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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

sZárHegyi köZpont

A kortárs 
képzőművészet 
keresztmetszete
Gyergyószárhegy neve szoro-

san összefonódott a Zöld 
Lajos–Márton Árpád–Gaál And-
rás hármas által létrehozott és 
működtetett művészteleppel, az 
évtizedek során hatalmas meny-
nyiségű és felbecsülhetetlen értékű 
képzőművészeti alkotás halmozó-
dott fel. A rendszerváltás után a 
ma Gyergyószárhegyi Művészeti 
és Művelődési Központ 
nevet viselő közintézmény 
szervezi a tábort és viseli a 
gyűjtemény gondját. Kassay L. Pé-
ter igazgatóval beszélgettünk.
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sZentegyHáZi Vasas

Iaşi-ban kezdik 
a tavaszt

Iaşi-ban kezdi meg a tavaszi 
idényt a Szentegyházi Vasas 

női labdarúgócsapata holnap 
délután. A lányok felkészülése 
nem úgy sikerült, ahogy azt a ve-
zetőség előre eltervezte, 
ugyanis normál méretű 
pályán alig tudtak edze-
ni. Sok múlik az első négy mér-
kőzés végkimenetelétől.
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MegeMlékező ünnepségek a Megye nagyvárosaiban

Főhajtás azok előtt, 
akik mertek álmodni

Több ezer ember vett részt a megye nagyvárosaiban tegnap az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc emlékünnepén. A szónokok szinte kivétel nélkül az összefogás fontosságára 

figyelmeztettek ünnepi beszédeikben. > 2. oldal
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hirdetés

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 a 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: 0266–310100 vagy office@mixsrl.ro

MegeMlékező ünnepségek Csíkszeredában, székelyudvarhelyen és gyergyószentMiklóson

Főhajtás azok előtt, akik mertek álmodni
több ezer ember vett részt a 
megye nagyvárosaiban tegnap 
az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc emlékünnepén. 
a szónokok szinte kivétel nél-
kül az összefogás fontosságára 
figyelmeztettek ünnepi beszé-
deikben.

hN-összefoglaló

Aszékely lobogó – Hargita 
megye zászlaja – felvonásá-
val kezdődött tegnap Csík-

szeredában a március 15-e alkal-
mából szervezett ünnepségsorozat. 
A megyeháza előtt fél kilenckor a 
székely huszárok és a csíkszentimrei 
fúvosok mellett jelen voltak Ma-
gyarország csíkszeredai főkonzulá-
tusának munkatársai, Korodi Attila 
parlamenti képviselő, Moldován 
József és Tánczos Barna államtitkár, 
Gyerkó László, az országos verseny-
tanács vezetőtanácsi tagja, a tör-
ténelmi egyházak képviseletében 
Tamás József segédpüspök, Darvas 
Kozma József esperes-plébános, 
Solymosi Alpár unitárius lelkészt, 
illetve Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke, Ráduly Ró-
bert Kálmán, Csíkszereda polgár-
mestere és több környező település 
elöljárója. 

Borboly Csaba ünnepi beszé-
dében kiemelte, a márciusi ifjak 
törekvését, akaratuk kivívásának 
példáját követendőnek tartja nap-
jainkban is. „Hasonló összefogással 
sikerült elérnünk, hogy a közösségi 
akaratból használt lobogó felvoná-
sát hivatalossá tegyük” – mondta a 
tanácselnök. „Ma sem könnyű do-
log azt tenni, amit akarunk, mert 
mindig lesznek olyanok, akik el 
akarják venni a jogainkat” – hívta 
fel a figyelmet Borboly, aki szerint 
írhatunk 2012-t, lehetünk az Eu-
rópai Unió tagállama, lehetünk a 
NATO-ban, de látható, hogy nap-
ról napra, újból és újból meg kell 
harcolnunk a jogainkért.

„A kis népek és országok a 
nagyhatalmak játékszeréül szolgál-
nak. Ez így van napjainkban is, bő-
rünkön is érezhetjük. De lebegjen 

előttünk a gyermek Dávid esete, aki 
egy parittyakővel győzte le  Góliá-
tot” – biztatta a jelenlevőket Tamás 
József segédpüspök. 

tisztelegnünk kötelesség 
A Gál Sándor téren is koszorúz-

tak az intézmények és szervezetek 
képviselői. Itt Tánczos Barna ál-
lamtitkár arról beszélt: a pesti ifjak 
tettek valamit annak érdekében, 
hogy a megálmodott jövőjük való-
ra váljon, meg merték fogalmazni 
az elnyomás alatt elvárásaikat, nem 
félve a következményektől. „Mi 
is megálmodtuk a saját jövőnket, 
amelynek alapja az autonómia, az 
összetartozás, ennek megvalósulása 
érdekében azonban tenni, dolgozni 
kell” – fogalmazott. Szondy Zoltán 
városi tanácsos azt mondta: a sza-
badságharc korában megbecsülték 
a hősöket és kilökték az árulókat, 
és ez most sincs másképpen. „Tisz-
telegnünk kell a hősök előtt, akik a 
magyar földért és a magyar nyelvért 
harcoltak” – emelte ki Szondy. 

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke üzenetét Szarka 
Gábor konzul tolmácsolta. „Mind-

annyian együtt idézzük fel ezen a 
napon a márciusi tüzet, lelkesedést, 
főhajtással tisztelgünk hőseink 
előtt. Valljuk, hogy ezekben a ne-
héz időkben is jó magyarnak len-
ni!” – írta Orbán levelében, kitér-
ve arra, hogy 150 ezer ember tette 
le a magyar állampolgársági esküt, 
amit további 100 ezer követ a kö-
zeljövőben.

Az ünnepségen beszédet mon-
dott Tóth Károly evangélikus lel-
kész, Darvas Kozma József katoli-
kus címzetes esperes pedig a forra-
dalom leverésére irányuló történel-
mi eseményekről és ezek hátteréről 
beszélt, valamint az autonómia 
7 alapkövetelményét olvasta fel. 

