
is óvodások lehetnek



Innovatív színház-pedagógiai esz-
közök alkalmazásával létrejött, 
végső formájában is improvizatív 
jellegű előadást láthattak kedden 
este Schilling Árpád rendezésé-
ben a csíkszeredai színházkedve-
lők. A papnő, a budapesti Kréta-
kör Színház Krízis című művészeti 
trilógiájának harmadik része a 
sepsiszentgyörgyi Osonó Színház-
műhely bevonásával készült.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ajegypénztárnál kígyózó sor, 
a folyamatos érkezők miatt 
félórás késéssel kezdhette 

meg csíkszeredai vendégjátékát a 
budapesti Krétakör Színház ked
den este. A Csíki Játékszín nagyter
me a Krízis című trilógia harmadik 
része, A papnő tiszteletére telt meg 
zsúfolásig. A Schilling Árpád írta és 
rendezte produkcióban a Krétakör 
színészei – Sárosdi Lilla, Terhes Sán
dor, Bartha Loránd, Bíró Kálmán 
– mellett tizenhat erdélyi diák is 
részt vesz, akiket a sepsiszentgyörgyi 
Osonó Színházműhely bevonásával, 
egy romániai magyar diákszínjátszó 
csoportok körében meghirdetett 
program során választották ki.

A darab a trilógián belül
A Krízis trilógia a Gát család 

története: az egyes részekben a 
család három tagját különböző  

előadóművészeti formákon ke
resztül ismerhetjük meg. Az első 
rész, a jp.co.de című film a tizen
nyolc éves fiú, Gát Balázs álom
szerű utazása, felnőtté válási kí
sérlete. A második részben – Há-
látlan dögök címmel – a családfő, 
a 45 éves gyermekpszichiáter, Gát 
Gyula története bontakozik ki ka
maraopera formájában. A trilógia 
záródarabja – A papnő – az anya, 
Gát Lilla története. Az egykoron 
ünnepelt fővárosi színésznő jelen
leg egy Budapesttől távoli falu el
kötelezett drámapedagógusaként 
dolgozik, de környezete idegen
kedve figyeli sajátos pedagógiai 
módszereit. Vállalkozása kudarc
ba fullad: előbb tanártársai, ké
sőbb a falu lakói, majd diákjai, 
végül saját fia fordul ellene, így 
el kell hagynia a falut, vissza kell 
utaznia a fővárosba. 

Telt házas közönségtalálkozó
A csíkszeredai előadást, az előző 

fellépések helyszíneihez hasonló
an, közönségtalálkozó követte. A 
nagyszámú érdeklődő az előadás 
hatása alatt, ugyanabban az inter

aktív közegben folytatta tovább a 
párbeszédet, mint amiben az egész 
előadás zajlott – azzal a különbség
gel, hogy a vetítésekkel, improvizált 
helyzetekkel, saját civil történetü
ket őszintén megosztó gyerekekkel 
a kamareterem családias hangulatá
ban találkozhatott. A cigánykérdés, 
az egyház, a tanügy, a fiatalság prob
lémái a közösségen belül, a változás 
mint szükséges jó vagy szükséges 
rossz, a „térítés” felelőssége – ezek 
körül forgott a darab, ami rendha
gyó dramaturgiájának köszönhe
tően építő kérdéseket fogalmazott 
meg a nézőkben. A közönségtalál
kozón találóan fogalmazta meg egy 
résztvevő: az ragadta meg őt az elő
adásban, hogy nem mondta meg, 
mit kell gondolnunk a papról, a ci
gányokról, a falu fiataljaival új mód
szerrel dolgozó drámatanárnőről. 

Rendhagyó próbafolyamat
A próbafolyamatról Fazakas 

Misi, az Osonó Színházműhely 
vezetője azt mondta, a budapes
ti munkát két tábor előzte meg, 
az egyik helyszíne Sepsiszent
györgy volt, ahol az előadásban 

szereplő diákok kiválasztása volt 
a cél. Az 50 erdélyiből kiválasz
tott 16 kilencedik osztályos diák 
között vannak a dévai Szent Fe
renc Alapítvány tusnádi gyer
mek otthonából, Csíkszeredából, 
Sep si szentgyörgyről, Brassóból, 
Kéz di vásárhelyről és Árkosról. 
A kiválasztott fiatalokkal a stáb 

a Sep siszentgyörgy melletti fa
luba, Angyalosra költözött. Itt 
már a színészek – Sárosdi, Terhes, 
Bartha – bevonásával színházi 
nevelési módszerekkel dolgozott 
a Krétakör Színház és az Osonó 
Színházműhely tagjaiból álló csa
pat. Az angyalosi tábor tíz napja 
alatt a darab történetével és a va
lósággal játszottak a gyerekek.

A csíkszeredai előadást követő
en Marosvásárhelyen mutatták be 
A papnőt, majd újra Budapesten lép 
fel a csapat. Májusban Vilniusban, 
Bécsben és Brüsszelben lesz látható 
az előadás.
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Forradalom, szabadság, lelkesedés, küzdeni aka-
rás – biztosan nem a csendes nyugdíjaskor jelszavai 
ezek, hanem a robbanékony, nyughatatlan ifjúságé. 
Akiknek általában a forradalmakat köszönhetjük. 
Megkockáztatom: ha 164 évvel ezelőtt lett volna egy 
bölcs öregúr is a Pilvaxban, biztosan hazakergette 
volna a lázongó ifjakat, majd visszafordulva reggeli-
jéhez maga elé morogta volna, hogy „Ezek a mai fia-
talok, bezzeg az én időmben.”  Mindenki által ismert 
elcsépelt mondás ez, s minél idősebb lesz az ember, 
annál gyakrabban hangoztatja, megfeledkezve talán arról, 
hogy valamikor őrá is ezt mondták, és erősen nem tetszett.

Itt van március 15-e, és azon tűnődöm, miként írjak a 
magyar történelem egyik legnagyobb évfordulóján, anélkül, 
hogy ünneprontónak nevezzenek vagy beletapossak valaki-
nek a nemzeti öntudatába, ugyanakkor ne legyek se émely-
gős, és fékezzem is megvetésemet egyes politikusok iránt, akik 
számára ez az ünnep semmi mást nem jelent, mint egy 
újabb remek alkalmat a kampányoláshoz.

Igen, tudom, jócskán vannak olyanok, akik számára 
már elcsépeltnek tűnik az ünneplés, merthogy évről évre 
ugyanazok a versek meg idézetek hangzanak el. Nem 
feltétlenül értek ezzel egyet, ugyanakkor tudom, hogy sok 
más ünnepünkhöz hasonlóan, ezúttal is jócskán akadnak 

olyanok, akik felcsillanó szemmel méricskélik, mennyi 
hasznuk lesz az egészből. Jelen esetben nem anyagi, hanem 
inkább politikai.

Kezemben tartom a 12 pont másolatát, és olvasom, 
hogy mit kíván a magyar nemzet, közvetlenül az első pont 
felett ott áll: Legyen béke, szabadság és egyetértés. Egyetér-
tés? Magyarok között? Ma? Hát ehhez nemhogy Petőfiék, 
de még mi is túl korán születtünk. A leg jobb példa erre épp 
az anyaországi széthúzás, eme évforduló megünneplése. A 
főváros a Múzeumkertben, a kormány a Kossuth téren, az 
ellenzéki civilek a Szabad sajtó úton, a Jobbik a Deák Ferenc 
téren, az LMP politikusai a Pilvax közben, az MSZP pedig 
vidéken, Esztergomban ünnepel. Fene nagy egyetértés ez! 
Nem néztem utána, de fogadni mernék, Erdélyben is akad 
jócskán ehhez hasonló példa.

Március 15-e kapcsán írni, úgy vélem, min-
den újságíró számára megtisztelő feladat, annál 
is inkább, hogy a márciusi ifjak anno már az első 
pontban meg fogalmazták: legyen sajtószabadság, 
töröljék el a cenzúrát. Beletelt vagy 150 évbe, de 
összejött. Avagy mégsem? Mert akkor mi a magya-
rázata annak, hogy a magyar médiatörvény ellen 
az eddigi legnagyobb sajtószabadság-tüntetést ép-
pen tavaly, március 15-én tartották Budapesten, 
több mint tízezren demonstráltak. Érdekes az is, 

hogy szintén a tavalyi állami ünnepségen egy szavaló épp 
a sajtószabadságról szóló versszakokat hagyta ki Petőfi 
Sándor 15-dik március, 1848 című verséből. Mert ugye, 
nincsenek véletlenek.

Persze nem is kell olyan messze menni negatív példákért. 
Eszi a magyar a magyart rendesen minálunk is, és hol van 
még a választási év vége?

A magyarok istenére esküszöm, néha engem is elönt a 
forróság, kívánom, bárcsak lenne most itt egy Pilvax, né-
hány forrófejű fiatal, tucatnyi laptop, s a facebookon pillana-
tok alatt összetrombitálnánk egy újabb forradalmat. Talán 
akkor holnap virradóra akadnának néhányan, akik végre-
valahára elismerő hangon is kimondanák a varázsigét: Ez 
igen! Ezek a mai fiatalok...

Azok a „tegnapi” fiatalok...
                      NézőpoNt n Szász Csaba

hirDetés

hargitanépe
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Tarolt A papnő

Színpadon A papnő. Gát Lilla története a csíkszeredaiak számára is fontos kérdéseket vet fel   fotó: tóth ridovics máté



Helyreállított vagy még restau-
rálásra váró, 1848-as forradalmi 
zászlókat őriznek a Homoród
mentén, Oklándon és Városfal-
ván. A kommunista rezsim idején 
templomkupolák alatt, padláso-
kon, az orgona mögött rejtegetett 
nemzeti ereklyék közül az oklándi 
lobogó lesz a Homoródmenti Hu-
szárezred hivatalos zászlaja – 
másolatait ma adják át.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Két, bizonyítottan 1848-ból 
származó hadilobogó is 
fennmaradt a mai napig 

a Homoródmentén: az egyiket 
Oklánd községben, a másikat 
Városfalván őrzik. A hadizászlók 
készítésének történetéről Mihály 
János történész számol be a Magyar 
nemzeti színek székelyföldön című 
tanulmányában. „… a zászlókészítés 
lelkes munkája már 1848 márciu-
sában megindult a Székelyföldön. 
Asszonyok, leányok versenyeztek, 
hogy a nemzetőr csapatok mie-
lőbb zászlóhoz jussanak, de maga a 
magyar kormány is adományozott 
egy-egy harctérre induló alakulat-
nak „szabványos” hadizászlót. Leg-
alábbis ez derül ki a marosvásárhe-
lyi 12. önkéntes honvédzászlóalj 
parancsnokához küldött utasítás-
ból, amelyben Dobay ezredes arról 
tájékoztatja a hadfogadó főparancs-
nokot, hogy a „honvédi zászlót” 
rövid időn belül megküldik neki. 
Hivatalosan először Batthyány La-
jos miniszterelnök követelte, hogy 
a csapatokat lássák el magyar zász-
lóval. A hadizászlókkal kapcsolatos 
kormányrendelet 1848. július 11-
én látott napvilágot.”

A tanulmányban leírást kapunk 
a két homoródmenti zászlóról is. 
„A nemzetőri zászlók általában 
piros-fehér-zöld színűek voltak. 
Vászonból vagy selyemből készül-
tek a legkülönbözőbb felirattal. 
Sokukon csak az 1848-as évszám 
és a magyar kiscímer szerepelt. A 
városfalvi nemzetőrök zászlaja egy 
2,5 m hosszú nemzeti színű zász-
lórúdra erősített trikolór. Hossza 
1,60 m, szélessége 1,26 m. Sávjai 42 
cm szélesek. A fehér sávra középen, 
piros fonallal az 1848-as évszám 
van hímezve. Ennél jóval kisebb az 
oklándi unitárius templomban őr-
zött nemzetőri zászló. Az 1 m hosz-
szú, 50 cm széles, piros-fehér-zöldre 
festett rúdra erősített, »gonfanon« 
jellegű zászló sávjain festett évszám 
látható, a piros sávon zöld 1-es, a fe-
hér sávon vörös 84-es, a fehér sávon 
fehér 8-as, azaz: 1848. Nemzetőri 
lovascsapat lobogója lehetett.”

A trikolórt a templom tetején 
található gömb alatt rejtették el, 
a helyiek beszámolói alapján egy 
14. századból származó karddal 
együtt, amit azóta sem sikerült 
megtalálni. A kommunizmus ideje 
alatt a templom orgonájában volt 
elrejtve a zászló, ahonnan 1990-ben 
került elő.

–  Benedek Áron bácsi, a temp-
lom akkori gondnoka találta meg 
ezt a zászlót, ami nagyon rossz álla-
potban volt. Én 1992-ben kerültem 

az oklándi gyülekezet élére, ekkor 
javasolták a hívek, hogy március 
15-ére elő kellene venni a megkerült 
forradalmi zászlót. Amikor meglát-
tam, hogy milyen állapotban van, 
azt javasoltam, inkább ne vegyük 
elő, mert még több kár érné, hanem 
keressünk módot a lobogó restau-
rálására. 1993-ban felvettem a kap-
csolatot a budapesti Hadtörténeti 
Múzeum munkatársaival, akiknek 
először fényképet, utána pedig a 
zászlóból származó szövetdarabot 
küldtem. Megállapították, hogy 
tényleg egy 1848-ból való tobor-
zózászlóról van szó, amely a nem-
zeti örökség részét képezi. Megkér-
deztem, hogy mennyibe kerülne 
a restaurálása, amire azt a választ 
kaptam, hogy 600 ezer forintba 
kerül a jelkép konzerválása, 1 mil-
lióba a teljes restaurálása. Az egy-
házközségnek nem volt erre pénze, 
de a múzeumtól ígéretet kaptam 
arra, hogy restaurálni fogják állami 
pénzből, ezért kivittem Budapestre 
a zászlót. 1995-ben jelezték, hogy 
nincs erre keret, úgy adták vissza 
a zászlót a múzeum munkatársai, 
ahogy kapták tőlem – számolt be 
lapunknak az ereklye sorsáról Kele-
men Levente oklándi lelkész. – Az 
egyik budapesti rokonom révén si-
került felvenni a kapcsolatot a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum akkori igaz-
gatójával, dr. Gedai Istvánnal, aki 

szintén ígéretet tett a jelkép hely-
reállítására. A millecentenáriumi 
évre való készülődés miatt 1997-ig 
kellett várni, de megérte, mivel 
abban az évben teljesen felújított 
állapotban került vissza közsé-
günkbe a forradalmi zászló. Azóta 
is a templom déli falán tartjuk ki-
állítva, tölgyfa keretes tárolóban 
a Mátyás-huszároknál szolgált 
Siménfalvi Sándor honvéd tizedes 
nevére kiállított negyvennyolcas 
emléklappal együtt. Jelen pillanat-
ban a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum Udvarhelyszék a sza-
badságharcban című, tegnap nyílt 
kiállítás részét képezi – mondta el 
Kelemen.

A városfalvi lobogót felcsavar-
va, az unitárius templom karzatán 
őrzik. Az erősen elrongyolódott 
zászló első nyilvános szereplése az 
unitáriusok szejkei találkozóján 
volt, ahová az azóta elhunyt László 
Ferenc gondnok vitte el 1999-ben.

– Sajnos a lobogó történetéről 
nagyon keveset tudunk, a falubeli 
öregek elmondása szerint a temp-
lom udvarára nyíló kőkapu födémje 
alatt, valamint a templom padlásán 
rejtegették korábban. Nagyon rossz 
állapotban van, restaurálásra szorul. 
Reméljük, hogy lesz lehetőség rá a 
közeljövőben – mondta el megke-
resésünkre Lőrinczi Botond, város-
falvi unitárius lelkész.

Az 1848–1849es forradalom és szabadságharc évfordulójához 
közeledve a Hargita Népe napilap és Hargita Megye Tanácsa több-
fordulós versenyt hirdetett a lap hasábjain. Tíz napon keresztül 
háromhárom, elsősorban székelyföldi eseményekhez és szemé-
lyiségekhez kötődő kérdést közöltünk, amelyeket olvasóink szá-
mára Orbán Zsolt, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium törté-
nelemtanára állított össze. Játékunk népszerűnek bizonyult, és 
megmutatta azt is, hogy számos olvasónk pontosan tájékozódott a 
témakörben. Részvételüket köszönjük, az alábbiakban közöljük 
a nyertesek nevét, és – összefoglalóként – a kérdéssorozatra várt 
helyes válaszokat. A nyereményeket postai úton továbbítjuk.

