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nyomdában murányi 
legújabb kötete

Támad a székely 
szamuráj

Zordok, a székely szamuráj 
címmel március 14-én ke-

rült nyomdába Murányi Sándor 
Olivér székelyudvarhelyi író, 
néptáncos és karatemester pró-
zakötete, amelyet a budapesti 
Kalligramm Kiadó gondoz. Az 
író öt évig dolgozott legújabb, 
240 oldalas könyvén, amelyet 
az április 18-án kezdődő nem-
zetközi könyvfesztiválon Mé-
száros Sándor, a kiadó 
főszerkesztője mutat be. 
Murányi Sándorral a 
könyv születéséről, tartalmáról 
beszélgettünk.

ritka jelenség: hármas 
ikrek szÜlettek 

Három babát 
hozott a gólya

Hármas ikreknek adott életet 
a napokban egy csíkszere-

dai édesanya a megyei sürgősségi 
kórház szülészetén. A jelenség 
nagyon ritka, a szóban forgó eset-
ben nagy befolyással bírhatott az, 
hogy az édesanya családjá-
ban gyakoriak az ikerpár-
ok. Székelyudvarhelyen 
utoljára több mint tíz éve szület-
tek hármas ikrek.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Igazodj el, ha tudsz
Az Adótörvénykönyv az elmúlt 

évek során valóságos metamorfózison 
ment át: több mint negyven különbö-
ző jogszabállyal módosították és egé-
szítették ki – egy kis túlzással 
azt is állíthatnánk, hogy át-
írták. Pedig egy törvényköny-
vet rendszerint úgy és azért alkotnak 
meg, hogy az hosszú életű legyen.
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      hecser zoltán



Hármas ikreknek adott életet 
a napokban egy csíkszeredai 
édesanya a megyei sürgősségi 
kórház szülészetén. A jelenség 
nagyon ritka, a szóban forgó 
esetben nagy befolyással az 
bírhatott, hogy az édesanya 
családjában gyakoriak az iker-
párok. Székelyudvarhelyen 
utoljára több mint tíz éve szü-
lettek hármas ikrek.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Két kislánynak és egy kisfi-
únak adott életet egy csík-
szeredai asszony a Csík-

szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház szülészetén a napokban. Az 
újszülöttek egészségesek, még egy 
hétig, tíz napig tartják bent őket, 
amíg a kislányok fel nem tornáz-
zák magukat két kilogramm fölé, 
fiútestvérük súlycsoportjába.

A jelenség nagyon ritka, tud-
tuk meg dr. Polgár Mihálytól, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház szülészet-nőgyógyászati 
osztályának vezetőjétől. A főor-
vos elmondása szerint 1978 óta, 
amióta a megyeszékhelyen telje-
sít szolgálatot, ez volt a negyedik 
esete. – A hármas ikrek gyakori-
sága nyolcvanöt a harmadik hat-
ványon, vagyis három-négyezer 
szülésből egy ilyen eset van – 
tudtuk meg az osztályvezetőtől. 
A főorvos elmondása szerint a 
mesterséges megtermékenyítés-
kor gyakoribbak az ikerterhes-
ségek, de különösen a hármas 
terhesség előfordulása, ebben az 
esetben viszont spontán fogan-
tatásról volt szó. – Befolyásoló 
tényező lehet, hogy az édesanya 

mindkét szülőjének családjában 
volt példa ikerszülésre – jegyez-
te meg a főorvos.

A Székelyudvarhelyi Megyei 
Jogú Városi Kórház újszülött osz-
tályának főnővére, Benedek Réka 
is hasonló adatokról számolt be 
lapunknak: több mint tíz éve nem 
volt példa hármas ikrek születésé-
re. – Évente tíz-tizenkét pár kettős 
iker jön világra kórházunkban, de 
hármas ikrek nem születtek több 
mint tíz éve. Akkor két-három 
eset is volt, azóta nem fordult elő 
– tudtuk meg az újszülött osztály 
főnővérétől.

– Hála istennek épek és egész-
ségesek – újságolta az újszülöttek 
édesanyja, Fazakas Éva. A csík-
szeredai hölgy boldogan mesélte, 
hogy március 5-én, délelőtt tíz óra 

öt perckor született az első kislány, 
Betti, 1700 grammal és 45 cen-
timéterrel, Kitty tíz óra után hat 
perccel jött világra, 1750 gramm 
volt a súlya, hosszúsága pedig 46 
cm, míg tíz óra hét perckor a 2550 
grammos, 47 centi hosszú Ádám 
is világra jött.

– Mindkét szülőm részéről 
volt iker a családunkban: édes-
anyám és a testvére is egy ikerpár, 
édesapámnak is iker húgai voltak 
– tudtuk meg az újszülöttek édes-
anyjától, aki hangsúlyozta, abban, 
hogy az ikreik egészségesen jöttek 
a világra, nagy szerepe van dr. Pol-
gár Mihálynak. – Nagyon sokat 
köszönhetünk a főorvos úrnak, 
aki a terhesség egész folyamata 
alatt maximálisan mellettünk állt 
– mondta az édesanya.

Sport- és vendégszerető em-
bernek vallja magát Gyerkó 
Levente nagygalambfalvi pol-
gármester, bár mint mondja, a 
község lakói általában ilyenek. 
Az elmúlt nyolc évben többször 
érezte, elege lett a település ve-
zetéséből, de mivel bármilyen 
apró megvalósításnak örülni 
tud, ezek feledtetni tudják vele 
a polgármesteri tisztség betöl-
tésével járó sok gondot, fárad-
ságot és bosszúságot.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Rendezni az adósságokat – 
Galambfalván ez jelenti a 
prioritást, a tavalyi év be-

ruházásainak költségeit szeretné 
fedezni az önkormányzat, amint 
lehet.

Gyerkó Levente polgármes-
ter elmondta, várják a tavaszt, 
két uniós pályázatuk munká-
latait kellene megkezdeni. Az 
egyik 18 kilométer mezei út 
modernizálására nyújt lehetősé-
get, másfél millió euró értékben, 
a másik a turisztikai központ 
építési munkálatainak a meg-
kezdése. A község központjába 
tervezett beruházás közbeszer-
zési eljárása már megtörtént, 
csak a jó időre várnak. Van egy 
harmadik, 200 ezer lejes értékű 
beruházás is: a községhez tarto-
zó Kisgalambfalván tavaly októ-
berben kezdték meg egy ravata-
lozó építését, hamarosan ezt is 
folytatják.

– Már „kijöttünk vele a 
földből”, megvan a folytatáshoz 
szükséges pénz, ha a fennvaló 
is úgy akarja, a nyár elejére el-
készül – tájékoztatott a polgár-
mester. Elmondta még, hogy 
öt éve épül a település csator-
narendszere, 3 millió lejt már 
kaptak erre, befejezéséhez még 
kellene 150 ezer lej. Gyerkó 
reméli, hogy a közeljövőben a 

kormány folyósítja a hiányzó 
összeget.

Az idei tervek között sze-
repel még egy tájház létesítése, 
e célból az önkormányzat egy 
1822-ben épült ház megvételét 
tervezi, erre is megvan a szüksé-
ges pénzösszeg.

Örülni minden apróságnak
Gyerkó Leventét sport- és 

vendégszerető emberként isme-
rik, bár mint mondja, a galamb-
falviak általában ilyenek.

– A sportot inkább nézőként 
kedvelem, a fölös kilók nem ad-
nak túl sok mozgásteret – mo-
solyog a polgármester.

Tény, hogy Galambfalván ta-
láljuk a megye egyik legkorsze-
rűbb labdarúgópályáját, amit ta-
valy novemberben adták át. Fel-
ajánlotta használatát a szentegy-
házi Vasas női csapatának, akik 
éltek is a lehetőséggel, a tavaszi 
idény összes hazai mérkőzését 
itt játsszák. Sőt az is elképzelhe-
tő, hogy a harmadosztályba való 
feljutásért rendezett, osztályozó 
mérkőzésnek Galambfalva le-
gyen a gazdája, amennyiben a 
megyei labdarúgó-szövetségnél 
is rábólintanak az ötletre.

A közelgő választások kap-
csán a polgármester elárulta, 
megpróbálkozik egy újabb man-
dátummal, annak ellenére, hogy 
az elmúlt nyolc évben többször 
is elvetette a munka folytatásá-
nak gondolatát. 

– Sokszor éreztem, hogy 
elegem lett. Viszont bármilyen 
apró megvalósításnak örülni 
tudok, ebből fel tudok töltődni, 
erőt tudok meríteni a folytatás-
hoz, így hát megpróbálkozom 
még egy mandátummal – véle-
kedik Gyerkó Levente, hozzá-
fűzve, hogy 1300-1400 választó 
polgár van a háta mögött, ők 
majd eldöntik, hogy egyetérte-
nek-e ezzel a szándékkal.

társadalom
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Három babát hozott a gólya
GALAmbfALvi SikeRéLmények

Voltak nehéz pillanatok

Betti, Kitty és Ádám. Egy-egy perc eltéréssel jöttek világra  fotó: Balázs árpád

A modern tömegkommuni-
kációs eszközök, elsősorban 
a rádió, a film és a televízió 
technikai lehetőséget talál-
tak arra, hogy a közvetlen 
kommunikációt elevenen és 
életszerűen továbbítsák nagy 
távolságokra. 

Így a mindennapi kommuni-
káció leglényegesebb közlési csa-
tornái léphetnek működésbe tö-
megkommunikációs műsorban, 
a rádióban a hang és a beszéd, a 
televízióban pedig ezen kívül a 
nem verbális közlési módok egész 
rendszere. A modern tömeg-
kommunikáció tehát igen hűen 
utánozza a közvetlen kommuni-
kációt, azonban, mint közvetett 
kommunikáció, jellegzetesen 
egyirányú. A televíziónéző így 
lényegében passzív kommuniká-
ciós befogadó. A fejlett országok-
ban a gyermekek rengeteget néz-
nek televíziót. Egyes kutatások 

szerint a tévénézéssel eltöltött 
idő meghaladhatja akár az iskolá-
ban töltött időt is. A televíziózás 
nemcsak hogy kiszorítja a többi 
erőfeszítést, energiát megköve-
telő aktivitást (rontva ezzel az 
egyén fizikai kondícióját és előse-
gítve az elhízást), hanem előny-
telenebb táplálkozási szokások 
kialakulásához vezet, fokozhatja 
az agresszív viselkedést. Ismeretes 
tény, hogy izgalmas filmek vagy 
érdekes sportesemények nézése 
közben több édességet fogyasz-
tanak, nassolnak és üdítőznek a 
gyermekek. A televízió, a videó 
és a számítógép értelmes haszná-
lata óriási lehetőséget nyújt gyer-
meknek, felnőttnek egyaránt a 
világ megismerésében, ismerete-
inek legkülönbözőbb irányú bő-
vítésére, az általános műveltségi 
szint emelésére, és az igényes szó-
rakozásra. De a válogatás nélküli, 
igénytelen és mértéktelen televí-
ziózás komoly testi és lelki káro-

sodás veszélyét rejti magában.
Csábító rossz példák, hamis 

ideálok, mint az alkoholizmus, 
felelőtlen és szabados szexuali-
tás, agresszivitás, bűnözés, gyak-
ran előfordulnak. Az átlagos 
amerikai gyermeknek 11 ezer 
órányi iskolai oktatásban van ré-
sze. Ezzel szemben mintegy 15 
ezer órát tölt el a tévé előtt, mire 
elvégzi a középiskolát. Ezen idő 
alatt 18 ezer gyilkosság és szám-
talan  részletes rablás, gyújtoga-
tás, bombázás, csempészés, kín-
zás jeleneteit látta. Ami igen ér-
dekes, hogy a rajzfilmek jelentős 
része is az agresszivitást helyezi 
előnybe, így a gyermekek óvo-
dáskortól ki vannak téve ennek 
a megismerési folyamatnak. 

 (folytatjuk)

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)
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A csíkszeredai MIX KFT. versenyvizsgát hirdet a következő 
csíkszeredai állások betöltésére:

VILLAMOSMÉRNÖK – KARBANTARTÁS 
KOORDINÁTOR

ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK – KARBANTARTÁS 
KOORDINÁTOR

A következő feltételeknek megfelelő jelöltek jelentkezését várjuk:
– szakirányú egyetemi diploma akkreditált romániai egyetemről;
– minimum 10 év szakirányú tapasztalat az elmúlt 20 évben;
– a román és magyar nyelv tökéletes ismerete;
– Microsoft Excel és Word haladó szintű ismerete;
– büntetlen előélet;
– B kategóriájú gépkocsivezetői jogosítvány.
Előnyt jelent:
– csíkszeredai lakhely;
– főgépész vagy karbantartás-vezetői tapasztalat;
– tervezői tapasztalat.

Minden jelentkezést bizalmasan kezelünk. 
Bővebb információ és jelentkezés a cég székhelyén: 

Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 17. szám, első emelet, tel/fax: 
0266–310 100 vagy office@mixsrl.ro



hargitanépe 2012. március 16., péntek | 3. oldal 

Körkép
társadalom

Ünnep székelyudvarhelyen

„Nehéz időben is jó magyarnak lenni!”
Több ezer ember gyűlt össze 
március 15-én a Márton Áron 
téren, hogy emlékezzen, ünne-
peljen, tisztelegjen. A nap is 
ránk mosolygott, előcsalogatva 
a diákokat, fiatalokat, akik rég 
nem látott számban jöttek el a 
polgármesteri hivatal által szer-
vezett, városközponti ünnep-
ségre. Legkevesebb hetven éve 
nem állt ennyi magyar, avagy 
kettős állampolgár a Patkóban.  

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

Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc 164. évfor-
dulójára szervezett emlé-

kező ünnepség hagyományosan 
délben, a lovas huszárok bevonu-
lásával vette kezdetét, akik a köz-
pontot megkerülve a Patkó bal 
felső sarkában foglalták el helyü-
ket. Felcsendült a himnusz, majd 
a jelenlévők, a polgármester, vala-
mint politikai pártok, civil szer-
vezetek, vállalkozások képviselői 
és magánszemélyek – miközben 
az udvarhelyszéki fúvószenekar 
alkalomhoz illő dalokat játszott 
– elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit a cserkészek, darabontok 
által őrzött Vasszékely-szobor ta-
lapzatánál. A hosszas koszorúzási 
momentumot követően Bunta 
Levente polgármester kitűzte a 
székely zászlót a színpadra, majd 
történelmi egyházaink képvise-
lőinek imája hangzott el. Kedei 
Mózes unitárius lelkész példákkal 
tűzdelt beszédével emlékeztetett, 
és buzdított is. 

– Akkor megvalósult az unió 
a magyar lelkekben. Bebizonyo-
sodott egy kis nemzet is csodákat 
tud tenni, ha fiai összefognak, 
együtt harcolnak. Hol tartunk 
ma? Elértük-e azt, amit akar-
tunk? Hol tartunk önrendelkezé-
sünk visszaszerzésében? A választ 
mindannyian tudjátok – mondta 
Kedei, majd gondolatait Márton 
Áron püspök szájába adta. 

– Ha fellépne ide a színpadra, 
azt mondaná, fogjatok össze, és 
követeljétek azt, ami titeket meg-
illet – üzenete Kedei. 

Bunta Levente polgármester 
ünnepi beszédét azzal indítot-
ta: örvend, hogy az SZNT, az 
RMDSZ és az MPP képviselői 
is jelen vannak, illetve a lakók is 
szép számban jelentek meg, va-

gyis együtt ünnepelt a város. 
– Ünnepeljük a bátor cseleke-

deteket, és emlékezzünk azokra, 
akik életüket adták. A magyar 
szívek ma egyformán dobbannak. 
Szembenézünk a múlttal, mérle-
get vonunk, hogy mit tettünk an-
nak érdekében, hogy legyen mit 
a következő nemzedéknek átad-
junk, majd megtervezzük a jövőt 
– mondta a polgármester, majd 
azzal folytatta, hogy bár az éppen 
hatalmon levők mindig próbálták 
március tizenötödike értelmét 
átírni, a nap gyümölcse beérett, a 
pontokból sok teljesült már. 

– Nem mondunk le álma-
inkról, beteljesülnek, ahogyan 
autonómia-törekvéseink is telje-
sülni fognak. Legyünk büszkék 
elődeinkre, és arra a helyre, ahol 

születtünk, mert ez az a hely, ahol 
vágyaink beteljesülhetnek. Vállat 
vállhoz vetve – csak így sikerülhet 
– közölte a polgármester. 

A rendezvény meghívott-
jaként dr. Fodor Pál, a Magyar 
Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézetének 
igazgató-helyettese arról beszélt, 
hogy 1990 őszén augusztus 20. és 
március 15. versengett a nemzeti 
ünnep címért. 

– Előbbi győzött, hisz Szent 
Istvánhoz hasonló teljesítményt 
azóta senki nem tudott felmutat-
ni. Az én kötődéseim március 15-
höz viszont erősebbek, hisz egy 
csodálatos tisztaságú, törvényes 
forradalom volt. Az április törvé-
nyek sok tekintetben Európa előtt 
jártak, illetve egy másik érvem, 

hogy belső-külső uniót hozott 
létre, igazi nemzetet teremtettek 
akkor, létrehozva Magyarország 
és Erdélyi unióját – sorolta dr. Fo-
dor Pál, hozzátéve: amikor kitört 
a forradalom, háromszáz éve nem 
volt önálló magyar állam. 

