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Kiszélesítik a volt
mozi színpadát
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valutaárfolyam

Egy élet a székely kapuk szolgálatában

Európa Nostra-díjjal tüntették ki
Kovács Piroskát
A máréfalvi születésű Kovács Piroskát talán már senkinek sem kell bemutatni:
a néprajzkutatóként, magyartanárként és iskolaigazgatóként is híressé vált Piroska nénit Európa
Nostra-díjjal tüntették ki a székely kapuk megmentése érdekében végzett, több évtizedes
munkájáért. Kovács Piroskával, a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület elnökével
életéről, széles körű tevékenységéről beszélgettünk. > 4. oldal

1 euró		
EUR 4,3754î
1 amerikai dollár USD 3,3001î
100 magyar forint HUF 1,5039î

Hiánypótló
kezdeményezés

Elkészül a székely
monográfia

A

Székelyföldi Tudományosság – Székely Tudósok tudománytörténeti konferencia
nyitóbeszédében jelentette be
Bunta Levente polgármester,
hogy székelyföldi kezdeményezésként, kolozsvári támogatással és budapesti segítséggel elkezdődik a székely monográfia,
hivatalos székely történelemkönyvünk megírása. Az elöljáró
tegnap sajtótájékoztatóján részletekkel is szolgált. A két-három
kötetesre és nyolc-kilencszáz
oldalasra tervezett Historia Siculorum elkészítése
két-három, sőt akár négy
évet is felvehet.

3

Hecser Zoltán

Kire hallgat a piac?...
A tojás amúgy nem csupán Romániában drágult meg, hanem az
Európai Unió számos országában,
többek között Magyarországon is,
s ott is azt állítják, hogy túlzott mértékben. Ott nem is
nagyon számítanak arra,
hogy az elkövetkező időszakokban
ismét alászállna annak ára.
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Kovács Piroska. Kapumentés terén három évtizedes munka áll mögötte

fotó: balázs attila

hirdetés

Elhunyt
dr. András Zoltán

„Udvarhely
megmaradt örök
szerelmemnek!”

K

edden délben, 78 éves korában elhunyt dr. András Zoltán nyugalmazott főorvos.
András Zoltán tősgyökeres
székelyudvarhelyi családból származott, negyven évig volt
az udvarhelyi kórház fertőző osztályának orvosa.

6

Körkép
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Beruházás

hirdetések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Agrárfejlesztési Stratégiája 1. fejlesztési tengelyének
értelmében a hivatalosan bejegyzett tulajdonosi társulások és vadászegyesületek tevékenységének támogatása és fejlesztése. Azok a
társulatok és egyesületek pályázhatnak, amelyek megyei érdeküek
vagy amelyek székhelye olyan településen található, amely önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének.
A pályázók köre: Hargita megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesületek.
A pályázatok célterületei:
– villanypásztor vásárlásának támogatása a vadkárok elhárítása
érdekében
Előirányzott keretösszeg: 45 000 lej
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének
a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. április 15., 15 óra
További információ, pályázati űrlap és pályázati útmutató igényelhető a közhasznú egyesület székhelyén: – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye Tanácsának 244/B irodája, telefon: 0740–169 850, e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.
ro, weboldal: http://hargitamegye.ro/vadaszegyesuletek.
A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban
Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám).
A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