Fődíj: könyvcsomagot nyert
 Vitos Antal – Csíkszentmárton
 Csiszer Mónika – Csíkszereda
 Geréb Ibolya – Székelyudvarhely

Különdíj: két könyvet nyert
 Csiki Tibor – Gyergyócsomafalva
 Kulcsár Zsombor – Csíkszereda 
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Az ezred első felvonulása

Az oklándi forradalmi nemzetőrzászló másolatait adják át a mai napon 
az Oklándon tartott 1848–1849-es megemlékező ünnepség keretében 
a Homoródmenti Huszárezred alegységeinek. A nemrég alakult huszár-
ezrednek a megemlékező ünnepségen lesz az első nyilvános fellépése. 

– A kis- és nagy-homoródmenti falvakban a délelőtti istentisz-
teletet követően huszáraink Jánosfalváról és Gyepesről indulva, 
Homoródszentpálon találkoznak. Innen közösen jönnek Oklándig, 
ahol a helyi huszárok, köztük jómagam is, csatlakozunk hozzájuk. 
Együtt vonulunk az oklándi fúvószenekarral a polgármesteri hivatal 
előtti színpadig, ahol ünnepi műsorral veszünk részt az ünnepségen – 
ismertette lapunkkal a programot Kelemen Levente. Az oklándi unitá-
rius lelkész, aki egyben a huszárezred őrmestere, azt is elmondta, hogy 
a zászlók másolatait a testvértelepülési kapcsolatok révén „tiszteletbeli 
székelyeknek” kinevezett, segítő szándékú magyarországi emberek cso-
portja készíttette el. Ez lesz az ezred hivatalos zászlaja, amelyből mind-
három alegység kap majd egy másolatot. Az ünnepi műsort követően a 
jelenlévők átvonulnak az oklándi templom kertjébe, ahol a szabadság-
harcban elesett hősök tiszteletére állított kopjafánál koszorúznak.

’48As lObOGó lesZ A HOMORódMeNTi HusZÁReZRed HiVATAlOs JelKépe

Lovas nemzetőrzászlók üzenete
 KisORsOlTuK JÁTéKuNK NyeRTeseiT

Székely szabadságharc

Huszárfelvonulás. Ma a homoródmentiek is bemutatkoznak fotó: balázs attila 1.

Ki volt a szerzője a reformkori nemzedék egyik ked-
velt – ugyanakkor tiltott – olvasmányát jelentő Utazás 
Észak-Amerikában című kötetnek, amely a fiatal amerikai 
demokrácia működését is taglalja?

Bölöni Farkas Sándor

2. Hol volt az erdélyi General Commando székhelye? Nagyszeben
3. Melyik évben lett a magyar hivatalos nyelv Erdélyben? 1847

4.

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

Bethlen János  
és Jósika Lajos

5. Melyik napot tekinthetjük Erdély „március tizenötödikéjé-
nek”? 1848. március 21.

6.
Ki az a Marosvásárhelyen tevékenykedő személyiség, 
aki köré csoportosultak a székelyföldi radikálisok 1848 
márciusától?

Berzenczey László

7.

Ki irányította a székelyudvarhelyi forradalmi eseményeket 
1848 márciusától, vezette a szék küldöttségét Teleki Jó-
zsef főkormányzóhoz, majd a pesti magyar országgyűlés 
első alelnöke lett?

Tarcsafalvi Pálffy János

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

a kétfejű sasos, német 
nyelvű jelzőtáblák ledöntése

9.

A nemzeti „közkívánatok legelsője, hogy Erdély és 
Ma gyarország egy legyen” – mondta beszédében 
Gyergyószék alkirálybírója a szék 1848. április 12-i 
közgyűlésén. Kire gondolunk?

Mikó Mihály

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

Uzon

11.

1848 május–júniusában a magyar kormány megbízásából 
küldöttség érkezett Székelyföldre, hogy az itteni esemé-
nyeket, a katonaság helyzetét megismerhessék? Kik 
voltak a küldöttség tagjai?

Gál Sándor, Hajnik Károly  
és Klapka György

12. Melyik kolozsvári épületben kezdte el munkáját Erdély 
utolsó rendi országgyűlése, amely kimondta az uniót is?

a Redut vagy Vigadó (ma 
az Erdélyi Néprajzi Múzeum 
székháza)

13. A kolozsvári országgyűlés melyik törvénycikkéről írta 
Kőváry László: „Üdvözlöm kétmillió új polgártársamat”?

IV. törvénycikk – a jobbágy-
felszabadításról

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

Kemény Dénes  
és Szász Károly

15. Kiket neveztek „pecsovicsoknak” a 19. századi Magyaror-
szágon?

a Habsburg-ház, illetve 
a kormánypárt túlbuzgó, 
szolgalelkű híveinek gúnyneve

16. Ki volt Csík- , Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírója 
1848-ban? Balási József

17. Ki volt az ágyúöntő Gábor Áron társa, kézdivásárhelyi 
műhelytulajdonos? Túróczi Mózes

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

Bereck pesti országgyűlési 
követe volt

19. Mit jelent a „harangharmónia” kifejezés?

a félrevert harangokat, 
amellyel jelezték az ellenség 
közeledtét és fegyverbe 
hívták a katonákat

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

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

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

23.

1849. május 27-én jelent meg a csíksomlyói ferences 
zárda évszázados kézi sajtójának ékeként Csíkszereda 
első hírlapja, amely a szabadságharc eszméiről és széke-
lyföldi eseményekről tudósított. Mi volt a kiadvány neve?

Hadi Lap

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

gyutacsgyár, orgonaágyú 
láncos golyókkal

25.
1849 októberében Szamosfalván Karl von Urban osztrák 
katonatiszt kivégeztetett két csíki honvédtisztet. Kik 
voltak ők?

Tamás András  
és Sándor László

26.
Milyen jelentős 1849-es székelyföldi csata megörökíté-
sére állított emlékmű szobrásza volt a csíkzsögödi Poulini 
János?

Nyergestető

27. Melyik csíki településen gyártottak lőport Gábor Áron 
ágyúinak működtetéséhez, és ki volt az üzem vezetője? Csíkmadaras, Bodor Ferenc

28. Hány harangot olvasztottak be ágyúöntés céljából Gábor 
Áron műhelyeiben? 313

29.
Melyik országban élt hosszú ideig önkéntes 
száműzetésben a Nyergestetőn vívott csata székely 
parancsnoka, Tuzson János?

Oszmán (Török) Birodalom

30. Hol tette le a fegyvert az ekkor már tábornokká 
előléptetett Gál Sándor 1849 augusztusában? Zsibó
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Megérdemelnék, 
hogy állandósítsuk 
emléküket
Tamás András 1784. októ-

ber 16-án született Madéfalván. 
A forradalom kitörésekor már 
nyugalmazott őrnagy volt, de Gál 
Sándor személyes kérésére elvállalta 
a csíkszeredai térparancsnokságot. 
1849. március 7-én Bem alezredes-
nek nevezte ki. Sándor László – a 
csíkszentmihályi Sándorok egyik 
Budapesten élő utódja, Sándor 
Ákos adatai szerint Csíktaplocán 
született, egyes források szerint 
1796-ban, mások szerint 1776-ban. 
Szülei: Sándor Pál és Simatics Teréz. 
(Gyermekei: Géza, Mária és János). 
Sándor László a forradalom alatt 
táblabíró, nemzetőr százados volt. 
Szőcs János történész, a korszak 
kutatója az 1848–49-es időszakból 
fennmaradt dokumentumokban rit-
kán találkozott a nevükkel. Ezt rész-
ben azzal magyarázza, hogy kevés az 
okirat, illetve megtörténhet, hogy a 
levéltári anyagok egy része még min-
dig feldolgozatlan.  

„Elsősorban a szakirodalomból 
van tudomásunk erről a két vértanú-
ról – foglalta össze Szőcs János. – A 
kolozsvári katonai törvényszéket ak-
kor Karl Urban vezette, aki a naszódi 
román határőrezrednek a parancs-
noka volt ’48 előtt. Orbán Balázs je-
gyezte fel, hogy ez az ember küldött 
ide románokat a gyergyói román 
falvakba (Damuk, Zsedánpatak, 
Bélbor), hogy lázítsa fel őket. Azt 
már egy Antal Imre által a Hargita 
Kalendáriumban közölt Gál Sándor-
levélből tudom, hogy végül Gál Sán-
dor Sándor Lászlót küldte ezekbe a 
falvakba, hogy rendet teremtsen. Ez 
pontosan a statárium alatt történt, 
miután a románok Enyed és több 
más település lakosságát lemészárol-
ták, s Kossuth rendkívüli állapotot 
hirdetett, és az volt érvényben itt is. 
Sándor László ekkor meglövetett 
kilenc lázadó románt, aki részt vett a 
magyarellenes akciókban. A szakiro-
dalom néhány helyen 17 személyt 
említ, akiket Sándor László Udvar-
hely felé kísért volna, de ez tévedés 
lehet. Én úgy tudom, hogy Gyergyó 
vidékén, a Gyergyó környéki falvak-
ban kilenc lázongót lövetett le Sán-
dor László, és Bona Gábor hadtörté-
nész is ezt az adatot említi. 

Ez volt a konkrét vád, amit fel 
tudtak hozni ellene. S hogy Tamás 
Andrást miért ítélték el? Az ő  kivég-
zéséhez is hozzájárulhatott többek 
között, hogy a Sándor László felettes 
tisztje, a helyőrség parancsnoka volt.

Ezt a Sándor Lászlót valamelyik 
forrás „nagyszájú Sándornak” neve-

zi. A csíkszentmihályi nemesi csa-
ládnak a leszármazottja volt, ennek 
ellenére én úgy tudom, hogy 1848-
ban, de lehet, hogy már előtte is a de-
mokratikus megoldásokat részesítet-
te előnyben. Őt Taplocán fogták el. 
Egyes források szerint Taplocán, más 
adatok szerint Csíkszentmihályon 
született. Én a taplocai születési he-
lyet tartom valószínűbbnek, mert 
már  a csíki tatárbetörések idején élt  
Sándor Jánosnak is Taplocán volt a 
lakása, ott fogták el őt is a tatárok, 
amikor másodikszor bejöttek.”

Szőcs János történész kihang-
súlyozta, hogy a forradalom és 
szabadságharc időszakából két 
Sándor Lászlót is számon tartunk: 
a másik, akit szintén halálra ítél-
tek, de nem hajtották végre a bün-
tetést, a csíkszentdomokosi (de 
Csíkszenttamáson született) Sándo-
rok közül volt.

„Tamás Andrásnak a környékbe-
li harcokban is fontos szerepe volt. 
Ő a helyi nemzetőrségnek volt a pa-
rancsnoka – folytatta Szőcs János –, 

és az egyik feljegyzésből úgy tudom, 
1849. július 22-én, amikor már az 
oroszok itt voltak és Gál Sándor Sep-
siszentgyörgyön küzdött, megjelent 
valahonnan egy csapat lándzsás öreg 
harcos, s nekik köszönhetően Gál 
Sándor alakulata nem szenvedett 
ott vereséget. Ezt a veterán csapatot 
Tamás András szervezte. Végül az 
osztrákok-oroszok ott Szemerjánál 
küzdöttek, de visszavonultak.”

Szőcs János úgy véli, Tamás 
András és Sándor László méltó len-
ne arra, hogy állandósítsuk az em-
léküket, hogy többen tudjanak róla 

és emlékezzünk rájuk. Ugyanakkor 
alapos kutatásokra, és a szakiroda-
lomban található, egymásnak gyak-
ran ellenmondó adatok tisztázására 
is szükség volna.

Daczó Katalin

A haza meghalt – 
minek akkor élni?
(...)A míg Pesten a hóhérmunka 

lankadatlanul folyt, a vidéken sem 
szüneteltek az egyenruhás bakók. 
Első helyen említhető ezek között 
„komisz Úrban”, azaz Úrban Ká-
roly ezredes, ki Bem elöl annyiszor 
futott ki Moldovába, Oláhországba 
s most midőn orosz segítséggel visz-
szajöhetett, iparkodott mesteréhez 
Haynauhoz méltónak mutatkozni. 
A kit csak keze elért, azt elfogatta, a 
legtisztességesebb polgárok botozta-
tása napirenden volt, az önkényesen 
kiszabott büntetéseket csak pénzért 
engedte el. Dühét aztán két agg ma-
gyar hazafin, Tamás András nyug. 
őrnagy s magyar honvéd-alezrede-
sen és Sándor László kormánybiz-
toson tölté ki. A tizenhárom aradi 
tábornokhoz hasonló magasrangu 
foglya nem lévén, a legrangosabb 
kettőt, Tamás alezredest és Sándor 
Lászlót ítéltette halálra és gyilkoltat-
ta meg Kolozsvárott 1849 okt. 18-
án. E kivégzésnél ő is Haynaut maj-
molta, tudniillik az egész idő alatt a 
fellegvár ormára ágyukat huzatott 
fel, tüzéreket állított melléjük égő 
kanóczczal, mintha a várost akarná 
porrá lövetni. (...)

Sándor Lászlót gyilkosság miatt 
ítélték el. Midőn mint kormánybiz-
tos Páloson 16 oláh rablógyilkost 
összefogdostatott, kik a nagy-enyedi, 
kis-enyedi, zalathnai és egyéb vé-
rengzésekben részesek voltak s eze-
ket Székelyudvarhelyre kisértette, 
útközben a Homoród völgyében 
levő Czeken hegy aljában nagy 
tömeg oláh fölkelő rohanta meg 
Sándor csapatját, hogy társait ki-
szabadítsa. A foglyoknak sikerült is 
részben megszabadulniuk s már a tá-
madókkal egyesülni akartak, midőn 
a kormánybiztos kénytelenségböl 
ezeket lelövette. A gyilkosok igy ha-
marább vették el büntetésüket, mint 
hogyha Udvarhelyt akasztják őket 
föl, Sándornak azonban ezt súlyosan 
számiták be és kötél általi halálra ítél-
ték a szintén öreg Tamással együtt.

Sándor elmenekülhetett vol-
na, de szándékosan maradt. „Én 
már törődött öreg ember vagyok” 
— monda, mikor bujdoklásra ösz-
tönözték, — „az élet rám semmi 
becscsel sem bir és a halált szivemből 
óhajtom”. Ők azt hitték akkor, 
hogy a haza meghalt, minek akkor 
élni. Csik-Taploczán, régi udvar-

házában fogták el Sándor Lászlót 
s hajadonfövel, gyalog hurczolták 
Kolozsvárra. Czipöje leszakadt lába-
iról s jóformán mezitláb tette meg az 
utat Kolozsvárig, hol Úrban sietett 
meggyilkoltatásukkal. A városból 
kihurczolván őket, a szamosfalvi 
országuttól körülbelül 200 lépésnyi-
re állították föl a két bitófát, melyre 
okt. 18-án két galambösz aggastyánt 
húztak föl. Nagy hősiesség is volt ez, 
igazi osztrák hadi vitézség. A vérta-
nuk halála helyét az 1896-iki millen-
niumi évben látta el a honfiúi kegye-
let hatalmas obeliszkkel; holttestük 
nem volt föltalálható. (...)

Október 26-án tehát a császár 
titkos parancsban elrendeli a ki-
végzések felfüggesztését, melynek 
azonban Haynau és hóhértársai 
csak annyiban tettek eleget, hogy 
az eszközölt kivégzéseket többé 
hirlapilag közzé nem tették, az egy 
évnél kevesebb börtönbüntetésre 
ítélt foglyokat szabadon bocsá-
tották s e kiváló kegyelmi tényt 
aztán világszerte hirdették. (...) 
Kacziány Géza: Magyar vértanúk 
(részletek)

Régi okiratok: Sándor 
László halálra ítélése
Az 1848–49 évi szabadságharc-

ban Csíknak jutott az a dicsőség, 
hogy Erdély elestével a két utolsó 
győzelem területén vívassék ki a rop-
pant orosz haderő felett. A székelyek 
töredékei, akik között tizenötezer 
csíki harcos küzdött, Tuzson János 
vezérlete alatt a Nyergestetőn és Gál 
Sándor ezredes vezérlete alatt a tus-
nádi szorosban, Háromszékről való 
visszavonulásuk közben, még egy-
szer szembeszállottak az oroszok-
kal, akiket győzelmesen szorítottak 
vissza. Ezek a győzelmek már nem 
tudták megmenteni az ország szent 
ügyét, mert nemsokára legutolsóul 
a székelyeknek is le kellett tenni a 
fegyvert.