– Ez az ország nem tartozik 
senkinek, csak magának – üzente 
dr. Fodor Jókait hívva segítségül, 
majd azt kérte: szellemileg, morá-
lisan, tartásban próbáljunk felnő-
ni 48-hoz. 

Az ünnepség következő pilla-
nataként dr. Bőhm Dávid csíksze-
redai konzul Orbán Viktor üze-
netét tolmácsolta. A magyar mi-
niszterelnök azt közölte, az ünnep 
tükröt is állít: Hűek vagyunk-e 
örökségünkhöz? Azt is tudatta, 
hogy egy év alatt százötvenezer 
magyarral gyarapodtak, és további 
százezren vehetik hamarosan kéz-
be magyar állampolgárságot adó 
okmányukat. 

– A nemzetért cselekedni 
mindig is a bátrak erénye volt. Így 
volt ez régen, és ma sincs másként. 
Mondjuk ki együtt: Nehéz időben 
is jó magyarnak lenni! – üzente 
Orbán Viktor, majd dr. Egyed 
Ákos történész, akadémikus be-
szédében azt emelte ki, hogy a 
nemzet képes volt a háromszáz 
éves elnyomásból újjászületni. 

– Március 15-nek gyönyörű a 
története. Amíg nem feledkezünk 
meg róla, addig a magyar nemzet 
élni fog – hívta fel mindenki fi-
gyelmét dr. Egyed Ákos. 

A városközponti ünnepség 
kulturális műsorral zárult. 

Bunta Levente: Autonómia-törekvéseink is be fognak teljesülni fotó: ifj. haáz sándor

A 2003 decemberében megjelent és hatályba lépett Adótör-
vénykönyv, a 2003/571-es törvény az elmúlt több mint nyolc 
esztendő során valóságos metamorfózison ment át: több mint 
negyven különböző jogszabállyal módosították és egészítették 
ki – egy kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy átírták. Ez már 
csak azért is furcsa, mert egy törvénykönyvet rendszerint úgy és 
azért alkotnak meg, hogy az hosszú életű legyen. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy az adott területen – ez esetben a gazdasági, 
pénzügyi tevékenységben – bekövetkezett változásokkal ne tart-
sanak lépést. Ám ami ezzel a törvénykönyvvel történt, az igazi 
rekordnak számít, nemzetközi viszonylatban is. Nemegyszer 
azzal indokolták meg a módosításokat és a kiigazításokat, hogy 
bizonyos eljárások ésszerűbbé, egyszerűbbé tétele a cél. Sajnos, 
ez rendszerint nem sikerült. A törvény eleve homályos, pontat-
lan, félreérthető megfogalmazásokat tartalmazott, holott egy 
ilyen jogszabály esetében elemi követelmény a szabatosság, az 
egyértelmű fogalmazás. Tegnapi lapszámunkban már írtunk 
arról, hogy a mezőgazdasági jövedelmek megadózása tekinte-
tében továbbra is fellelhetők ellentmondásos előírások, s ennek 
okán ki így, ki úgy értelmezi azokat, sokszor adott érdekek és 
szempontok alapján. Nem egyedi esetről van szó. A jövedéki 
adó rendszere tekintetében is kifogások fogalmazódtak meg: 
a pálinkafőzdék tulajdonosai állítják, hogy hátrányosan és 
méltánytalanul érinti őket. Felvetésüket indokoltnak tartja 
egyébként Antal István RMDSZ-es parlamenti képviselő is, 
aki ígérete szerint megpróbálja kieszközölni a vonatkozó jog-
szabályozási előírások módosítását. De addig is a vitatott és 
kifogásolt előírások érvényben maradnak!

Az Adótörvénykönyvet legutóbb módosító és kiegészítő 
2010/125-ös sürgősségi kormányrendelettel a társadalombizto-
sítási hozzájárulások vonatkozásában bevezettek két új fejezetet 
(29621–29632-es szakaszok). Ezek azokra a társadalombizto-
sítási kötelező hozzájárulásokra vonatkoznak, amelyeket ma-
gánszemélyek független tevékenységből, mezőgazdasági tevé-
kenységből realizálnak, illetve azon személyek által fizetendők, 
akik másabb jövedelmeket jelentenek, valamint azon személyek 
által fizetendő hozzájárulások, akik nem realizálnak jövedel-
met. Ezek az előírások július 1-jétől lépnek hatályba, de alkal-
mazásuk kapcsán máris kirobbant egy kisebb botrány. A hozzá-
járulási rendszer egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele érdekében a 
szóban forgó jövedelmek esetében az ügykezelő az adóhatóság 
lesz, ez azt jelenti, hogy a beszedés rá hárul. Csakhogy túllőttek 
a célon, ugyanis az Adótörvénykönyv ilyen módosítása révén 
belegázoltak a nyugdíjtörvénybe, valamint az egyes szabadfog-
lalkozások űzésére vonatkozó sajátos törvényekbe is. Utóbbiak 
között említhetjük meg az ügyvédi szakma megszervezésére és 
űzésére vonatkozó 1995/51-es törvényt. Mi is történt? A már 

említett sürgősségi kormányrendelet értelmében a független te-
vékenységekből származó jövedelmek is a társadalombiztosítási 
hozzájárulásfizetési kötelezettségek körébe kerültek. Ezek szerint 
az ügyvédek is. Igen ám, de a már említett 1995/1-es törvény ér-
telmében az ügyvédeknek saját társadalombiztosítási rendsze-
rük van. Továbbá a 2000/221-es sürgősségi kormányrendelet 
értelmében az ügyvédek nyugdíj- és más társadalombiztosítási 
jogosultsága a saját és autonóm rendszer révén érvényesül, az 
ügykezelő pedig a Romániai Ügyvédek Társadalombiztosítá-
si Pénztára. Az igaz, hogy az ügyvédek saját elhatározásuk 
alapján szerződést köthetnek a köznyugdíj-rendszert ügyke-
zelő nyugdíjpénztárral is, de erre őket kötelezni nem lehet. 
Ugyanakkor a független tevékenységből származó jövedelmek 
esetében (ebbe a kategóriába tartoznak többek között az enge-
délyezett magánszemélyek, az egyéni vállalkozások, a családi 
vállalkozások stb.) a hatályos nyugdíjtörvény értelmében az 
érintett személyeknek szerződést kell kötniük a nyugdíjpénz-
tárakkal, és annak alapján befizetni a társadalombiztosítási 
hozzájárulást, s hasonlóképpen kell eljárni az egészségbizto-
sítási hozzájárulás tekintetében is. A társadalombiztosítási 
hozzájárulás vonatkozásában amúgy létezik egy munkaügyi 
miniszteri rendelet is. Akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy 
akinek már van szerződése a nyugdíjpénztárral, és oda fizeti 
be a szóban forgó hozzájárulást, annak miként kell eljárnia 
majd július 1-jétől? Erre senki nem tud választ adni. Egy do-
log biztos, nehéz eligazodni ez esetben is a jogszabályok sűrű-
jében. Ami pedig az indokolt „helyreigazítást” illeti, azt nem 
tudni, hogy arra egyáltalán sor kerülhet-e.

Igazodj el, ha tudsz
    NézőpoNt n Hecser Zoltán



Zordok, a székely szamuráj 
címmel március 14-én került 
nyomdába Murányi Sándor Oli-
vér székelyudvarhelyi író, nép-
táncos és karatemester pró-
zakötete, amelyet a budapesti 
Kalligramm Kiadó gondoz. Az 
író öt évig dolgozott legújabb, 
240 oldalas könyvén, ame-
lyet az április 18-án kezdődő, 
nemzetközi könyvfesztiválon 
Mészáros Sándor, a kiadó fő-
szerkesztője mutat be. Murányi 
Sándorral a könyv születéséről, 
tartalmáról beszélgettünk.

– Mesélne a kötet előkészülete-
iről?

– Öt évig írtam, nagyon so-
kat csiszolgattuk. Ez a harmadik 
könyvem, egyben az első terje-
delmesebb prózám. Az író so-
sem érzi késznek a munkáját, de 
a könyv megjelenési ideje lezárja 
azt. Igyekeztem megfelelni a szá-
momra fontos követelménynek, 
hogy izgalmas maradjak. Az ol-
vasónak írtam, nem magamnak. 
Fontos, hogy a szöveg ne váljon 
unalmassá, kellett tartanom vé-
gig egy olyan feszültséget, amitől 
átütő marad a munka, különben 
az olvasó becsukja a könyvet az éj-
jeli lámpa mellett. Örülök, hogy 
ez az első olyan könyvem, amely-
lyel sikerült kilépnem Erdélyből. 
Igyekeztem megszólítani vele a 
magyarországi magyarokat is. 
Hálával tartozom mind a kiadó, 
mind azok felé, akik az írói pályán 
elindítottak.

– Hogyan gondolja, sikerült iz-
galmasat írnia?

– Ezt döntse majd el az olvasó, 
a kritika, illetve a szakma. Én úgy 
vizsgálom meg más írók műveit, 
hogy elolvasom az első mondatot, 
utána a legutolsót majd a közepét. 
A hármas vizsgálat sokat elárul az 
adott prózáról.

– Zordok, a székely szamuráj 
a könyv címe. Érdekes és szokatlan 
egyben. Ön karatézik is, van va-
lami köze a címnek és a karatének 
egymáshoz?

– Egy saját nevet alkottam, 
a kiadó tette mellé kötelezően a 

székely szamurájt, különben nem 
tudná senki, hogy az főnév-e, 
vagy melléknév. Azt mondták: 
Tolsztoj írhat annyit, hogy Anna 
Karenina, de Murányi még nem. 
Zordok, a székely szamuráj tulaj-
donképpen egy kicsit önéletrajzi 
mű. Négy karakterből gyúrtam 
össze a főhőst, amelyből alig egy 
vagyok én. Minden könyvemben 
szeretnék új műfajt alapítani: az 
első kötetem a harcesszé alcímet 
viseli, a másodikban megszületett 
a pornópredikátzió, ebben pedig 
a kéjpróza. Nem a hagyományőr-
zők közé tartozom, hanem az újí-
tók, a feszegetők közé. A kötetben 
amúgy egyszer sincs leírva a sza-
muráj szó. Az oldalakon megjele-
nik a harcos, a karate: sok harcos 
részben lesz élménye az olvasónak, 
amennyiben fellapozza azt. A cím-
ben benne van a székely, hiszen 
én is idevaló vagyok, tudatosan 
maradtam itt. Azért ülök szülővá-
rosomban, mivel itt kapom a leg-

több ihletet. A Budvár, a Hargita 
is megjelenik a kötetben. Kicsit 
túlléptem az ábeles, megmaradós 
művészeti hangnemen, újító mó-
don, próbáltam a témát tálalni. A 
szerkezetről elmondanám, hogy 
szintén újító módon nem a klasz-
szikus értelemben vett fejezetek-
re tagoltam, hanem úgynevezett 
formagyakorlatokra. A karatében 
is formagyakorlatokat végzünk, 
gondoltam, ez a kifejezés jobban 
felkelti majd az olvasó figyelmét. 
Minden formagyakorlat alatt van 
egy zárójel, amely elmagyarázza, 
miről lesz szó az illető részben.

– Mit kell tudni a múzsáról?

– Hát abból jó sok volt. Meg-
ihletett az erdő, a harc, az álla-
tok, de sok minden megjelenik 
a könyvben, ami szép Székelyföl-
dön. Itt még akkor is jó élni, ha 
egy művész nem részesül különö-
sebb megbecsülésben. A kötetben 

sok női szereplő van. A főhős 
több szerelmet él át a könyvben, 
viszont nincs egy fő szerelmi szál. 
A nők csupán állomások az életé-
ben.

– Milyen a kötet szerkezete és 
hangvétele?

– 240 oldalas. Nem szeretem 
a hosszú irományokat. Polgár-
pukkasztó módon belekevertem 
a filozófiát, feszegetem a női test 
alatt az élet és a halál nagy kér-
déseit – ahogy minden alkotó 
is teszi. Igyekeztem egy nem túl 
terjedelmes művet írni, mivel vé-
gig a facebookos olvasóra gondol-
tam. Van egy Facebook-fejezet is 
a könyvben. A kötet mérete kicsi, 
jól elfér zsebben, lehet olvasni 
buszon, sorban állás közben. Az 
volt a kihívás, tudok-e írni olyan 
könyvet, amit facebookozás köz-
ben bárki kinyit. Megváltozott a 
világ: kérdés, meg tudok-e marad-

ni olyan szerzőnek, amely képes 
megszólítani a mai társadalmat. 

– Milyen ez a kötet a korábbi-
akhoz viszonyítva?

– Második kötetem, a Fel-
nyomták szentnek című, egy 
kettéosztott könyv volt. Ha-
gyományos novellák az első 
részben, a másodikban pedig a 
pornópredikátziók. Külön volt a 
komoly rész a polgárpukkasztó-
tól. A Zordok, a székely szamuráj-
ban ez a két rész egyesítve van egy 
terjedelmesebb prózában. Van 
benne komolyság, de polgárpuk-
kasztás is. Úgy érzem, jól sikerült, 
de ezt majd elmondja a kritika.

– Mikor lesz a bemutató?

– Mészáros Sándor, a 
Kalligramm Kiadó főszerkesztője 
április 12-én mutatja be a köny-
vet Gyergyóújfaluban, a Farkas 
Welmman Endre által szervezett 
összművészeti diákfesztiválon. 
Ezt egy székelyföldi bemutató-
körút követi, többek közt Csík-
szereda és Sepsiszentgyörgy állo-
másokkal. Székelyudvarhelyen, 
Kolozsváron és Nagyváradon ősz-
szel mutatjuk be a kötetet, azelőtt 
a berlini magyarok meghívására a 
német fővárosban is megismerhe-
tik Zordokot.

– Mire buzdítja az olvasóit?

– Székelyföldön is felpörgött 
az élet, rohannak az emberek. Az 
olvasó többnyire számolóvá vált. 
Huszonnégy óra alatt többet szá-
molnak, mint amennyit olvasnak. 
Az újság olvasóit is biztatom az 
olvasásra (nem feltétlenül az én 
könyvemére), figyeljenek a szép-
irodalomra, a kortárs szerzőkre. 
Székelyföldön egészséges rajzás 
van, minden kisvárosban élnek 
jó írók és költők. Nem szabad el-
feledni, hogy annak idején Bem 
apó jól tudta: mellette Petőfi Sán-
dornak kell lovagolnia. Költő és 
író nélkül a nemzet halott. Bem 
apó is élre tette a költőt. Mi írók 
most kicsit hátul kullogunk, de 
azt szeretném, ha megmaradna a 
jó viszonyunk az olvasóval.

 Antalfi József

NyOMdábAN MuráNyi SáNdOr Olivér író legújAbb Kötete

Támad a székely szamuráj

4. oldal |  2012. március 16., péntek

> Ismét jön az élményvonat. A tava-
lyi évhez hasonlóan a Küküllő Szálloda és a 
MÁV Nosztalgia közös szervezésében április 
6-án, nagypénteken ismét vonatszerelvény 
érkezik Budapestről Székelyudvarhelyre. A 
vonat azon a Segesvár–Székelyudvarhely 
közötti pályaszakaszon érkezik város-
unkba, amelyen egykoron a székely gő-
zös közlekedett – adta hírül a Príma Rá-
dió. Az esemény nem titkolt szándéka az 
udvarhelyszéki régió teljes értékű turiszti-
kai célponttá alakítása. Az utazás mellett 
ugyanis komplex programkínálattal is vár-
ják az idelátogatókat. Az élményvonatot 
azok is igénybe vehetik, akik az ünnepre 

haza szeretnének utazni, vagy esetleg vissza-
térnének Budapestre, hiszen külön, csak az 
utazásra szóló jegy is váltható. A szerelvény 
a MÁV Nyugati pályaudvarról indul április 
6-án, reggel háromnegyed 7-kor és este 7 óra 
körül érkezik meg Székelyudvarhelyre. Mint 
ismert, tavaly először érkezett élményvonat 
Budapestről városunkba. A nagypéntek 
este Székelyudvarhelyre begördülő sze-
relvényt a szombatfalvi kicsi állomáson 
fogadták többek között a város elöljárói, 
a lakosság, valamint egy rezesbanda, az ér-
kezés után pedig sor került az élményvonat 
Hargita névre keresztelt kocsijának névadó 
ünnepségére is.