„székelynek lenni küldetés”
Ünneplőbe öltözött, kokárdás 

megemlékezők gyűrűjében foly-
tatódott a rendezvények sorozata 
a Vár téren, ahol a tisztelgők mel-
lett megjelentek a zsögödi lovar-
da népviseletbe öltözött lovasai, a 
szentsimoni fúvószenekar, a ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium Leány-
kara és a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, akik előadásukkal 
tették emlékezetessé az évfordulót. 
Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester beszédében három fontos 
kérdésre kereste a választ: vajon 
mit jelent a székelyek számára az 
1848–49-es forradalom, mi a szé-
kelyek küldetése és milyenek a 
székelyek most? „Székelynek lenni 
küldetés, amely egy életen át tart. 
Az 1848–49-es forradalom olyan 
lökést, töltetet adott, aminek hatása 
mindmáig kitart” – fogalmazott. A 
polgármester szerint a forradalom 
üzenete a mának, hogy új kiegyezés 
szükséges. „Kiegyezés Bukaresttel. 
Nem részleges, kis különbékékre 
gondolok, hanem teljes kiegyezés-
re. Akik ennek megvalósíthatóságá-
ban kételkednek, azok gondoljanak 
1867-re, amikor a magyar nemzet 
kiegyezett Ferenc József császárral” 
– fogalmazott. 

Mit hoz a politikai 
rügyfakadás?
Gyergyószentmiklóst villanyosz-

lopokra tűzött óriási kokárdákkal 

díszítették ki március 15-re, az 
1848–49-es szabadságharc évfor-
dulójának ünnepsége már a dél-
előtti órákban elkezdődött az isko-
lákban. A délben celebrált ünnepi 
szentmise után a hagyományos 
felvonulás következett a Földváry 
Károly Hagyományőrző Egyesület 
és a Gyergyói Baranta Közösség, 
valamint a csíkkarcfalvi ifjúsági fú-
vószenekar közreműködésével. Az 
idén 120 éves Gyergyószentmiklósi 
Ipartestület Férfikara Kossuth-nó-
tákat adott elő Petőfi és Kossuth 
szobránál, ahol a több mint ötszáz 
ünneplőhöz Pál Árpád parlamenti 
képviselő és Mezei János polgármes-
ter szólt. „Petőfi hősiessége nem-
csak szavakban, hanem tettekben 
is megnyilvánult” – hangoztatta 
Pál Árpád, arra is felhívva a figyel-
met, hogy „ a mai kor igazságtalan 
és könyörtelen körülményei között 
csak úgy maradhatunk szabadok 
és magyarok, ha összefogunk, és 
továbbra is minden szinten képvi-
seltetni tudjuk magunkat a román 
közigazgatásban”.

Mezei János polgármester a 
hosszú tél utáni ébredéshez hason-
lította a szabadságharcot. „Ma, a 
huszonkettedik szabad márciusi 
ünnepen önkéntelenül is belénk 
mar a kétely: mit hoz a 2012-es év 
politikai rügyfakadása?” – tette fel 
a kérdést Mezei. Metaforában vála-
szolt: „Talán az a kérdés, hogy a ter-
mészet ősi törvénye szerint kinyíló 
székely életfák virágait milyen poli-
tikai töltetű méhek dongják körül, 
és csalják el a nektárt valami neme-
sebb, nemzetibb gyümölcstermés 
ígéretében.”

A délután folyamán Czetz Já-
nos tábornok emlékplakettjénél az 
örmény templomkertben tartottak 
megemlékező műsort, este pedig 
Földindulás címmel a Figura Stúdió 
Színház mutatta be a magyar forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére 
összeállított műsorát.

„vállat vállhoz vetve”
Több ezer ember gyűlt össze 

március 15-én Székely udvarhelyen, 
a Márton Áron téren, hogy emlé-
kezzen, ünnepeljen, tisztelegjen. Az 

emlékező ünnepség délben a lovas 
huszárok bevonulásával vette kez-
detét, akik a központot megkerülve 
a Patkóban foglalták el helyüket. 
A polgármester, valamint politikai 
pártok, civilszervezetek, vállalkozá-
sok képviselői és magánszemélyek 
elhelyezték az emlékezés koszorúit 
a cserkészek, darabontok által őr-
zött Vasszékely talapzatánál. Bunta 
Levente polgármester kitűzte a 
székely zászlót a színpadra, majd 
történelmi egyházaink képviselői-
nek imája hangzott el. Kedei Mózes 
unitárius lelkész példákkal tűzdelt 
beszédével emlékeztetett, és buzdí-
tott is: „Akkor megvalósult az unió 
a magyar lelkekben. Bebizonyoso-
dott, egy kis nemzet is csodákat tud 
tenni, ha fiai összefognak, együtt 
harcolnak. Holt tartunk ma? Elér-
tük-e azt, amit akartunk? Hol tar-
tunk önrendelkezésünk visszaszer-
zésében? A választ mindannyian 
tudjátok” – mondta Kedei, majd 
Márton Áron szellemiségét idézte 
meg, mondván, „ha fellépne ide a 
színpadra, azt mondaná, fogjatok 
össze, és követeljétek azt, ami tite-
ket megillet”.

Bunta Levente polgármester 
ünnepi beszédét azzal indította: ör-
vend, hogy az SZNT, az RMDSZ 
és az MPP képviselői is jelen van-
nak, a lakosság is szép számban je-
lent meg, vagyis együtt ünnepelt a 
város. „Ünnepeljük a bátor cseleke-
deteket, és emlékezünk azokra, akik 
életüket adták. A magyar szívek ma 
egyformán dobbannak. Szembené-
zünk a múlttal, mérleget vonunk, 
mit tettünk annak érdekében, hogy 
legyen amit a következő nemzedék-
nek átadjunk, majd megtervezzük 
a jövőt” – mondta a polgármester. 
Azzal folytatta, hogy bár az éppen 
hatalmon levők mindig próbálták 
március 15. értelmét átírni, a nap 
gyümölcse beérett, a pontokból 
sok teljesült már. „Nem mondunk 
le álmainkról, beteljesülnek, aho-
gyan autonómia-törekvéseink is be 
fognak teljesülni. Legyünk büszkék 
elődeinkre, és arra a helyre, ahol 
születtünk, mert ez az a hely, ahol 
vágyaink beteljesülhetnek. Vállat 
vállhoz vetve – csak így sikerülhet”. 

Dr. Fodor Pál, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetének igazgató-
helyettese arról beszélt, hogy 1990 
őszén augusztus 20. és március 15. 
versengett a nemzeti ünnep cí-
mért. „Előbbi győzött, hisz Szent 
Istvánhoz hasonló teljesítményt 
azóta senki nem tudott felmutatni. 
Az én kötődéseim március 15-höz 
viszont erősebbek, hisz egy csodá-
latos tisztaságú, törvényes forra-
dalom volt. Az áprilisi törvények 
sok tekintetben Európa előtt jár-
tak, illetve egy másik érvem, hogy 
belső-külső uniót hozott létre, 
igazi nemzetet teremtettek ak-
kor, létrehozva Magyarország és 
Erdély unióját – sorolta dr. Fodor 
Pál, hozzátéve: amikor kitört a 
forradalom, 300 éve nem volt önál-
ló magyar állam. 