Az oroszok nyomdokai Ciam-
Gallas osztrák csapatai bevonultak a 
csíkszeredai várba, és megkezdették 
a hazafias székelyek könyörtelen ül-
dözését. Orbán Balázs az üldözöttek 
között különösen kiemeli Bernád 
Antal nemzetőri őrnagyot, Gál Jó-
zsef őrnagyot, Tamás alezredest, 
Puskás Antal századost, Tankó Al-
bert és Mészáros Antal espereseket, 
Andrási Antal, Györfi János, Albert 
Mihály, Lakatos Márkus és más lel-
készeket, Endes Miklós és Székely 
Zsigmond alkirálybírókat, Tankó 
Ferencet, Sándor Lászlót, kik közül 
Tamás alezredes és Sándor László 
bitófán haltak el. Andrási Antal, az 
alfalvi derék lelkész, hasonló sors-
tól menekülendő, főbe lőtte magát. 

Gál Sándor honvédezredes, aki a 
székelyföldi csaták nagyrészének 
nemcsak vezénylője, hanem a csa-
patszervezkedések fáradhatatlan ve-
zetője is volt, idegen földre menekült 
és külföldön halt el, távol a szeretett 
hazától, melynek életét szentelte. A 
többiek börtönökbe dobálva, szen-
vedtek hazafiúi erényeik miatt rab-
ságot, míg mások, mint Puskás Fe-
renc, Mikó Mihály, Kedves Tamás, 
Zöld László, Keresztes Márton az 
erdőben bujkáltak, mialatt otthon 
családjaik, és később maguk is, min-
denféle állandó embertelenségeknek 
voltak kitéve. (...)

Orbán Balázs téved abban a 
megállapításában, hogy Sándor 
László bitófán halt el. Tény és való, 
hogy Sándor László császári királyi 
főhadnagyot, aki a szabadságharc 
alatt átpártolt a felkelőkhöz és a sza-
badságharcból dicsőségesen kivette 
a részét, a nagyszebeni hadbíróság 
halálra ítélte és minden vagyonának 
elkobzását elrendelte, a halálos ítéle-
tet azonban a nagyszebeni katonai és 
polgári helytartó kegyelemből kétévi 
vérfogságra változtatta át. (...)

Csíki Lapok, 1935. március 17.
tusnádi Élthes Gyula dr.

Érdekességek Csíktaplocza
község múltjából
Sándor László kivégzése
(...) Orbán Balázsnak, a dr. Élthes 

Gyula által „tévedés”-ként kezelt föl-
jegyzése a következő: „Tamás alezre-
dest és Sándor Lászlót felakasztot-
ták.” (II. kötet, 158. old.)

E szomorú esemény részleteit 
Kacziány Géza: „Magyar vértanúk” 
című könyve 108-ik oldalán találjuk 
meg. Ezek szerint: Sándor Lászlót, 
ki őrnagy és kormányzbiztos volt, 
Urbán Károly ezredes fogatta el s 
akasztatta Kolozsvárt, 1849. ok-
tóber 18-án. (...) Tamás Andrást 
Csíkszépvízen fogatta el Gergelyi 
István bíró, s ő adta át az osztrák ha-
tóságoknak, akik Sándor Lászlóval, 
madéfalvi Székely zsigmond volt ki-
rálybíróval és Csutak Ignáccal együtt 
kísértették Kolozsvárra. (...)

Már a fentiekből is kétségtele-
nül megállapítható, hogy a vértanú 
Sándor László, ki a csíkszentmihályi, 
de Taploczán „resideáló” családból 
származott, nős, öreg úr volt már 
s nem lehetett azonos az 1851-
ben elítélt, 34 éves, még nőtlen, 
csíkszentdomokosi Sándor László-
val (akinek halálos ítéletét kétévi vár-
fogságra változtatták át), mert akkor 
már nem is élt! (...)

Gaál Sándor
Csíki Lapok, 1935. április 14.

A magyar rovásírás és 
Sándor László kivégzése
(...) Orbán Balázs semmi köze-

lebbi megjelölést nem használt, úgy 
látszik, hogy a csíkszentdomokosi 
Sándor László halálra ítélésről ő nem 
tudott, ennek folytán közöltem én a 
csíkszentdomokosi Sándor László 
halálra ítélésére vonatkozó, eddig 
ismeretlen, hiteles és nagyértékű 
adatokat, mint az 1848-as idők csíki 
székely emlékeit.

Gaál Sándor hozzászólása után 
kétségtelenül megállapítható, hogy 
1849-ben két csíki főnemes Sándor 
Lászlót ítélte halálra, kik közül a 
csíkszentmihályit kivégézték, míg a 
csíkszentdomokosi kegyelmet ka-
pott és két évi várfogságot szenve-
dett. (...)

Dr. É. Gy.

Tamás András emlékoszlopa a házsongárdi temetőben  szabó ádám felvétele

A szamosfalvi emlékmű 
(Vasárnapi Újság, 1896. október 25.)

Két csíki székely forradalmár tisztet akasztottak fel a Kolozs me-
gyei Szamosfalva határában 1849. október 18-án, tizenkét nappal 
az aradi tizenhárom kivégzését követően. Róluk ritkán szól a króni-
ka, Csíkban sem március 15-én, sem október 6-án nem emlékezünk 
meg róluk, nem helyezünk el koszorúkat, nem gyújtunk gyertyát  
– talán mert sírjuk nincs a közelben, s míg egyikük, Tamás And-
rás emlékét a madéfalvi szülőház helyén álló épületen elhelyezett 
emléktábla és egy házsongárdi emlékoszlop vigyázza, addig Sán-
dor Lászlónak sem Csíkban, sem Kolozsváron nincs emlékhelye. A 
vesztőhely közelében, Szamosfalva határában egy több ízben meg-
rongált, 1896-ban, a millennium évében állított emlékmű áll. Össze-
állításunkban e két vértanúra emlékezünk.

Forradalmár 
vértanúink nyomában



Hargita megye hivatalos 
zászlajának, a kék-arany 
színű székely lobogónak 

a 2010. március 15-i felvonása 
kapcsán Hargita Megye Tanácsa 
ellen tett feljelentés ügyében az 
Országos Diszkriminációellenes 
Ta nács (CNCD), a 2000/137-es 
kormányhatározat 15. cikkelyére 
hivatkozva, még januárban ki-
mondta: az nem jelent diszkrimi-
nációt. Továbbá a tanács döntése 
értelmében – amelyről az értesítést 
Hargita Megye Tanácsa a napok-
ban kapta kézhez – a panaszosok 
(Dan Tănasă sepsiszentgyörgyi la-
kos, valamint három maroshévízi 
civilszervezet: a Dr. Miron Cristea 
Kulturális Egyesület, a Radio 
Ardealul Egyesület és a Glasul 
Călimanilor Egyesület) nem tud-
ták bizonyítani, hogy Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke 

diszkriminatív, más nemzetiségű-
ek méltóságát sértő kijelentést tett 
volna az említett ünnepségen tar-
tott beszédében. Ezért a CNCD 
az ügyet lezártnak tekinti.

A diszkriminációellenes tanács 
azt követően foglalkozott ismét 
az üggyel, hogy a Marosvásárhelyi 
Ítélőtábla részben megsemmisí-
tette a CNCD-nek a fenti panasz-
ra vonatkozó 304/10.11.2010-es 
számú határozatát, és elrendelte 
annak újbóli vizsgálatát.

A panaszosok azt kifogásol-
ták, hogy a székely zászló 2010. 
március 15-i csíkszeredai felvo-
násán Borboly beszédében kije-
lentette: ez a lobogó az egész Szé-
kelyföld zászlaja. Ez a kijelentés 
Dan Tănasă és a civilszervezetek 
szerint kirekesztő, ellenséges és 
megfélemlítő az itt élő román et-
nikumú személyekkel szemben.
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Körkép
Az OrszágOs DiszkriminációEllEnEs TAnács 

DönTésE szErinT

Nem kirekesztő jelkép 
a megyezászló

Online vOksOlással döntenek a brüsszeli pisilő kisfiú öltözékéről

Szavazni lehet a kedvenc 
székely népviseletre

 hirdetés

Kék-arany színű zászló. Közös székelyföldi jelkép

NYERGES-TETŐ
2012. március 15. / csütörtök 
14.00 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
Szervező: Csíkkozmás Község Önkormányzata 

és az RMDSZ Csíki Területi Szervezete

CSÍKSZEREDA 
2012. március 15. / csütörtök

10.00 óra – Emlékünnepség a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában

13.00 óra – Koszorúzás a Gál Sándor-szobornál 

17.00 óra – Ünnepi megemlékezés a Vár téren

19.00 óra – Örökség – a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes ünnepi gálaműsora 
a Városi Művelődési Ház nagytermében 

Március 1520
12

CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA

 – Emlékünnepség a Petőfi Sándor 

 – Koszorúzás a Gál Sándor-szobornál 

 – Ünnepi megemlékezés a Vár téren

 – Örökség – a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes ünnepi gálaműsora 
a Városi Művelődési Ház nagytermében 

Közreműködnek: 
■ Nagy István Művészeti Líceum kórusa 

■ Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara

■ Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

■ Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Gyermekkar

■ Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar
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Abrüsszeli Székelyföldi Kép-
viseleti Iroda szervezésé-
ben – amelyet Hargita 

és Kovászna megye tanácsa mű-
ködtet Maros megye bevonásával 
– az érdeklődők arról szavazhat-
nak online, hogy a székely ruha 
melyik változatába öltöztessék 
a tavasz folyamán a brüsszeli 
Manneken Pis szobrot. Hargita 
Megye Tanácsa kérésére a megye 

több tájegységéről már 21 tele-
pülés küldte be a hagyományos 
férfiviseletéről szóló fényképet és 
anyagokat, amelyek megtekint-
hetők Hargita Megye Tanácsa 
facebook-oldalán, és ott lehet 
voksolni rájuk. A legnagyobb 
tetszést arató székely ruhát fogja 
viselni a pisilő kisfiú. A beöltöz-
tetés konkrét időpontjáról még 
folynak az egyeztetések.



gyergyó
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Fekete Fivérek címmel nemrég 
jelent meg a gyergyó szent mik
lósi Miklós Réka újságíró első 
regénye. A miskolci ZPress 
Kiadó gondozásában kiadott 
könyvet már bemutatták a szer
ző szülővárosában, illetve utóbb 
Csíkszeredában is. A Bleed ing 
Bride (Vérző Menyasszony) ál
néven író fiatal szerző könyvé
ben örök érvényű kérdéseket 
boncolgat és emberi sorsok 
alakulását tárja elénk egy iker
pár életén keresztül.

– Mióta foglalkoztatja a re-
gényírás? Hogy fogalmazódott meg 
annak az ötlete, hogy gondolatait 
regénybe öntse? 

– Valójában konkrétan a re-
gényírás sosem volt célom. Egy-
szerűen szeretek történeteket kre-
álni és papírra vetni, a legtöbbnek 
vagy az eleje vagy a vége nem szo-
kott megszületni. A Fekete Fivérek 
is csak egy karcolatnak indult, de 
regénnyé nőtte ki magát. 

– Miért éppen ez a történet 
öltött regényformát, és nem egy 
másik? 

– Amikor már elindult a 
„könyv-projekt”, pánikba estem, 
hogy melyik történet legyen az a 
bizonyos első. Akkor épp két re-
gény vázlata volt a tarsolyomban, 
amiken évek óta dolgozom ki-
sebb-nagyobb kihagyással. Sajnos 
ahelyett, hogy haladtam volna az 
írással, végig azon morfondíroz-
tam: vajon mi volt az eredeti el-
képzelésem, hogy szerettem volna 
írni, amikor elkezdtem, és melyek 
azok a részek, amelyek létfontos-
ságúak, csak épp elfelejtettem 
őket. Így hát megmakacsoltam 
magam, teljesen új lappal és tör-
ténettel kezdtem, ami épp akkor 
állt össze a fejemben.

– Miért használ álnevet? Nem 
gondolja, hogy Miklós Réka regé-
nyét többen vennék meg, ha saját 
névvel írná alá? 

– A miértre csak annyit vála-
szolhatok: miért ne? Miklós Réka 
regénye valószínűleg kelendőbb 
árucikk lenne Gyergyóban, de 
nem vagyok meggyőződve róla, 
hogy a könyv tartalma is szá-
mítana abban az esetben. Gyer-
gyószentmiklós egyik fura figurá-
jaként mondhatom, az emberek 
kíváncsisága többnyire csak arra 
alapszik, hogy beleláthassanak a 
fejembe. Már most rengetegen 
azon spekulálnak, vajon velem 
történt-e mindez, és miért írtam 
meg. Még az álnév sem védett meg 
attól, hogy elvonatkoztassanak  
a személyemtől, és a történetre, a 
mondanivalóra koncentráljanak. 
Ezt szerettem volna elkerülni. 
Úgy érzem, van a regényben elég 
sok rejtett szál, amit érdemesebb 
lenne boncolgatni, mint a sze-

mélyemmel foglalkozni. Ezt nem 
sikerült teljesen megvalósítani. 
Túl fiatalnak tartom magam ah-
hoz, hogy önéletrajzi könyvvel je-
lentkezzem, hacsak nem készítek 
öregségemre egy egész sorozatot, 
de nem ez a cél. 

– Regénye örök kérdéseket bon-
colgat: élet, halál, szeretet, siker, 
emberi kapcsolatok. Mindezt egy 
ikerpár merőben eltérő életútján 
át taglalja. Miért ikerpár a főhős, 
miért nem egy személy vagy egy 
család? 

– Az ikrek ugye egyszerre 
születnek, és külsőre is azonosak. 
Ez még inkább kiemeli a tényt, 
hogy ugyanazzal a „csomaggal” 
érkeznek a világra, mégis a szemé-
lyiségük más irányba tereli őket. 
Egyszerű testvérpárnál már bejö-
het magyarázatnak, hogy például 
egyikük azért érettebb, mert idő-
sebb stb. Ennek nem szerettem 
volna teret engedni, mert sokat 
veszített volna a valódi mon-
dandó. Egyébként az ikrek egész 
családja – apa, anya, nagyszülők – 
felvonul a történetben valamilyen 
formában. 

– Nem adott nevet a két főhős-
nek, s ezzel azt sejteti, hogy nem a 
szereplők személye a fontos, hanem 
a cselekedeteik, az a lenyomat, amit 
maguk után hagynak a világban. 
Miért tartja fontosnak a cselekede-
tekre, és nem a személyre irányíta-
ni az olvasó figyelmét? 

– Úgy vélem, név nélkül talán 
személyesebb lehet a szereplők és 
az olvasó viszonya, ugyanis attól 
a pillanattól, hogy József és Fe-
renc életét tárom az olvasók elé, 
felemelkedik egy fal. Hiszen, ha 

sikerült is belátni a történet mögé 
rejtett szálakra, sőt, talán még 
bűntudatunk is támadt, mert rá-
eszméltünk néhány, akár a saját 
életünket jellemző részletre, mint 
gyáva emberek, képesek vagyunk 
elhárítani a felelősséget: ez nem 
én vagyok, nem én tévedtem, ha-
nem Józsi. 

– Létezik-e valós történet a re-
gény hátterében? 

– Mint ahogy minden vicc-
nek fele igaz, így a történetet sem 
tudom tiszta szívvel fiktívnek te-
kinteni. Nagy része megtörtént 
eset, természetesen nem egy csa-
ládon belül és nem föltétlenül a 
közvetlen környezetemben. Mert 
ugyebár, ki nem nézi a délutáni 
horrorhíreket? Mindemellett ren-
ge teg barátomat elveszítettem, 
akik fiatalon hunytak el, néhá-
nyuk balesetben, többségük maga 
vetett véget az életének. Talán 
legbelül nekik is akartam egy nem 
szok ványos emléket állítani.

– Tehát létezik valós alteregója 
a két főhősnek? 

– Ha alaposabban belegondo-
lok, tudnék hasonló embereket 
sorolni az ismerőseim közül, de a 
főhőseimre annyira sarkítva, szél-
sőségesen osztottam a jellemző-
ket, hogy nem hinném, találunk 
olyat, akire mindez pontosan 
átruházható. A fantáziám sokat 
segített abban, hogy „leg-leg” 
kategóriába kerüljenek, mégis, 
amennyire lehet, a realitás talaján 
– az akár létezhetne is kategóriá-
ban – mozogjanak. 

– Újságíró és családanya. Ho-
gyan egyeztethető össze a regény-

írás a családdal, gyermekneveléssel, 
munkával?

– Egyszerűen, ha a család is 
hisz benned. Ebben a konkrét 
esetben nappal voltam anya, a 
regényírás az éjszakai műszakom 
volt, általában hajnali hatkor tér-
tem nyugovóra, ilyenkor a reggeli 
műszakot a lányommal a párom 
vállalta, szó nélkül. Mellette – 
mikor már szorított a határidő és 
„kivettem” egy-két napot, amit 
reggeltől estig csak erre a mun-
kára szántam – a nagy-, illetve 
a dédszülők is bevetésen voltak, 
náluk vakációzott a kicsi. Szerin-
tem ők annak is örültek volna, ha 
hosszabb időre zárkózom el.