> Tavaszi lendülettel készült a 
Sulisokk. Már elérhető Székelyudvarhely 
középiskoláiban a Sulisokk diákmaga-
zin legújabb lapszáma. Az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum (UFF) és a Magyar Ifjú-
sági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) 
időszakos ingyenes kiadványt kínál di-
ákoknak diákoktól. A Sulisokk sajátos-
sága, hogy tartalmáért a diákok, formá-
jáért pedig a fent említett szervezetek 
felelnek.  Heti rendszerességgel egyez-
tetnek a diákszerkesztők, majd szakmai 
irányítás mellett áll össze a kiadvány. A 
legfrissebb lapszám a végzős középis-
kolások próbaérettségijét, nyári tanév-

zárását tárgyalja, továbbá kiemelt fon-
tosságot kapott a dohányzásmegelőzés, 
bemutatva az ifjúsági szervezet nemrég 
elvégzett felmérésnek eredményeit. Ter-
mészetesen könnyedebb témák is teret 
kaptak, olvashatók film- és zeneélmé-
nyek, a legújabb tavaszi divattippek, 
hamarosan startoló UFF-programok. 
A diákmagazin ingyenesen elérhető 
Székelyudvarhely középiskoláiban, il-
letve az UFF-irodában, a Kossuth La-
jos utca 20. szám alatt, megjelenését a 
Bethlen Gábor Alap támogatta. Újdon-
ság, hogy ezentúl digitális formában is 
olvasható a www.uff.ro honlapon.hí
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Interjú

Murányi Sándor Olivér író. Kéjprózában ötvözött polgárpukkasztás a facebookozó társadalom részére fotó: balázs attila



Az 1848-as forradalom idején 
szolgálatot teljesítő udvarhely-
széki honvédok emléke előtt 
kíván tisztelegni az a kiállítás, 
amely tegnap délelőtt nyílt a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeumban. Lépésről-lépésre 
haladva kell tudatosítani az em-
berekben a székely honvédok 
áldozatosságát – vallja  Miklós 
Zoltán igazgató.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából, tegnap délelőtt a 
székelyudvarhelyi Haáz 

Rezső Múzeumban Udvarhely-
székiek a szabadságharcban cím-
mel nyílt kiállítás. Miklós Zoltán, 
a múzeum igazgatója beszédében 
elmondta, lépésről-lépésre kell 
tudatosítani az utókorban az 
1848–49-es forradalomban és 
szabadságharcban szolgálatot tel-
jesítő udvarhelyszéki veteránok 
szerepét, a múzeum pedig ezzel 
a kiállítással egy kis mozzanatát 
vállalta magára. 

A tárlat megnyitására felkért 
Zepeczaner Jenő történész beszé-
dében elmondta, fontos tudni, 
hogy az udvarhelyszékiek igen-
csak fontos szerepet játszottak 
a magyar szabadságharcban. Az 
udvarhelyszéki honvédok huszon-
három korosztályból kerültek ki, 
több mint tizenegyezer honvéd 
vonult be a hadseregbe küzdeni a 

hazáért. A történész szerint nem 
volt hiábavaló a székelyek harca, 
hiszen sikerült megváltoztatni az 
addigi társadalmi rendet. Egy új 
polgári társadalmi rend alakult 
ki, aminek köszönhetően meg-
történt a jobbágyfelszabadítás, 
megszűnt az idegen fennhatóságú 
határőrség. Ugyanakkor egyfajta 
szemléletváltás is történt 1848-
ban, hiszen az a forradalom esz-
méjének köszönhetően a széke-
lyek közelebb kerültek a magyar 
nemzethez. Zepeczaner szerint 
adósai vagyunk a 48-as veterá-
noknak, fel kell kutatnunk őket 
akár névszerint is, és a legkeve-

sebb, hogy sírjaikat gondozzuk, 
hiszen sokat tettek a hazáért.

Az egy hónapon át nyitva tar-
tó kiállításon az érdeklődők meg-
tekinthetik többek között azt a 
hatszáz nevet tartalmazó névsort 
is, amely az udvarhelyi sorozás 
idején készült. Ugyanakkor ha-
talmas fotón tekintheti meg azo-
kat a honvédeket, akik 1896-ban 
hazatértek a szabadságharcból 
Székelyudvarhelyre. A kiállítás 
egyik különlegességeként meg-
tekinthető az az oklándi 1848-as 
honvéd zászló is, amely az idők 
viharait átvészelve fennmaradt az 
utókornak.

Tegnap vette kezdetét és ma 
estig tart a Székelyföldi tudomá-
nyosság – Székely tudósok cím-
mel, a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal által, a Szent 
István Teremben szervezett kon-
ferencia, melynek elsődleges 
célja minden tudományágban 
listázni székely tudósainkat. 
Bunta Levente polgármester 
megnyitóbeszédében jelentette: 
felkarolta a Székely monográ-
fia, vagyis a székely történelem-
könyv ügyét, melynek megírása 
rég várat magára. 

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

Noha a témában első alka-
lommal tartanak konfe-
renciát Udvarhelyen, a 

polgármesteri hivatal meghívásá-
nak számos akadémikus és egye-
temi tanár, jeles személyiség tett 
eleget. 

– Nem tudom, Udvarhelyen 
az akadémikusok száma volt-e 
valaha ilyen nagy. Örvendek, 
hogy egyebekkel is tudunk fog-
lalkozni, mint amikre a hétköz-
napok szorítanak. Remélem, 
az előadások által mindannyi-
an gazdagodunk, s szeretnénk, 
ha lenne folytatás. Félévente, 
évente tartanánk konferenciá-
kat. Az első lehetne azokban a 
témákban, kérdésekben, melyek 
itt a két nap alatt felmerülnek 
– javasolta Bunta Levente pol-
gármester, majd beszédét azzal 
folytatta, ideje volna megírni a 

Székely monográfiát, melynek 
ötletét Egyed Ákos vetette fel 
évekkel ezelőtt. 

– A nyolcvanas években mér-
földkőnek számított, amikor 
megjelent az Erdély története. 
Ugyanezt szeretnénk most is. 
Ha a székely önkormányzatok 
összefognak, és azt mondják: el 
kell készülnie, akkor meg is lesz – 
mondta a polgármester, aki arról 
is említést tett, hogy jelen konfe-
renciával nem akartak „magasra 
szárnyalni”, ám úgy érzi, mégis a 
jövőt alapozzák meg. 

Dr. Sipos Gábor történész, 
az Erdélyi Múzeum Egyesület el-
nöke köszöntő beszédében azzal 
indított, hogy visszatekintés és jö-
vőtervezés a konferencia célja. 

A múlt ismeretében tudhat-
juk meg, melyek a fehér foltok, 
mi az elvégzendő munka. Ör-
vendek a bejelentésnek, hogy el-
indul a Székely monográfia meg-
írásának folyamata – mondta dr. 
Sipos. A történész emklékeztette 
a jelenlévőket, hogy a székely-
földi tudományosság a régi fe-
lekezeti iskolákban kezdődött 
el, melynek tanárai kutatással is 
foglalkoztak, illetve ezen iskolák 
könyvei lettek  számos jelenlegi 
könyvtár és múzeum gyűjtemé-
nyének alapjai. 

A konferencia ma tíz órától 
este hétig tart, és különböző tudo-
mányágak jeles képviselői kilenc 
előadást tartanak. Az előadások 
a www.varoshaza.ro honlapon is 
követhetőek.

KIáLLíTáS nyíLT aZ udvaRHeLySZéKI HonvédoK eMLéKéRe

Tízezer udvarhelyi székely vonult hadba
a SZéKeLyföLdI TudoMányoSSág KonfeRencIája 

Visszatekintés és jövőtervezés
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takács József, 

75 éves, nyugdíJas

a HéT KéRdéSe  Hogy TeTSZeTT a MáRcIuS 15-I ünnepSég?

Nagyon tetszett 
az ünnepi műsor, 
egyszerűen nem ta-
lálok szavakat arra, 
hogy le tudjam írni 
az érzéseimet. Min-
den felszólaló beszé-
de nagyon tetszett 
és azt érzem, hogy 
fontos megünne-
pelni március 15-ét 
mert még most ak-
tualitással bír ez az 
esemény.

Az az igazság, 
hogy nem érdekelt, 
kik álltak fel és mond-
tak beszédet, mi azért 
jöttünk el a családdal, 
mert tisztelegni akar-
tunk a felmenőink 
előtt, akik a forrada-
lom idején fegyverrel 
a kezükben védték 
meg nekünk a hazát. 
Úgy érzem, ez a mi-
nimális, hogy meg-
emlékezünk.

kovács Jenő, 

52 éves, idegenvezető

Nagyon tet-
szett az ünnepség 
és örülünk, hogy 
itt lehettünk, itt 
ü n e p e l h e t t ü n k . 
Testvérkapcsolatot 
ápolva huszonkét 
éve minden évben 
eljövünk Miskolc-
ról ide, Székelyud-
varhelyre. Ha az 
Isten is úgy akarja, 
akkor jövőben is itt 
leszünk.

kocsis istván, 

59 éves, iskolaigazgató

Nekem az egész 
ünnepségből a sza-
valat tetszett a leg-
jobban. A vers azzal 
a kérdéssel foglal-
kozott, hogy ha 
itthon maradunk 
is, akkor hol és mi 
is lesz a dolgunk 
ezen a földön. Ezen 
gondolkodtam, és 
szeretném azt hin-
ni, hogy van és lesz 
helyünk.

zsombori zita, 

48 éves, titkár

> Verssel emlékeztek. Március 14-
én tartotta ünnepi szavalóestjét a Varga 
Katalin utcai református templomban az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum. A rendezvénnyel 
emlékeztek az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcra. Összesen negyvenöt 
szavalattal léptek fel kis- és középiskolás 
diákok, de tanítók és magyar szakos taná-
rok előadását is hallhattuk.  A szavalatok 
között többször is felcsendült Vörösmarty 
Szózata, valamint a Nemzeti dal és más Pe-
tőfi-szerzemények, Wass Albert- és Kosz-
tolányi Dezső-alkotások társaságában. Az 
előadókat emléklappal, könyvvel és virág-
gal köszöntötték a szervezők.hí
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Megszemélyesített forradalom fotó:  balázs attila
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2012. MÁRCIUS 15. – CSÜTÖRTÖK 
17.00 – 17.30 Regisztráció 
 Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Szent István-terem
17.30 – 18.00  A konferencia megnyitása, köszönt beszédek:

• Bunta Levente polgármester
• Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA volt elnöke – f védnök
• Dr. Sipos Gábor történész, az EME elnöke – védnök

18.00 – 18.30  A tudós – Székelyföldön s általában
•  Dr. Hermann Gusztáv Mihály egyetemi adjunktus, Babe -Bolyai 

Tudományegyetem, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat
18.30 – 19.00  A székely történetírás megalapozói

• Dr. Egyed Ákos történész, akadémikus
19.00  Állófogadás a konferencia meghívottainak 

Helyszín: Septimia wellnessközpont étterme

2012. MÁRCIUS 16. – PÉNTEK
9.00 –  9.30 Regisztráció 
 Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Szent István-terem
9.30 – 10.00 Az el adók bemutatása, témakörök felvezetése
10.00 – 10.30  Kiemelked  személyiségek a székely régészetben

•  Sófalvi András régész-történész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezs  
Múzeum muzeológusa 

10.30 – 11.00  A székelyföldi népi kultúra kutatásának eredményei és feladatai
•  Dr. Pozsony Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, prodékán 

Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 
Babe -Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

11.00 – 11.30  Székely literátorok: program, írás, identitás 
•  Dr. Egyed Emese egyetemi tanár, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, 

Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Babe -Bolyai    
 Tudományegyetem, Kolozsvár

11.30 – 12.00  Kávészünet

12.00 – 12.30  Híres nyelvészek a Székelyföldr l
•  Dr. Fazakas Emese egyetemi tanár, tanszékvezet -helyettes, 

Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, 
Babe -Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

12.30 – 13.00  Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége
•  Dr. Péter Mihály akadémikus, ny. egyetemi tanár, Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
13.00 – 13.30  Székelyföldi neves magyar gyógyszerészek

•  Dr. pharm. Péter H. Mária ny. egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar

13.30 – 14.00  Székelyföldi természettudományos kutatók 
és a Székely Nemzeti Múzeum
•  Kocs Irén természettudós, a sepsiszentgyörgyi 

Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa
 
14.10 – 15.30   Ebéd
 Helyszín: Küküll  Szálloda étterme

15.30 – 16.00  Kincses Székelyföld – a hegyvidék földtudós megismer i
•  Dr. Karátson Dávid tanszékvezet  habil. egyetemi docens, 

Természetföldrajzi Tanszék, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Budapest

16.00 – 16.30  A magyar agrárium kiválóságai, tekintettel a Székelyföldre 
•  Dr. Filep Kálmán Csaba ny. állatorvos, 

az „Erdélyi Gazda” havilap szerkeszt bizottság tagja
16.30 – 17.00  Székelyföldi matematikusok

•  Dr. Kolumbán József akadémikus, emeritus egyetemi tanár, Analízis és 
Optimizálás Tanszék, Matematika és Informatika Kar, Babe -Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár

17.00 – 17.30  Kávészünet

17.30 – 18.00  Kiemelked  székelyföldi fizikusok
•  Dr. Gábos Zoltán akadémikus, emeritus egyetemi tanár, Fizika Kar, 

Babe -Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
18.00 – 18.30  Az erdélyi magyar m szaki tudományos kutatások fontosabb 

eredményei
 •  Dr. Dávid László egyetemi tanár, rektor Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem
19.00 A konferencia zárása 
20.00  Állófogadás a konferencia meghívottainak

Helyszín: Septimia wellnessközpont étterme

SZÉKELYFÖLDI TUDOMÁNYOSSÁG – SZÉKELY TUDÓSOK
Tudománytörténeti konferencia

SZÉKELYFÖLDI TUDOMÁNYOSSÁG – SZÉKELY TUDÓSOK
Tudománytörténeti konferencia

Mottó:
          „...a semmib l egy új, más világot teremtettem.”
       Bolyai János

A szervez k fenntartják a programváltoztatás jogát.

ujsagba fekete A4.indd   1 12.03.2012   13:43:05

SzékelykereSztúron iS megünnepelték márciuS 15-ét

Megtartani és visszaszerezni
 „Sikerrel védtük meg ezt a kivívott jogot”

Felvonták a székely 
zászlót a megyeházáraSzékely kaput avattak a 

székelykeresztúri gyárfás-kúri-
ánál a tegnapi ünnepi megem-
lékezés alkalmával, majd meg-
koszorúzták a Petőfi-szobrot. 

hNU-információ

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke ünnepi 
beszédében elmondta,  hajla-

mosak vagyunk idealizálni a múltat, 
és azt képzelni, régen a haza nagyjai 
egyetértésben cselekedtek, pedig ez 
nem így volt. Akkor is komoly el-
lentétek feszültek a vezetők között, 
„mégis, a sok egymás elleni küzde-
lem közepette is, sikerült közösen 
előbbre vinniük a nemzet ügyét”.

– 1848 ma érvényes üzenete az 
is, hogy ne tévesszük össze a versenyt 
a gáncsoskodással, a kampányt a sár-
dobálással. Legyen tisztességes ver-
seny ott, ahol ezt megengedhetjük 
magunknak, és legyen összefogás 
ott, ahol arra van leginkább szükség 
– szólt az ünneplőkhöz.

Borboly Csaba szerint, noha 
a megtartás 1849-ben elbukott, a 
visszaszerzés 1867-ben sikeres volt.

– Ha párhuzamokat keresünk 
a másfél évszázaddal ezelőtti és a 

mai kor között, kimondhatjuk: 
mi itt Székelyföldön egyszerre 
igyekszünk megtartani és visz-
szaszerezni. Megtartani, ami a 
miénk, s visszaszerezni, ami jogos 
jussunk. Vallom, hogy mi itt a mai 
Székelyföldön olyan nemzetépítő 
programot valósítunk meg, ami 
az 1867 utáni fejlődéssel, építő 
munkával párhuzamba állítható 
– hangsúlyozta.

Rafai Emil polgármester be-
szédében kijelentette: amikor 
március tizenötödike hősiességét 
méltatjuk és a szabadságot ünne-
peljük, egyben arra emlékezünk, 

hogy a magyar emberek torkon 
ragadták az őket nyomasztó igaz-
ságtalanságot, és elmondták, hogy 
mit akarnak. Amikor március 15-
ét ünnepeljük, akkor ne csak a nap 
méltóságára tekintsünk, hanem 
arra is, hogy nekünk azóta jogunk 
van elmondani, hogy mit akarunk 
– mondta a városvezető.

Az ünnepségen részt vett 
Szászfalvi László, Magyarország 
egyházi, nemzetiségi és civil ügye-
kért felelős államtitkára, Sófalvi 
László, a megyei tanács alelnöke 
és Birtalan József megyemene-
dzser is. 

immár hagyományossá vált, 
hogy a március 15-i rendez-
vények a székely zászló felvo-
násával kezdődnek a hargitai 
megyeszékhelyen. A kék-arany 
lobogó egyben Hargita megye 
hivatalos zászlaja is. Ez volt a 
harmadik olyan március 15-i 
ünnepség, amelyen felvonták a 
székely zászlót a csíkszeredai 
megyeházára.

hNU-információ

A tiszteletadást követően Ta-
más József katolikus segéd-
püspök mondott áldást, 

összetartásra biztatva a nemzet 
szétszakadt részeit. Borboly Csaba 
megyei tanácselnök szerint az idei 
zászlófelvonás egész Székelyföld 
számára nagy jelentőségű esemény.

– A közösségi akarat érvénye-
sítésének jelképe ez a zászló. Har-
gita Megye Tanácsa a lakosság 
által használt szimbólumot tette 
hivatalossá, hogy minden székely 
ember szabadon használhassa né-
pünk zászlaját. Ez a példa is jól 

jelzi, hogy minden eredményért 
keményen meg kell küzdenünk, 
hiszen hétszer tettek feljelentést 
a székely lobogót megyezászlóvá 
nyilvánító tanácshatározat ellen. 
Voltunk a diszkriminációellenes 
tanácsnál, törvényszéken, ítélő-
táblán ez ügyben, de mindeddig 
sikerrel védtük meg ezt a kivívott 
jogot – mondta beszédében a me-
gyei tanács elnöke.