Dr. Bőhm Dávid magyar kon-
zul az udvarhelyieknek is tolmá-
csolta Orbán Viktor üzenetét.

Lovas felvonuló Csíkszeredában. több ezer emberrel együtt azokra emlékezett, akik életüket áldozták a magyarságért fotó: balázs árpád



A bárányhús piacát befolyá-
solhatja a hosszúra nyúlt tél: 
a nagy mennyiségű, későn 
olvadó hó miatt a juhokat is 
később lehet kiengedni a le-
gelőkre. Azért, hogy elkerüljék 
a fejéssel járó vesződséget, a 
kevés állatot tartó gazdák nem 
választják el a bárányokat az 
anyaállatoktól, így idén feltehe-
tően kevesebb bárányt fognak 
levágni húsvéti eladásra, mint 
a korábbi években.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Befolyásolhatja az időjá-
rás a bárányhúskínálatot a 
hús véti ünnep környékén. 

Nem zárható ki, hogy idén a ta-
valyhoz képest kevesebb lesz a le-
vágott, eladásra kínált állat.

– Mivel nagy még a hó a le-
gelőkön, valószínűsíthető, hogy 
idén később lehet a juhokat ki-
engedni a legelőkre, emiatt a bá-
rányhús kereskedelme is változ-
hat. Az állat tejét az ellés után a 
báránynak kell adni, vagy pedig 

ki kell fejni. Azok a gazdák, akik 
kevesebb juhot tartanak, és nem 
tudják azokat kiengedni a leg-
előre, feltehetően nem vágják 
le a bárányokat abból a megfon-
tolásból, hogy ne kelljen fejni 
a juhállományt. Lesznek, akik 
megvárják a tavasz végét vagy 
akár a nyarat a bárányhús érté-
kesítésével – mondta el meg-
keresésünkre Fekete Endre, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
tanácsosa.

Egész évben értékesítik
A szakember ugyanakkor azt 

is jelezte, hogy a nagy juhállo-
mánnyal rendelkező gazdákat 
annyira nem érintik az időjárási 
körülmények, ők ugyanis célzot-
tan a húsvéti szezonban szokták 
értékesíteni a bárányhúst.

– Az elmúlt évek során vált jel-
lemzővé, hogy az udvarhelyi, va-
lamint homoródmenti zónákban 
nyáron szokták eladni a bárány-
húst, mivel akkor jelentkeznek 
inkább a felvásárlók. Akár folya-

matosnak is mondható a bárány-
hús értékesítése Udvarhelyszéken 
egész évben. Csík, Gyergyó, vala-
mint Maroshévíz környékén nem 
jellemző annyira a folyamatos 
eladás, az itteni gazdák, ha tehe-
tik, húsvét környékén értékesí-
tik a bárányhúst. Egyelőre nincs 
gond az állomány mennyiségével 
sem, hiszen a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság feb-
ruár végi nyilvántartásában több 
mint 85 000 idén született bárány 
szerepel, és ez az állomány még 
gyarapodni fog – közölte Fekete 
Endre.

Tavalyi bárány olcsóbban
Terepszemlénk során egyet-

len bárányhúst áruló gazdát ta-
láltunk a csíkszeredai piaccsar-
nokban.

– Tavaly novemberben szüle-
tett bárányt árulok, az idei bárá-
nyok eladása érdekében most van 
folyamatban az engedélyeztetés 
– mondta el kérdésünkre Mátyus 
Zsigmond felsősófalvi juhtenyész-
tő. – A késő őszi bárányhús kilóját 
16 lejért árulom, és nem panasz-
kodom, sokan veszik. Van, aki a 
tavalyi árakból kiindulva már most 
megveszi húsvétra a bárányhúst, 
mivel most még jóval olcsóbban 
lehet hozzájutni az üzletekben, a 
piacokon vagy nálunk, gazdáknál. 
Elmondása szerint az ő gazdaságát 
nem befolyásolja az időjárás, ő a 
húsvéti időszakban is értékesíteni 
fogja az idei bárányhúst.

Van már kereslet 
A Merkúr üzletlánc boltjaiban 

is kapható bárányhús, kilónként 

28,99 lejes áron. – Az ár minden 
évben a bárányok számától függ. 
Hozzánk a bárányhús udvarhelyi 
vágóhidakról jön be, a vágóállatok 
a megyéből származnak. Egyelőre 
elmondható, hogy van kereslet a 
bárányhús iránt, igaz, még nincs 
itt a húsvét, de az emberek már 
kóstolgatják. Az ár persze len-
nebb fog jönni, főként a nagyhét 
idejére, amikor feltehetően majd 
20–23 lej között alakul a kilón-
kénti ár – nyilatkozta lapunknak 
Gál Edit, a csíkszeredai Merkúr 
üzlet vezetője.

Fekete Endre szerint sem lesz 
idén nagy eltérés az árakban a ta-
valyhoz képest.

– Úgy gondolom, a bárány-
hús ára nem fog kilónként 25 
lejnél többre emelkedni idén – 
vélekedett.

2012. március 16., péntek | 3. oldal 

Körkép

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

hargitanépe

BefolyásolHATjA A HúsvéTi kínálAToT A HossZú Tél

Kevesebb bárány lesz
hirdeTés

Egyelőre 29 lejbe kerül a bárányhús kilója, húsvétra várhatóan 25 lej lesz 





Március 13-án tartotta évi köz-
gyűlését a csíkszeredai Riehen 
Egyesület. Az elmúlt év karitatív-
szociális tevékenységéről szó ló 
beszámoló után tisztújítást is 
tartottak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

ARiehen Egyesület több 
mint 20 éve vállal részt 
Csík szereda szociálisan 

hát rányos helyzetű embereinek tá
mogatásában. Az elmúlt évben átla
gosan 49 rászoruló idős embernek 
nyújtottak 70 lejes havi pótnyug
díjat, valamint alkalmi ajándékcso
magot. A taplocai Xantus János 
Általános Iskolában átlagosan 19 
rászorulónak és 8 roma gyereknek 
biztosítanak ingyenes ebédet és dél
utáni tanítást. Ettől az évtől kezdve 
a gyerekek ebédeltetését átvette a 
Providentia Idősek Klubja – tudtuk 
meg a beszámolóból. Mikuláskor 

81 gyerek kapott ajándékcsomagot, 
az idősek klubjának tagjai pedig 
feldíszített teremmel és műsorral 
várták a kicsiket. 