– Melyek a tervei, van-e újabb 
készülő regénye? 

– Terveim közt szerepel el-
sősorban újra elhelyezkedni saj-
tósként, mellette természetesen 
újabb könyveken is dolgozom. 
A következő regényem az Éjfél a 
babaházban címet viseli, aminek 
az alapötlete 2008-ban született. 
Nem lesz vidámabb hangvételű, 
viszont sokkal könnyebbnek, ol-
vasmányosabbnak ígérkezik, mint 
a Fekete Fivérek. Nem érzelmi 
szálakat tép fel, és kevésbé sokkol 
majd, a realitás határait is erősen 
feszegeti. Nem tudom, mikor ke-
rül a könyvesboltokba, egyelőre 
a Fivérek útját egyengetem, van 
néhány meghívásom is, aminek 
eleget szeretnék tenni, mellette 
még azon ügyködöm, hogy az 
erdélyi magyar települések minél 
nagyobb részére eljuttassam a 
könyvet, hiszen internetes fóru-
mok visszajelzései alapján lenne 
rá igény.

Jánossy Alíz

Beszélgetés Miklós Réka első kötetes RegényíRóVal

Karcolat, amelyből regény lett

Bleeding Bride, azaz Miklós Réka a Fekete Fivérek gyergyószentmiklósi bemutatóján fotó: jánossy alíz

kiMenő összMűVészeti 
DiáKFesZtivál

Alkotói 
pályázatok és 

műhelymunkák
A gyergyóalfalvi Antropocent
rum egyesület több alkotói pá
lyázatot hirdetett meg, ame
lyek nyertesei részt vehetnek 
a kiMenő összművészeti 
Diákfesztivál keretében szer
vezett műhelyek munkájában. 
az alkotóműhelyeket szakem
berek vezetik majd, és zártak 
maradnak a nagyközönség 
számára.

Magyari Szilvia

Gyergyóalfaluban április 
12–15. között zajlik a KI-
MENŐ Összművészeti 

Diákfesztivál. A rendezvényt 
szervező Antropocentrum Egye-
sület a művészeti programok 
széles palettáját kínálja ingyene-
sen az érdeklődő diákoknak, ám 
bizonyos zárt alkotóműhelyek 
munkájába csak sikeres pálya-
munkák útján lehet majd bekap-
csolódni. A szervezők több ka-
tegóriában is pályázatot hirdet-
tek, melyeken legfeljebb három 
művel részt vehet minden 5–12. 
osztályos, magyarul beszélő diák 
bármely országból.

Az irodalmi pályázatra verset, 
prózát, drámát várnak, a tíz leg-
jobb Zalán Tibor költő, író irá-
nyítása alatt alkothat az irodalmi 
műhelyben, és publikálási lehe-
tőséget is biztosítanak számukra. 

A grafikai műhelybe grafi-
kákkal lehet pályázni, a nyerte-
sek Ferencz Zoltán képzőművész 
keze alatt alkothatnak majd. A ze-
nei pályázatra dallal vagy bármi-
lyen zeneművel lehet jelentkezni, 
és Lakatos Sándor dalszerző lesz 
a nyertes diákok mentora. 

Színházműhely is várja a di-
ákokat, ahová fényképes önélet-
rajzzal lehet jelentkezni. Fel kell 
tüntetni az elérhetőségeket, az 
életkort, az iskola nevét, hogy 
milyen előzetes színpadi tapasz-
talatai vannak a jelentkezőnek, 
valamint hogy miért szeretne 
részt venni a szakmai foglalko-
záson. A színházműhely Dézsi 
Szilárd rendező és Szabó Eduárd 
színművész irányítása alatt mű-
ködik majd.

Újságírói műhely is lesz, ide 
egy interjú elkészítésével lehet 
jelentkezni. A beküldött szöveg 
legfeljebb 4000 leütés lehet, és 
az interjúalany portréját is mellé-
kelni kell. E mellé szintén várnak 
fényképes önéletrajzot a szerve-
zők. Ezt a műhelyt lapunk mun-
katársa, Balázs Katalin, illetve 
Pethő Melánia és Gergely Imre 
újságírók vezetik majd.

A pályamunkákat március 
25-ig kell elküldeni a kimeno@
antropocentrum.ro címre, vagy 
postai úton az Antropocentrum 
Egyesület, Millennium tér 627. 
sz., 537130 – Gyergyóalfalu 
( Joseni), Hargita megye, Romá-
nia címre.
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> Tavaszi lendülettel készült 
a Suli sokk. Már elérhető Székely
udvarhely középiskoláiban a Sulisokk 
Diákmagazin legújabb lapszáma. Az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) és a 
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsé
ge (MISZSZ) időszakos ingyenes ki
adványt kínál diákoknak diákoktól. A 
Sulisokk sajátossága, hogy tartalmá
ért a diákok, formájáért pedig a fent 
említett szervezetek felelnek.  Heti 
rendszerességgel egyeztetnek a diák
szerkesztők, majd szakmai irányítás 
mellett áll össze a kiadvány. A legfris
sebb lapszám a végzős középiskolások 

próbaérettségijét, nyári tanulmányzá
rását tárgyalja, továbbá kiemelt fon
tosságot kapott a dohányzásmegelőzés, 
bemutatva az ifjúsági szervezet nemrég 
elvégzett felmérésének eredményeit. 
Természetesen könnyedebb témák 
is teret kaptak, olvashatók film és 
zeneélmények, a legújabb tavaszi di
vattippek, hamarosan startoló UFF
programok. A diákmagazin ingyene
sen elérhető Székelyudvarhely közép
iskoláiban, illetve az UFFirodában, 
a Kossuth Lajos utca 20. szám alatt, 
megjelenését a Bethlen Gábor Alap 
támogatta. Újdonság, hogy ezentúl 

digitális formában is olvasható a www.
uff.ro honlapon.

> Mától lehet pályázni a Szülőföl
dön magyarul oktatásinevelési támo
gatásra . A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. idén is meghirdette „A magyar 
kultúráért és oktatásért” központi és 
regionális pályázati felhívásait. A szü
lőföldön folyó magyar nyelvű oktatás 
és nevelés támogatásért a 2011/2012
es tanévben március 15. és április 30. 
közötti időszakban folyamatosan lehet 
pályázni. Mint az alapkezelőnél érdek
lődve megtudtuk, nincs régióra leosz

tott keretösszeg, ezért amennyiben a 
jogosultságot hitelt érdemlően igazolni 
tudja a pályázó, jogosult a támogatásra. 
Arra a kérdésünkre, hogy kettős állam
polgárságú erdélyiként lehete pályázni 
az idei tanévben, PappVáry Borbálától, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kom
munikációs vezérigazgatóhelyettesétől 
azt a választ kaptuk, hogy amennyiben a 
pályázó adott országban állandó lakhely
lyel rendelkezik, akkor állampolgárság
tól függetlenül – ha a pályázati kiírásban 
foglaltak egyéb feltételeinek megfelel, 
magyar tannyelvű intézményben tanul – 
természetesen jogosult a támogatásra.hí
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képzőművészeti kiállítás 

Székely Panteon

március 15-e tiszteletére, illet-
ve egyfajta képzőművészeti, 
vizuális kiegészítőjeként a szé-
kely tudósok címmel megrende-
zésre kerülő tudománytörténeti 
konferenciának, a Haáz Rezső 
múzeum székely panteon a kép-
zőművészetben név alatt külön-
böző képzőművészeti alkotások 
formájában nagy elődeinknek 
állított emléket. 

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

Közel ötven hős, szellemi 
és hitbéli vezető, tudós, 
művész, író és költő arc

mását fedezheti fel a tárlatlátogató 
szobrok, festett,  rajzolt, avagy sok
szorosított grafikák formájában – 
azért „csak” ennyi, mert egy teljes 
magyar avagy székely Panteonhoz 
kicsinek bizonyulna a múzeum 
teljes kiállítófelülete, illetve szá
mos nagy elhunytunkról nem szü
lettek képzőművészeti alkotások, 
vagy ha igen, azok köztéri szobrok 
vagy közintézmények falára szánt, 
nem mozdítható alkotások. A sep
siszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum és a Gyárfás Jenő Kép
tár, a kézdivásárhelyi Incze László 
Céhtörténeti Múzeum, a cser
nátoni Haszmann Pál Múzeum, 
a csíkszeredai Csíki Székely Mú
zeum, a székelykeresztúri Molnár 
István Múzeum, a marosvásárhe
lyi Maros Megyei Múzeum, illet
ve a szovátai Sántha Csaba és a 
székelyudvarhelyi Lázár Imre és 
Haáz Sándor támogatásával létre
jött Székely Panteon ideiglenes, 

ebben a műegyüttesi formájában 
egyszeri, hisz az alkotásokat talán 
soha senki nem fogja majd újból 
ugyanígy összeválogatni, össze
gyűjteni. Vécsi Nagy Zoltán mű
vészettörténész megnyitóbeszédé
ben arra is kitért, hogy egy tágabb 
értelmezésű képzőművészeti Pan
teon létrehozásának igénye az er
délyi képzőművészet történetében 
visszavisszatérő motívum. 

– A figyelemreméltó erőfeszí
tések ellenére a Bányai János által 
Székelyudvarhelyen szerkesztett 
Székelység éppen hetven évvel ez
előtt, márciusban megjelent szá
mában megálmodott „nagyszé
kelyek Pantheonja” máig sem jött 
létre, e kiállítás is csupán annak 
egy szerény vázlata. A közelmúlt
ban elsősorban a Székely Nemzeti 
Múzeumban történtek lépések, de 
ilyen irányú erőfeszítésnek tekint
hető a székelyudvarhelyi szobor
park létrehívása is, és hogy helyben 
maradjunk, ebbe az irányba muta
tott a képtár régi képegyüttesének 
közszemlére tétele is, vagy ebbe 
a törekvésbe illik városunk be
cses emlékű festőművészének, 
Maszelka Jánosnak szénnel raj
zolt portrégalériája is. Az övéhez 
hasonló egyéni művészeti válla
lásként erdélyi képzőművészeink 
életművén belül, egész sora szüle
tett az arcképcsarnokoknak, említ
hetnénk elsőként Barabás Miklóst, 
Nagy Imrét, Gy. Szabó Bélát, Cseh 
Gusztávot, Hunyadi Lászlót vagy 
Gergely Istvánt, de a névsor még 
korántsem teljes – említette Vécsi 
Nagy Zoltán. 

Székely alkotók arcképcsarnoka. Együttműködés eredménye  fotó: balázs attila

Rendhagyó lépésre szánta el 
magát a homoródszentpáli 
Geréd család. mivel a falukö-
zösség soha nem szorgalmazta, 
hogy 1848-as hőseinek emlék-
művet készítsen, Geréd Gábor 
tanár és családja tüzér tizedes 
dédapjának kopjafát állíttatott 
a falu temetőkertjében. 

M. L. F.

Amint lapunkat Geréd Gábor 
tanár tájékoztatta, dédapja, 
Geréd Ferencz 1848as tü

zér tizedes volt, 1818ban született 
és 1904ben halt meg. 

– Úgy vélem, kemény legény 
lehetett. Megírta életét, ám kéz
iratai az évek során elkallódtak. 
Sok mindent viszont tudok róla 
az édesapám elmesélései alap
ján is – mondta Geréd Gábor, 
majd azzal folytatta, hogy a té
mával foglalkozó összesítésekben 
Homoródszentpálon tizenöt ’48
as honvédról beszélnek, ám egyik
nek sincs emlékműve, sőt egy kö
zös emléket sem állított számukra 
a település. 

– Nehezményezem ezt már 
rég, hogy nincs egy ’48as em
lékhely a faluban. Furcsállom is, 
hogy a faluközösség soha nem 
indítványozta egy ilyen elké
szítését – közölte Geréd, majd 
azt tudatta: nem vártak mások
ra, családjuk kopjafát állított a 
homoródszentpáli temetőkert

ben Geréd Ferencz tüzér tizedes 
emlékére. A Gábor Balázs helyi 
népművész által faragott kop
jafán az áll: Állíttatták a hálás 
utódok. 

– Ez egy helyi emlék arra, 
hogy sokan harcoltak értünk. 
Március 15én megkoszorúzzuk a 
kopjafát – mondta Geréd. 

HomoRódszentpál 

Kopjafa a család hősének

milyen szerepük volt a széke-
lyeknek az 1848-as forradalom 
és szabadságharcban, erről tar-
tott előadást tegnap dr. pál-An-
tal sándor történész. pál szerint 
a székelység a szabadságharc 
ideje alatt kovácsolódott össze 
a magyar nemzettel, és tulaj-
donképpen azóta vallják magu-
kat magyarnak a székelyek is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mintegy ráhangolóként 
a mai ünnepségre, teg
nap délután Székelyek 

az 1848–49-es forradalomban és 
szabadságharcban címmel tar
tott előadást dr. PálAntal Sán
dor történész, a Magyar Tudo
mányos Akadémia (MTA) külső 
tagja a Hargita Megyei Ha
gyományőrzési Forrásközpont 

előadótermében. Az egykori 
levéltárnok rögtön előrebocsá
totta, nem eseménytörténetet 
fognak hallani az érdeklődők, 
hanem azt próbálja meg körül
járni, hogy a székelyek hogyan 
is járultak hozzá a magyar for
radalomhoz. A történész szerint 
három kérdést tehetünk fel, ha 
ezzel a témával akarunk foglal
kozni: Mit vártak, mit adtak és 
mit kaptak a székelyek az 1848
as szabadságharctól? Pál elmon
dása szerint nem voltak nagy el
várásaik, a magyarok által meg
fogalmazottakon túl csupán pár 
sajátos kérésük volt: például, 
hogy ne vigyék el őket innen, 
hanem hagyják a saját hazáju
kat védelmezni, és nevezzenek 
ki székely tiszteket vezetőiknek. 
Pál szerint annál hosszabb lis
tát lehetne állítani abból, hogy 

mit tettek a forradalomért mind 
ideológiai, mind konkrét tevé
kenységek szintjén. A történész 
szerint a szabadságharc nem 
volt hiábavaló, ugyanis számos 
ponton reformokat hozott a 
székelyek életében, de a ’48as 
forradalomnak köszönhetően ki
teljesedett egy nemzeti eszme is, 
amelynek ezek után a székelyek 
is részeseinek vallották magukat. 
Ugyanis Pál elmondása szerint a 
székelyek a forradalom eszméjé
vel való azonosulásuk nyomán 
lemondtak a különálló székely 
nemzet eszméjéről, hisz addig 
a székelység egy külön rendet 
képviselt Erdélyben. Teljesen 
összekovácsolódtak a magyar 
nemzettel, annak szerves részé
vé váltak, így 1848 ünnepe nem 
a magyar állam ünnepe, hanem 
a magyar nemzet ünnepe lett.

A székelyek 1848-As szeRepvállAlásáRól tARtottAk előAdást

Mióta magyar a székely?

hargitanépe

Geréd Ferencz 1848-as tüzér tizedes emlékhelye fotó: balázs attila



Aranyalma2012. március 15., csütörtök  | 9. oldal 

Nemzeti ünnepünkön nem helyi legendát olvashattok az Aranyalmá-
ban, hanem mi is az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére 
emlékezünk.

A magyar nemzet történetének egyik legemlékezetesebb napja 1848. már-
cius 15. Miután a törököket kiűzték, később pedig a Rákóczi-szabadságharc 
elbukott, Magyarország bizonyos önállóságot élvezett a Habsburg Birodal-
mon belül, 1791-ben törvényt fogadtak el, amely biztosította az ország jogi 
függetlenségét a birodalom többi tagállamával szemben.

A forradalmat megelőző időszak, a reformkor országgyűlései megteremtet-
ték a lehetőséget arra, hogy kialakuljon az igény a változásra, és a nemesség egy 
része kidolgozza erre vonatkozó programját. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, 
Deák Ferenc, Széchenyi István, Eötvös József, a március 15-én kirobbant forra-
dalom vezetői már ebben az időszakban ismertették céljaikat, elképzeléseiket. 