A Hargita Megye Tanácsának 
székhelye előtt rendezett ünnep-
ségen jelen volt Csige Zoltán és 
Szarka Gábor konzul a csíkszere-
dai Főkonzulátus képviseletében, 
Gyerkó László, az országos ver-
senytanács vezetőtanácsi tagja, 
Korodi Attila parlamenti képvi-
selő, Moldován József és Tánczos 
Barna államtitkárok, Becze Ist-
ván, Hajdu Gábor, Rafain Zol-
tán megyei tanácsosok, valamint 
Ráduly Róbert Kálmán csíksze-
redai, Ferencz Csaba csíkpálfalvi, 
Kencse Előd csíkszentimrei és 
Dávid Lajos máréfalvi polgár-
mester is.

Albert Julianna keresztúri lakos székely zászlót kért és kapott Borboly Csabától



– Nos, először is nagyon fontos volt az a pillanat, ami-
kor a valamikori művésztelep intézményesült. Hosszú ideig 
az alkotótáborok az akkori Kulturális Felügyelőség égisze 
alatt folytak, de Hargita Megye Tanácsa 1996-ban létre-
hozta a mai intézmény jogelődjét, így minisztériumi fenn-
hatóságú helyett önkormányzativá és önálló jogi személlyé 
vált az intézmény. A felelősségek, amelyeket helyben kel-
lett viselni, akkor kezdődtek. Ma, hál’ istennek ott tar-
tunk, hogy a gyűjtemény kezelése önmagában is igen nagy 
feladat, ugyanis itt már az idő ereje is dolgozik, és ebben 
az esetben nem előnyünkre. Ha onnan indulunk ki, hogy 
egy fából készült köztéri szobor átlagos élettartama 25 év, 
vagy a nem teljesen szakszerűen raktározott műalkotások 
évről évre degradálódnak, akkor bizony ez kemény felada-
tot ró az emberre. Természetesen program szerint dolgo-
zunk a feladaton, vagyis évente hét-nyolc szobrot igyek-
szünk restaurálni a szoborparkból, és ami a képeket illeti, 
éppen befejeztük a szakszerű és az előírásoknak megfelelő 
képraktár tervezését, ha az megvan, akkor következhet az 
oda bekerülő alkotások restaurálása is, ott már nem fognak 
tovább romlani. A másik fő feladatnak tekintem a szakmai 
megfelelést. Erős gyökerekre tudtunk építkezni, az erős 
gyökerek pedig erős törzset tartanak fenn és gyümölcsöt 

kell teremjenek. Fő célunk, hogy a kor szellemének megfe-
lelően a szárhegyi táborról húsz év múlva is azt mondják, 
hogy az referencia egy képzőművész önéletrajzában.

– Hány tétel szerepel ebben a nagy gyűjteményben, és ki-
nek az alkotásaira büszkék különösen?

– Kétezer körül tartunk... Hogy kire vagyunk büszkék? 
Nehéz erre így válaszolni... Említhetnék neveket Balla Jó-
zseftől, Márton Árpádon, Gaál Andráson, Ciupe Aurélen 
keresztül Drozdik Orsolyáig, Erőss Istvánig, Siklódi Zsol-
tig, vagy akár Collin Foster, vagy Katzuki Hanjoig, de azt 
hiszem, hogy nem ez a lényeg... Fontos az, hogy lassan-las-
san a kortárs képzőművészet olyan keresztmetszetét tudjuk 
nyújtani, amilyent szerintem egyik alkotótábor sem igazán 
tud megtenni... És hogy azért jön ide szívesen mindenki 
alkotni, mert az jó... neki is és természetesen nekünk is. 

– A Lázár-kastély elválaszthatatlan a művészteleptől. 
Nemrégiben visszakerült az épület jogos tulajdonosához. 
Mit jelent ez a megváltozott helyzet az intézmény szem-
pontjából?

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Egy emlékezet-könyv margójára – 8. oldal] n [Balekságom gyógyulóban – 9. oldal] 

M
Gyergyószárhegy neve szorosan összefonódott a Zöld Lajos–Márton Árpád–Gaál 

András hármas által létrehozott és működtetett művészteleppel, az évtizedek során 
hatalmas mennyiségű és felbecsülhetetlen értékű képzőművészeti alkotás halmo-
zódott fel. A rendszerváltás után a ma Gyergyószárhegyi Művészeti és Művelődési 
Központ nevet viselő közintézmény szervezi a tábort és viseli a gyűjtemény gondját. 
Kassay L. Péter igazgató fejti ki Sarány István kérdéseire válaszolva, hogy a nagy 

múlt és a hatalmas felhalmozott anyag milyen feladatokat ró az intézményre.

A kortárs képzőművészet 
keresztmetszete

Székely Panteon címmel nyílt kiállítás 
nem zeti ünnepünk alkalmával a székely
udvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban – 
az eseményről beszámoltunk lapunk 
tegnapi számában. A székelyföldi – 

egyúttal ma gyar és egyetemes – szel-
lemi élet nagyjait felvonultató kiállítás 

anyagát a székelyföldi múzeumok, 
közgyűjtemé nyek adták össze. 

Az alábbiakban Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész méltatja a tárlatot.

Kultúraformáló 
eszményképeink

éltónak lenni legnagyobbjainkhoz, ha csak 
néhány mondatnyi megemlékezés erejéig 
is, tudom, részemről hiú ábránd, hiábavaló 
próbálkozás. Mert hol lehetek én pillanatnyi 

igyekezetemben azokhoz a nagy elődökhöz képest, akiknek 
szoborrá formált, festett, rajzban vagy éppen sokszorosí-
tott grafikában megjelenített arcmásainak – immár örök 
értéknek tudott, tekintélyes társadalmi jelentőségű tetteik, 
korszakalkotó tudományos munkásságuk eredményei vagy 
kiváló irodalmi és képzőművészeti alkotásaik biztosítanak – 
becses vonásokat.

Nekem és minden kedves kollégámnak is, akik segítettek 
létrehozni ezt a paradox módon ideiglenes, mert ebben a mű-
együttesi formában egyszeri Panteont – a tisztünk nem volt 
más, mint a főhajtás és tisztelgés történelem és kultúraformá-
ló – ezen keresztül egyben közösségteremtő – eszményképeink 
előtt. Szándékunk szerint ezzel a sajátosan székely és mint ilyen, 
persze magyar Panteonnal próbáltunk hozzájárulni annak a 
kétnapos konferenciának az emelkedettségéhez, amely legtisz-
tább nemzeti ünnepünk alkalmából kezdődik Székelyföldi tu-
dományosság, székely tudósok címmel itt a székely anyaszéken.

Ha majd tüzetesebben körülnézve a tárlaton, saját egyé-
niségük, érdeklődésük szerinti eszményképeiket keresik, 
az is előfordulhat, hogy nem találják meg azokat. Hiszen 
korántsem tekinthető teljesnek az itt megidézettek név-
sora, hogy is lehetne az, hiszen kiváló hőseink, szellemi és 
hitbéli vezetőink, tudósaink, művészeink, íróink, költőink 
száma oly nagy, hogy arcmásaiknak felidézésére nemcsak ez 
a három terem lenne kevés, de kicsinek bizonyulna a mú-
zeumunk teljes kiállítófelülete is. Többnyire a XX. századi, 
sajátos kelet-közép-európai eszményváltásokkal járó dik-
tatórikus művészeti mecenatúrának tudható be az is, hogy 
nem mindig készültek, az arra érdemes elhunytjaink mind-
egyikéről képzőművészeti alkotások. 

folytatás a 9. oldalon

 fotó: balázs attila



„Mindennek megvan a története,  
és mindennek joga van a történetéhez.”

Pierre Nora

ihály János, a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont munkatársa „egyszemélyes 
emléktúrá”-val kívánt emléket állítani Jánosfalvi 
Sándor István unitárius lelkésznek, szónoknak, 

illetve a Székelyhoni utazás a két Homoród mellett című munká-
jának, a lelkész halálának 130. évfordulóján. Az 1839 és 1858 
között Jánosfalvi által bejárt vidékről Mihály János történész is 
elkészítette a maga 21. századi látleleteit, az olvasó most ennek 
az emléktúrának a Gyalogosan a két Homoród mentén címmel 
közreadott írott dokumentumát tarthatja kezében.* A kötet al-
címe: Útirajz 2009–2010, de e – a kötet gazdag tartalmához 
képest – szerény műfaji besoroláson ne akadjunk fönn mindjárt 
az első sorokban. Tény, hogy a könyv a két Homoródmente 26 
falujának történetéről, művészettörténeti emlékeiről, szellemi 
és kulturális örökségéről bőségesen tartalmaz adatokat. A társa-
dalomtörténeti, egyháztörténeti, gazdaságtörténeti tudnivalók 
forrásai számosak és változatosak: történeti kútfőket (pl. kato-
nai összeírásokat), lelkészi jelentéseket, jegyzőkönyveket, régi 
épületek, építmények, emlékkövek, emlékoszlopok, harangok 
feliratait, idős emberek, „lábon járó helytörténeti lexikon”-ok 
tudásanyagát egyaránt használja a szerző. De a régmúlt és a kö-
zelmúlt jelenségei mellett a jelen társadalmi, kulturális viszonyai 
is teret kapnak a könyvben, és nem maradhattak ki a tájban való 
jelenlétet, a táj bejárásának élményét leíró feljegyzések sem.

A könyv külleme tetszetős. A szerző nem csupán a szöveges 
megjelenítéssel, hanem a gazdag fényképanyaggal is sokoldalú-
an „beszél” a két Homoródmente falvainak múltjáról, jelenéről: 
jellegzetes épületeket, épületegyütteseket, kultúrtörténeti emlé-
keket, számos falu- és tájképet láthat a könyv olvasója. A kötetet 
forrás- és irodalomjegyzék zárja.

Ahhoz, hogy egy ilyen tartalmas és mutatós kötet napvilá-
got láthasson, több feltételnek kellett teljesülni. A szerző kuta-
tói szenvedélye, hosszú évek kitartó, szorgalmas gyűjtőmunkája 
mellé szükséges volt a különböző intézmények – önkormány-
zatok, kulturális intézmények, egyesületek, egyházközségek, 
közbirtokosságok és magánszemélyek – önzetlen támogatása 
is. Nem túlzás azt mondani, hogy a szerző munkáját széleskörű 
közösségi összefogással vihette véghez.

A recenzens olvasatában Mihály János könyve – számos 
jelenkori vonatkozása mellett – elsősorban az emlékezet, az em-
lékeztetés könyve.

Jelenünk az emlékezések kora: feliratokat, emléktáblákat 
helyezünk el, emlékezethelyeket, örökségi helyszíneket, archí-
vumokat állítunk fel, múzeumokat hozunk létre, emlékeztet-
jük magunkat a neves elődökre, azok szellemi teljesítményeire, 
kulturális örökségünk megannyi ember alkotta értékére. Sőt 
újabban a természeti értékekre is: a táj egy ritka térszíni formája 
vagy egy-egy ritka növényfajta is belépett „emlékezeti helyeink” 
sorába, része lett emlékezeti gyakorlatunknak.

Miért kell emlékeztetnünk önmagunkat a múltra, mi a 
magyarázata, oka és feltételrendszere a napjainkban felvirágzó 
emlékezet-praxisnak? A történészeket, szociológusokat, kultú-
rakutatókat élénken foglalkoztató jelenségre sokan keresték és 
keresik a válaszokat. Olyan kérdések merülnek fel, hogy mi is az 
emlékezet egyéni és közösségi szinten, mi a társadalmi funkció-
ja? E törekvésekben egyetértés van abban, hogy az emlékezés 
társadalmi folyamat, az emlékezet valamely közösség kollektív 
társadalmi képzetrendszere. A csoportok, közösségek múltja 
nem önmagától létezik, annak kimunkálása a mindenkori jelen 
feladata. Az értelmezésekben élesen elkülönül a múlt és a törté-
nelem fogalma, a kutatók e különbségben lelték meg az emléke-
zet társadalmi szerepének magyarázatát.

Jan Assmann német kultúrakutató arról értekezik (A kultu-
rális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magas 
kultúrákban), hogy a múltat az emlékezés rekonstruálja, múlt 
azzal keletkezik, hogy az ember viszonyba lép vele. Hogy az em-
ber viszonyba léphessen a múlttal, az utóbbinak ilyenként kell 
tudatosulnia. Assmann szerint ennek két feltétele van. Először 
is a múlt nem tűnhet el nyomtalanul, léteznie kell rá vonatko-
zó bizonyítékoknak. Másodszor: a bizonyítékok-
nak jellegzetes különbséget kell felmutatniuk a 
Mához képest. A múlt szerinte olyan társadalmi 
képződmény, amelynek jellege a mindenkori 
jelen értelmi szükségleteitől és vonatkoztatási 
kereteitől függ. A múlt nem természettől fogva 
van, hanem kulturálisan – vagyis a társadalmi 
praxisban, alkotási folyamatban – terem. (Ki-
emelés tőlünk – O. S.)

Mind egyéni, mind közösségi szinten 
a spontán, eleven élő emlékezet kapcsolja 
az egyént a lokalitáshoz, a hely történe-
téhez, elődei emlékezetéhez. Ez a fajta 
emlékezet csak két-három nemzedék-
nyi időt képes átfogni. Az emlékezet 
kommunikációban él és marad fönn, 
ha ez utóbbi megszakad, illetve ha a 
kommunikációban közvetített való-
ság vonatkoztatási keretei változást 
szenvednek vagy akár elenyész-
nek, a következmény: felejtés.

A közösségi emlékezetek 
működésében a problémák 
világszerte akkor kezdődtek, 
amikor változni kezdtek az 
emlékezés társadalmi keretei: differenci-
álódott a foglalkozásszerkezet, beindult a területi és 
társadalmi mobilitás folyamata, egyes vidékek elnéptele-
nedtek, felszámolódott a hagyományos paraszti életforma, s 
ezzel együtt a legélőbb emlékezetközösség, a falu. 

E változások – ahogy az ismertetett kötetből is kide-
rül – a két Homoród mente falvait is érintették. Nem 
azonos mértékben: erre a kötetben beszédes adatokat 
találunk.

A társadalmi keretek megváltozása az emlékezet természe-
tes folytonosságát szakította meg. 

E változások következményeként a spontán, addig eleven, 
élő emlékezet egyéni szinten sérült vagy megszűnt. Az élő em-
lékezet elindult a múltba veszés, a felejtés útján. A helyi emlé-

kezeteket bekebelezte a nagyléptékű történelem: az emlékezet 
átalakult történelemmé.

Hogyan, mikor és miért fordulnak az egyének és a csopor-
tok a múltjuk felé? Az emlékezés kultúrája a csoport ügye – véli 
Jan Assmann. Középpontjában a következő kérdés áll: mit nem 
szabad elfelejtenünk? Ahol ez a kérdés központi helyet foglal el 
és megszabja a csoport identitását, önértelmezését, emlékezet-
közösségről beszélhetünk. A megemlékezéssel „a múlt és a jövő 
a jelenben összekapcsolódik, a közösség képes együtt visszatalál-
ni a gyökereihez, jelképes formában kinyilvánítani, hogy vállal-
ja a múltját és kiválasztja belőle azt, amit örökül kíván hagyni a 
későbbi nemzedékeknek.”

Ha megszakad az emlékezet folytonossága – ha van em-
lékezési szándék –, az emlékezetet meg kell erősíteni. Pierre 
Nora szerint mindig a jelen hozza létre a megemlékezés 
eszközeit, ahogy az emlékezet egyre kevésbé élhető meg be-
lülről, úgy van szüksége külső támasztékra és egy csak általa 
létező lét kézzelfogható támaszára. Amilyen mértékben el-
tűnt a hagyományos emlékezet, annyira érezzük fontosnak a 
maradványok, a tanúságtételek, a dokumentumok, a képek, 
a beszédek, a látható jelek lelkiismeretes felhalmozását.

A kulturális emlékezet tehát nem magától terjed, 
hanem gondos irányításra szorul. Ebben a 

folyamatban fontos szerepük 
van a tudás felhatal-
mazottjainak. Pierre 

Nora Emlékezet és 
történelem között című 

esszéjében egyenesen az 
emlékezet-emberek szüksé-

gességéről beszél. Szerinte 
„minél kevésbé megélt egy 

közösségben az emlékezet, 
annál inkább szüksége van 

olyan különleges emberekre, 
akik önmagukból emlékezet-

embert teremtenek”.
Amikor Mihály János a 

Jánosfalvi Sándor István nyom-
dokain bejárt tájon a múltra vo-

natkozó, folytonosságot, állandó-
ságot sugalló bizonyítékokat elénk 

tárja, amikor az emlékezet változatos 
kellékeit – templomok, harangok, 

sírkövek, világháborús emlékművek 
feliratait, katonai összeírások, kéziratos 

könyvek adatait, régészeti leletek tárgyait 
vagy a táj természeti értékeit – leltározza, 

akkor a múlt megőrzésének eszközeit teszi elénk. Könyvét elol-
vasva úgy vélem, hogy hosszú évek szívós, kitartó munkájával 
nekünk – akik a két Homoródmentéhez akár múltunkkal kö-
tődünk, akár mint saját mindennapi világunkat éljük és lakjuk 
e tájat – Mihály János különleges, pótolhatatlan emlékezet-em-
berünk, akire nagy szükségünk van, ha önértelmezési kísérlete-
inkben, azonosságtudatunk alakításában azt keressük, mit nem 
szabad elfelejtenünk. 