Az egyesület legfontosabb 
projektjeként működtetett Pro
videntia Idősek Napközis Klubja a 
tagok testilelki egészségének meg
óvását, közösség biztosítását tűz
te ki célul. A klub működéséhez 
szükséges anyagi alapot Riehen 
község és Csíkszereda önkormány
zata biztosítja, szolgáltatásait átla
gosan 33an veszik igénybe. 

Az egyesület ingyenesen biz
tosítja a Caritas Otthoni Beteg
ápoló Központja székhelyét, fizeti 
a közköltséget és egy ápoló szak
embernek fizetést ad. 

A beszámoló részletes tájé
koztatást nyújt a pottyandi Erdei 
Iskola Ház tevékenységéről. Meg
tudjuk, hogy 2011ben összesen 
523 személy 1854 vendégnapot/
éjszakát töltött itt. Helyet és kere

tet biztosítottak osztálykirándu
lásoknak, erdeiiskolanapoknak, 
valamint más gyerekprogramok
nak. Új színt jelentettek a nyári 
vakációs programok ideje alatt az 
ismerkedést, barátkozást szolgáló, 
a községbeli gyerekeknek szóló 
nyílt délutánok.

Tavaly nyitották meg szintén 
Pottyandon a Fenyővize tanös
vényt, ahol élményszerű, játékos 
kikapcsolódást biztosítva mu
tatják be a patak és környékének 
élővilágát. 

A közgyűlésen ismertették 
a tervezett idei vakációs progra
mokat, az új tanösvényekről szó
ló elképzelést, továbbá szó volt a 
pottyandi botanikus tankert ki
építéséről, telepítéséről, Csíksze
reda testvérvárosi kapcsolatainak 
erősítéséről, gazdagításáról is. 

A közgyűlés második részé
ben három évre újraválasztották 
az eddigi öttagú vezetőtanácsot. 

Még a roncsautóprogram hiva-
talos indulása előtt előjegyzés-
ben foglalják le a Hargita me-
gyének járó 400 darab értékje-
gyet a 3800 lejes kiselejtezési 
prémium megszerzésében ér-
dekelt gépkocsi-tulajdonosok. 
A szűk keret miatt a begyűjtők 
már a program indulásának 
első napjaiban óriási rohamra 
számítanak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Megnyílt az út az idei roncs
autóprogram előtt, bár 
az első értékjegyek kéz

bevételére a tíz évnél idősebb gép
kocsit leadó tulajdonosoknak még 
pár hetet várniuk kell – mondta 
el tegnap kérdésünkre válaszolva 
Bíró József, a Hargita megyei Re
mat igazgatója.

Résztvevőket válogatnak
A szakember azonban a gyakor

latban mégis a roncsautóprogram 
kezdetéről beszél, ugyanis a prog
ramot irányító Környezetvédelmi 
Alap elnökének tegnap megjelent 
rendelete értelmében immár a 
roncsprogramban részt venni kí
vánó vashulladékgyűjtő telepek, 
illetve az új autókat kínáló gyár
tók és forgalmazók jelentkezését 
várják. A részvételhez szükséges 
dokumentációt az érdeklődők 
március 19–28. között kell be
nyújtsák az Országos Környezet
védelmi Alap székhelyén. Bíró 
József szerint az Alaphoz érkező 
engedélyezési kérések elbírálására 
és a programban részt vevő átve
vőtelepek közzététele – a jelent
kezők számának függvényében 

– akár egy hétnél is több időt ve
het igénybe, így az első kimustrált 
gépkocsik átvételére és a leselejte
zésért járó 3800 lejes értékjegyek 
kézbevételére a program iránt ér
deklődőknek előreláthatóan ápri
lis 9ig várniuk kell.

Alacsony keret, 
nagy tülekedés
A roncsprogramban eddig 

minden esztendőben részt vevő 
Hargita megyei Remat igazgató
ja viszont a program idei legna
gyobb buktatóját nem is annyira a 
kései indulásban, mint inkább az 
idei esztendőre leosztott alacsony 
értékjegykeretben látja. Mint ki
fejti, a környezetvédelmi tárca a 
2012es évi roncsautóprogram 
indulására 114 millió lejt különí

tett el, ami gyakorlatilag országos 
szinten 30 ezer darab elöregedett 
jármű kiselejtezését teszi lehetővé. 
A keret megyék közötti leosztása 
viszont lakosságarányosan törté
nik, ez alapján – a nagyjából 750 
fő után kalkulált értékjegy – Har
gita megye számára idénre leg
több 400 értékjegy kiosztását te
szi lehetővé egész esztendőre. „Ez 
nagyon kevés lesz. Nem országos, 
hanem megyei szinten is. Az idei 
évi roncsprogramra szánt 30 ezer 
értékjegyből ráadásul 5 ezer da
rab a jogi személyek számára lesz 
elkülönítve, azaz a magánszemé
lyeknek – akik eddig is fokozott 
érdeklődést mutattak a program 
iránt – még kevesebb marad. Ezt 
a 25 ezret viszont a megyék lakos
sága alapján osztják el. Akárhogy 

számolom, ez alapján Hargita 
megye csupán 400 értékjegyre 
jogosult. Ez a keret ráadásul még 
tovább osztódik, amennyiben 
Hargita megyéből több begyűjtő 
is jelentkezik a programba. Ha a 
részvételre a megyéből nyolcan 
kapunk engedélyt, akkor egyegy 
begyűjtőnek mindössze 50 ér
tékjegy fog jutni” – magyarázza 
Bíró. 

Az alacsony keret ráadásul 
óriási érdeklődéssel párosul, így 
viszont a roncsprogram indulá
sára váró gépkocsitulajdonosok 
gyakorlatilag már előjegyzésben 
lefoglalták a begyűjtők – egyelőre 
még meg sem kapott – értékjegy
keretét. Sőt a biztonság kedvéért 
a legtöbben már a kiselejtezésre 
szánt gépkocsit is a Remattelep 

udvarára szállították. Bíró meg
jegyzése szerint, ha a roncsok 
leadása ma indulna, a megyének 
jutó 400as keretből több mint 
háromszáz értékjegynek már 
most meglenne a gazdája, ám az 
előjegyzési sor így napról napra 
hosszabbodik.