A Vaslui megyei Bârlad, Republicii utca 237. szám (C1-es tömbház, B lépcsőház, S lakrész) alatti székhelyű David Adrianna Egyéni
Fizetésképtelenségi Iroda a csíkrákosi Mont-Fort Kft. jogi felszámolói
minőségében nyílt kikiáltásos árverést szervez a következő ingó javak
eladására – 50%-os kedvezménnyel a felértékelt árakhoz képest:
– különböző ingó javak – kikiáltási ár: 119 850 lej + áfa;
– árukészlet – kikiáltási ár: 10 750 lej + áfa.
Az árverésre 2012. március 23-án 12 órakor kerül sor a jogi
felszámoló székhelyén, Bârlad, Republicii utca 237. szám, C1-es
tömbház, B lépcsőház, S lakrész. Az el nem adott ingó javakra
vonatkozóan újólagos árverést szerveznek a pénteki napokon 12
órakor ugyanazon feltételek közepette. A javak névjegyzékét, valamint azok kikiáltási árát tartalmazza a feladatfüzet.
Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy magánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a tenderfüzetet legalább egy
nappal az árverés időpontja előtt. Bővebb felvilágosítás a 0744–
789 713-as telefonon és az av_adrianadavid@yahoo.com e-mail
címen kérhető.
A javak névjegyzéke
– gőzölő – kikiáltási ár: 17 750 lej + áfa
– gatter – kikiáltási ár: 12 400 lej + áfa
– szalagfűrész – kikiáltási ár: 39 300 lej + áfa
– szegélyező körfűrész – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa
– villamos kapcsolótábla – kikiáltási ár: 350 lej + áfa
– lyukasztó-kapszáló készülék – kikiáltási ár: 1100 lej + áfa
Vízlágyító állomás:
– gőzfejlesztő berendezés – kikiáltási ár: 5800 lej + áfa
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 9150 lej + áfa
– Dacia személygépkocsi – kikiáltási ár: 2050 lej + áfa
– rönkrakodó – kikiáltási ár: 2600 lej + áfa
– gázolajtartály – kikiáltási ár: 11 650 lej + áfa
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa
– Kogel-típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 7450 lej + áfa
– Kogel-típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 6800 lej + áfa
– 4m3 cseresznyedeszka – kikiáltási ár: 1450 lej + áfa
– 5 m3 fenyő fűrészáru – kikiáltási ár: 2700 lej + áfa
– 2 m3 tölgydeszka – kikiáltási ár: 1300 lej + áfa
– 2,5 m3 juharfadeszka – kikiáltási ár: 1350 lej + áfa
– 9,7 m3 fenyőgerenda – kikiáltási ár: 2450 lej + áfa
– 50 m3 tűzifa – kikiáltási ár: 1500 lej + áfa
ÖSSZESEN: 130 600 lej

Tel.: 0266–215 270

Ingyenes
gyászjelentés
lapunkban
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Hőerőmű 30 millió euróból
Korszerű hőerőmű építése céljából kötött együttműködési
megállapodást Székelyudvarhely
Polgármesteri Hivatala a GEA
EGI Energiagazdálkodási Zrt.-vel.
A városvezetés reméli, a beruházás által húsz-huszonöt százalékkal csökken a távhő ára.
Máthé László Ferenc

A

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

polgármester
és
a
távhőszolgáltató Urbana
Rt. igazgatója közel két
éve jelentette be: mivel a távhőelőállítás terén az alternatív energiáé a jövő, biomasszás kazánok telepítését tervezik. Akkor húszmillió
eurós pályázati összeg lehívásáról
beszéltek, időközben „kísérletképpen” üzembe helyezték a Bethlen
negyedben, az Urbana Rt. székhelye
mögötti udvaron az első biomasszás
kazánt. A szolgáltató közlése szerint
a kis üzem hozta a várt eredményeket, mint Ráduly Mihály igazgató
tudatta, messze takarékosabb, mint
földgázzal működő társai.
Tegnap – mintegy a történet
folytatásaként – Bunta Levente
polgármester sajtótájékoztatón
közölte, a polgármesteri hivatal
együttműködési megállapodást
írt alá a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.-vel egy korszerű
hőerőmű megépítése céljából. A
GEA németországi, az EGI pedig
magyarországi vállalkozás – közös
Zrt.-jük is nagy tapasztalattal ren-