Oláh Sándor
* Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Hargita Megyei Hagyományőrzé-

si Forrásközpont. Székelyudvarhely, 2010. 208 p.
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Egy emlékezet-könyv 
margójára

em hibás a címben előforduló Atilla forma, 
inkább csak szokatlan még mindig mifelénk, 
noha az írásmódjára vonatkozó szabályt 
több évtizeddel ezelőtt alkották. Ennek a 

keresztnévnek két változata számít helyesnek: Atilla és 
Attila. Az első a kiejtés szerinti írásmódot tükrözi. 1984 
óta két különböző névnek számít. A két t-vel és egy l-lel 
írt Attila idővel csak a hun uralkodó nevét fogja jelölni 
a szabály alkotóinak elképzelése szerint, az Atilla pedig 
bárki választott keresztneve lehet. Pontosabban arról van 
szó, hogy idővel a keresztnevek helyesírása megmagyaro-
sodik, és ezért eltér a történelmi névadó írásmódjától. Ez 
történt például a Cézár, Diána, Titusz és más nevekkel is 
(Caesar, Diana, Titus). A Magyar Tudományos Akadé-
mia illetékesei által 1984-ben elfogadott szabály így szól: 
Mind régi (eredeti és jövevény), mind pedig más nyelvek-
ből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejté-
süket tükröztetve írjuk. Tehát: Atilla (utána vagy zárójel-
ben még feltüntetik az Attila formát is), Artúr, Klaudia, 
Márió, Zsaklin, Zsanett stb. A ch-t és az x-et azonban (a 
közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és becenevek-
ben is megtartjuk: Richárd, Alexandra, Lexi stb. (161. 
pont). A szabályzatnak ez a pontja rovatunk részéről fel-
veti a kérdést: ha a Richárd névben megtartjuk a ch-t, a 
Ráhelben (korábban: Ráchel) miért nem tartjuk meg? 
(Ladó-féle keresztnévkönyv, Budapest); van olyan tekin-

télyes névtudományi munka is, amely a Ráhel és Rihárd 
változatot használja/ajánlja (Kálmán Béla: A nevek világa, 
Budapest), természetesen a szabály előírása szerint.

Talán nem árt bizonyos ma is élő tévhitek kapcsán 
azt is megemlítenünk, hogy az Attila/Atilla név germán, 
pontosabban gót eredetű. A hun fejedelem igazi, eredeti 
nevét nem ismeri a névtudomány. Az idevágó szakiroda-
lom úgy tartja, hogy a gót atta ’atya’ szó kicsinyítő képzős 
származéka. A germán mondákban Atil, Etzel formában 
található. Apja neve: Mundzuk, a testvérbátyjáé: Bleda. 
A kutatás szerint Attila seregében és udvarában sok volt 
a germán, azok nevezték „atyuskának” a nagy uralkodót. 
Például az oroszok is atyuskának nevezték a cárt. Az Atti-
la/Atilla névből köznév is alakult az 1800-as évek első fe-
lében: atillának nevezzük a ’zsinórozott magyar kabát’-ot. 
Az atilla szó az Atilla-mentéből rövidült. Azonos módon 
lett a Zrínyi-dolmányból a régebb köznévként használt 
zrínyi. Ma már mindkettő elavulóban lévő szónak számít.

Család- vagy vezetékneveinktől eltérően keresztne-
veinket nem használhatjuk, nem írhatjuk saját ízlésünk, 
szokásunk szerint, hanem csak a helyesírási szabályoknak 
megfelelően. Például bulvárlapokban, kereskedelmi televí-
ziókban se szeri, se száma a Mary, Emmy, Ily, Joly, Edith, 
Judith, Kathy stb. formáknak. Beceneveket általában csak 
a családban, baráti társaságban, bizalmasabb viszonyban 
lévő személyek közt szokás használni. Van kivétel is. Példá-

ul közismert színésznő, rádió- és tévébemondónő, cigány-
prímás stb. kisebb-nagyobb nyilvánosság előtt is használ-
hatja becenevét, de csak szabályszerűen, például így: Mari, 
Emi, Ili, Joli, Edit, Judit, Kati stb. Azt is jó tudnunk, hogy 
a Katalin névnek csak ezek az anyakönyvezhető változa-
tai: Kata, Katinka, Kató. A Kati Magyarországon ma még 
nem anyakönyvezhető. A mifelénk is még mindig gyako-
ri Ferencz forma csak vezetéknévként számít helyesnek, 
a keresztnevet szabályosan Ferenc formában ajánlatos 
használnunk. Gyakran keveredik egymással a Loránd és 
Lóránt írásmódja. Csupán arra kell vigyáznunk, ha d betű 
van a név végén, rövid benne az o: Loránd, s ha t-re vég-
ződik a név, hosszú az ó: Lóránt. Ma már két külön név-
ről van szó. Például: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
de: Fráter Lóránt dal- és nótaszerző. A Loránd és Lóránt 
becéző formájának, a Lórinak nincs semmi kapcsolata a 
lóri papagáj megnevezéséhez, véletlen egybeesés csupán, a 
papagáj neve maláj eredetű.

Atilla, Márió, Zsaklin
N                           helyesen n Komoróczy György
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em tudom, más hogy van vele, 
de én rajongásig szeretem 
Budapestet, még akkor is, ha 
Budapest nem viszonozza ér-

zelmemet, nincs ideje velem foglalkozni. 
Sőt időnként sanyargat, megbüntet, csúfot 
űz belőlem: levegője majd megfullaszt, köz-
lekedésének dübörgése majd megsüketít, 
hajléktalanjainak szaga orrba vág, villamo-
sainak tolvajai zsebembe nyúlnak, piac-
csarnokainak elárusítói aranyoskámnak, 
angyalomnak szólítanak. Tűröm és örven-
dek, mint a reménytelen szerelmesek, hogy 
érzelmeim tárgya egyáltalán megtűr, elvisel. 
Ezzel az alázattal és kutyahűséggel megáldva 
csak ritkán látom „szerelmem” igazi arcát, 
megvető közönyét, amire rá van írva a pesti 
stílus: „Tűnj a francba, vén szatyor!”

Az a pillanat, amikor kiléptem az üveg-
palota ajtaján, ahol a KLM jegyiroda van, a 
kormos, felhős, nedves belvárosi sugárút ki-
józanító élességgel véste be elhatározásomat: 
nem imádom többé Budapestet! Ettől arra-
felé csak óvatos barátsággal kezelem, figye-
lem, és igyekszem távolságot tartani tőle.

Rokonaim a belvárosban laknak, az As-
toria Szálló közelében, olyan utcában, ahol 
pár évvel ezelőtt még elegáns divatcégek, 
lakberendezési szaküzletek, éttermek mű-
ködtek. Most néhányuk helyett poros, lehú-
zott redőnyök, két turkáló és egy olyan sarki 
ABC van, ami előtt úgy isszák az olcsó lőrét 
a környék piásai, mint az én falumban. Csak 
nálunk nincs vizelet- és kutyaürülékszag.

Budapesten nincs olyan rokonom, bará-
tom vagy ismerősöm, akinek autóját az elmúlt 
évtizedben fel ne törték, el ne lopták volna, 
lakását legalább egyszer ki ne rabolták volna. 

Emiatt senki nem bolond otthon tartani pén-
zét, ha van neki. Sógornőmmel bankba men-
tünk tehát, hogy kölcsönadhassa azt a 40 ezer 
forintot, amit arra a repülőjegyre kellett ráfi-
zetnem, amit otthon hetekkel előtte lefoglal-
tam és idejében kifizettem! Úgy éreztem, hogy 
megérdemlek az elviselt bosszúságért magam-
tól egy kis kényeztetést: egy mozijegyet, utána 
egy finom süteményt egy jó cukrászdában. 
Előtte viszont, gondoltam, elpanaszolom uno-

káimnak, hogy áldoznom kellett az internetes 
kényelem oltárán, és nem is keveset!

Még nem értem el a Puskin moziig, 
ahol mindig kedvemre való európai mű-
vészfilmeket is vetítenek, és micsoda pazar 
miliőben, amikor vissza is hívtak otthonról, 
hogy foglalt jegyem 48 óráig, tehát másnap 
délig érvényes: pocsékul átvágtak!

– Nem is kevéssel, félhavi nyugdíjam-
mal – próbáltam magam cselekvésre tü-

zelni, miközben még mindig a mozi felé 
haladtam, mert gyűlölöm a perpatvart, a 
kínos jeleneteket, főleg elit környezetben, 
műszempillás műmosollyal szemben.

– Ha nem próbálom meg igazamat ér-
vényesíteni, megérdemlem, hogy mások is 
lábtörlőnek nézzenek! – biztattam magam, 
hogy visszaforduljak, üljek be újra a bőrfo-
telbe, és nekem is bűbáj és negéd csücsüljön 
arcvonásaimon!

– Tévedés áldozata lettem, remélem, 
nem szándékos csalásé. Már otthonról fa-
xon jelezték is az Önök anyacégéhez. A 
főnökével szeretnék beszélni! – mondtam 
pesties lazasággal a zavarba jött hölgynek.

– Tessék várni egy pillanatot – szólt, és 
egy ajtón távozott, de rögtön megjelent, 
s már harciasabban közölte, hogy főnöke 
ebédelni ment.

– Akkor az ő telefonszámát kérem, vagy 
hívom a párizsi cégközpontjukat – vettem 
elő a telefonomat. Ekkor újra eltávozott, 
majd elkérte és eltépte nála kifizetett jegye-
met, visszaadta a 40 ezer forintot, és kitöl-
tötte új jegyemet, de újra arra a járatra, amit 
ő nézett ki nekem. Beláttam, hogy eredeti 
foglalásom elúszott. Egyetlen szót sem szól-
tam a történtekről, csak megköszöntem a 
jegyet, és elköszöntem tőle. Vádolt, perelt, 
ítélt helyettem a csend! Nem tudott ellene 
védekezni, mert cirkuszra volt kihegyezve, 
ahhoz volt edzése, tapasztalata!

Budapesttől odakint újra szívdobogást 
kaptam: elállt az eső, egy fénysugár a sze-
membe kacsintott, egy tavaszi szellőfiúcská-
tól puha puszit kaptam. Szent volt a béke! 
És még nem késtem le egy jó filmet a gyö-
nyörű Puskin moziban!
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folytatás a 7. oldalról
Az pedig már műfaji sajátosság rovására ír-
ható, hogy az ide illőkről nem mindig van 
mozdítható képzőművészeti alkotás, hiszen 
jó részük emlékét jellemzően többnyire a 
közterekre állított szobrok és közintézmé-
nyeink falaira szánt képek őrzik.

Egy tágabb értelmezésű képzőművészeti 
Panteon létrehozásának igénye nem új az er-
délyi képzőművészet történetében, ennek elle-
nére, a Bányai János által Székelyudvarhelyen 
szerkesztett Székelység éppen hetven évvel ez-
előtt, márciusban megjelent számában meg-
álmodott „nagyszékelyek Pantheonja” máig 
sem jött létre. A közelmúltban, elsősorban 
a Székely Nemzeti Múzeumban történtek 
erre vonatkozó komoly lépések, azzal, hogy 
a Gyárfás Jenő Képtárban Panteon címmel 
hoztak létre egy állandó kiállítást, de ugyan-
csak ilyen irányú erőfeszítésnek tekinthető a 
székelyudvarhelyi szoborpark létrehívása is, 
és hogy helyben maradjunk, ebbe az irányba 

mutatott képtárunk régi képegyüttesének 
közszemlére tétele is.  Másfelől pedig ebbe 
a törekvésbe illik városunk becses emlékű 
festőművészének, Maszelka Jánosnak több 
helyi intézményben fellelhető egyedi szén-
rajzokból álló portrégalériája is. Az erdélyi 
képzőművészeink életművén belül, az övéhez 
hasonló, egyéni kezdeményezésű, alkotói vál-
lalásaként egész sora született a művészi arc-
képcsarnokoknak. Említhetnénk elsőként a 
mindannyiuk példájaként tekintett Barabás 
Miklós életművét, de a maguk módján és íz-
lésük szerinti portrésorozatokat készítő olyan 
művészeinkét is, mint Nagy Imre, Gy. Szabó 
Béla, Cseh Gusztáv, Hunyadi László vagy 
Gergely István, és ez a névsor még korántsem 
teljes. Ezeknek az életműveknek egyes darab-
jaival jelen kiállításunkon is találkozhatnak. 

Kiállításunkat azzal ajánlom figyelmükbe, 
hogy tekintsék ezt is annak a bizonyos Bányai-
féle eszményi „nagyszékelyek Pantheonja” 
egyik lehetséges alkalmi vázlatának.

5. A törzsfőnök tálja

miféle gyümölcsök tálja lehetett
e mívesen készített edény
róla ki mikor mit mennyit (v)ehetett
vajon miről szólt a titkolt esemény
melynek e tál állott a közepén
toros vagy lagzis asztalon

hozhatta hun is nyugati portyáról
vagy talán besenyő rabolhatta
módosabb római portáról
nem szól róla semmiféle lustra

csepeg szája szélén az utálat
amint a törzsfőnök odavágja
haragosa bozontos fejéhez
a lakoma végén megürült tálat –
tán sikongott is széthulltában

itt maradt föld mélyére taposva
évszázadok lopkodták darabjait
immár rekonstruáltan rejti
 egy tivornyás vacsora titkait

regét tárol ez az edény

Kristó Tibor

Cserép-versek
(feliratok az általam restaurált muzeális tárgyakra)

Kultúraformáló 
eszményképeink

mily mély az éj
s milyen sekély
ez a lábas

hát ne keresd
amit az est
benne hagyott
nyelj jó nagyot
libacombot
csont velejét
képzelj belé
tölts rá vizet
s azt az ízet
idézd elő
amit anyám
nyár hajlatán
vásár napján
belé lopott

nyelj jó nagyot
áldd a napot
mert jön az est 
hát ne keresd
(majd jön az éj
már ne remélj)
úgysem leled 
azt az ízet
nem találod
ha százszor is
feltálalod
ezt a mázas
lábas lábast

6. Egy hajdani vacsora íze,
avagy lábas-nóta



folytatás a 7. oldalról
– Elsősorban valami biztosat a sok bizony-

talanság után... Most már közel tíz év rende-
zetlen jogi helyzet után van tulajdonos. Ez 
azt jelenti, hogy ha létrejön a mindkét félnek 
megfelelő megállapodás, akkor újraindulhat a 
forráskeresés is a kastély restaurálására és annak 
hasznosítására. A célokat lehet közelíteni egy-
máshoz, helyi szinten az akarat megvan, és a tu-
lajdonosok is többször jelezték, hogy a kastélyt 
továbbra is a kultúra szolgálatába szeretnék 
állítani. Szerintem itt már csak a részletekben 
kell megállapodni, mint az együttműködés 
formája, a működtető kiléte és a működtetés 
közös szabályzása. Jómagam látok erre komoly 
lehetőséget és elérhető közös célokat.

– Az intézmény évente hány képzőművésze-
ti alkotótábort szervez?

– Nos, amint mondtam, célunk az, hogy 
a kortárs képzőművészet jellemző keresztmet-
szetét nyújthassuk. Ennek az a feltétele, hogy 
meg kell szólítanunk átfogó módon mind 
korosztályban, mind izmusokban tekintve 
lehetőleg minél nagyobb szeletét a képzőmű-
vész-társadalomnak. Ez azt jelenti, hogy szer-
vezünk táborokat kis- és középiskolásoknak, 

egyetemi hallgatóknak, az erős középgenerá-
ciónak, és a kezdeteknek adózva az úgyneve-
zett klasszikusoknak. Mindezek mellett még 
van egy általunk „Csereművész-tábornak” 
nevezett rendezvényünk is, amely során azok 
a képzőművészek alkotnak itt Szárhegyen, aki-
ket a velünk kapcsolatban álló „hasonszőrű” 
intézmények delegálnak, cserealapon. No meg 
ott van az évkezdő, januári grafikai táborunk... 
Mindez, ha jól számolom, akkor hat képzőmű-
vészeti tábor évente.  

– A képzőművészetek mellett már művé-
szeti ágak művelői is megfordulnak a táborban: 
a népművészek, a filmesek, az írók, emellett itt 
tartja immár évek óta őszi szakmai táborát és 
itt osztja ki nívódíjait a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesülete. Hány rendezvényt látnak 
vendégül évente?

– Nemrég kellett elkészítenem az éves be-
számolómat. Én is meglepődtem, amikor kide-
rült, hogy évente több mint száz rendezvényt 
bonyolítunk le. Ennek nagy része teljesen a mi 
szervezésünk, van, amelyet partnerségben szer-
vezünk másokkal, és szinte elenyésző hányada 
az, aminek csak helyet adunk. Itt természete-
sen csak kulturális jellegű rendezvényekről be-

szélünk, és nem az intézmény Scola Vendéghá-
zának a szolgáltatásairól is...

– A festmények, grafikák kiállítóteremben, 
illetve raktárakban állnak, védett körülmények 
között. Azonban jelentős az intézmény szobor-
gyűjteménye is. Hogyan sikerül az alkotások 
állagát megóvni, megvédeni őket az esetleges 
rongálóktól?