Bővítésben reménykedve
A megyében a csíkszeredai 

telephely mellett Székely udvar
helyen és Gyergyó szent miklóson 
is egyegy átvevőpontot fenntar
tó cég igazgatója ugyanakkor a 
korábbi évek tapasztalata alap
ján a roncsautóprogramra szánt 
pénzkeret év közbeni kiegészí
tésére számít. Mint rámutat, így 
történt ez 2010ben és 2011ben 
is, amikor is a kezdeti pár tízezer 
darabos kerettel szemben év vé
gére már 180 ezer, a követke
ző esztendőben pedig 120 ezer 
roncsgépkocsi megsemmisítésé
ről adhatott számot a szaktárca. 
„A 2010es program keretében 
csak a mi cégünk több mint két
ezer roncsautót vett át, a Hargita 
megyei többi begyűjtővel együtt 
a szám pedig háromezer gépko
csira rúgott. Tavaly a megyéből 
összesen kétezer gépkocsit vontak 
ki forgalomból, amiből 1380 dara
bot a Remat Hargita semmisített 
meg” – sorolja Bíró. Hozzáteszi, a 
vashulladékgyűjtő cégek számára 
létfontosságú a roncsprogramban 
való részvétel és a gazdálkodásra 
kapott értékjegykeret, mivel csak 
így – a leadott gépkocsikon átla
gosan elérhető 500600 lejes nye
reséggel – tudják ellensúlyozni a 
vashulladékfelvásárlás terén meg
csappant forgalmat.
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A RiEHEn EgyEsülEt BEszáMolójA

Sokrétű tevékenység, további tervek

hirDeTÉsek

A csíkszeredai Remat udvara. Sokan még a roncsprogram rajtja előtt a telephelyre szállították régi járműveiket  fotó: domján levente

ElőjEgyzésBEn fogy El A HARgitA MEgyénEk jáRó RoncséRtékjEgy-kEREt

Rohammal indul a roncsprogram

Hargita Megye tanácsa 
a 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette, 

weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő elnöki rendeletet:

2012/311 – elnöki rendelet az 1998/51 kormányrendelet alapján kiutalt 
vissza nem térítendő támogatásokra és a 2005/350es, az általános érdekű 
nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő 
finanszírozás rendjéről – című törvény alapján kiutalt vissza nem térítendő 
támogatásokra vonatkozó, a Hargita Megyei Tanács saját programjai keretén 
belül kifizethető költségek finanszírozási módszertanára.

Az elnöki rendelet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának webol
dalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbejáratánál 
található hirdetőtáblán.

A tRiAnA EVAlcoV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:
 földmunkálati gépkezelő   elárusító
 személyi asszisztens   pékcukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő    autószerelő 
 szakács     kőműves
 mészáros     pincér
 ácsasztalos    vulkanizáló
 humánerőforrásfelügyelő   láncfűrészkezelő

      

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



4800 lejes fűtésszámlát fizet 
a gyergyószentmiklósi szent 
istván-plébánia. nem annyira 
a számla értéke, mint a temp-
lomban uralkodó hideg mérté-
ke aggasztja és készteti meg-
oldáskeresésre Bartos károly 
plébánost. 

Balázs katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Fűtéstechnikai szakemberek 
javaslatát kéri Bartos Ká
roly lelkipásztor. A gyer

gyószentmiklósi Szent Istvánplé
bánia vezetője azt szeretné, ha a 
19 méter belmagasságú templo
mot oly módon lehetne kifűte
ni – lehetőleg a jelenleginél nem 
magasabb áron –, hogy a hívek ne 
dideregjenek.

– Nem az a baj, hogy 4800 lejt 
kell fizetni a plébánia és a temp
lom fűtésére, az ár így is nagyon 
kedvezményes, egyéni szerződést 
kötöttünk. Jóindulatú a szolgálta

tó az elszámolásban, és megfelelő 
lenne a szolgáltatás is, viszont ez 
egy kifűthetetlen templom. A 
belmagasság 19 méter, a hő fel
száll és a szigetelés nélküli tetőn át 
távozik, ahol a hívek ülnek, csak 
a hideg marad – mondja Bartos 
Károly plébános. Számokkal is 
szolgál: hiába igyekeznek hosszú 
időn át kifűteni a templomot, 
vasárnaponként csak azt sikerül 
elérni, hogy öt, legfeljebb tíz Cel
siusfok legyen a terem hőmér
séklete. Nagyobb ünnepekkor, 
amikor éjjelnappal melegítenek, 
sikerül elérni a 13 Celsiusfokos 
„meleget”.

Megkérdeztük, hogy a temp
lom építésekor miért nem merült 
fel az, hogy később gondok lesz
nek a fűtéssel. Bartos Károly sze
rint a kivitelezés több kézben volt, 
tulajdonképpen három pap sorban 
irányította a munkálatok bizonyos 
szakaszaint. Nincs értelme felelőst 
keresni, hacsak nem a belmagas

ságot: – Egy felelős személytől 
megkérdeztem, miért kellett ilyen 
magasra tervezni ezt a templomot. 
A válasza az volt: hogy uralja a vá
rost. Én más stílusú pap vagyok, 
azt mondom, egy templomnak 
nem uralnia, hanem szolgálnia kell 
a várost. Az egyház uralkodó jelle
ge már nem állja a helyét. Örülünk, 
hogy van templom, örülünk, hogy 
jönnek a hívek, de van egy csomó 
hétköznapi gondunk, közöttük az 
is, hogyan tudjuk kifűteni az épü
letet. Próbálkozunk, mert a 4800 
lejes számla kifejezi, hogy van fű
tés, de mégsincs meleg – mondta a 
plébános. 

Több módszerrel próbálkoz
tak már, ezért toldottak utólag 
előteret is a magyar korona formá
ját mintázó istenházához. Rész
megoldás volt – látja be Bartos. 

– Olyan megoldást keresünk, 
amely révén a meleg lent maradna. 
Talán légfüggönnyel oldható meg, 
én nem tudom, ez szakemberek 

dolga. Tőlük várjuk a javaslatot. 
Előre szólok, ne is jöjjön olyan 
vállalkozó, aki valami agyatekert 
hülyeséget akar nekünk eladni, 
mert nekünk olyan megoldás kell, 
amely kettévágja a légteret, nem 

lesz légörvény, viszont a meleg 
lent marad – fogalmazott Bartos 
Károly, aki szerint igaz, hogy Isten 
áldása a templom így, ahogy van: 
próbára teszi a hívek hitét – de 
jövő télig megoldást kell találni.