1847 novemberében Pozsonyban tartották az utolsó országgyűlést, amelyen 
a reformpártiak is, a konzervatívok is kész programmal álltak elő. 1848. február 
22-én Párizsban tört ki forradalom, ennek hírére március 3-án Kossuth Lajos 
beszédet mondott, amelyben megfogalmazta a követeléseket: független magyar 
bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, a jobbágyfelszabadítást, 
a közteherviselést, ami azt jelentette, hogy a nemesség is váljék adófizetővé, nép-
képviseleti parlamentet és független felelős magyar kormányt követelt. Ezeket a 
követeléseket is belefoglalták abba a 12 pontba, amelyet Irinyi József fogalmazott 
meg, és amelynek a pesti forradalmi ifjúság vérontás nélkül szerzett érvényt már-
cius 15-én: „Mit kíván a magyar nemzet: Legyen béke, szabadság és egyetértés. 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. 2. Felelős minisztériumot 
Pesten. 3. Évenkénti országgyű lést Pesten. 4. Tör vény előtti egyenlőséget polgári 
és vallási tekintetben. 5. Nemzeti őrsereget 6. Közös teherviselést. 7. Az úrbéri 
terhek megszüntetését. 8. Esküdtszékeket, képviselet s egyenlőség alapján. 
9. Nemzeti bankot. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra; magyar 
katonáinkat ne vigyék külföldre; a külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A politikai 
státusfoglyok bocsáttassanak szabadon. 12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel. Egyen-
lőség, szabadság, testvériség!”

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a csíkszépvízi Miklós-Sántus Andreá-
nak küldjük Páll Lajos Hódara című verseskötetét.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balázs Laura, I. osztályos, Csíkszereda

Móra Ferenc

Kevély Kereki

Simon István

Kossuth-toborzó 48-ból

hargitanépe

Kevély Kereki történetét a 
nagyapámtól hallottam. 
Ő volt a legmódosabb 

ember a szentmártoni határban, 
ahol a nagyapám zsellérkedett. 
Házainak, pusztáinak, major-
ságainak maga se tudta számát. 
Négylovas hintón járt tán még az 
udvarra is, aranyból volt tán még 
a csizmavakaró kése is.

No, ez nem lett volna hiba, 
csakhogy a kevélysége még a 
gazdagságánál is nagyobb volt 
Kereki uramnak.

– Aki pénzes, legyen kényes – 
ez volt a szavajárása, s ugyancsak 
tartotta is magát ehhez a törvény-
hez. Eszéért, érdemeiért senkit 
meg nem süvegelt, hanem azt 
megkívánta, hogy őelőtte min-
denki lekapja a fejénvalót, akinek 
kevesebb a garasa az övénél. Arra 
aztán ő is rávicsorította a fogát 
nagy leereszkedően, hanem a sü-
vegét akkor se billentette meg.

– Ha én mindenkinek vissza-
köszönnék: mindig járna a ka-
rom, mint az óra sétálója – szok-
ta mondogatni kevélyen.

A nagyapám nagyon szomorú 
alkalommal látta először a kevély 
Kerekit. Arra virradóra, mikor a 
falujok porrá égett. Éppen azon 
tanakodtak szegény kárvallott 
emberek, hogy rakhatnának új 
fészket, mikor közéjük kocsiká-
zott a kevély Kereki.

Hej, sietett is ám mindenki 
lekapni a süvegét a nagy úr előtt!

„Hátha megszállja a jó lélek 
– gondolták magukban –, és vet 
egy kis segedelmet a falunak.”

Kevély Kereki mindössze csak 
mérges szemeket vetett, mi kor a 

sok födetlen fej között meglátott 
egy darutollas süveget, valami 
nyurga fiatalember fején. Hosz-
szú, sápadt legény volt, csak nagy 
fekete szeme égett, mint a parázs. 
Valami szegény vándorló diák le-
hetett, látszott a szegényes ruhá-
ján, a poros csizmáján.

– Hát az miféle jöttment 
ott?! – horkant oda mérgesen 
Kereki. – Tán cinegét tartogat 
a süvege alatt, hogy nem meri 
megemelni?

– Nem ismerem az urat – fe-
lelte csöndesen a diákféle.

– Micsoda, hát nem lehet én-
belőlem kinézni, hogy ki vagyok, 
mi vagyok?! – kiabálta Kereki 
nekivörösödve. – Kapja le a süve-
gét, fiatalember, mert száz csikó 
fickándozik a zsebemben. Éppen 
most eresztették ki a körmöci 
ménesből őket.

Azzal ráütött a zsebére úgy, 
hogy megcsendültek benne az 
aranyak.

De már erre még hátat is for-
dított a legény, s csak úgy a válla 
fölül szólt vissza:

– Meg nem süvegelem senki 
száz aranyát.

Összenéztek a falubeliek, 
mert tetszett nekik a beszéd, de 
annál jobban megzavarodott 
Kereki.

– Nini – mosolygott kínjá-
ban –, hát ha megfeleznénk a 
száz aranyat? Ötven aranyért 
már csak megbillentheti a sipká-
ját az ilyen szegény diák?

A szegény diák megcsörren-
tette a markában az ötven ara-
nyat, becsúsztatta a mentéje zse-
bébe, aztán legyintett a kezével.

– Hja, atyámfia – most már 
csak így tisztelte Kereki uramat 
–, nekem is van most már annyi 
aranyam, mint kegyelmednek, 
hát akkor mért köszönjek én 
kelmednek előbb, mint kelmed 
nekem?

De már erre egész meghök-
kent kevély Kereki. Különösen, 
mikor észrevette, hogy a falu 
népének bánatában is mosolyog a 
szája sarka. Ezt a csúfságot el kell 
kerülni mindenáron.

Meg is próbálta, nagy aláza-
tosra fogva a szót.

– Kedves öcsémuram – kérlel-
te szépen –, fogadja el tőlem még 
ezt az ötven aranyat, és tiszteljen 
meg érte a köszönésével.

A diák eltette a másik ötven 
aranyat is, és ráförmedt Kerekire:

– Hát már mér köszönnék én 
kendnek, mikor kendnek üres a 
zsebe, az enyémet meg száz arany 
húzza?! Aki pénzes, legyen ké-
nyes, akinek meg üres a zsebe, 
az háromszor is kapja le süvegét 
a magamformájú módos ember 
előtt.

Lett erre olyan kacagás, hogy 
tán még most is hallja kevély 
Kereki, pedig lóhalálában vágta-
tott a faluból. A diákember pedig 
arra nyomban szétosztotta a száz 
aranyat a leégettek közt, aztán há-
tat fordított nekik, és igyekezett 
el a hálálkodások elől.

– Jaj, csak a nevét mondja meg 
legalább, diák úr – rimánkodtak 
neki –, hogy legyen kit áldani 
még az unokáinknak is!

– Petőfi Sándornak hívnak – 
szólt vissza a deák, és búcsúzóban 
meglengette a darutollas süvegét.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje volt, 
aki a csatamezőn vesztette életét. Ki ő? Ha helyesen oldod meg a rejtvényt, megtudod a 
nevét. A megfejtést vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyere-
ménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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1. Billentyűs-sípos 
hangszer, de virágnév is

2. Táncos mulatság

3. Kis üzlet

4. Szemcsés anyag

5. Ölel

6. Hadviselés

7. Gyorsan fut, siet

8. Hivatali szoba

9. Petőfi ..., költő, 
forradalmár

Ki a zászlót az utcára,
aki legény, mind alája.
Elég volt a tömlöc, börtön,
jobbágynak az úri földön.

Deres, robot idejének
vessünk mindörökre véget.
Hej, legények, lóra, lóra,
így szól Kossuth toborzója.

Verjed, kovács, a patkókat,
táncolnak az almáslovak.
Egyenesítsd ki a kaszát,
holnap nem a sarjúba vág.

Ki a falu asszonynépét!
Készítsétek el a tépést!
Kenyeret és szalonnát a
rojtos vászontarisznyába.

Táncra lányok, körbe-körbe,
csizmák sarka hadd söpörje
a szolgaság nehéz porát,
pendüljenek a citorák.

Remegj, pusztulj, vasas német,
nyomorgattad ezt a népet,
most a szabad huszár ront rád,
nem kötéllel s csellel fogták.

Kossuth Lajos hívta őket,
mint a fűszál, földből nőttek.
Tüzes a ló, kapál, rugdal,
csupa fény a csárdaudvar.

…Robognak már dalba fogva,
hánykolódik a saroglya.
Harcba megy a friss, vidám nép,
a hazáért, szabadságért…

Petőfi Sándor

Föltámadott 
a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Süllyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságul:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!



Az egymásnak ellentmondó jog-
szabályok miatt továbbra sem 
egyértelmű, miként kell adózza-
nak a mezőgazdasági jövedelem-
re szert tevő magánszemélyek. 
Írásunkban az agrárjövedelmek 
adózására vonatkozó paragrafu-
sok sűrűjében kívánjuk eligazíta-
ni az olvasót.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Lapunk is beszámolt arról, 
hogy Tánczos Barna vidék-
fejlesztési államtitkár és Édler 

András RMDSZ-es parlamenti 
képviselő a pénzügyminisztérium 
illetékeseivel a mezőgazdasági te-
vékenységekből származó jövedel-
mek adózási módjáról tárgyalt. A 
találkozó elsődleges célja a jelenlegi 
törvényes keretek előírásának tisz-
tázása volt, de javaslat is megfogal-
mazódott egy új adózási rendszer 
kidolgozására, amely különbséget 
tenne a háztáji gazdálkodások és a 
vállalkozásként működtetett gaz-
daságok, farmok között.

Van mit pontosítani
A találkozó szükségességét 

indokolta, hogy az Adótörvény-
könyvben és az alkalmazási normáit 
jóváhagyó kormányhatározatban 
félreértelmezhető, tisztázásra szoru-
ló megfogalmazások is szerepelnek. 
Az Adótörvénykönyv 42-es szaka-
szának k) bekezdése értelmében a 
mezőgazdaságból és az erdőgazdál-
kodásból származó jövedelmek nem 
adózandók meg. A módszertani 
normák értelmében e jövedelmi 
kategóriába sorolhatók a magán-
tulajdonban lévő vagy bérbe vett 
területeken termesztett termékek 
értékesítése természetes formájuk-
ban, a társult magánszemélyek által 
megművelt földeken (összhangban 
a 2000/1-es törvény 26. szakaszá-
nak előírásaival) realizált erdészeti 
termékek közvetlen értékesítéséből 
vagy a társulás révén történő érté-
kesítésből származó jövedelmek, az 
állattenyésztésből, a baromfitenyész-
tésből, a méhészetből származó jö-
vedelmek. Megjegyzendő azonban, 
hogy 2009. január 1-jétől kezdődő-
en megadózandók azok a pénzbeli 
jövedelmek is, amelyek a betakarítás 

után realizált mezőgazdasági ter-
mékek értékesítéséből származnak, 
amennyiben azokat begyűjtő, ipari 
feldolgozó egységeknek vagy olyan 
más egységeknek adják el, amelyeket 
közvetlenül – például állatok takar-
mányozására – használnak fel.

Az adózás a termékérté-
kesítés formájától is függ
Az Adótörvénykönyv VII-es fe-

jezete rendelkezik a mezőgazdasági 
tevékenységből származó jövedel-
mekről. A fejezet 71-es szakasza ér-
telmében amennyiben az adott me-
zőgazdasági termékeket felvásárlásra 
szakosodott vagy ipari feldolgozási 
egységeknek adják el, valamint olyan 
egységeknek, amelyek azt természe-
tes formában hasznosítják, akkor 
megadózandó a jövedelem. Ez az 
előírás 2009. január 1-jétől hatályos. 
Ezek szerint nem mindegy, milyen 
formában kerül sor a mezőgazdasági 
termék értékesítésére. Az Adótör-
vénykönyv 71. szakaszának előírásai 
alapján a mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési miniszter 2009/190-es 
rendeletével jóváhagyta a mezőgaz-
dasági termékek értékesítéséből szár-
mazó pénzbeli jövedelmek adózásá-
nak megállapítására és befizetésére 
vonatkozó eljárást. A felvásárlásra 
vagy ipari feldolgozásra szakosodott 
egységek, valamint az olyan egysé-
gek felé történő értékesítés, amelyek 
a termékeket eredeti formájukban 
használják fel, a számukra leszállí-
tott termékek értékére 2 százalékos 
adót kell számítsanak, visszatartva 
a kifizetendő összegből és befizetve 
utólag az állami költségvetésbe.

Magánszemély vagy PFA
A jogszabály tételesen csak ma-

gánszemélyekre tesz utalást, s ilyen-
képpen nem egyértelmű, hogy az 
adózás tekintetében van-e különbség 
a magánszemély és az engedélyezett 
magánszemély (PFA) között. Az 
engedélyezett magánszemély által 
kifejtett gazdasági tevékenység vi-
szont már – a 2008/44-es sürgősségi 
kormányrendeletnek megfelelően – 
a vállalkozói kategóriába sorolandó. 
Ennek a jogállásnak egyik feltétele a 
kereskedelmi törzskönyvbe való be-
jegyeztetés. Ám itt kezdődhetnek a 
valóban tisztázásra szoruló dolgok. 

Az Adótörvénykönyv 41-es szaka-
sza a) bekezdésének értelmében a 
független tevékenységből származó 
jövedelmek a jövedelemadó hatá-
lya alá esnek. Az Adótörvénykönyv 
46-os szakasza meghatározza a füg-
getlen tevékenységből származó 
jövedelmeket, ide sorolva a keres-
kedelmi jövedelmeket is. Kereske-
delmi jövedelmet jelentenek azok 
a jövedelmek, amelyeket kereske-
delmi jellegű családi gazdálkodások 
(ferme familiale) keretében kifejtett 
tevékenységekből realizálnak, olya-
nokból, amelyek nem illeszkednek 
bele a már említett 42-es szakasz k) 
bekezdése előírtak közé. Az engedé-
lyezett magánszemélyeknek (PFA) 
az Adótörvénykönyv értelmében 
más kötelezettségeik is vannak, pél-
dául vezetniük kell a könyvviteli 
naplót. Ilyenképpen pedig valóban 
dilemmát jelenthet, hogy kiknek és 
miként kell adózniuk.

Külön adózni a nagyokat
Az államtitkár szerint indokolt 

lenne, hogy törvény révén tiltsák 
meg többezres juhállományok ma-
gánszemélyként való tartását vagy 
száztehenes farmok magánszemély-
re való bejegyzését. Valóban visszás 
és furcsa helyzet alakult ki: az ország-
ban húsz olyan magánszemély van, 
akik együttesen mintegy 25 ezer 
hektáros területtel rendelkeznek. 
Egy Hunyad megyei „gazda” 4727 
hektárnyi saját és bérbe vett területet 
művel meg, juhállománya pedig 20 
ezer egyedet számol. Egyelőre nem 
is áll szándékában cégalapítás... Arad 
megyében van egy személy, aki 1100 
hektárnyi területet vett bérbe, és 6 
ezer juhot tart. A kérdésre, hogy ki 
műveli meg a földet, ki gondozza az 
állatokat, van-e alkalmazottja, kitérő 
választ ad, hangsúlyozva, hogy csa-
ládban dolgoznak a szüleivel, felesé-
gével, gyermekeivel. Ezek a magán-
személyek, noha többszáz milliós 
üzletet bonyolítanak le, bizonyos 
értelemben kikerülnek az adózás 
köréből. Szükséges és időszerű tehát 
az Adótörvénykönyv egyes előírá-
sainak módosítása, főként, hogy a 
tavalyi gazdasági növekedés jobbára 
a mezőgazdaság javára írható, de ez 
nem tükröződik kellő arányban az 
állami költségvetés bevételeiben.

Agrárgazdaság

10. oldal |  2012. március 15., csütörtök

Hogyan Kell adózni a mezőgazdasági jöVedelmeK után

Ellentmondások  
az Adótörvénykönyvben

 hirdetés

PÉnzÜgyminisztÉRium 
országos adóigazgatási Ügynökség
Hargita megye Közpénzügyi Hivatala 

A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meg-
hívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szakszemé-
lyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le aján-
lataikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 
2012. március 27-én 13 óráig:
◆ TRANDAFIRUL 2009 Kft. (6682039) Gyergyó-
szentmiklós;
◆ PAGOCOM  Kft. (4466829) Gyergyóalfalu;
◆ GALAX PLUS Kft. (17851648) Gyergyóditró;
◆ EURO MINI MIXT GY Kft. (18837587) Gyergyó-
tekerőpatak;
◆ TRANSPARTNER Kft. (533313) Gyergyó szent-
miklós;
◆ CONSTROTECH Kft. (23131021) Csíkszereda;
◆ MARENSZIL Kft. (6832586) Csíkszent do mokos;
◆ HARGHITA SOLAR Kft. (25796560) Csíkszereda;
◆ MULTI BULDING Kft. (25469062) Firtosváralja, 
Farkaslaka.

Az ajánlatokat az 1009/2007-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének  
4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye alapján kell ösz-
szeállítani, és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy 
kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által köve-
telt havi díj, honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által köve-
telt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekel-
lentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók 
létszámá ra vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetés-
képtelenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. 
A nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hiteles-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyzetet a 
REVISAL programból, a nyomtatási dátummal együtt), 
érvényes együttműködési megállapodásuk vagy érvé-
nyes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott idő-
beosztással, amelynek végrehajtását követni fogják az adó-
hatóságok.