A hőerőmű látványterve

delkezik a hasonló típusú hőerőművek felépítése, működtetése terén. Mint a polgármester mondta,
Japántól Magyarországig számos
helyen jelen vannak.
– A harminc-negyven millió
eurós beruházást két lépcsőben valósítják meg. A beruházás fő célja
a gázzal előállítottnál olcsóbb hő
termelése, munkahelyek és vállalkozási lehetőségek teremtése
– részletezte a polgármester, majd
azt említette, nem utolsó sorban
környezetbarát energiagazdálkodásról is szó van.
A hőerőmű ugyanakkor
negyven-ötven főnek biztosítana
munkát. Nem mellékes információ, hogy a beruházás költségeit a
vállalkozás állja, a városnak mindössze az előállított-elfogyasztott
energiát kell majd megfizetnie. A

volán
A sokat szidott „komcsi” világban éveket kellett várni, hogy
az ember sorra kerüljön az
akkori sofőriskolánál, amely
egyben az egyetlen is volt városunkban.
Megtörtént: gyerekkorában
már beíratták a jövendő pilótát, hogy tizennyolc éves korára
valahogy levizsgázzon. A dolog
érdekes része az, hogy az oktatás
(gondolok itt az ötvenes-hatvanas évekre) csodálatosnál csodálatosabb járművekkel történt:
IMZ, Moszkvics, Dacia 1100.
Aztán jöttek a kiszuperált 1300as Daciák, amelyek előzőleg bérautóként szolgálták a hazánkba
látogató turistákat. Ez volt aztán
a roncsderbi: préseltlemez padló,
dróttal felcókolt kipufogó (ha
volt...), lötyögő futómű, végletekig kopott motor, állandóan égő
olajnyomás-lámpa (annak idején
Ferenc Gabi bácsi letépte róla a
szálat, így „generálozta” a motort...), akadozó váltó, amely egykét fokozatot nem akart bevenni
stb. Aki ezekeket az autókat tudta
vezetni, az már sikeresen próbálkozhatott űrhajóval is.
Persze, az emberi anyag is más
volt, a túljelentkezés miatt jobban
ki lehetett válogatni, kiből legyen
sofőr és kiből nem. Ismételem: a
sofőr és a jogosítvány-tulajdonos között nagy a különbség.

beruházás lehetséges helyszínéül
a Bethlen negyedben az Urbana
Rt. telephelye, illetve a város másik
végén a Nagy-Küküllő partjánál, a
Kuvar negyedi kazánház területe
szolgálhat.
– Versenytárgyalásban vagyunk
egy másik céggel is, biomasszás kazánok építése céljából. Azt szeretném ugyanis, hogy már idén legkevesebb tíz százalékkal csökkenjen a
távhő ára – mondta a polgármester.
A témához tartozik, hogy már
az idei télen is harminc százalékos
„árcsökkenést” hozott a polgármesteri hivatal azon intézkedése, hogy
az állami támogatás hiányában fedezte a távhő előállítási és lakossági
ára közötti különbséget, így a téli
szezonban – más településekkel
ellentétben – nem került sor árdrágításra.

Sofőrsuli tegnap és ma
Minőségbeli, de emberi is. Természetesen az oktatók is mások
voltak, mindenikről sok sztori
van. Megemlítenék itt egy párat közülük, legyen ez egy késői
megemlékezés olyan emberekről,
akik a tudás mellett sokszor életrevalót is tettek a diák batyujába:
Kabdebó Sándor, Bartha László,
Demeter Gábor, Ferenc Gábor,
Ferenc Károly, Pethő József, Péter
László, id. Szilágyi Ferenc, Szőcs
Kálmán, Szőcs Imre. Jómagam
1988-ban kerültem közéjük mechanika-oktatóként, számomra
mind olyan „bácsik” voltak, akikre mindig tisztelettel néztem fel.
Hogyan is zajlott az oktatás? A
diáknak kellett beszereznie a benzin egy részét, rendszerint jóval a
megbeszélt pillanat előtt már várt
a kocsira, a levezetett harminc óra
minden pillanatát megbecsülte,
az oktató szava törvény volt. Emlékszem, nagy nyaklevest kaptam,
mert nem álltam meg a stoptáblánál, na meg zsebkendővel le kellett
törölnöm azt a táblát, amit épp
nem vettem észre. Nem haragudtam, sőt utólag is hálás vagyok,
hisz jól megtanultam mit, mikor,
hogyan... pedig már jócskán tudtam vezetni, amikor elkezdtem.
Az elmélet könnyebb volt (30 kérdés, fél óra, max. 46 pont, mindig
csak egy helyes válasz), a gyakorlati vizsga sokkal nehezebb, mint
ma (poligon, éjjeli vezetés stb).