gyergyó
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> Húsvéti dekorációs pályázat. Hús
véti dekorációkészítő pályázatot hirdet 
a gyergyószentmiklósi Pro Terra Ala
pítvány, amelyre kizárólag kézzel készí
tett asztali dísszel, ajtódísszel, tojással, 
virágostállal, illetve az ünnepi hangulatot 
sugalló alkotással lehet benevezni. A pá
lyázatra 5–8. és 9–12.es diákok, illetve 
felnőttek jelentkezhetnek, a dekorációról 
két fotót kell beküldeniük, amelyek egy
részt a készítés folyamatát, másrészt a kész 
pályamunkát illusztrálják. A pályamun
kákat ábrázoló fotókat az alkotó nevével, 
korával, telefonszámával és címével együtt 
április 4én, szerdán 15 óráig kell eljuttatni 

a proterra96@yahoo.com címre. Egy sze
mély legtöbb két dekorációval nevezhet 
be. Az elkészült dekorációkat feltöltik az 
alapítvány Facebook közösségi oldalára is, 
ahol mindenki szavazhat a kedvencére. A 
szervezők külön felhívják a jelentkezők 
figyelmét, hogy a szavazatok szempont
jából fontos lehet, hogy minél hamarabb 
beküldjék a pályamunkákat ábrázoló fo
tókat. A közönségszavazás mellett a Bíró 
Zsuzsánna rajztanár, képzőművész, Gál 
Beáta textildesigner és Lőrinc Annamária 
kézműves alkotta zsűri díjazza a legjobb 
három alkotást. Az eredményhirdetés áp
rilis 9én húsvét másodnapján lesz az ala

pítvány Facebookadatlapján. A legjobb 
5–8. osztályosok olajfestéket, ecseteket, 
fonalszettet és színes ceruzát tartalmazó 
kreatív csomagot nyerhetnek, a 9–12.
esek két személyre szóló ékszerkészítés
foglalkozást, a felnőtt kategória legjobbjai 
pedig választhatnak a bútorfestés és ék
szerkészítésfoglalkozás között.

> Március 15-i ünnepségek Maros-
hévízen. Az 1848–49es szabadságharc 
tiszteletére Maroshévízen az RMDSZ 
helyi szervezete, illetve a Kemény János 
Elméleti Líceum szervezett megemlé
kező ünnepséget a katolikus templom

ban. Ezt megelőzően március 13án Az 
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harc mai meg jelenítése címmel Parászka 
Géza hagyományőrző huszárőrnagy, a 
gyergyószentmiklósi Földváry Károly 
Hagyományőrző Egyesület elnöke tar
tott előadást. Az előadás a katonai ha
gyományőrző mozgalom bemutatását 
tűzte ki célul, kiemelve az 1848–49es 
magyar szabadságharcot. Az egybegyűl
tek nagy érdeklődéssel nézték az egye
sület tevékenységét bemutató fotósoro
zatot, és kérdéseket tettek fel a parádés 
huszáregyenruhában megjelent hagyo
mányőrzőknek.hí
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fizEtni kEll Az ágyéRt A gyERgyószEntMiklósi kóRHázBAn

Luxus lesz a betegség?

MElEngEtő AjánlAtRA VáR A szEnt istVán-pléBániA

Dideregnek a hívek a templomban

Új „díjat” akarnak bevezetni a 
gyer gyószentmiklósi Municípiumi 
kórházban, amit azzal indokolnak, 
hogy a 15 százalékkal kisebbre 
szabott költségvetés nem fedezi 
az intézmény kiadásait. Az ágyak 
használatáért vagy a kórházba 
utaláskor fizetendő díjról a na-
pokban hoz döntést a kórház ve-
zetőtanácsa. A betegek zúgolód-
nak és értetlenül állnak a helyzet 
előtt, azt kérdik, miért nem futja a 
kórházi költségekre az egészség-
ügyi biztosításból?

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Az ember kétszer is meg 
kell gondolja, hogy be
fekszike a kórházba, 

vagy inkább kockáztatja az életét” 
– jelentette ki egy neve elhallgatását 
kérő, láthatóan felháborodott idős 
néni, aki azt is hozzátette, hogy a 
különféle betegségeire szedett, nem 

ártámogatott gyógyszerek értéke 
havonta így is többe kerül, mint a 
nyugdíja egynegyede. Arra meg gon
dolni sem mer, hogy mi lesz akkor, 

ha kivizsgálás miatt be kell feküdnie 
a kórházba – ugyanis arról értesült, 
hogy a négyágyas szobákért 5 lejt, 
de ha televízió is van benne, már 10 

lejt, a kétágyasokért 15, illetve 20 
lejt kell fizetni napjára. „Ezt a luxust 
a kicsi nyugdíjamból nem tudom 
megengedni magamnak” – mondta 
könnyeivel küszködve a néni. „Mire 
fizetjük az egészségügyi biztosítást?” 
– kérdezte.

A hír kapcsán dr. Jeszenszky 
Géza kórházigazgatót kérdeztük. 
Elmondta, végleges döntés ugyan 
még nem született, de fontolgatják, 
hogy díjat szabnak a kórházi ágyak 
használatára. Megjegyezte, kísér
leti jelleggel az emelt komfortú, 
kétágyas szobákra már korábban 
is vettek el díjat a betegektől. „Ez 
még mindig jobb megoldás, mint a 
beteg kezébe adni a listát, hogy mit 
kell beszereznie a kezeléséhez, ami 
mellesleg már bevett gyakorlat sok, 
a miénknél nagyobb kórházban” – 
jelentette ki a Hargita Népe kérdé
sére dr. Jeszenszky Géza. Az igazga
tó azt is kiemelte, hogy a díjszabás 
bevezetésével lényegében a törvény 

adta lehetőséggel élnek – erre azért 
van szükség, mert az intézmény 
költségvetését 15 százalékkal csök
kentették. Jeszenszky szerint a hét 
végén ül össze a vezetőtanács és az 
orvosi tanács, akkor döntenek a dí
jakról. Az egyik változat szerint az 
ágy használatáért kellene fizetni, a 
másik szerint pedig minden kórház
ba utalt személy, függetlenül attól, 
hogy hány napos kórházi kezelésre 
szorul, beutaláskor 30 lejt kellene 
fizessen. Az igazgató azt mondta, 
az utóbbi változat a szolidaritás 
elvén alapul, hogy a szociális szem
pontból hátrányos helyzetben lévő 
személyeknek se legyen megterhelő 
a díj kifizetése. Az idős néni pana
szával kapcsolatosan kifejtette, saj
nos a kórháznak fenntartási gondjai 
vannak, amire a díj bevezetése egy 
megoldási lehetőség, és a díjszabás 
megállapításánál lesznek kivételek, 
ugyanis figyelembe veszik a betegek 
szociális helyzetét is. 