– Nos, amint már említettem, van degradá-
lódás is, és – sajnos – rongálás is... A faszobrok 
korhadt részeit igyekszünk kicserélni és vegy-
szerekkel óvni a továbbiakban a hangyák, bo-
garak ellen... Ami a többi kő-, márvány- vagy 
travertinszobrokat illeti, ott már más a helyzet. 
Ezek súlyos alkotások, és sajnos némelyiknek 
nemhogy gyenge az alapja, hanem nincs is. Itt 
egy megoldás van, leemelni a szobrokat a régi, 
megsüllyedt alapjukról, és teljesen új, fagyha-
tár alá menő alapot önteni nekik, megtisztítani 
mechanikusan a mohától és egyéb szennyező-
désektől, majd visszahelyezni és erősíteni lehe-
tőleg inox- és nem vasrudakkal az alaphoz. Ezt 
a műveletet évente hét-nyolc szobor esetében 
tudjuk elvégezni, szerencsés esetben. Hosszú 
távú megoldásnak viszont a veszélyeztetett al-
kotások esetében csak egy kőtár és – ha lehet 
így mondani – fatár létrehozása lehet, ahol 
nem lennének kitéve az eső, hó, fagy okozta 
rongálódásoknak. Amúgy most is minden ősz-
szel fóliával beborítjuk a kényesebb szobrokat, 
de ez csak kényszermegoldás...

– A központ neve gyakran feltűnik külön-
böző – nem Szárhegyhez kötött – kulturális 
rendezvények szervezőjeként is. Milyen rendez-
vényekben vállalnak részt?

– Elég sok rendezvénynek vagyunk szer-
vezői „házon kívül” is... Ilyenek elsősorban a 
kiállítások, szerte az országban és a világban. 
A tavaly talán a legsikeresebb ilyen kiállítás a 
Budapest Galériában volt, ahol tizenhárom 
gyergyóalfalvi képzőművész közel 150 alkotá-
sát állítottuk ki, közösen az önkormányzattal. 
Olyan tömeg gyűlt össze, amilyent a galéria 
igazgatója és Budapest főpolgármester-helyet-
tese szerint még nem látott az intézmény. Még 
Kányádi Sándor bácsi is megtisztelt a jelenlété-
vel... Mindezek mellett táborokat szervezünk 
gyerekeknek, fiataloknak nemcsak Szárhe-
gyen, hanem szerte Magyarországon, a Haj-
dúság több településén, Besztercén, Zentán és 
máshol... Koncerteket, turnékat szervezünk 
Erdély egész területén a Kaláka együttesnek, 
Sebestyén Mártának, másoknak. Könyv-
bemutatót szervezünk éppen Kolozsváron, 
részünk volt a Székely Vágta szervezésében, 
vagy jelen voltunk az Art Market – Budapest 
képzőművészeti vásárral egybekötött kiállítá-

son. Mindezen rendezvényeknek vagy azokon 
való részvételnek egy nagy célja van: egymás 
mellé tenni a lokális értékeket az univerzálissal, 
megkeresni a helyi, megyei vagy székelyföldi 
értékek helyét a világ kulturális körforgásában, 
és egyben idehozni azokat az értékeket, ame-
lyeket meg kell ismernünk, hiszen hatással van-
nak ránk, hatással vagyunk azokra...

– Az utóbbi időben felmerült egy erdélyi 
képzőművészeti múzeum létesítésének gondola-
ta, igénye. Önök mint az egyik jelentős – kortárs 
alkotásokat tartalmazó – közgyűjtemény kezelői 
hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, hogyan 
tudnák támogatni a kezdeményezést?

– A viszonyulásunk elsősorban pozitív, 
hiszen valós igényből fakadó, szükséges kez-
deményezés. Természetesen minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy ez a kezdeményezés ma-
terializálódni tudjon, belátható időn belül. 
Hogy konkrétan mivel, arról szerintem még 
korai beszélni, hiszen még messze nem tartunk 
ott. Először meg kell fogalmazni a célokat, meg 
kell keresni a formát, azt majd a továbbiakban 
fel kell tölteni tartalommal. Meg vagyok győ-
ződve róla, hogy a szárhegyi gyűjtemény va-
lamilyen formában majd részese tud, és kell 
legyen ennek az értékeket gyűjtő, rendszerező 
és talán kanonizáló intézménynek.

– Idén újabb rangos rendezvény társszerve-
zőiként jelennek meg: a II. Székelyföldi Grafikai 
Biennále a nyár egyik legrangosabb művészeti 
eseményének ígérkezik. Hogy állnak az előké-
születekkel, a szervezéssel?

– Azt is lehetne mondani, hogy köny-
nyebb dolgunk van, mint a tavalyelőtt volt, 
hiszen van már tapasztalat mögöttünk. A 
Biennále szervezése éppúgy beleillik a straté-
giánkba, mint minden más rendezvényünk, 
hiszen itt is a saját értékeink helyeződnek a 
globális értékek mellé. A munka folyik, ér-
keznek az alkotások, amelyek a március végi 
előzsűrizésre várnak, a múltkorihoz mérten 
annyi különbséggel, hogy most először digi-
tális formában kértük beküldeni a műveket. 
A határidő március 20., de a nagyobb munka 
azután kezdődik. A kétrendbeli zsűrizés, a 
katalógus megszerkesztése, maga a kiállítás, 
egyéb járulékos rendezvények, én úgy látom, 
hogy minden már startra készen áll. Öröknek 
csak két év távlatából még nem mondható, de 
problémánk azért kiállítófelületet találni egy 
ekkora volumenű anyagnak. Szerintem szép 
példája ez a kultúrában való összefogásnak, 
hiszen három megye önkormányzata és in-
tézményei fogtak össze a megvalósításért, és 
büszke vagyok arra, hogy mindez szárhegyi 
kezdeményezésre...
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A kortárs képzőművészet keresztmetszete

A szárhegyi Lázár-kastély, a művésztelep egyik színhelye fotó: archív
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Interjú 

Dr. Balla Géza nemzetközi borbíró 
neve a ménesi borok és az egy-
kor a vörösboraival nemzetközi 
elismerést kivívó borvidék hírne-
vének helyreállításáért végzett 
tevékenysége kapcsán vált is-
mertté. Szakmai berkekben nyílt 
titok volt, hogy a kommunista 
államhatalom szemében szálka 
volt a „magyar” borvidék, ezért 
mindent megtettek annak gyen-
gítéséért, termékeinek silányítá-
sáért. Szerencsére mindez már a 
múlté, a fordulat óta jó kezekben 
van a borászat, a híres Kadarka 
– de nem csak – egymás után 
gyűjti be a bajnoki címeket kü-
lönböző nemzetközi borfesztivá-
lokon, Ménes pedig ismét egyet 
jelent a garantáltan jó minőségű 
italokkal. A ménesi „kadarka-gu-
ru” ma este hét órától tart bor-
kóstolóval egybekötött előadást 
Csíkszeredában, a Fenyő Szállo-
da Salvia-termében – a szervezők 
ígérete szerint a rendezvény nem 
mindennapi élményt kínál a bor-
kedvelőknek. Az előadás előzmé-
nyeként sikerült elbeszélgetnünk 
a nemzetközi hírű borásszal.    

– Elnöke a Kárpát-medence szint-
jén létrehozott Határon Túli Magyar 
Borászok Egyesületének. Mit jelent 
zászlóvivője lenni ennek a „borászvá-
logatottnak”?

– Olyan borászatok tagjai az 
egyesületnek, ahol a tulajdonosok, 
működtetők elkötelezték magukat 
a minőségi bortermelés mellett. Az 
egyesület célja, hogy közösen lép-
hessenek fel a magyar bor érdekében 
a Kárpát-medence magyar borá-
szai, mind az anyaországiak, mind 
határontúliak. Közös érdekünk, 
hogy a Kárpát-medencében előál-
lított borok hírneve Európa-szerte 
ismertté váljon, valamint hogy az 
adott borászatok lehetőséget kapja-
nak az egységes fellépésre, lehetővé 
váljon közös pályázatok elnyerése, 
ami a szakmai fejlődést szolgálná a 
régióban, függetlenül az egyes borá-
szatok nagyságától. 

– Függetlenül attól, hogy földraj-
zilag ma Romániában található, a 
ménesi borvidék szerepel a történelmi 

magyar borvidékek jegyzékén.  Meny-
nyire „magyar” a ménesi bor?

– A ménesi borvidék híres ma-
gyar történelmi borvidék, ahol elő-
deink évszázadokkal ezelőtt is minő-
ségi borokat készítettek. Kezdve Gi-
zella királynővel, folytatva a közép-
kori Erdély fejedelmeivel, a borvidék 
borai a birodalom minden táján híre-
sek voltak. Főként a vörösborok tet-
ték ismertté a ménesi vidéket, hiszen 
a régió természeti adottságai miatt a 
magas minőségű italok készítése vált 
lehetővé. Gróf Grassalkovich Antal 
az 1740-es években itt készítette az 
első aszúbort kék szőlőből, a kadar-
kából. Ez a fajta tette egykor híressé 
a borvidéket, és napjainkban is erről 
ismerik. Az talán, hogy mennyire 
ősmagyar az említett szőlőfajta, vi-
tatható, de jelenleg a közép-európai 
régió kadarkát termelő országai 
közül Magyarországon található a 
legnagyobb ilyen szőlővel beülte-
tett terület, így méltán minősítették 
hungarikumnak ez a fajtát. 

– A legtöbb üzlet polcain sokat 
ígérő címkékkel ellátott borospalac-
kok sorjáznak. Miként lehet felvenni 
a kesztyűt a globalizáció olcsó, kom-
mersz termékeivel? Stabilnak tekint-
hető-e a ménesi bor státusa?

– A ménesi borok nem hason-
lítanak az új, globalizációs világ  
úgynevezett „nemzetközi” stílu-
sára. A testes ménesi vörösborok 
elsősorban az egyediségükkel – 
amelyben az italok mélyvörös szí-
ne, testes karaktere, ízharmóniája és 
terroár jellege összesül – nyerték el 
a fogyasztók tetszését. Borászként 
mindent megteszek azért, hogy 
ez így is maradjon, és a fogyasztók 
azért kedveljék a ménesi borokat, 
mert azoknak egyedi, „ménesi” jel-
legük van. A minőség az egyetlen 
esélyünk a világ minden részéről 
importált borokkal szemben, ame-
lyek sokszor szőlőt sem láttak. A 
minőség biztosításának irányában 
köteleztük el magunkat.

– Gasztronómiai szakértők sze-
rint eszményi házasság az erdélyi 
konyha és a ménesi bor társítása. Ez 
mennyire igaz?

– Az erdélyi konyha nagyrészt 
a magyar konyha ízeit örökölte, 
amelyben közismerten dominálnak 
a zsíros, fűszeres ételek – szeretjük a 
vörös húsból készült sülteket. A kísé-
rőként fogyasztott bort úgy választ-
ják, hogy az étel és az ital ízvilága 
harmonizáljon egymással. A kadar-
ka illata, fűszeressége messzemenően 
illik a magyar ételekhez, ezért nem 
véletlen, hogy fontos szerepet játszik 
a régió gasztronómiai szokásaiban.

– Van egy mondás: Jó bor – jó 
egészség. Vezető borászként alá tud-
ná támasztani?

– Véleményem szerint a jó bor 
a hosszú élet egyik titka. Az embe-
ri szervezetnek naponta szüksége 
van azokra az ásványi anyagokra, 
amelyeket mind a fehér, mind a 
vörös borokban megtalálunk. A 
fehér borok rákmegelőző hatása, 
valamint a vörös borok különböző 
szívbetegségeket, keringési zava-
rokat enyhítő tulajdonsága már jó 
ideje ismert. A jelen kutatásai is azt 
bizonyítják, hogy a napi 200 ml 
bor elfogyasztása – természetesen a 
megfelelő életmód mellett – biztos 
pillére az egészséges életnek. Emel-
lett persze ott van az emberi lélekre 
gyakorolt jótékony hatása, a barát-
ságkötő borozások kedélypezsdítő 
hangulata. Kiemelném, hogy a 
jótékony hatásról szóló fáma csak 
a kulturált mennyiségben fogyasz-
tott, minőségi boroknál igaz. Te-
hát inkább igyunk kevesebbet, de 
minden esetben a minőségi italnak 
szavazzunk bizalmat.

– Székelyföld legnagyobb részén 
nem terem szőlő, ezért a rossz nyel-
vek szerint a székely ember csak két-
féle bort ismer: pirosat és fehéret. A 
tapasztalatai alapján beszélhetünk 
borkultúráról a térségben?

– Napjainkban a borfogyasztás 
– és ebből adódóan a borkészítés is – 
két irányban halad. Az egyik irány-
zat, amely sajnos egyre nagyobb 
teret hódít magának, az olcsó, de 
gyenge minőségű borok termelése-
fogyasztása. Feltehetően ebben ko-
moly szerepe van a pénzhiánynak, a 
válságnak. Mi a másik pólust, a mi-
nőségi borok előállítását, fogyasztá-
sát bátorító irányzatot képviseljük, 
igyekszünk az emberek figyelmét 
elterelni a silány termékekről. Sze-
rencsére egyre több kis borászat fe-
dezi fel a minőségi borokban rejlő 
gazdasági lehetőségeket. Az erdélyi 
borkultúra a tapasztalataink szerint 
lendületben van és napról napra jó 
irányba fejlődik. Igaz, nem mindig 
könnyű meggyőzni a közvetítői 
lánc különböző szereplőit, keres-
kedőket, vendéglátó-ipari egysége-
ket, hogy inkább minőségi italokat 
kínáljanak a vendégeknek, de már 
itt is észlelhető jó értelemben vett 
változás. Az a véleményem, hogy jó 
úton haladunk. Beletelik kis idő-
be, de biztos vagyok benne, hogy 
eljön az az idő, amikor az erdélyi 
magyarság csak jó borokat tesz az 
asztalra.

hompoth Loránd

BeSzélGetéS Dr. BAllA GézA BoráSSzAl

Borbaráti üdvözlet Ménesről
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> Magyar-kupa. A tavaly döntős Vi-
deoton 1–0-ra nyert a Győr vendégeként 
a labdarúgó Magyar-kupa negyeddöntőjé-
nek szerdai visszavágóján, így kettős győze-
lemmel jutott a legjobb négy közé. Magyar 
Kupa, negyeddöntő, visszavágó: Győri ETO 
FC – Videoton FC 0–1 (továbbjutott: a 
Videoton FC, kettős győzelemmel, 6–1-es 
összesítéssel); MTK Budapest (II. osztá-
lyú) – Békéscsaba (II.) 3–0 (továbbjutott: 
az MTK Budapest, kettős győzelemmel, 
6–0-s összesítéssel); Debrecen – Kaposvá-
ri Rákóczi 0–0 (továbbjutott: a Debrecen, 
1–0-s összesítéssel); Újpest FC – Baja (II.) 
4–0 (továbbjutott: az Újpest kettős győze-

lemmel, 7–1-es összesítéssel). Az elődöntő 
párosítása: Újpesti FC – Debrecen, MTK 
Budapest – Videoton FC. A párharcok első 
mérkőzéseit március 20–21-én, a visszavá-
gókat pedig április 10–11-én rendezik.

> Vízilabda. A Szeged két góllal kika-
pott szerdán este Zágrábban a Mladosttól a 
férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddön-
tős párharcának első mérkőzésén. Hasonló 
sorsra jutott a Vasas is. Az angyalföldi ala-
kulatot a Jug Dubrovnik győzte le. Eredmé-
nyek: Mladost Zágráb (horvát) – A-Híd 
Szeged Beton VE 8–6 (1–1, 3–4, 2–0, 
2–1), Jug Dubrovnik (horvát) – TEVA-

Vasas Uniqa 12–8 (4–2, 1–1, 3–2, 4–3). A 
visszavágókat április 18-án rendezik.

> Kosárlabda. A Csíkszeredai KK 
– Bukaresti CSM (98:99) mérkőzésen 
kívül még további hat összecsapást ren-
deztek a férfi-kosárlabdabajnokság 26. 
fordulójában. Eredmények: Marosvásár-
helyi KK – Nagyszebeni CSU Atlassib 
87:82, SCM U Craiova – Temesvári BC 
73:82, Medgyesi Gaz Metan – Kolozs-
vári U-Mobitelco 83:77, BCM U Piteşti 
– CSS Giurgiu 94:85, Bukaresti Dinamo 
– CSU Ploieşti 66:130, Poli Iaşi – Nagy-
váradi VSK 54:98.

> SZKC. A román férfi-kézilabdaválo-
gatott szövetségi kapitánya, Eliodor Voica ki-
jelölte bővített keretét a nemzeti együttes so-
ron következő felkészülési időszakára, illetve 
barátságos mérkőzéseire. A névsorban négy 
Székelyudvarhelyi KC-játékost találunk. 
Egy hét múlva egy hónapra megszakad újból 
a bajnokság. Ekkor összegyűl a válogatott. A 
nemzeti gárda március végén Macedóniába 
utazik, ahol két barátságos találkozót játszik 
a házigazdákkal – akik az Eb-n az ötödikek 
lettek, az olimpiai selejtezőre készülnek. A 
bővített keretben négy SZKC-játékost ta-
lálunk: Ionuţ Ciobanu, Andrei Mihalcea, 
Gabriel Florea és Tálas Huba.hí
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Nem sikerült a felkészülés a VasasNak

Iaşi-ban kezdik a tavaszt
a szentegyházi lányok

Iaşi-ban kezdi meg a tavaszi 
idényt a Szentegyházi Vasas női 
labdarúgócsapata holnap dél-
után. A lányok felkészülése nem 
úgy sikerült, ahogy azt a veze-
tőség előre eltervezte, ugyanis 
normál méretű pályán alig tudtak 
edzeni. Sok múlik az első négy 
mérkőzés végkimenetelétől.