És ma? A felhígult és túlszaporodott oktatói testület azt
eredményezte, hogy gyakorlatilag mindenki örvend, ha diákja
van, az árak messze a reális küszöb alatt vannak. Ezért az oktatás minősége katasztrofálisan
romlott, ennek pedig a végén a
diákok meg a társadalom egésze
érzi káros hatását a sok baleset
miatt. Nem kevés olyan jogosítvánnyal rendelkező személy
van, aki egyszerűen nem mer
vezetni. Azonos autók, azonos
üzemanyagárak, azonos óraszám
mellett, egy B kategóriás oktatás bárhol nyugaton 1500-2000
euró között mozog, itt 200 körül
van. A tízszeres arány magáért
beszél. Természetesen, ott más
az életszínvonal, más a piac, de
a reális életszínvonal különbség
Románia és Németország között (a vásárlóerőt tekintve) kb.
háromszoros, nem tízszeres. Egy
olyan ember, aki a napi betevőért küzd, nem álmodozik 2000
eurós fizetésről, így könnyen irányítható. Ez pedig az oktatásra is
érvényes, egy kis kiegészítéssel:
ha valaki nem tanul meg rendesen táncolni, legfeljebb a partnere tyúkszemét tapossa laposra.
De ha nem tud rendesen vezetni,
akkor valakinek valamivel több is
fog fájni, mint a tyúkszeme...
Baló Jan E. mérnök
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A múlt pénteki sajtótájékoztatóján Stelian Fuia mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter elégedetlenségének
és rosszallásának adott hangot annak okán, hogy a tojás
ára olyan nagy mértékben növekedett. Ugyanakkor utalt
arra is, hogy a tojás árát nem a szaktárca állapítja meg,
de hozzáfűzte azt is, hogy a versenytanács valószínűleg
vizsgálódni fog a megemelkedett tojásár ügyében. Hogy
lesz-e ilyen vizsgálódás vagy sem, azt nem tudni, de feltételezhető, hogy annak nem sok értelme lesz. A tojás amúgy
nem csupán Romániában drágult meg, hanem az Európai
Unió számos országában, többek között Magyarországon
is, s ott is azt állítják, hogy túlzott mértékben. Ott nem is
nagyon számítanak arra, hogy az elkövetkező időszakokban ismét alászállna annak ára. Mifelénk azonban igen,
legalábbis ezt helyezte kilátásba a miniszter a szóban forgó
sajtótájékoztatóján: „Tegnappal kezdődően a piaci készletek megemelkedtek, következésképpen az áraknak helyre
kellene állniuk.” Hát valami hibádzik a miniszter állításában, mondjuk ezt annak okán, mert nehezen képzelhető
el, hogy március 16-án ő elegendő és valós információval
rendelkezhetett a megelőző napi tojásárakra vonatkozóan.
Az viszont igaz, hogy az elmúlt héten valamelyes kedvező
változás bekövetkezett, némileg csökkent annak a fránya
tojásnak az ára. Az egyik áruházlánc – amelynek üzletei
vannak megyénkben is – március 22–27-es időszakra vonatkozó reklámfüzetében az szerepel, hogy olyan 75 bani/
tojás áron fogja kínálni azt. Ez valóban jelentős csökke-