A gyergyószentmiklósi városi kórház. Hamarosan fizetni kell az ágyak használatáért

A kifűthetetlen templom. Bartos szerint feladata szolgálni, nem pedig uralni a várost



6. oldal |  2012. március 16., péntek
hí

rf
ol

ya
m
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udvarhely

hirdetés

> 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 a városba, 
amelyen egykoron a Székely gőzös közleke-
dett – adta hírül a Príma Rádió. Az esemény 
nem titkolt szándéka az udvarhelyszéki ré-
gió teljes értékű turisztikai célponttá ala-
kítása. Az utazás mellett ugyanis komplex 
programkínálattal is várják az ide látoga-
tókat. Az élményvonatot azok is igénybe 
vehetik, akik az ünnepre haza szeretnének 

utazni, vagy esetleg visszatérni Budapest-
re, hiszen külön csak az utazásra szóló jegy 
is váltható. A szerelvény a MÁV Nyugati 
pályaudvarról indul április 6-án, reggel há-
romnegyed 7-kor és este 7 óra körül érke-
zik meg Székelyudvarhelyre. Mint ismert, 
tavaly először érkezett élményvonat Bu-
dapestről Udvarhelyre. A nagypéntek 
este Székelyudvarhelyre begördülő sze-
relvényt a szombatfalvi kicsi állomáson 
fogadták többek között a város elöljárói, 
a lakosság, valamint rezesbanda, az érke-
zés után pedig sor került az élményvonat 
Hargita névre keresztelt kocsijának név-
adó ünnepségére is.

> Verssel emlékeztek. Március 14-
én tartotta megemlékező ünnepi szava-
lóestjét a Varga Katalin utcai református 
templomban az UFF. A rendezvény célja 
az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harcra való emlékezés volt. Összesen 45 
szavalattal léptek fel kis- és középiskolás 
diákok, de tanítók és magyar szakos taná-
rok előadását is hallhattuk. A szavalatok 
közt többször is felcsendült Vörösmarty 
Szózata, valamint a Nemzeti dal és más 
Petőfi-szerzemények, illetve Wass Albert- 
és Kosztolányi Dezső-művek. Az előadó-
kat emléklappal, könyvvel és virággal kö-
szöntötték a szervezők.

Az 1848-as forradalom idején 
szolgálatot teljesítő ud var hely
széki honvédek emléke előtt 
kíván tisztelegni az a kiállítás, 
amely tegnap délelőtt nyílt a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeumban. Lépésről lépés-
re haladva kell tudatosítani az 
emberekben a székely honvé-
dek áldozatosságát – vallja a 
múzeumigazgató.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából, tegnap délelőtt 
a székelyudvarhelyi Ha-

áz Rezső Múzeumban Ud var hely
székiek a szabadságharcban  címmel 
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 kiállítás megnyitására fel-
kért Zepeczaner Jenő történész 
beszédében elmondta, fontos tud-
ni, hogy az udvarhelyszékiek igen-
csak fontos szerepet játszottak 
a magyar szabadságharcban. Az 
ud var helyszéki honvédek 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 fennhatósá-
gú határőrség. Ugyanakkor egy-
fajta szemléletváltás is történt 
1848-nak köszönhetően, hiszen 
az a forradalom eszméjének kö-
szönhetően a székelyek közelebb 
kerültek a magyar nemzethez. 
Zepeczaner szerint adósai va-
gyunk a ’48-as veteránoknak fel 
kell kutatnunk őket akár név sze-
rint is, és a legkevesebb, hogy sír-
jaikat 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 hatal-
mas fotón tekinthetik meg azo-
kat a honvédeket, akik 1896-ban 
hazatértek a szabadságharcból 
Szé kelyudvarhelyre. A kiállítás 
egyik különlegességeként meg-
tekinthető az az oklándi 1848-as 
honvédzászló is, amely az idők 
viharait átvészelve fennmaradt az 
utókornak.

KiáLLítás nyíLt az udvaRHeLyszéKi HonvédeK eMLéKéRe

Tízezer udvarhelyi székely 
vonult hadba

Megszemélyesített forradalom fotó:  balázs attila

Rendezni az adósságokat. Ga-
lambfalván ez a prioritás. a tava-
lyi év beruházásainak költségeit 
szeretné fedezni az önkormány-
zat, amint lehet – tájékoztatott 
Gyerkó Levente polgármester.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A galambfalvi elöljáró elmondta, 
várják a tavaszt, két uniós pályázatuk 
munkálatait kellene megkezdeni. Az 
egyik 18 kilométer mezei út moder-
nizálására nyújt lehetőséget, másfél 
millió euró értékben, a másik a turisz-
tikai központ építési munkálatainak 
a megkezdése. A harmadik, 200 ezer 
lejes értékű beruházás: a községhez 
tartozó Kisgalambfalván tavaly ok-
tóberben kezdték meg egy ravatalozó 
építését, hamarosan ezt is folytatják.

Közölte, öt éve épül a település 
csatornarendszere, 3 millió lejt már 
kaptak erre, befejezéséhez még kelle-
ne 150 ezer lej. Gyerkó reméli, a kor-
mány folyósítja a hiányzó összeget.

Az idei tervek között szerepel 
még egy tájház létesítése, e célból az 
önkormányzat egy 1822-ben épült 
ház megvételét tervezi, erre megvan 
a szükséges pénzösszeg.

A közelgő választások kapcsán 
a polgármester elárulta, megpró-
bálkozik újabb mandátummal, bár 
az elmúlt nyolc évben többször is 
elvetette ezt a gondolatot. 

– Sokszor éreztem, elegem lett. 
Viszont bármilyen apró megvaló-
sításnak örülni tudok, ebből erőt 
merítek a folytatáshoz, így hát meg-
próbálkozom még egy mandátum-
mal – mondta Gyerkó Levente.

GaLaMbfaLvi siKeRéLMényeK

Voltak nehéz pillanatok

hirdetés

hargitanépe



– 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.