Kezdődik a női első osztályú 
román labdarúgó-bajnok-
ság, amely küzdel meiben 

a Szentegyházi Vasas együttese is 
érdekelt. A Székely János dirigálta 
női csapat sajnos a mostoha téli 
időjárás következtében alig tudott 
nagypályán készülni az idényben, 
továbbá az elmúlt napokban több 
játékos is betegséggel küszködött.

„A téli felkészülésünk egyáltalán 
nem úgy sikerült, ahogyan azt előre 
elterveztük. Sajnos a megyében 
nincsenek edzésre alkalmas normál 
méretű pályák, és sok esetben kis 
műgyepes pályán kellett edzenek 

a lányok. Iaşi-ba ennek ellenére 
úgy megyünk, hogy a három pon-
tot megszerezzük, ami nehéz lesz 
ugyanis a házigazdák is erősödtek a 
rajthoz képest. Erről meg is győződ-
hettünk ugyanis kaptunk az egyik 
mérkőzésükről egy felvételt. Két já-
tékosunk nem tud a csapattal tarta-
ni, továbbá az egyik új igazolásunk, 
Loredana, még nincs százszázalékos 
állapotban” – mondta lapunknak 
László Béla, a Vasas elnöke.

A Vasasnál azonban bizako-
dók a gyengébb felkészülés ellené-
re. Mint mondják, sorsdöntő lesz, 
hogy az első négy fordulóban Iaşi-
ban, majd két hazai mérkőzésen 
Brassó, illetve Brazi ellen, majd a 
piteşti-i kiszálláson milyen ered-
ményeket érnek el. Amennyiben 
hozni tudják a négy találkozót, 
akkor a második hely elérhető kö-
zelségbe kerül, amennyiben nem, 
akkor még a harmadik hely meg-
csípése is kérdéses.

László Béla reményét fejezte ki, 
hogy a közeljövőben kedvezőbb 
időjárás lesz, és a téli felkészülés hiá-
nyosságait majd be tudják pótolni.

A Vasas holnap 12 órától lép 
pályára Iaşi-ban a helyi Navobi el-
len a román bajnokság 10. fordu-
lójában.

Csak teremben vagy kispályán tudtak készülni a szentegyházi lányok

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Román bajnoki elődöntő: 

4. mérkőzés: ma: Steaua – Bras-
sói Corona Fenestela 68 (19); va-
sárnap: Brassó – Steaua (ameny-
nyiben szükséges).

Szuperliga, U16, Csíksze-
reda: ma: Brassói Corona–
Kézdivásárhelyi Bikák – ISK–HSC 
Csíkszereda (11.40), Bukaresti 
6-os ISK – Gyergyószentmiklósi 
ISK (13.20); szombat: ISK–HSC 
– Bukarest (8), Gyergyó– Corona 
(10.30); vasárnap: Bukarest – 
Corona (9), ISK–HSC – Gyergyó 
(14.40).

Női bajnokság: holnap (16) 
és vasárnap (11.40): Csíkszeredai 
Sportklub – Bukaresti Triumf ISK.

Country-kupa amatőr jégko-
rongtorna, Csíkkarcfalva. Résztve-
vők: Szentkirály, Madaras, Csicsó, 
Szentimre (A csopor), Csomafalva, 
Dánfalva, Szentdomokos, Karcfal-
va (B csoport). A műsor: holnap: 
Madaras – Csicsó (11), Dánfalva – 
Domokos (12), Szentkirály – Csicsó 
(13), Csomafalva – Domokos (14), 
Madaras – Szentimre (15), Dánfalva 
– Karcfalva (16), Szentkirály – Ma-
daras (17), Csomafalva – Dánfalva 
(18); vasárnap: Szentimre – Csicsó 
(9), Domokos – Karcfalva (10); 1. 
elődöntő (B2 – A1, 13), 2. elődöntő 
(B1 – A2, 14), 7. helyért (A4 – B4 
(15), 4. helyért (A3 – B3, 16), kis-
döntő (17), döntő (18).

Labdarúgás
Liga 1, 21. forduló műso-

ra: ma: Chiajna – Rapid (19.30, 
Dolce Sport), Mioveni – Vásárhely 
(20.30, Digi Sport); holnap: Szeben 
– Medgyes (15, Digi Sport), CFR 
– Pandurii (17, Antena 1), Petrolul 
– Kolozsvári U (19, Digi Sport), 
Dinamo – Sportul (21.30, Digi 
Sport); vasárnap: Brassó – Galac 
(18, Digi Sport), Steaua – Astra 
(20.30, Digi Sport); hétfő: Ceahlăul 
– Vaslui (20.30, Digi Sport).

NB1, 20. forduló műsora: ma: 
Újpest – Kaposvár (19); holnap: 
Vasas – Győr (16), Kecskemét – 
Pécs (17), Siófok – Paks (17), Pápa 
– Diósgyőr (18), ZTE – Haladás 
(18.30); vasárnap: Videoton – Deb-
recen (17), FTC – Honvéd (19).

Megyei bajnokság, 13. forduló: 
holnap: Csíkszentmihály – Keresz-
túr (12, Csíkszeredában rendezik); 
vasárnap: Parajdi – Roseal (16).

Kézilabda
Férfi Nemzeti Liga, 20. fordu-

ló: holnap: SZKC – Temesvár (18).

Megyei női kézilabda-bajnok-
ság, Dánfalva, 9–10. forduló: hol-
nap: Csíkszeredai Akarat – Dánfalva-
Felcsík (8.30), Csíkszeredai NKSZ 
– Salamás (10), Székelyudvarhelyi 
Amazonok – Székelyudvarhelyi 
KF (11.30), Székelykeresztúri KKE 
– Csíkszeredai VSK (13), SZKF 
– Akarat (14.30), Zetelaka – Ama-
zonok (16), KKE – NKSZ (17.30), 
Felcsík – VSK (19).

Kosárlabda
A férfibajnokság, 27. fordu-

lójában: holnap: Kolozsvári U – 
Csíkszeredai KK (20).

Téli sportok
Biatlon, világkupa: ma: női 

sprint, 7,5 km (14.30); holnap: női 
üldöző, 10 km (13.45); vasárnap: 
női tömegrajt, 12,5 km (13.45).

Short track, Európa-kupa, 
Brassó. Tíz csíkszeredai versenyző 
vesz részt a holnaptól vasárnapig 
tartó rövidpályás gyorskorcso-
lya Európa-kupán: Balázs Tünde, 
Silló Ottília, Szőcs Renáta, Albert 
Júliánna, Gál-Oravecz István, Imre 
Emil, Rusz Tamás, Volmer Ovidiu, 
Antal Tamás, Tímár Ádám.

Alpesi sí. Három alpesisí-
versenyre kerül sor a hétvégén 
Hargitafürdőn. Holnap rende-
zik az Ambrus–Antal–Petrikó–
Bónis–Kevend Emlékversenyt 
ifjú sági, illetve felnőtt korosztá-
lyoknak. Március 18-ás, vasárnap 
a gyermek, illetve kadét korosztá-
lyoknak rendezik a Hargita-kupát. 

forma–1
A hétvégén rendezik az idei 

Forma–1-es világbajnokság első 
futamát. Az Ausztrál-nagydíj mű-
sora: szabadedzések: ma 7.30, hol-
nap 5; időmérő: holnap 8; futam: 
vasárnap: 8 óra. A szabadedzése-
ket a Digi Sport 1, az időmérőt és 
a futamot a román sportcsatorna 
mellett az M1 is élőben közvetíti.

Kiharcolta a továbbjutást a Chelsea
Továbbjutott a labdarúgó Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjébe 
a Real Madrid és a Chelsea is, 
miután mindkét együttes ha-
zai környezetben 4–1 arányban 
múl ta felül ellenlábasát. Lon-
donban azonban hosszabbítás-
ra volt szükség.

ABajnokok Ligája nyolcad-
döntőjének visszavágó-
ján kilencven perc alatt a 

Chelsea ugyanúgy 3–1-re végzett 
a Napoli ellen, mint az olaszok az 
„odavágón”. Így jöhetett a hosszab-
bítás, amelyben viszont már csak 
a hazaiak találtak be Braniszlav 
Ivanovics révén, így a londoniak 
jutottak a negyeddöntőbe. Lesz te-
hát angol csapat a nyolc között. A 

Real Madrid a CSZKA Moszkvát 
fogadta, az idegenben elért dön-
tetlen után hazai környezetben 
kényelmes győzelmet aratott, és 
bejutott a negyeddöntőbe.

Eredmények: Real Madrid – 
CSZKA Moszkva 4–1 /Higuaín 
26., C. Ronaldo 55., 90., Benzema 
70., illetve Tosics 77.)/. Tovább-
jutott: a Real Madrid, 5–2-es 
összesítéssel; Chelsea – Napoli 
4–1 – hosszabbítás után /Drogba 
(28.), Terry (47.), Lampard (75. 
– 11-esből), Ivanovics (105.), il-
letve Inler (55.)/. Továbbjutott: a 
Chelsea, 5–4-es összesítéssel.

Ma már sorsolnak
A Chelsea ráadásbeli tovább-

jutásával teljessé vált a legjobb 

nyolc mezőnye a Bajnokok Li-
gájában. Ismét van tehát angol 
csapat a negyeddöntőben, a lon-
doni kékek mellett egy olasz, egy 
német, egy francia, egy portugál 
és egy ciprusi csapat is várhatja a 
negyed- és elődöntő sorsolását, 
amelyet ma 12 órakor tartanak 
Nyonban. Mindössze a spanyo-
lok büszkélkedhetnek azzal, 
hogy két együttest (Barcelona, 
Real Madrid) is delegálnak a 
nyolc közé. A negyeddöntő-
be jutott csapatok: Barcelona 
(címvédő, spanyol), Real Madrid 
(spanyol), Benfica (portugál), 
Milan (olasz), APOEL (cipru-
si), Olympique Marseille (fran-
cia), Bayern München (német), 
Chelsea (angol).

Belépőt nyertek

Lapunk játékával négy belé-
pőt lehetett nyerni a ma esti 
SZKC – Suceava mérkőzés-
re. A nyertesek a belépőket a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok 
jegypénztáránál vehetik át sze-
mélyi igazolványuk felmutatá-
sával. Íme a győztesek: Lőrincz 
Márta, Katona István Csaba, 
Sorbán Melinda, Kovács Béla.
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Csíkszeredába TANKÓ JÓZSEF-
NEK boldog névnapot kíván felesége 
Erzsébet, fia Zoltán és az Imre csa-
lád. (21493)

lakás
KIADÓ részben bútorozott garzon-

lakás. Bér: 350 lej/hó. Telefon: 0725–
939065. (21508)

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

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

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

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

ELADÓ családi ház 10 ár beltelekkel. 
Ára: 20 000 euró. Telefon: 0740–
898268. (21500)

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

ELADÓ Csíkszentléleken 90%-ban 
elkészített családi ház (két szint + 
pince, összesen 260 m2 + 50 m2 dup-
la garázs, filagória), 4 x 4-es alapterü-
letű nyári ház. Összterület: 1500 m2. 
Beszámítok tömbházlakást, személy-
autót. Telefon: 0746–956869. (21472)

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás tömb
házlakás a Lendület sétány 4. szám alatt 
(nagy konyha, nagy fürdő, terasz). Irány-
ár: 27 500 euró. Beszámítok személyau-
tót. Telefon: 0748–128888. (21472)

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

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

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában, a Decemberi forradalom 
utcában. Érdeklődni 16 óra után lehet a 
0740–136351-es telefonszámon. (21425)

ELADÓ földszinti garzonlakás Csík-
sze  redában, a Szív utcában. Megfelel 
irodának is. Irányár: 16 500 euró. Telefon: 
0746–128320, 0741–359674. (21444)

telek
ELADÓ 20 ár, bekerített beltelek 

Szentlélek bejáratánál, villanyáram, víz be-
vezetve. Telefon: 0745–506597. (21499)

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

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

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő-

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

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia 
Logan Berlina, 1.4 benzines, első tulaj-
donostól, 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. Irány-
ár: 5250 euró. Telefon: 0746–956869. 
(21472)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Ford 
Escort, négyajtós, 1.4es, benzines, 
magyar iratokkal. Ára: 500 euró. Tele-
fon: 0752–519630. (21455)

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

vegyes
Eladó étkezési és ültetni való krump-

li. Érdeklődni a 0743–643 995ös tele-
fonszámon a délutáni órákban lehet. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 
-ös telefonszámon a délutáni órák-
ban lehet.

Eladó kottatartó megkímélt ál-
lapotban. Érdeklődni: Székelyudvar
helyen a 0743–876 401es telefon-
számon a délutáni órákban. 

ELADÓ bálázó, permetező, ve-
tőgép, répavető, répaszedő, műtrá-
gyaszóró és rendösszeverő. Telefon: 
0764–471343.

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

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

ELADÓ új Deutz Fahre 70 LE-s 
traktor – 14 500 euró; 1996-os évjára-
tú New Holland, 70 LE-s traktor hom-
lokrakodóval, 4000 munkaórával. Be-
számítok bükk tűzifát. Telefon: 0722–
342429, 0758–898989. (21430)

ELADÓ Csíkszeredában jó minő-
ségű nyers tűzifa, hasogatott, vegyes 
(nyár, nyír, cserefa) – 100–120 
lej/m, valamint bükk tűzifa – 125–135 
lej/m. Szállítás megoldható, felvágjuk 
méretre. A száraz fa megegyezés sze-
rinti árban van. Telefon: 0746–968617, 
0743–798568. (21501)

Régi csűröket és régi kerítésdesz-
kát VÁSÁROLNÉK. Telefon: 0763–
666774, 0267–346013.

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

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

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

TISZTÍTÓSZERAKCIÓ A COMCOLOR 
FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 kg – 104 
lej; eredeti kartonos, osztrák Ariel – 10,4 
kg – 87 lej; fél literes Pur mosogató-
szer – 2,90 lej; 1 liter Pur mosogatószer 
– 5,90 lej; 750 ml Domestos – 6,80 
lej; 2 liter Coccolino öblítő – 11,50 lej; 
Pampers pelenka – 0,90 lej/db; felnőtt
pelenka – 2,30 lej/db; 500 ml Clin szóró-
fejes ablaktisztító – 5,50 lej.

állás

Dupla állampolgársággal (román–
magyar) rendelkező személyeket (18–
45 év közötti nők előnyben) KERESÜNK 
mezőgazdasági munkára Hollandiába. 
Telefon: 0746–937160. E-mail: snd.
europa@yahoo.com. (21413)

tanfolyam
TANFOLYAM ÁLLATORVOSOK-

NAK! Betekintés az állatorvosi home-

opátiába. Időpont: 2012. március 24., 
szombat. Helyszín: Csillagmotel, Csík-
szereda, Brassói út 113. A program 
időtartama: 9–17 óra között. Jelent-
kezés e-mailben és telefonon. E-mail:  
homeopatieveterinara@gmail.com. 
Telefon: Ferencz Kinga (Csillag-motel) 
0722–607062. Szervező: dr. Jakab Fe-
renc: +36–30–9371906.

szolgáltatás

Ne dobja el hulladékanyagait, 
mert ha összegyűjti, a ZÖLD ÉS 
TSAI. vállalat JÓ ÁRON FELVÁSÁ-
ROLJA: pillepalack – 0,60 lej/kg; 
karton – 0,20 lej/kg; papír – 0,16 
lej/kg. Vállalatunk 100 kg hulladék-
anyagért autót küld. Telefon: 0744–
507812, 0745–561521. (21507)

Gyümölcsfák tavaszi metszését VÁL-
LALOM. Telefon: 0742–076535. (21478)

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kishaszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik felejthetetlen 
drága halottunk,

MEZEI GYULA

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got helyeztek, nehéz óráinkban segítő 
kezet nyújtottak, fájdalmunkban osz-
toztak. A gyászoló család. (21509)

megemlékezés

Fáj, hogy nem vagy 
köztünk többé, 
de emlékezetünkben 
élni fogsz mindörökké.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 17-re,

CSULAK ISTVÁN
nyug. tanár

halálának első évfordulóján. Nyu-
godjál csendesen! Szerettei.

Fájó szívvel emlékezünk

SZAKÁCS ERŐS IRÉN

halálának 6. hetén. A megemléke-
ző szentmise 2012. március 17én 
19 órakor lesz a csíkszépvízi római 
katolikus templomban. A gyászoló 
család. (21506)

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafenn 
örök boldogságot.

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

SZABÓ LÁSZLÓ

halálának 5. évfordulóján, aki idén 
lenne 50 éves. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Nagynénje és 
családja – Csíkdánfalva. (21505)

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
március 17-re,

ABOS FERENCNÉ

halálának 4. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei.