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimu-
tatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, 
amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány százalék-
ban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy ameny-
nyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének el, az 
1009/2007-es számú Országos Adóigazgatási Ügynökség 
elnöki rendelete 15. cikkelyének  2. bekezdése alapján, tud-
juk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani, 
amelyen fel kell tüntetni a következőket: „Oferta pentru 
selectarea unui practician în ceea ce priveşte ……………….., 
a nu se deschide până la data de 27.03.2012, numele/
denumirea, precum şi adresa/sediul social al practicianului 
în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot min-
den oldalával lepecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.

> Csíkcsicsói gazdafórum. A Csí-
ki Területi RMDSZ szervezésében 
gazdafórumra hívják péntek délután 
18 órától a csíkcsicsói állattenyésztő-
ket és növénytermesztőket. A helyi 
polgármesteri hivatal pincetermében 
tartandó fórumon a gazdákat érintő 
újdonságokról, változásokról, valamint 
pályázati lehetőségekről Tánczos Bar-
na, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára és Haschi 
András Péter, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) igazgatója fogja 
tájékoztatni. 

> Az agrár- és erdőgazdálkodást 
is bevonják az uniós éghajlat-válto-
zási politikába. Megtette az első lé-
pést az Európai Bizottság (EB) annak 
érdekében, hogy az erdőgazdálkodási 
és mezőgazdasági tevékenységekből 
fakadó gázkibocsátással és gázfeldol-
gozással is számolni tudjon az uniós 
éghajlat-változási politika – olvasható 
ki a brüsszeli bizottság közleményéből. 
Az EB ugyanis új javaslatot fogadott el 
az Európai Bizottság az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás elszámolásáról. A 
javaslat „megállapítja az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának és abszorp-

ciójának elszámolási szabályait az erdő-
gazdálkodásban és a mezőgazdaságban, 
azaz az utolsó két jelentős ágazatban, 
amelyben eddig erre még nem léteztek 
egységes uniós szabályok – idézte az MTI 
az uniós végrehajtó testület közleményét. 
A világ üvegházhatású gázkibocsátásá-
nak közel egynyolcada a mezőgazdaság-
ból származik, ugyanakkor ez az ágazat 
a globális felmelegedés egyik legfőbb el-
szenvedője is. Az Unió területének több 
mint háromnegyedét fedik erdők és 
szántóföldek, amelyek természetes mó-
don hatalmas mennyiségű szenet kötnek 
meg, illetve megakadályozzák, hogy az a 

légkörbe jusson. „Ha a megkötött szén 
mennyiségét – az erdők vagy szántóföl-
dek jobb hasznosítása révén – akár csak 
0,1 százalékponttal is növelni tudjuk, az-
zal 100 millió gépjármű éves kibocsátásá-
nak megfelelő szén-dioxid-mennyiséget 
vonhatunk ki a légkörből” – áll a brüsz-
szeli bizottság közleményében. Connie 
Hedegaard éghajlat-politikai biztos jelez-
te azt is: a javaslat a szóban forgó ágaza-
tokra egyelőre nem állapít meg nemzeti 
kibocsátás-csökkentési célszámot, „erre 
majd akkor kerülhet sor, ha az elszámo-
lási szabályok már megbízhatóan mű-
ködnek” – tette hozzá az uniós biztos.hí
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> Messze több tejterméket hozunk 
be külföldről, mint amennyit kiviszünk. 
Közel 197 millió euró értékben hozott be 
a tavalyi év első tizenegy hónapja alatt tej 
és tejtermékeket Románia. Ez a 2010. ja-
nuár–november közötti időszakhoz mért 
170,51 millió eurós importhoz képest 15,6 
százalékos növekedést jelent – derült ki a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
térium legfrissebb összesítéséből. A jelentés 
alapján nőtt a külföldről – az Európai Unió 
tagállamaiból, illetve az Unión kívülről – 
behozott tej és tejtermékek mennyisége is. 
Így nyerstejből, tejfelből, vajból és a külön-
böző joghurtkészítményekből összesen 185 

449,9 tonnát importáltunk, ami a 2010 első 
tizenegy hónapja alatt behozott 174 392 
tonnához képest 6,3 százalékos növekedést 
jelent. A szaktárca az importtételek között 
külön kezeli a sajtokra fordított összegeket 
is: eszerint a külföldi sajttermékekre tavaly 

több mint százmillió eurót költöttünk. Az 
import mennyiségéhez képest viszont to-
vábbra is elenyésző a külföldre kerülő romá-
niai tejtermék-mennyiség: exportra a tavaly 
január és november között 40,854 millió 
euró értékben csupán 33 695 tonna került. 
Igaz, a növekedés e téren is jelentős, főként, 
hogy egy évvel korábban a hazai tejfeldolgo-
zók 32,5 millió eurós exportteljesítménye a 
termelés terén közel 20 százalékkal kisebb,  
26 475 tonnás termékmennyiséget takart. 
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) je-
lentése szerint ellenben a tavalyi időszak alatt 
közel 2 százalékkal, 825 526 tonnára csök-
kent a Romániában feldolgozott tej mennyi-

sége. A begyűjtőkből az INS jelentése szerint 
tavaly január–november között 16 688 ton-
nával kevesebb került a feldolgozó egységek-
be. Ennek is betudhatóan tavaly vajból 345 
tonnával (3,9 százalékkal), túróféleségekből 
1202 tonnával (2 százalékkal), míg a kefirből 
és joghurtféleségekből 2010 hasonló idősza-
kához képest 1432 tonnával (1 százalékkal) 
kevesebbet állítottak elő. A statisztikai ada-
tok szerint a boltok polcaira került fogyasz-
tási tej 202 126 tonnás mennyisége változat-
lan marad. A tejtermékek közül ugyanakkor 
termelésnövekedés csupán a tejföl esetében 
mértek: itt az 1,6 százalékos bővülés 683 
tonnás termelésnövekedést jelentett.
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Két hét alatt 900 Kérést nyújtottaK be a gazdáK

Akadozik  
a SAPS-támogatás-igénylés

hargitanépe
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speciális Kiírás KisgazdaságoK számára

Fejőgépre is 
lehet pályázni

tejhigiénia biztosítására és az istállótrágya kezelésére, 
kifejezetten kisgazdaságoknak szóló speciális pályáza-
ti kiírást hirdet április 15-től a Mezőgazdasági Minisz-
térium – mondta el lapunk érdeklődésére Tánczos Bar-
na, a tárca államtitkára.

D. L.

Külön tejtermelő kisgazdaságoknak szóló pályázási ki-
írást készített elő a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
idei esztendei pályázati lehetőségei között a Mezőgaz-

dasági és Vidékfejlesztés Minisztérium – tudtuk meg Tánczos 
Barnától, a tárca államtitkárától. Elmondta, az április köze-
pétől induló pályázati kiírás olyan kisgazdáknak szól, akik az 
uniós szabványokat teljesítő tehéntejtermelésben érdekeltek. 
„A csarnokokba a gazdák olyan tejet kell beszállítsanak, amely 
teljesíti a szomatikus sejt és csíraszámra vonatkozó elvárásokat. 
A pályázati kiírás ezeknek a tejhigiéniás standardoknak a be-
tartását segíti elő, amit külön pályázati csomagként ajánlunk a 
gazdálkodók figyelmébe” – mondta el Tánczos. Hozzátette, a 
kiírás keretében fejőgépek, hűtőtankok, de még tejszállító jár-
művek vásárlására is pályázni lehet.

„Ez a kiírás attól különleges, hogy csak a kisgazdaságok-
nak szól. Azaz, ha valaki kisebb állománnyal gazdálkodik, 
a tejhigiénia megőrzésére és a tej szállításához szükséges 
gépeket akar vásárolni, akkor ne kelljen versenyre kelnie a 
gabonasilók vagy egy újabb nagy istálló építésére pályázó, 
több ezer hektár földet művelő nagygazdaságokkal. Ez ki-
fejezetten csak a kicsiknek fog szólni, és olyan pályázatokat 
várunk, amelyekből fejő-, hűtő- és szállító berendezéseket 
vásárolnak, vagy pedig az istállófejlesztéshez kötődően a 
trágya kezelésére készítenek elő pályázatot a tározóépítés-
re, valamint a trágya termőföldre való kijuttatására szolgáló 
gépek beszerzésére. Tehát e kiírással a tejstandard, illetve 
a nitrogén, nitrit–nitrát standardok betartását szeretnénk 
elősegíteni” – pontosított az államtitkár. Megjegyezte, a ro-
mániai és a székelyföldi gazdálkodóknak is e két témakör-
höz kapcsolódik a legtöbb farmfejlesztési problémája.

„Sajnos még nem tartunk ott, hogy minden székelyföldi 
istállónak olyan trágyatározója legyen, amiből nem szivárog a 
csurgalék a talajba, nem kerül be a felszíni vizekbe, nem szeny-
nyezi a környezetet” – hangsúlyozta Tánczos. Hozzáteszi, a pá-
lyázati anyagok benyújtási határideje 2012. április 15.–május 
16. között lesz. „Azt ajánlom mindenkinek, hogy lehetőleg 
egyszerű pályázatokat készítsenek, azért hogy a pályázat lebo-
nyolítása is egyszerű legyen. Olyan pályázatokat készítsenek, 
amelyekben nincsenek épületek. Fejőgép vagy hűtőtartály 
vásárlásáról szóljanak, olyan gépekről és berendezésekről, ame-
lyek elszámolása is egyszerű” – ajánlja Tánczos.

Elégedetlen a Hargita megyéből 
eddig benyújtott területalapú tá-
mogatás-igénylési kérések szá-
mával haschi andrás, a megyei 
kifizetési ügynökség igazgatója. 
A szakember ezért a későbbi 
torlódások elkerülése érdeké-
ben az apia munkatársaitól és a 
polgármesteri hivatalok agrárre-
ferenseitől kapott programálási 
időpontok tiszteletére szólítja 
fel a gazdálkodókat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A vártnál jóval kevesebben, 
Hargita megye szintjén 
tegnapig mindössze 900-

an nyújtották be idei évi területala-
pú támogatási SAPS-kéréseiket a 
Hargita megyei APIA-irodákhoz. 
A legnagyobb érdektelenséget 
Udvarhelyszék és Maroshévíz tér-
ségében érzik, míg a legaktívab-
ban a Székelykeresztúr környéki 
gazdák mozgolódnak – mondta 
el lapunk érdeklődésére Haschi 
András Péter, a Hargita megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Ki-
fizetési Ügynökség (APIA) ügyve-
zető igazgatója (képünkön).

A szakember bár nem rejtet-
te véka alá, hogy a gazdáknak a 
támogatásikérés-letételre május 15-
ig joguk van, mégis az agrárreferen-
sektől és az APIA-munkatársaktól 
kapott programálási időpont be-
tartására kéri fel az érintetteket. „A 
2012-es SAPS-támogatás-igénylési 
kampányt március elsején indítot-
tuk. Az elmúlt két hét alatt viszont 
mindössze 900 kérést nyújtottak 
be a gazdák, ami nagyon kevés. 
Vegye mindenki figyelembe, hogy 
Hargita megyéből tavaly is közel 
30 ezer támogatási kérést nyújtot-
tak be a gazdák. Idén is hasonló 
nagyságrendre számítunk, tehát 
nagyon kérek mindenkit, hogy 
tavalyhoz hasonlóan ne halassza 
az utolsó napokra a kérésletételt, 
mert ki fogunk futni az időből. A 
kéréseket persze május 15-e utáni 
is elfogadjuk, de attól a pillanattól 
kezdve már minden napnyi késés 
egyszázaléknyi büntető pénzle-
vonást jelent a támogatásként 
járó összegből” – nyomatékosítja 
Haschi. Hozzátette, a tavalyi évre 
járó SAPS-pénz kapcsán az ügy-
nökség a Hargita megyei gazdák 
közel 90 százalékának fizette ki a 
támogatást, míg a szántóterüle-
tekre nemzeti kiegészítő támoga-
tásként érkező hektáronkénti 32 
eurós támogatási tételt pedig még 
senkinek sem utalták. Haschi sze-
rint azonban ennek ellenére sem 
lehet késésről beszélni, a támogatás 
törvény szerinti kifizetési határide-
je ugyanis június 30. Ettől függet-
lenül Haschi információi szerint 
tavaszra a 32 eurós támogatás is a 
gazdák bankszámlájára kerül.

 hirdetések
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> Sífutás. Hétvégén rendezték meg a 
Bucsin-tetőn a sífutó Gyergyó-kupát, ame-
lyen 110 versenyző vett részt hét klubot kép-
viselve, köztük a Gyergyószentmiklósi ISK, 
a Csíkszeredai ISK és a Maroshévízi ISK. 
Eredmények, szabad stílus: ifi I, fiúk, 10 km: 
1. Timiş Schiopu Liviu (Vatra Dornei), 2. 
Fîrţală Adrian (Gyergyói ISK), 3. Toma Ioan 
Cătălin (Hévíz); lányok, 5 km: 1. Sára Tímea, 
2. Ferencz Katalin (mindketten Gyergyó), 3. 
Surdu Mirabela (Brassó); ifi II, fiúk, 10 km: 
1. Pripici Daniel (Sinaia), 2. Gegő Hunor, 
3. Crăciun Richárd (Csíkszereda); lányok, 
5 km: 1. Sára Erzsébet, 2. Bajkó Réka, Bíró 
Ágnes (mindhárman Gyergyó); kadet, fiúk, 

5 km: 1. Ungureanu Florin (Vatra Dornei), 
2. Koncsag Tamás (Csíkszereda), 3. Popa 
Paul (Brassó); lányok, 5 km: 1. Sovarschi 
Nicoleta, 2. Danila Florina (mindketten 
Nagybánya), 3. Kacsó Bernadett (Gyergyó); 
gyerekek, fiúk, 3 km: 1. Ababei Iulian (Hé-
víz), 2. Pop Marius (Vatra Dornei), 3. Ko-
vács Tamás (Csíkszereda), lányok: 1. Darvas 
Zsanett (Gyergyó), 2. Tankó Edina (Csík-
szereda), 3. Negrea Iuliana (Vatra Dornei); 
2002-ben születettek, fiúk: 1. Sára István, 
2. Sára József (mindketten Gyergyó); lá-
nyok: 1. Csutak Andrea, 2. Petres Viktória 
(mindketten Csíkszereda), 3. Lepolszky 
Boglárka (Gyergyó).

> Alpesi sí. Három alpesi síversenyre 
kerül sor a hétvégén Hargitafürdőn. Szom-
baton, március 17-én rendezik az Ambrus–
Antal–Petrikó–Bónis–Kevend Emlékver-
senyt ifjúsági, illetve felnőtt korosztályok-
nak. Március 18-án, vasárnap a gyermek, 
illetve kadet korosztályoknak rendezik a 
Hargita-kupát. Mindkét versenynek a Kos-
suth-pálya ad otthont. Szintén vasárnap 
rendezik a Veterán-kupát, ezt azonban már 
a Miklós-pályán.

> Túrasíverseny. A székelyudvarhelyi 
Aquila Sport Klub és a Salvamont Harmont 
Hegyimentő Csapata túrasíversenyt szervez 

a Madarasi-Hargitán március 17-én 11 órá-
tól. Jelentkezni 10 órától lehet a helyszínen, 
a 21 Gr Turistaházban, vagy előzetesen a 
karibu@sigmasoft.ro e-mail címen. Mint 
mondják a rendezvény szervezői, a pálya 
mintegy 14-16 kilométer lesz, az amatőr ver-
senyre egyaránt jelentkezhetnek jó kondíció-
ban levő gyerekek, fiatalok és felnőttek is. A 
részvételi díj 20 lej. A hegyimentők felhívják 
a figyelmet, hogy csakis jó fizikai erőnlétben 
levő, felkészült emberek jelentkezését várják, 
és kérik, mindenki tudásának megfelelően 
vegyen részt a versenyen. Ajánlott saját fo-
gyasztásra csokoládét, egyéb édességet vagy 
szénhidrát tartalmú eledelt vinni.hí
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Nem szakadt meg a kk rossz sorozata

Egy másodperc hiányzott

közel állt a bravúrhoz a Csík-
szeredai Hargita gyöngye kk 
férfi-kosárlabdacsapata a ro-
mán bajnokság 26. hétközi for-
dulójában hazai környezetben 
a Bukaresti Csm ellen, ám a 
siker az utolsó másodpercben 
kicsúszott a csíkiak kezéből.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Az első perceket leszámít-
va a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi-kosár-

labdacsapata végig vezetett a Buka-
resti CSM ellen hazai környezet-
ben a bajnokság 26. fordulójában, 

és mégsem tudta ezúttal sem győz-
tesen elhagyni a játékteret. A csíki 
csapat a hétvégi Temesvár elleni 
nagyon csúnya vereség után mo-
tiváltabban lépett pályára a papí-
ron jóval esélyesebb fővárosi gárda 
ellen, és ennek volt is eredménye. 
A KK játéka mind támadásban, 
mind védekezésben átlagon felül 
teljesített. Az első negyedben hét-
pontos előnyre tettek szert a ven-
déglátók. A második 10 perc már 
nem volt ilyen „sima”, de nemhogy 
tartani tudta előnyét a KK, hanem 
azt még eggyel meg is toldotta.