Nézőpont n Hecser Zoltán

Kire hallgat a piac?...
nést jelent ahhoz képest, hogy a hónap elején még 1 lejért
sem igen lehetett tojást vásárolni. A dolgok ilyenszerű alakulásában pedig a minisztériumnak, illetve a miniszteri
rosszallásnak nemigen volt szerepe, hanem inkább annak,
hogy kedvezőbbé vált az időjárás, s így a háztáji gazdaságokból is több tojás került ki, valamint annak, hogy a
lengyelországi import is helyreállt.
A miniszter úgyszintén utalt arra is, hogy semmi sem indokolja meg a húsvéti bárány árának növekedését, olyan körülmények között, amikor a szaktárca számottevő szubvenciók
révén támogatja a juhtenyésztési szektort. Támogatás ide vagy
oda, a piaci elemzők szerint az elmúlt napokban a bárányhús
országos viszonylatban mintegy 10-15 százalékkal drágult a
megelőző esztendő azonos időszakához viszonyítva. Nem kizárt viszont, hogy az húsvétig még mérséklődni fog, de ez is
csak feltételezés, mint ahogy az is, mármint az a miniszteri,
miszerint amennyiben túlzott mértékben növekedne az ár,
az hátrányosnak bizonyulhat az állattenyésztők számára is,
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mert esetleg nyakukon marad a bárány. Van, aki ezt másképp
látja: ha belföldön esetleg gond támadhat az értékesítés terén,
nem így külföldön. S e meglátás alátámasztására szolgálhat
az a tény, hogy az elmúlt esztendőben a kosbárány-export
több mint egymillió egyedet jelentett.
Miniszteri beintésre nemigen szokott hallgatni a
piac. S ez így volt eddig is, Stelian Fuia elődje, Valeriu
Tabără is gyakran hangoztatta, hogy nincs semmi ok
bizonyos mezőgazdasági termények és termékek árainak
megemelkedésére, de ennek ellenére nem egy esetben a piacon mást tapasztalhattunk. És ha már mezőgazdasági,
illetve mezőgazdasági eredetű élelmiszertermékekről esett
szó, tágabb összefüggésben arra is utalhatunk, hogy azok
árai alakulásában megvan, meglehet a maga szerepe a
lej/euró árfolyam alakulásának is. Az most nem éppen
kedvező, s akkor joggal feltételezhető, hogy az importból
származó termékféleségek árai sem fognak csökkenni.
Gondolunk a korai zöldségekre, a déligyümölcsökre, bizonyos húskészítményekre stb., azaz olyan termékekre,
amelyek elengedhetetlen „kellékei” a húsvéti ünnepi ebédnek vagy vacsorának. Nos, egyelőre az üzletek polcain
látható zöldhagyma, uborka, paradicsom, retek, saláta
zöme a határon túlról érkezik...

Körkép
aktuális
A tavaszt köszöntötték az udvarhelyszéki óvodások

Hiánypótló kezdeményezés

Hagyományőrzés
a mindennapokban is

Elkészül a monográfia
A Székelyföldi Tudományosság
– Székely Tudósok tudománytörténeti konferencia nyitóbeszédében jelentette be Bunta
Levente polgármester, hogy
székelyföldi kezdeményezésként, kolozsvári támogatással
és budapesti segítséggel elkezdődik a székely monográfia,
hivatalos székely történelemkönyvünk megírása. Az elöljáró tegnap sajtótájékoztatóján
részletekkel is szolgált.

Népdallal köszöntötték az óvodások tegnap délelőtt a tavaszt
a székelyudvarhelyi Eszterlánc
napköziben. A kilencedik alkalommal megrendezett népdaltalálkozó kinőtte a város határait, egyre több környékbeli
település képviselteti magát. A
gyerekek előadását módszertani megbeszélés követte.

Máthé László Ferenc

K

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Berkeczi Zsolt

A

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

tavasz első napját köszöntötték tegnap délelőtt a székelyudvarhelyi
Eszterlánc Napközi Otthonban az
ünneplőruhába öltözött udvarhelyi és udvarhelyszéki óvódások. A
kilencedik alkalommal megtartott
népdaltalálkozó a Tavaszi szél vizet
áraszt nevet viseli, és az udvarhelyi
óvoda minden év március 21-én, a
tavasz első napján igyekszik megszervezni.
Koncz Melinda, a tanintézmény vezetője, elmondta, az eseménynek kimondottan találkozó
jellege van, ahol minden résztvevő oklevélben és ajándékban részesül. Bár az elején versenynek
indult, időközben átalakult, így
a cél már nem az egymással való
vetélkedés, hanem a népdalok és
a néphagyomány népszerűsítése.
Koncz Melinda hozzátette: hagyományőrző szerepe van ugyan
a rendezvénynek, azonban a
hagyományőrzés nem csak egy
nap erejéig fontos az óvodában,