„A szeretet soha meg nem szűnik.”
(Szt. Pál)

Fájó szívvel emlékezünk 2003. 
március 16-ra,

SZÉP JENŐ
nyug. vasutas

halálának 9. évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmise 2012. március 
16-án 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumitemplomban. Nyugalma 
legyen csendes! Szerettei. (21482)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, rokon és jó 
szomszéd,

MANDRIK MAGDOLNA

szerető szíve életének 62. évé-
ben 2012. március 15-én meg-
szűnt dobogni. Temetése márci-
us 17-én 11 órakor lesz a Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó 
feleség, édesanya, 
nagymama, testvér, 
sógornő, rokon és 
jó szomszéd,

KERESZTES ANTALNÉ
Bodó Margit

szerető szíve életének 67., házas-
ságának 32. évében 2012. március 
15-én 12 órakor hosszas betegség 
után megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait március 
17-én 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a tusnádfürdői rava-
talozóból a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Nyugodjon béké-
ben! A gyászoló család.

Megállt a drága szív, 
mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres 
és szomorú a házunk,
nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat 
érdemeltél.
Amíg csak élünk, 
mi nagyon szeretünk,
hiányzol nagyon, 
soha nem feledünk.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, 
testvér, anyós, sógor-
nő, rokon, szomszéd 
és jó barát,

ORBÁN ÁGNES
szül. Tamás

életének 55., házasságának 20. 
évében 2012. március 14-én 
türelemmel viselt súlyos beteg-
ség után elhunyt. Drága halot-
tunkat március 17-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíksomlyói Szent Péter temető 
ravatalozójából. Áldott legyen 
emléked, mely szívünkben örök-
ké élni fog. Pihenésed legyen 
csendes! A gyászoló család.
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A csíkszeredai 
Csobotfalva közbirtokosság 
tisztelettel meghívja tagságát 

a 2012. március 31-én 10 órakor 
tartandó közgyűlésre 

a csobotfalvi kultúrotthonba. 
Tárgysorozat:
– a 2011-es évi tevékenységi beszámoló;
– az ellenőrző bizottság jelentése;
– a 2012-es évi költségvetés-tervezet 
ismertetése és elfogadása.

A korondi IO.AN Trade Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Korond 595. szám alatt található kerámiaüzem 
működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.
A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi 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 sze-
mélyi adatainak feltüntetésével.

A Budapesten, 2012. január 
4-én elhunyt

ORBÓK LÁSZLÓ
nyug. ügyvédet 

a belvárosi unitárius templom 
ravatalazójából helyezzük örök 
nyugalomra 2012. március 16-
án, pénteken 15 órakor. A gyá-
szoló család
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hirdetések

hirdetések

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk
teljes
a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 

hargitanépe 

Sport
Döntőben a Jegesmedvék

Fennállása óta legnagyobb sikerét 
ünnepelheti a miskolci jégkorong, 
miután szerda esti győzelmének 
köszönhetően bajnoki döntőt 
játszhat a Jegesmedvék csapata. 
A miskolciak szerdán a Ferencvá-
ros csapatát győzték le a magyar 
bajnokság második elődöntőjének 
utolsó – ötödik – mérkőzésén. A 
fináléban a miskolciak a címvédő 
Sapa Fehérvár AV19 ellen játsza-
nak egyik fél negyedik sikeréig.

Harminchárom éves törté-
nete során először játszhat 
bajnoki döntőt a miskolci 

jégkorongcsapat: a Jegesmedvék 
szerdán 5–1-re nyerték a Ferenc-
város elleni elődöntő utolsó – ötö-
dik – találkozóját, és ezzel beju-
tottak a fináléba. Miskolci felnőtt 
hokicsapat sosem szerzett bajnoki 
érmet, idén viszont a legrosszabb 
esetben is ezüstérmes lesz a Jeges-
medvék gárdája. A miskolciak a 
MOL Ligában és a Magyar-kupá-
ban is ezüstérmesek lettek az idén.

A szerdai mérkőzést a Fradi 
kezdte jobban, Borbás a vendégek 
első helyzetét értékesítette, pedig a 
meccs elejétől mezőnyfölényben ját-
szottak a miskolciak. Racko az első 
harmad utolsó előtti percéig tudta 
sikeresen hárítani a hazaiak lövéseit, 
ekkor Dubek egyenlített. A második 
harmadban egy perc alatt kétszer is 
eredményesek voltak a Jegesmedvék 
hokisai, akik az utolsó felvonásban 
növelni tudták előnyüket, majd az 

utolsó percben egy üres kapuba lőtt 
góllal állították be a végeredményt.

Magyar bajnokság, 2. elődön-
tő, 5. mérkőzés: Miskolci Jeges-
medvék – Ferencváros 5–1 (1–1, 
2–0, 2–0) /Dubek (19.), Nagy G. 
(34., 60.), Bonar (35., 55.), illetve 
Borbás (9.)/. Az összecsapást 3–2-
es összesítéssel (7–1, 3–4, 3–1, 
3–6, 5–1) a miskolciak nyerték. 
Az első elődöntőben a Sapa Fe-
hérvár AV19 söpréssel, 3–0-s 
összesítéssel (3–0, 6–1, 7–2) győ-
zött a Dab.Docler ellen.

A Jegesmedvék – Sapa Fehér-
vár AV19 magyar bajnoki döntőt 
egyik fél negyedik sikeréig rende-
zik, az első mérkőzésre vasárnap 
19 órától Miskolcon kerül sor.

Vereség a fináléban
Szerdán a magyar ifjúsági jég-

korongbajnokság döntőjének első 
mérkőzésén vereséget szenvedett 
az ISK–HSC Csíkszereda csapata 
Székesfehérváron. Az ifjúsági baj-
nokság (U18) döntőjében a Gál 
Sándor által edzett csíkiak 8–3-ra 

kaptak ki a Sapa Fehérvár AV19-től, 
a csíkiak az első harmadban Silló és 
Trancă találataival még vezettek, ám 
az utolsó két harmadban a hazaiak 
magabiztos játékuknak köszönhe-
tően győztek. A harmadik szeredai 
találatot Hildebrand érte el a záró 
felvonásban. Az egyik fél harmadik 
győzelméig tartó párharcban 1–0-ra 
vezet a fehérvári csapat, a második 
mérkőzésre ma 20, a harmadikra 
holnap 14.50-től kerül sor, szükség 
esetén vasárnap 19.30-tól újra össze-
csapnak a felek.

Kikapott a kölyökcsapat is
A magyar kölyökbajnokság 

(U14) rájátszásában az Antal Ká-
roly által edzett ISK–HSC Csík-
szereda csapata 6–3-ra kapott ki 
a Sapa Fehérvár AV19-től, a csíki 
gólokat Búzás (2), Péter és Márton 
Rajmond ütötték. A két csapat ma 
17.30-tól újra megmérkőzik Székes-
fehérváron, az ISK–HSC holnap 
13.30 és vasárnap 10.30-tól az új-
pesti jégcsarnokban az UTE–Stars 
ellen lép jégre.

Felhívás a szurkolók felé

A Csíkszeredai Sport Club Szurkolók Egyesülete szeretettel vár minden 
drukkert a román felnőtt bajnoki döntő első mérkőzésére kedden, már-
cius 20-án. Az egyesület azt kéri, hogy aki csak teheti, kék-fehér mezben 
vagy öltözékben jöjjön a Vákár Lajos Műjégpályára szurkolni. A drukke-
reket várják a mérkőzés előtt egy órával a műjégpálya mellett található 
5Kutyában. Legyen újra fergeteges hangulat a Vákár Lajos Műjégpályán. 
Hajrá, kék-fehérek!

Harmadik döntőjét játszhatja idén a miskolci jégkorongcsapat



Napról napra
szabadidő

programajánló

Táncelőadás
Ma este hét órától bemutatják az Ud-

varhely Táncműhely Trilógia-projektjének 
harmadik részét, a Képmást. A táncműhely 
próbatermében játszódó előadásra a helyek 
száma korlátozott, foglalni a 0749–219 
927es telefonszámon lehet.

Bál Kecseten
Szombaton este színdarabos bált szer-

vez a kecseti ifjúság. A mulatság előtt a fia-
talok két előadással is szórakoztatják az ér-
deklődőket, ezt követően pedig a Melody 
Band húzza a talpalávalót.

Musical
Vasárnap este hét órától a fenyédi kul-

túrházban a Vitéz Lelkek színjátszó csoport 
előadásában a Valahol Európában című 
musicalt tekinthetik meg az érdeklődők. A 
darabot Szász-Mihálykó Mária rendezte.

Színház
Jövő csütörtökön újabb bemutatóval 

várja a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház társulata a nagyérdeműt. Görgey 
Gábor Örömállam című komédiáját, me-
lyet Vadas László vendégrendező állított 
színpadra, este hét órától láthatja a közön-
ség. A produkcióban két székelyudvarhelyi 
származású alkotó is közreműködik: a dísz-
let Albert Alpár tervei alapján készült, az 
előadásban hallható zene Cári Tibor mun-
káját dicséri. 

Konferencia
Jövő szombaton Székelyudvarhelyen 

tartják a romániai otthonoktatók konfe-
renciáját, ahol többek közt szó esik az ott-
hon való oktatás szerepéről és az eddig el-
ért sikerekről. Az eseménynek a zeneiskola 
nagyterme, a régi stúdió mozi szolgál majd 
helyszínéül.
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Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
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A Drogma című 
kiadványt a dr. 
Csernus Imre 

írásait kedvelő olva-
sóknak ajánlják, akik 
ismerve a szerző szóki-
mondó stílusát, ezúttal 
is megtalálják a haszno-
sítható gondolatokat, a 
drogosok a drogokkal 
kapcsolatos részekben, 
a szenvedélyükkel felha-
gyók a hozzájuk intézett 
mondatokban és az ezek-
re adott válaszokban. „A 
Drogma a lángolásról, a 
szendevélyről, a hitről és 
a belső békéről szól. Ko-
rábbi változata – amelyet nyolc évvel ezelőtt 
írtam – az életről vallott gondolataim durva 

megfogalmazása volt, a 
most, november elején 
megjelenő átdolgozott, 
bővített új Drogma egy 
önkritikus, öniróniával 
teli könyv, egy sokkal 
érettebb írás, amelyben 
az is benne van, hogy ho-
gyan lehet mindezeket 
megszerezni” – vallja a 
könyv szerzője.

A 206 oldalas, 
ragasztott kartonált 
kötésű könyv megvá-
sárolható az Árnika 
K ö n y v e s b o l t b a n 
(Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 

16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–
103 915).

az ajánlata

Csernus Imre könyve: Drogma

Koncert a Thunder Rock Clubban

A P. Box Székelyudvarhelyen

Magyarország egyik legklassziku-
sabb hard rock csapata lép fel ma 
este a székelyudvarhelyi Thunder 

Rock Clubban. Az 1980-ban alakult együt-
tes bár kissé átalakult a kezdetek óta, a 
hangulat ugyanaz maradt, amit ma megta-
pasztalhatnak a rockzene kedvelői: minden 

bizonnyal felcsendül majd a Soha nem elég, 
a Vágtass velem, vagy A zöld, a bíbor és a fe-
kete című daluk. A koncertet az udvarhelyi 
Shadows nyitja. Szombaton este ugyanitt 
a magyarországi Historica lép fel. Mind a 
pénteki, mind a szombati koncertre 22 óráig 
ingyenes a belépés, utána 10 lejt kell fizetni.

ma

Péntek
Az év 76. napja, a hátralévő napok 

száma 290. Napnyugta ma 18.22-kor, 
napkelte holnap 6.28-kor.

Isten éltesse
ma Henrietta és Geréb, holnap Gert-

rúd, vasárnap pedig Sándor és Ede nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik 
ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A francia eredetű Henrietta jelen-

tése körülkerített birtokán uralkodó, a 
szász–magyar eredetű Geréb községi 
bírót jelent. A germán eredetű Gert-
rúd jelentése: a dárdák varázslónője. A 
görög–olasz–német eredetű Sándor je-
lentése: az embereket vagy az emberek 
ellen oltalmazó, míg az Edvárd rövidü-
léséből önállósult germán eredetű Ede a 
birtokát megőrzőt jelent.

Március 16-án született
1751. Port Conway-ben James 

Madison, aki az Amerikai Egyesült Ál-
lamok negyedik elnöke volt 1809-től 
1817-ig

1822. Rosa Bonheur francia szobrász 
1940. Bernardo Bertolucci Oscar-dí-

jas olasz filmrendező 

Március 16-án halt meg
1457. Hunyadi László, Hunyadi Já-

nos nagyobbik fia 
1893. Puskás Tivadar, a telefonhír-

mondó feltalálója 

Helytörténeti évforduló
110 évvel ezelőtt halt meg a 

nagygalambfalvi Feleki Miklós szí-
nész, író, fordító, rendező. Tizenkilenc 
éves korától vándorszínészként járta 
az országot, Bukarestben is játszott. A 
magyar szabadságharc honvédje volt, 
1849-ben társulatot szervezett Nagybá-
nyán, Udvarhelyszéken két zászlóaljnyi 
honvédet toborzott. A szabadságharc-
ban századosi rangja volt. 1852-től a 
budapesti Nemzeti Színház tagja, 1867-
től rendezője volt. Amikor visszavonult 
a színpadtól, a Nemzeti Színház örökös 
tagjává választotta, a király pedig neme-
si rangot adott neki Nagygalambfalvi 
előnévvel. 1902. március 16-án halt meg 
Budapesten. Szülőfaluja művelődési há-
zát róla nevezték el 2008. május 17-én.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között dr. Bordi Alpár tart 
fogorvosi ügyeletet az Eötvös József 
utca 12. szám alatti rendelőjében (tele-
fon: 0722–660 638).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

www.parapista.com 

– Ejsze a hóemberek flotántot kértek a zidén… 
met ma bévágok eggyet!
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben többnyire derült, napos időre 
számíthatunk, kevés felhővel. Éjszaka a térség 
több részén kisebb eső előfordulhat. 

Esik, havaz, így lesz tavasz – azt hi-
szem, ismeri ezt a mondást mindenki, és ez 
Csíkban igazolódni is látszik. Az elmúlt idő-
szakban majdnem minden éjszaka havazik 
egy keveset, és ha szerencsénk van, délutánra 
legtöbbször el is olvad a frissen lehullt hó. De 
reggel havasak, jegesek az utak.

A napokban majdnem minden reggel 
csúszósak voltak Csíkszereda fő- és mellék-
utcái, azonban az illetékesek mindig azt 
hangsúlyozzák, nincs baj a közlekedéssel. 
Tegnap reggel a megyeszékhely minden 
utcája korcsolyapálya volt. Lépésben lehe-
tett közlekedni, forgalmi dugók alakultak 
ki, katasztrofális volt az autózás reggel tíz 
óráig. Kollégám meséli, a Decemberi for-
radalom utcában, a Gál Sándor-szobor 
és a református templom közötti – amúgy 
alig pár száz méteres – szakaszt húsz perc 
alatt teljesítette autójával nyolc óra tájé-

kán, jómagam a Hunyadi János utcában 
„csicsonkáztam”, akik pedig a Kalász ne-
gyed felől akartak a városközpontba menni 
a reggeli órákban, többet csúsztak, mint egy 
hokis egy egész meccs alatt a jégpályán. Ter-
mészetesen útszórásnak semmi nyoma nem 
volt. Igaz, a délelőtti nap lassan felolvasz-
totta az úttesten a jeget, de napok óta reggel 
csak csúszkálva lehet autózni. A járdákon 
még szörnyűbb a helyzet, reggelente úgy 
esnek az emberek, mint az orosz fronton a 
német katonák. Az illetékesek szerint azon-
ban minden rendben volt... tegnap is.

Pedig lassan gondolhatnának arra, 
hogy a jóhiszemű munkásember reggel 
hétre vagy nyolcra jár, nem tizenegyre, 
amikorra már természetesen nyoma sincs a 
reggeli jégnek az utakon. Nem értem, hogy 
nálunk az illetékesek mindig későn, tíz óra 
után ébrednek fel éjszakai álmukból?

Későn ébredő „illetékesek”
  villanás n Kopacz Gyula

skandi  készÍtette: benedek enikő

sudoku

kezdő szint haladó szint

A legbefolyásosabb stylist

A többek közt Natalie Portman és 
Michelle Williams néhány emlé-
kezetes megjelenéséért felelős Kate 

Youngot választotta a szórakoztatóipar leg-
befolyásosabb stylistjává a The Hollywood 
Reporter.

Young többek közt azzal a munkával érde-
melte ki a 25 fős listán az első helyet, amelyet 
az éppen gyermeket váró Natalie Portman öl-
töztetésével végzett tavaly. A színésznő Oscar-
díjat vehetett át A fekete hattyú című filmben 
nyújtott alakításáért, de már az Oscar-gála 
előtt is több díjátadón meg kellett jelennie a 
vörös szőnyegen. Öltözékét sokan dicsérték.

A második helyre az a Leslie Fremar ke-
rült, akinek „modelljei” között van Charlize 
Theron és Reese Witherspoon.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokát 
Petra Flannery foglalja el: ő jellemzően – 
divatikonná váló – fiatal tehetségeket öltöz-
tet, ügyfelei között van Emma Stone, Zoe 
Saldana, Mila Kunis és Megan Fox.

fotóalbum

A fotót Mărtinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette.
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