A második félidő képe semmit 
nem változott az addigiakhoz. Vi-

szont a bukarestiek észrevették a 
csíki védelem gyenge pontját, és 
egyre több kosár alá bepasszolt 
labdával játszották meg egy-
mást, úgy hogy közben a palánk 
alól kicsalták a csíkaiakat. Az 
utolsó felvonás elején a CSM 
egyértelművé tette, hogy a győ-
zelemre hajt, és feljött a KK 
nyakára, a vezetést viszont csak 
két perccel a vége előtt tudta 
átvenni. Innentől kezdve igazi 
dráma következett. A csapatok 
felváltva vezettek. 3.9 másod-
perccel a vége előtt a KK egy 
ponttal ment. Támadott a CSM, 
és egy újabb palánk alá játszott 
labdával megfordította a mérkő-
zés eredményét és megnyerte a 
találkozót.

Eredmény: Csíkszeredai KK 
– Bukaresti CSM 98:99 (27:20, 
23:22, 23:33). A csíki pontszer-
zők: Long 24 (3 x 3), Tucker 24 
(3 x 3), Champion 18 (1 x 3), 
Jakab 13, Erceg 8 (2 x 3), Dies 8, 
Filovici 3 (1 x 3).

dies az all staron
A román férfikosárlabda All 

Star Északi keretébe szavazták 
be a szurkolók a Csíkszeredai 
KK centerét, Emmanuel Diest. 
Az All Star mérkőzést Temesvá-
ron rendezik március 20-án.

Hősiesen harcolt a KK, de újabb vereség lett a vége Fotó: Balázs árpád

Sakksuli (10.)

szertefoszlott  
     a Béga-parti sakkálom

A Foişor-család honlapja élénk 
nézettséget jelzett az utóbbi két hét-
ben. Ugyanis ekkor rendezték a tö-
rökországi Kaziantepben a 13. női 
egyéni Európa-bajnokságot, melyen 
a 45 éves anyuka mellett a 18 éves 
lánya is sakkasztalhoz ült. Foişor 
Cristina-Adela román bajnoknő 
számára az érmes helyezés mellett 
a világbajnokságra való bejutás 
(1–14. helyezett) volt a kitűzött 
cél. A hivatalos női versenyekhez 
képest a szokatlanul magas díjazás 
(a százezer eurós összdíjalapból 
20 500, 15 500 és 11 500 eurót 
kap az 1–3. helyezett) ösztönző-
leg hatott. Nagyszerű rajtját foly-
tatva a 6. fordulóban döntetlent 
ért el a franciák legjobbja, Sebag 
Marie (2512) ellen. Aztán a ta-
valyi Európa-bajnoknő, Cmilyte 
Viktorija (2503) elleni győzelme 
(a 93. lépésben nyert), majd a 8. 
fordulóban az orosz Gunina Va-
lentina (2511) elleni döntetlenje 
után az első helyen találta magát. 
Az ölébe hulló nagy lehetőséget 
nem tudta kezelni, nem tudott 
továbbra is az esélytelenek nyu-
galmával játszani, és az utolsó 3 
játszmáját elveszítette... Az Ukraj-
nát Szlovéniára cserélő Muzychuk 
(2583) és a grúz Dzagnidze 
(2559) verte döntetlen állásból, 
majd a mindent eldöntő utolsó 
fordulóban Kosteniuk (2448) 
exvilágbajnoknő ellen kapott ki 
nyert állásból! A temesvári AEM-
Luxten többszörös bajnokcsapat 
sakkozónőjének a 13. női Eb-n 
nem kedvezett a március 13.-i 

nap, nem tudta megismételni 
tavalyi Eb-n elért jó eredményét 
(7,5 ponttal holtversenyes 5. he-
lyezés), de ő játszott a legerőseb-
bekkel (övé a legjobb Buchholz), 
16 pontot nyert az Élő-ben és 
férfi nagymesteri normát teljesí-
tett! Hármas holtverseny alakult 
ki az élen 8,5 ponttal: 1. Gunina 
Valentina, 2. Kosintseva Tatiana, 
3. Muzychuk Anna. A címvédő 
Cmilyte épp a Magyarországot 
képviselő vietnami Hoangot verte 
az utolsó fordulóban, és 8 ponttal 
a 4. helyen végzett. A 12. helye-
zett „Csang” kisasszony (Hoang) 
így is bejutott a kieséses rendszerű 
női világbajnokságra. 

Kihagyott álláselőny
A 8. fordulóban Foişor Cristina 

világossal többször is jó esélyt 
mulasztott el Gunina Valentina 
ellen. Az ábrán látható állásban 
következett: 23.b3!? (Nem kell 
megengedni a huszár lecserélését: 
23.Hd2! Fb4 24.Hc4! c5 25.Vf2 
és a királyszárnyon világosnak van 
nagyobb tere a kezdeményezés-
re.) Fe4! 24.Fe4 Vb6 25.Vg3 Fb4 
26.Fb2 Fc5 27.Bae1 Fd4 28.Fd4 
Vd4 29.g5!? (29.h4!) hg5 30.Vg5 
f5 31.ef6 Hf6 32.Fg2 Be8 33.Bf4!? 
(33.Va5! e5 34.Vd2 gyalogot nyer) 
Vc3 34.Bef1 Bf7 35.Vg6!? (Világos 
utolsó győzelmi esélye 35.Bc4! 
Vb2 36.Va5 Hd5 37.Bf7 Kf7 
38.Ve1) Kf8 36.B4f2 Ve5 37.Bf4 
Bee7 38.d4 Ve3 39.Vg5 e5 40.de5 
Be5 41.Vg6 Vc3 42.B4f3, és dön-
tetlenre adták.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Ismételten el kellett halassza 
a Hargita megyei Labdarúgó-
egyesület (HMLE) vezetősége a 
körzeti, illetve a megyei bajnok-
ság rajtját. a pályák továbbra 
sem megfelelőek, szinte kivétel 
nélkül mindegyiket hó borítja.

Csupán két labdarúgó-
mérkőzést rendeznek a 
hétvégén Hargita me-

gyében, s mindkettőt a megyei 
labdarúgó-bajnokság keretében. 
Parajdon és Csíkszentmihályon a 
helyiek alkalmassá tudták tenni a 
labdarúgópályákat, így a Parajdi 
SE – Székelyudvarhelyi Roseal, il-
letve a Csíkszentmihályi Törekvés 
– Székelykeresztúri Egyesülés ösz-

szecsapásokat nem kell elhalasztani. 
A megyei bajnokság további három 
összecsapását április 4-én pótolják.

Az Udvarhely körzeti labdarú-
gó-bajnokságban is a hétvégén kel-
lett volna elrajtoljon a tavaszi idény, 
ám a Hargita Megyei Labdarúgó-
egyesület a rajt elhalasztása mellett 
döntött. Somolyák István, a HMLE 
titkára, illetve az Udvarhely körzeti 
bajnokság szervezője elmondta: 
„Az elmúlt 16 idényben most tör-
ténik meg először, hogy a tavaszi 
szezont később  kezdjük, mint aho-
gyan azt előzetesen beterveztük. A 
csapatok sem igazán mozgolódtak, 
hogy az évi láttamoztatást, valamint 
az idei évtől bevezetett kötelező 
biztosításokat elintézzék. Az utolsó 

percig kivárnak, így talán jól is jön, 
hogy ezeknek elintézésére lesz még 
egy hetük.”

A legújabb tervek szerint 
mind a megyei, mind az Udvar-
hely körzeti bajnokságok március 
25-én kezdődnek.

A megyei bajnokság hétvégi 
műsora (13. forduló): szombat: 
Csíkszentmihályi Törekvés – 
Székelykeresztúri Egyesülés (15 
órától); vasárnap: Parajdi SE – 
Székelyudvarhelyi Roseal (16). 
A Gyimesfelsőloki SE – Csík-
szeredai VSK, a Csíkcsicsói KSE 
– Szentegyházi Vasas, illetve a 
Salamási-Maroshévízi Tudomány 
– Homoródalmási Homoród ta-
lálkozókat április 4-én rendezik.

két meCCs a megyeIBeN

Elhalasztották a körzetik rajtját



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 abla-
kokkal, új konyhabútorral. Irány-
ár: 28 500 euró. Telefon: 0728– 
012611, 0728–012612.

ELADÓ tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Márton Áron u. 1/A/15. szám 
alatt, a volt Femina fölött, a IV. emele-
ten. Telefon: 0740–216671. (21441)

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi-
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodá-
nak is megfelel. Érdeklődni lehet a 
0744–763503-as telefonszámon.

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Gyermek sétányon. 
Ára: 17 000 euró. Telefon: 0743–
860520. (21489)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Gyermek sétányon. Irányár: 
53 000 lej. CSERE is érdekel autóra, 
teherkocsira különbözetfizetéssel. 
Telefon: 0748–798180. (21481)

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

ELADÓ Csíkszeredában 2008-ban 
téglából épített, 170 m2-es ház,  
5 szobával, fürdőszobával, konyhával, 
balkonnal, két födött terasszal, ga-
rázzsal, saját fafűtéses hőközponttal, 
rendezett udvarral. Ára: 49 000 euró. 
Telefon: 0744–783218. (21498)

KIADÓ Csíkszeredában, a Szív ut-
ca 7. szám alatt, földszinti, 52 m2-es, 
igényesen felújított helyiség. Irodának, 
orvosi rendelőnek, üzletnek is megfe-
lel. Telefon: 0740–806450. (21457)

ELADÓ: 3 szobás lakás IV. eme-
leten Csíkszereda központjában – 
irányár: 33 000 euró, illetve 10 ár te-
lek Zsögödfürdőn. Ára: 10 euró/m2. 
Telefon: 0744–774436. (21435)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al-

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

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő-

vebb információ a www.carcosmetic.ro 
honlapon. (21472)

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia 
Logan Berlina, 1.4 benzines, első tu-
lajdonostól, friss műszakival. Irányár: 
3350 euró. Telefon: 0748–128888. 
(21472)

ELADÓ 2008-as évjáratú, hétsze-
mélyes Dacia Logan 1.5 DCi (dízel), 
első tulajdonostól, friss műszakival 
stb. Irányár: 5250 euró. Telefon: 0746–
956869. (21472)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV, limuzin, 1.4-es mo-
torral, Euro 4-es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, elektromos 
tükrök és ablakok, légzsákok, ki-
pör gésgátló, központi zár, nagyon 
szép, karc- és rozsdamentes álla-
potban. Vállalom a beíratását vagy 
bármilyen tesztet. Irányár: 3450 
euró. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0734–184954, 0757–
719128. (21456)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Caddy 1.4, benzines, 2 sze-
mélyes + teher, nagyon jó állapot-
ban. Telefon: 0744–176821.

vegyes
ELADÓ: Nissan 4 x 4-es terep-

járó – 600 euró; lakható fémbarakk 
(UMTF típusú) – 6 m/2,5; mountain 
bike típusú kerékpár; 43-as szá-
mú kemény szárú bőrcsizma; 120 
db hevederlemez – 1 lej/db; 17 db 
vascső (Ø110/3 m). Telefon: 0741–
433185.

ELADÓ Csíkszeredában jó mi-
nőségű, nyers, ha so gatott tűzifa 
házhoz szállítva 125–130 lej/m vagy 
500–520 lej/öl. A száraz megegye-
zés szerinti ár ban van. Érdeklődni 
lehet a 0757–249143-as telefonszá-
mon. (21496)

ELADÓ új Deutz Fahre 70 LE-s 
traktor – 14 500 euró; 1996-os év-
járatú New Holland, 70 LE-s traktor 
homlokrakodóval, 4000 munkaórá-
val. Beszámítok bükk tűzifát. Tele-
fon: 0722–342429, 0758–898989. 
(21430)

ELADÓ vécépapír- és kéztörlő-
gyártó gépsor, teljes körű informá-
ciókkal a gyártással és az eladással 
kapcsolatban. Ára: 2800 euró. Tele-
fon: 0723–365866.

ELADÓ új, 120 literes, 1,5 mm-
es, rézlemezből készült pálinkafő-
ző üst, katlannal és hűtőedénnyel 
együtt. Telefon: 0742–620484.

ELADÓ két 8 tonnás Ladewagen. 
Telefon: 0757–717850. (21385)

állás

Négytagú család 40–65 év kö-
zötti HÁZVEZETŐNŐT KERES évi  
2 x 3 hónapra Svájcba, Genf mellé 
vidéki környezetbe. Főbb feladatok: 
főzés, sütés, takarítás, gyermekek 
szállítása különórákra. Autóvezetői 
engedély és gyakorlat feltétel, bár-
milyen nyelvtudás előny. Jelentke-
zés: zs.varvasovszky@gmail.com.

szolgáltatás
Gyümölcsfák tavaszi metszését 

VÁLLALOM. Telefon: 0742–076535. 
(21478)

VÁLLALOM Székelyudvarhelyen 
gyerekek gitározni tanítását hétvé-
geken. Telefon: 0740–812752 vagy 
0756–845237.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

VÁTA SIMON

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise 2012. március 16-án 18 
órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott! A 
gyászoló család. (21495)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 15-re,

TIRNOVÁN PÁL

halálának első évfordulóján. Lelki 
üdvéért az engesztelő szentmi-
se ma 17.30 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Családja. (21494)

Fáj, hogy nem vagy 
köztünk többé,
de emlékezetünkben 
élni fogsz örökké!

Fájó szívvel, de a feltámadás-
ba vetett hittel emlékezünk

LENGYEL RÓZA
szül. Péter

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért 
az engesztelő szentmise 2012. 
március 16-án, pénteken 18 órakor 
lesz a Szent Kereszt-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (21487)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A korondi Korondi Forrás Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Korond 2/B szám alatt található 
panzió működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor
mációk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz., tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

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

Az OMV PETROM Rt. Bukarest 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a PETROM-lerakat lebon-
tása Csíkszeredában című tervet, Csíkszereda, Brassói út 1. szám 
alatt benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
hez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka
napokon 8.30–16.30 között. 

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás 
teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041, 
email: office@apnhr.anpm.ro)

A Trotus Emati Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyimesfelsőlok 254. szám alatt talál
ható GUMIJAVÍTÓ ÉS AUTÓMOSÓ MŰHELY működtetésé
hez 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 Promix Plus Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkcsicsó 636/B szám alatt található 
TŰZÁLLÓ MALTEREK GYÁRTÁSA működtetéséhez a környe
zetvédelmi 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. 

hargitanépe

A Csíkszeredai Erdészeti Igazgatóság
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a tölgyesi Vöröskő termé-
szetvédelmi övezet szabályzata és menedzselési terve bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcso
latos észrevételeiket írásban az észrevételező személyi adatainak 
feltüntetésével megtehetik naponta 8.30–16.30 között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt 2012. április 9ig. (tel.: 0266–371313, 
fax: 0266–310041).

A csíkdánfalvi 
Petőfi Sándor Iskolaközpont

árajánlatot vár 
500 űrméter kemény tűzifa 

beszerzésére. 

Árajánlatokat március 22én 
14 óráig fogadunk el az iskola tit
kárságán vagy a 0266–327070es 
faxszámon.
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Sport

> Ifi I. kézilabda. Az elmúlt hét vé-
gén a Székelyudvarhelyi ISK-KC ifjúsági 
I-es korosztályos együttese Kiskunhala-
son vett részt a már 45. kiírásához érke-
zett Bibó-kupával díjazott nemzetközi 
tornán. A Sipos Lóránt által irányított 
gárda nem tudta megvédeni címét.  
A tornán a csoportmeccseken egy vere-
séget szenvedett az udvarhelyi együttes, 
ezzel csak a kisdöntőt játszhatta a hely-
osztók során. 45. Bibó-kupa, Kiskunha-
las, a Székelyudvarhelyi ISK-KC ered-
ményei: ISK-SZKC – Kiskunhalasi Rá-
kóczi 30–10; ISK-SZKC – Kecskemét 
16–20; ISK-SZKC – Bibó II. 30–10; 

a kisdöntőben: ISK-SZKC – Mezőtúr 
25–21.