Az Eszterlánc napközi kórusa. Népdallal üdvözölték a tavaszt

hanem minden nap beépítik azt
a gyerekekkel való foglalkozásokba.
Az igazgatónő szerint az év során sok rendezvénynek ad otthont
az óvoda, azonban mind közül a
legfontosabb és legrangosabb ez
a városi szintű népdaltalálkozó,
amely mára egy kicsit ki is nőtte
magát és Udvarhely környékéről
is vonzza a daloló gyerekeket,
ugyanis a város napközi otthonai mellett, képviseltette magát
Szentegyháza és Farcád is.
A tegnapi rendezvény két
részre tagolódott. Először a kicsik bizonyították rátermettségüket a népdalok ismeretében
és éneklésben, Kovács Katalin
óvónő, az Eszterlánc kórusve-

fotó: balázs attila

zetője irányításával, majd ezt
követően, míg a gyermekek jól
megérdemelt pihenőjüket töltötték, az őket oktatók vonultak
el kisebb tanácskozásra. A módszertani megbeszélésnek voltak meghívottai is: Haáz Sándor zenetanár, a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia vezetője,
Szakáll Gizella és Szabó Zsuzsa tanítók és Ráduly Mihály
alsósófalvi prímás személyében.
Az igazgatónő szerint a csoportos és egyéni fellépéseket követő megbeszélésnek gyakorlati
haszna van, hiszen mindegyik
meghívottnak értékes javaslatai
vannak, amelyeket az óvónők
mindennapi munkájuk során sikeresen felhasználhatnak.

étéves előkészítő munka eredményeként kezdődik el hamarosan a
székely monográfia megírása
– közölte Bunta Levente, majd
azzal folytatta, hogy a két-három kötetesre és nyolc-kilencszáz oldalasra tervezett Historia
Siculorum elkészítése két-három, sőt, akár négy évet is felvehet. Azt is megtudtuk, hogy
a címként szereplő latin név ötlete Egyed Ákos akadémikustól

származik, a történész oroszlánrészt vállalt az ügyben.
– Hiánypótló munka, melyet
egy tudományos munkaközösség
fog elvégezni. A konferenciát megelőzően Egyed Ákos és Hermann
Gusztáv Mihály történészekkel
meglátogattuk azokat a magyarországi intézményeket: Magyar
Tudományos Akadémia, Magyar
Nemzeti Múzeum, Országos
Széchényi Könyvtár, Magyar Országos Levéltár stb., melyek segítéségre, támogatására számítunk,
korábban pedig Sólyom László
államelnököt kértük, támogassa a
magyar állam intézményrendszerén keresztül a kezdeményezést –
részletezte Bunta Levente.
Mint mondta, a Magyar
Országos Levéltárban a pecséthasználattól a névjegyzéken keresztül a vagyonállagot igazoló
iratokig számos olyan oklevelet,
dokumentumot láttak, amelyek
nélkülozhetetlenk számunkra
– már csak ezért is fontos lenne az anyaországi intézmények
segítsége.
hirdetés
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Egy élet a székely kapuk szolgálatában