8. oldal |  2012.március 16., péntekhargitanépe

M

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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hirdetés

A kortárs képzőművészet keresztmetszete

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

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
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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 tu-
lajdonostól, friss műszakival. Irányár: 
3350 euró. Telefon: 0748–128888. 
(21472)

ELADÓ 2008-as évjáratú, hétsze-
mélyes Dacia Logan 1.5 DCi (dízel), első 
tulajdonostól, friss műszakival stb. 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

Subsemnatul Kovacs Ştefan, do
miciliat în com. Suseni, sat. Valea 
Strâmbă nr. 339, judeţul Harghita, în 
calitate de reclamant prin acţiunea 
înregistrată în dosarul 1792/234/2011 
a Judecătoriei Gheorgheni cu termen 
de judecată la 28 martie 2012, având 
ca obiect uzucapiune pe imobilul situat 
în com. Suseni, sat. Valea Strâmbă nr. 
339, judeţul Harghita, înscris în CF 
nr. 50840 Suseni, nr. top 1203, C.F. 
nr. 50917 Suseni nr. top 1214, 1213, 
1212, 1209/1, în supfaţă de 1417 mp 
teren şi casă de locuit. Pe această 
cale citez în faţa instanţei de judecată 
în calitate de pârâţi pe Antal Istvan, 
Tudose Iuliana, Nagy Menyhard Elza, 
Barta Ibolya, Manea Irina cu domiciliul 
necunoscut. (21497)

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 év-
járatú New Holland, 70 LE-s traktor 
homlokrakodóval, 4000 munkaórá-
val. Beszámítok bükk tűzifát. Telefon: 
0722–342429, 0758–898989. (21430)

ELADÓ Csíkszeredában jó minősé-
gű, nyers, ha so gatott bükk tűzifa házhoz 
szállítva 125–130 lej/m vagy 500–520 
lej/öl. A száraz megegyezés szerinti 
ár ban van. Érdeklődni lehet a 0757–
249143-as telefonszámon. (21496)

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 
VÁLLALOM. 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 vi-
rágot helyeztek, nehéz óráinkban 
segítő kezet nyújtottak, fájdalmunk-
ban osztoztak. 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.
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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

ma

Péntek
Az év 76. napja, a hátralévő napok szá-

ma 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 jelentése 

körülkerített birtokán uralkodó, a szász–
magyar eredetű Geréb községi bírót jelent. 
A germán eredetű Gertrúd jelentése: a dár-
dák varázslónője. A görög–olasz–német 
eredetű Sándor jelentése: az embereket vagy 
az emberek ellen oltalmazó, míg az Edvárd 
rövidüléséből önállósult germán eredetű 
Ede a birtokát megőrzőt jelent.

Március 16-án született
1822. Rosa Bonheur francia szobrász 
1940. Bernardo Bertolucci Oscar-díjas 

olasz filmrendező 

Március 16-án halt meg
1457. Hunyadi László, Hunyadi János na-

gyobbik fia 
1893. Puskás Tivadar, a telefonhírmondó 

feltalálója 

Helytörténeti 
évforduló

Száztíz éve, 1902. március 16-án hunyt 
el Budapesten Feleki Miklós színművész, 
rendező, színházigazgató, író, ’48-as hon-
véd. Először Csíkszeredában, Kisfaludy 
Ilkájában mint Alexis lépett fel.

*
Kilencven éve, 1822. március 16-án 

hunyt el Nagyszebenben Herter Júlia fény-
képész. Karcfalván született.

*
Negyven éve, 1972. március 16-án 

hunyt el Kolozsváron Venczel József szo-
ciológus, egyetemi tanár. Csíkszeredában 
született.

*
Harmincöt éve, 1977. március 17-én 

hunyt el Marosvásárhelyen Veégh Sán-
dor irodalomtörténész, műfordító. Csík-
szeredában érettségizett és egy ideig itt 
tanított.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Toró Zsuzsanna tart sürgős-
ségi fogorvosi ügyeletet a Nagy István utca 
6/A/4. szám alatt, Székelyudvarhelyen 
pedig dr. Bordi Alpár fogadja a betegeket 
9–13 óra között az Eötvös József utca 12. 
szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

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

Csíkkarcfalván játssza Örkény István Tóték 
című tragikomédiáját. Az előadásra érvényes 
a Székaszó-bérlet, ugyanakkor jegyeket is le-
het váltani a helyszínen. Vasárnap 19 órától 
a csíkszentdomokosi közönség láthatja Ör-
kény István darabját, az előadásra érvényes 
a Kurkó Gyárfás-bérlet, de a helyszínen is 
lehet jegyeket vásárolni. 

 
János vitéz Alcsíkon
Ma Csíkszentimrén lép színpadra a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. 
A társulat a töretlen sikernek örvendő Já-
nos vitéz, avagy a hős gyönyörűséges utazá-
sa és csodálatos megérkezése című műsorát 
délután 4 órától mutatja be.

Hangverseny
A csíkszeredai Nagy István Művészeti 

Szakközépiskola szervezésében ad hang-
versenyt Csíkszeredában, a Szent Kereszt-
templomban március 16-án 19 órától a ceg-
lédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara. 
Vezényel: Soltészné Lédeczi Judit.

19. Alter-native
A Hargita Megyei Kulturális Köz-

pont Pinceklubjában március 21-én, szer-
dán délután 18 órától a 19. Alter-native 
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjnyer-
tes alkotásait vetítik. A filmeket Székedi 
Ferenc újságíró méltatja, bemutatja Kósa 
András László szervező. Az est házigaz-
dája Ferencz Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ igazgatója. A vetítés 
ingyenes.

Öcsém-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hagymás-hegy ségbe 
szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Balánbánya – 
Öcsém-tető – Balánbánya. Indulás: va-
sárnap reggel 7 órakor személyautókkal 
a vasútállomás épülete előtti térről. Meg-
jegyzés: a túrán csak előzetes beiratkozás-
sal lehet részt venni. Beiratkozni szomba-
ton este 9 óráig lehet a 0744–483806-os 
telefonszámon.

Hahota-kabaré
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat 

Nyakig pácban című zenés kabaréelőadását 
a csíki közönség kérésére vasárnap 17 és 20 
órától a Csíki Játékszín nagytermében lát-
hatják. Jegyek elővételben a Csíki Játékszín 
jegypénztáránál kaphatók.

a nép ügyvédje

Hargita megye lakosságának tudomásá-
ra hozzák, hogy a nép ügyvédje legközelebb 
március 20-án, kedden 10 és 14 óra között 
tart kihallgatást a prefektúra székhelyén 
(Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám), a föld-
szint 5-ös számú irodájában.

2012. március 16., péntek | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com 

A Hargita Népe ajánlja

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

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-Marosmente, Kü-
küllőmente, Mezőség meg Kalotaszeg jeles haranglábait, 
fatornyait mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 

szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a harangot tartó 
és célszerű használatát biztosító műszaki alátámasztó építmény jel-
lemző alkotóelemeit is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologi-
zálhatta. A könyv terjedelme 232 oldal, kemény kötés, ára: 53,50 lej.  

Megvásárolható a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 20. szám).
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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

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március16.

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

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

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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