> Bajnokok Ligája. Könnyedén ju-
tott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja negyeddöntőjébe a Bayern München, 
miután 7–0-ra győzte le a Bázelt kedd 
este. A nap másik összecsapásán az Inter 
hiába nyert, elbúcsúzott a sorozattól. 
Eredmények: Bayern München – Bázel 
7–0 /Robben (11., 81.), Müller (42.), 
Gomez (44., 50., 61., 67.). Továbbjutott a 
Bayern 7–1-es összesítéssel; Inter – Mar-
seille 2–1 /Milito (75.), Pazzini (96.), 
illetve Brandao (90.)/. Továbbjutott a 

Marseille 2–2-es összesítéssel, idegenben 
lőtt több góllal. A negyeddöntőbe jutott 
csapatok: AC Milan, Benfica, FC Barce-
lona, APOEL Nicosia, Bayern München 
és Marseille. 

> Európa Liga. Ma rendezik az Eu-
rópa Liga nyolcaddöntőinek visszavágóit. 
A kén manchesteri alakulat hátrányból 
várja a visszavágókat a Sporting, illetve a 
Bilbao ellen. A műsor: Athletic Bilbao – 
Manchester United (20, az első mérkőzé-
sen: 3–2), Udinese – AZ Alkmaar (20, 
0–2), PSV Eindhoven – Valencia (20, 2–4), 
Han nover – Standard Liège (20, 2–2), 

Manchester City – Sporting (22, 0–1), 
Schalke – Twente (22, 0–1), Besiktas – 
Atletico Madrid (22, 1–3), Olympiakosz 
– Metaliszt Harkiv (22, 1–0).

> SZKC, fiókcsapat. Két megnyert 
mérkőzés után vereséget szenvedett hazai 
környezetben a Székelyudvarhelyi KC fi-
ókcsapata. A Sipos Lóránt által irányított 
együttes a negyedik helyezett Nagybá-
nyai Extremtől szenvedett vereséget. A 
felnőttcsapatból Johannson, Komporály 
és Câmpan kapott lehetőséget ezúttal. 
A osztály, 17. forduló: Székelyudvarhelyi 
KC II – Nagybányai Extrem 32–40.hí
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Európai kézilabda-kupák

Április 1-jén Oltchim–Győr
Eldőlt, hogy április 1-jén ren-
dezik Râmnicu Vâlceában az 
Oltchim – Győri ETO női kézi-
labda Bajnokok Ligája mérkő-
zést. Erről döntött tegnap a ro-
mán címvédő vezetése, többek 
között a televíziós közvetítés 
miatt is. A KEK címvédője, a Fe-
rencváros pedig újból Oroszor-
szágba utazik a sorozat elődön-
tőjében, méghozzá a Dinamo 
Volgograd otthonába.

Megegyezett az Oltchim 
Râmnicu Vâlcea veze-
tősége és a Digi Sport 

televíziós csatorna, hogy a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája elődön-
tőjének odavágóján a román baj-
nok április 1-jén fogadja a magyar 
bajnok Győri ETO együttesét. 
A találkozót a fentebb említett 
napon 18 órától fogják rendez-
ni. A visszavágót április 7-én 17 
órától tűzték műsorra. A Győr – 
Oltchim mérkőzést viszont már 
nem Győrben, hanem Veszprém-
ben fogják játszani. A BL másik 
elődöntőjében a sorozat címvédő-
je, a norvég Larvik a montenegrói 
Buducsnoszt Podgoricával méri 
össze erejét.

EHF és KEK
Az Európai Kézilabda-szövet-

ség bécsi központjában elkészítet-
ték a női kézilabda KEK, illetve 
EHF-kupa elődöntőjének párosí-
tását, amely során kiderült, hogy a 
KEK- címvédő Ferencváros ismét 
orosz csapattal – az előző körben a 
Fradi a Zvenyogorodot ütötte ki– 
csap össze: a Dinamo Volgograd 
lesz az ellenfele. Az EHF-kupában 
a Zilah a spanyol Mar Alicante gár-

dáját fogta ki. Az első mérkőzéseket 
március 31-én vagy április 1-jén 
rendezik, a visszavágókra egy héttel 
később kerül sor. Az elöl álló csapa-
tok kezdik hazai pályán a párhar-

cot. A párosítások: KEK, elődöntő: 
Ferencváros – Dinamo Volgograd, 
HC Leipzig – Viborg; EHF-kupa: 
Lada Togliatti – Vejen (dán), Mar 
Alicante – Zilahi HC.

A tévétársaság döntött az Oltchim – Győr mérkőzés időpontjáról

Nyerjen belépőt! 

Lapunk játékával négy belépőt nyerhet a Székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapatának soron következő hazai mérkőzésére, 
amelyet március 17-én (szombaton) 18 órától rendeznek. Az 
SZKC ellenfele a Temesvári Poli lesz.

Válaszoljon helyesen a következő kérdésre:

Hányadik helyen áll jelenleg az SZKC a román bajnokságban?

A megfejtéseket az udvarhely@hargitanepe.ro e-mail címre várjuk 
ma délután 15 óráig. A nyertesek neveit pénteki lapszámunkban kö-
zöljük, akik majd a belépőket a székelyudvarhelyi sportcsarnok jegy-
pénztáránál vehetik át személyi igazolványuk felmutatásával.

Újabb mérkőzés. A Csík-
szeredai VSK labdarúgócsapata 
újabb felkészülési mérkőzést ját-
szott tegnap este hazai környezet-
ben Kézdivásárhely gárdája ellen. 
A két gárda egy héttel korábban 
is egymásnak feszült, akkor a 
Hargita megyei bajnokság éllo-
vasa 3–1-es győzelmet aratott. 
Eredmény: Csíkszeredai VSK – 
Kézdivásárhely 5–3 /Tóth Tibor 
2, Kovács István, Moscu Eduard, 
Gliga Cristian/.  Fotó: Balázs árpád.



Napról napra
szabadidő
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Csütörtök
Az év 75. napja, a hátralévő napok száma 

291. Napnyugta ma 18.21-kor, napkelte hol-
nap 6.27-kor. 

Isten éltesse 
Kristóf nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Kristóf jelentése Krisztust 

hordozó. 

Március 15-én történt 
1848. Pesten győzött a polgári forra-

dalom. A márciusi fiatalok cenzúra nélkül 
kinyomtatták Petőfi Sándor Nemzeti dal 
című költeményét és az Irinyi József által 
megfogalmazott, a modern polgári ma-
gyar nemzet életkereteit tartalmazó Ti-
zenkét pontot. 

Március 15-én született 
1883. Egry József Kossuth-díjas festő és 

grafikus 
1927. Valentyin Grigorjevics Raszputyin 

orosz író 

Március 15-én halt meg 
Kr. e. 44. Julius Caesar római politikus, 

hadvezér 
2000. Latabár Kálmán Jászai Mari-díjas 

színész 

Helytörténeti 
évforduló

Száznyolcvanöt éve, 1827. március 15-én 
született Kézdiszentléleken Kozma Döme 
Ferenc-rendi szerzetes, csíksomlyói gimnázi-
umi tanár. 

Kis Csíki Színészek

A kászonaltízi Kazun Közművelődési és 
Közéleti Egyesület és a csíkszentdomokosi 
Kistalentum Egyesület által szervezett Kis 
Csíki Színészek című gyermekszínjátszó ta-
lálkozóra várják a fellépni vágyó csoportok 
jelentkezését 15-20 perces színdarabbal. A 
rendezvény ezúttal is két helyszínen, két 
különböző időpontban zajlik: Felcsík és a 
Gyimesek körzete Csíkszentdomokoson 
április 28-án, az alcsíki körzet helyszíne 
Kászonaltíz, június 2-án. A csapatok je-
lentkezését március 30-ig várják. A felcsíki 
körzetbe a Márton Áron Általános Is-
kola (Csíkszentdomokos, Alszeg 1646. 
szám) székhelyén, a 0266–336016-os te-
lefonszámon, illetve a gallida@gmail.com 
e-mail címen, az alcsíki körzetbe a Kazun 
Egyesületnél (Kászonaltíz 234. szám), a 
0266–333019-es és a 0722–543087-es 
telefonszámon, valamint a timamagdi@
yahoo.com e-mail címen jelentkezhetnek a 
színjátszó csapatok.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Színház
A Csíki Játékszín társulata holnap 19 

órától Csíkkarcfalván játssza Örkény István 
Tóték című tragikomédiáját. Az előadásra ér-
vényes a Székaszó-bérlet, ugyanakkor jegye-
ket is lehet váltani a helyszínen. Vasárnap 19 
órától a csíkszentdomokosi közönség láthatja 
Örkény István darabját, az előadásra érvényes 
a Kurkó Gyárfás-bérlet, de a helyszínen is le-
het jegyeket vásárolni. Az előadás rendezője: 
Victor Ioan Frunză.

 
Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében 
holnap 18 órától Molnár Attila, a kolozs-
vári képzőművészeti egyetem doktoran-
dus hal l gatója tart előadást Szatmári Pap 
Károly, a román királyi udvar fotográfusa 
címmel a csíkszeredai polgármesteri hiva-
tal gyűléstermében.

Öcsém-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hagymás-hegy ségbe 
szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Balánbánya – 
Öcsém-tető – Balánbánya. Indulás: vasár-
nap reggel 7 órakor személyautókkal a vas-
útállomás épülete előtti térről. Megjegyzés: a 
túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig 
lehet a 0744–483806-os telefonszámon.

Túrasíverseny
A székelyudvarhelyi Aquila Sport Klub és 

a Salvamont Harmont Hegyimentő Csapata 
túrasíversenyt szervez a Madarasi-Hargitán 
szombaton 11 órától. Jelentkezni 10 órától 
lehet a helyszínen a 21 Gr Turistaházban 
vagy előzetesen a karibu@sigmasoft.ro 
e-mail címen.

János vitéz Alcsíkon
Holnap Csíkszentimrén lép színpadra a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A 
társulat a töretlen sikernek örvendő János 
vitéz, avagy a hős gyönyörűséges utazása és 
csodálatos megérkezése című műsorát dél-
után 4 órától mutatja be.

szünetel az ügyfélfogadás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfele-
it, hogy a mai napon szünetel az ügyfélfoga-
dás a kasszáknál.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer-
mekneurológusa, dr. Pálmafy Beatrix április 
10–13. között vizsgálatra fogad gyermekeket 
a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabi-
litációs Központba. Érdeklődni és időpontot 
kérni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100, valamint a 
www.korai.ro honlapon.
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Fűszál-koncert Csíkszeredában

Az első születésnapját ünneplő Csíki Anyák Egyesü-
lete a Fűszál együttes koncertjével örvendezteti meg 
a csíki zenekedvelőket szombaton 18 órától a József 

Attila Általános Iskola dísztermében.
Az együttes zenéje főképp a fiatalokat célozza meg, de a 

megzenésített versek minden korosztály számára élményt 
nyújtanak. A repertoárban fellelhetők Ady Endre, József 
Attila, Szilágyi Domokos, Áprily Lajos, Weöres Sándor és a 
csíkszeredai Ferenczes István műveire írt dalok, valamint saját 
alkotások egyaránt. Érdeklődni a 0724–222588-as telefon-
számon lehet. A jegyek ára gyermekeknek 4, felnőttek 8 lej. A 
két éven aluli gyermekek számára, valamint egy családon belül 
a harmadik gyerektől ingyenes a belépés. A koncertet Csíksze-
reda Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja.

Előadás a magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

Földindulás

Kultúra, történelem, hagyomány, kí-
sérlet és színház... Összeegyeztethe-
tők? A feltett kérdésre a válasz egy 

produkció is lehet. A Figura Stúdió Színház 
társulata ünnepi műsor megtekintésére hív 
minden érdeklődőt. Hét év elteltével a bát-
ran hagyományosnak mondható Földindu-
lás című előadást idén is az ősfigurás Török 
Zoltán írta, a színház lehetőségeire szabva, 
és ez alkalommal Dézsi Szilárd állította szín-
padra. Melyik magyar ember nem gondolt 
arra, hogy ha az 1848-as forradalom végki-
fejletében győzünk, akkor most mi lenne? 
Ezt társítva Gál Sándor személyével – aki-
nek neve ma is tiszteletre méltó Székelyföld-
szerte –, egy történelmi kalandra hívják a 

kedves nézőt. A gyergyószentmiklósi Ipar-
testület Férfikarának közreműködésével 
létrejött előadás ma 18 órakor kezdődik a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
színháztermében. Karvezető: Molnár Kata-
lin. A belépés díjtalan. 

– És azt tudja, hogy a dohányzás megrövidíti... a cigarettáját?



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. március 15., csütörtök

1
4̊C

-2
2 C̊

-3
3 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

2/4 -3/2 1/3 -2/3

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire enyhe, helyenként napsütéses 
időre számíthatunk, azonban keleten, északke-
leten néhol gyenge eső is előfordulhat.   

Gyuszi sosem tudta, milyen év, hónap, 
nap van, hol él, de mindig is adott magára. 
Emlékszem, gyermekkoromban talpig pucc-
ban, sötétlila nadrágban, fekete zakóban, a 
fehér inghez és sötétbarna fejéhez remekül 
passzoló élénkvörös nyakkendőben szaladt a 
labda után, ha a Haladás valamelyik csatá-
ra célt tévesztett a sétatéri stadionban. Estén-
ként a sétatér öreg platánjai alatt is öltönyt 
viselt, amikor előadásonként három lejért 
léggitározva, ugrabugrálva fújta el mind-
annyiunk szórakoztatására a Csavard fel 
a szőnyeget. Más kérdés, hogy ugyanebben a 
szerkóban hordta Toldi Miklóst megszégye-
nítő könnyedséggel a rönkfát is a fafeldolgozó 
udvarán... Kötve hiszem, hogy a három leje-
ket összegyűjtögette a malacperselyben, tény 
viszont, hogy a fahordástól, labdaszedéstől, 
performanszoktól meg-megkopó gardróbot 

időnként felfrissítette: évenként új sötétlila 
nadrágban, új fekete zakóban, a fehér ing-
hez és sötétbarna fejéhez remekül passzoló új 
élénkvörös nyakkendőben jelent meg külön-
böző eseményeken.

Gyuszi, a város egyik legismertebb és 
legnépszerűbb figurája túlélte sorstársait: a 
szebbik nemnek folyamatosan hódoló, tagba-
szakadt, dadogós Győzőkét, vagy a kacatokat 
áruló „Dojmájámot”, akinél mindig épp két 
eladni való limlom akadt, sosem egy vagy 
három. Évekig nem láttam, egészen tegna-
pig. Tarkójáig érő homlokának fénye kissé 
megkopott a válságos években, de ugyanúgy 
volt öltözve, mint 1986-ban a Haladás–
Keresztúr-meccsen. Memóriája viszont az-
óta felfrissülhetett: kokárdát tűzött zakójára, 
úgy könyörgött, ne vigyem vissza, adjam neki 
a bevásárlókocsit...

Gyuszi és az ünnepi hangulat

  villanás n Jakab Árpád

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő
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skandipályázatiszelvény 2012.március15.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 28-ig kell beküldeni.

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

Kim Dzsong Il miatt nem talál párra 
egy brit bádogos

A néhai észak-koreai diktátor, Kim 
Dzsong Il miatt nem talál párra egy 
londoni bádogos: túlzottan hasonlít 

a decemberben elhunyt kommunista vezérre.
Il ugyan 69 éves volt, brit születésű ha-

sonmása, William Cheong meg csupán 43 
esztendős, mégis – elmondása szerint – min-
den nő az észak-koreai zsarnokot látja benne, 
és inkább nem kér belőle. Cheong abban re-
ménykedett, hogy Kim Dzsong Il halála után 
javulnak esélyei, ám egyelőre semmi változás.     
Balszerencséjére magasságra is hajszálra azo-
nos a diktátorral: 160 centis. Barátai szerint 
igen kedves ember, takaros háza van, de kény-
telen magányosan élni benne.

A hasonlóságnak akadt azért előnye is: 
szereplési lehetőséget kapott egyebek közt 
egy dán reklámfilmben – adta hírül a The 
Daily Telegraph című brit lap.

Észak-Korea ugyanakkor nem szerződ-
tette – eddig. Ha viszont felmerül egy film-
eposz elkészítése a szeretett vezér életútjáról, a 
londoni bádogos jó eséllyel indulhat a koreai 
castingon.

fotóalbum

A fotót Bányász Emerencia, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette.
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1) Skótné kérdezi a férjétől: 
– John, mit tervezünk a nyárra?
– Arra gondoltam, kedvesem, 

hogy fölkeressük Londont, aztán 
Párizst, Münchent...

– Autón? 
– A fenét,... (poén a rejtvényben)!

2) A stewardess kérdezi az utastól:
– Parancsol vacsorát? 
– Miből lehet választani? 
– ... (poén a rejtvényben)!