Európa Nostra-díjjal tüntették ki Kovács Piroskát
A máréfalvi születésű Kovács
Piroskát talán már senkinek
sem kell bemutatni: a néprajzkutatóként, magyartanárként
és iskolaigazgatóként is híressé vált Piroska nénit Európa Nostra-díjjal tüntették ki a
székely kapuk megmentése
érdekében végzett, több évtizedes munkájáért. Meghatódva
mesélte, alig tudja elhinni, hogy
szülőfalujáról ezáltal Európaszerte beszélnek. Kovács Piroskával, a Kőlik Hagyományőrző
Művelődési Egyesület elnökével életéről, széles körű tevékenységéről beszélgettünk.
– Elöljáróban mesélne egy keveset életéről, munkásságának kezdeteiről?
– Magamat teljes mértékben
máréfalvinak vallom, hiszen itt
születtem, pedagógus pályámat is
itt töltöttem. huszonhét éve nyugdíjasként tevékenykedem, szintén
a faluban. Iskolaigazgató és magyartanár voltam. A pályám kezdetén Szentegyházán és Fenyéden
dolgoztunk, majd Máréfalván
telepedtünk le. Úgy érzem, hogy
életem meghatározó részévé vált
a nyugdíjas éveim alatt végzett
munkám, hiszen teljesen másról
szólt a tanügyes időszakom. Most
adatott meg, hogy azt csináljam,
amit a szívem diktál.
– A kapufestéssel mikor és hogyan került kapcsolatba?
– Ötvenöt évesen már nyugdíjaztak, kényszerből. Nagy fájdalommal vettem tudomásul: ez
az állapot gyakorlatilag bedobott
a közéletbe. Éreztem, hogy valamit tennem kell, hisz ép voltam
és egészséges. Az 1989-es változások kedvező alkalmat teremtettek. 1993-ban a volt tanítványaimmal létrehoztuk a Kölik
Hagyományőrző
Művelődési
Egyesületet. A nyugdíjas státus,
az adott környezet, a népi hagyományok mindig közel álltak
a szívemhez: az egyesület miatt
biztos hátteret éreztem. Jóllehet a munka java részét magam
végeztem, tudtam, hogy velem
vannak, azonnal segítenek. Beérett az a munka, amit egy magyartanár annak idején elkezdhetett. Néhány székely kapu
kidöntésekor már a hetvenes
években, még tanárként belém
nyilallt a gondolat, hogy valamit
tenni kéne, mert pusztult a kapuállomány. A következő két nyáron lerajzoltam Máréfalva hetvennyolc székely kapuját azzal a
céllal, ha más nem is, de legalább
annyi maradjon meg. Akkoriban
többre gondolni sem lehetett.
A változások után egy pályázatra jelentkeztünk a rajzaimmal, és rögtön felfigyeltek rám.
Azonnal kiadásra javasolták, így
2000-ben már meg is született a
Máréfalva kapui című kötetem.
Ez egy új időszakot nyitott meg

A székely kapuk megmentője. Piroska néni szerint a székely kapu még ma is státusszimbólumnak számít

mindenkinek, a falu lakóinak is
és a fafaragóinak is. A székely kapukkal való kapcsolatom mélyre
nyúlik vissza. 1976-ban a helyi
művelődési ház nagytermének
üresen állt a homlokzata. Jöttek
a megyei pártelvtársak, ünnepélyesen átadni a szabványépületet.
A munkatársakkal megterveztük
a homlokzati díszítés elemeit,
amelyet úgy szoktam mondani:
a kapuállító falu névjegye. Ezek
a mozzanatok is segítettek, hogy
a faluközösség kapukhoz való
viszonyulása pozitív értelmet
kapjon. Megértették, hogy ezek
értékek. Már akkor örömmel
nyugtáztam, hogy a munkánknak eredménye van. Megértették
az emberek: nem szabad bármit
csinálniuk a kapujukkal. Megjelentettünk egy kis füzetecskét
a műemlék kapukról, Fába rótt
okelvelek címmel. Ezen tizenegy kapu és tulajdonosaik neve
volt feltüntetve. A háromnyelvű
helységnévtábla avatásakor ünnepélyesen átadtuk nekik a füzeteket, mára már büszkén viselik,

hogy bizony nem akárki lakik
az illető portán, a díszes kapu
mögött. 2000-ben felavattuk a
művelődési ház melletti híres
székely kaput: tudatosan is formáltuk a falu központját, ahol a
legfőbb helyet ez a kapu foglalja
el. Ha úgy tekintjük, kapumentés
terén három évtizedes munka áll
a hátam mögött. Ma már örömmel tölt el, hogy közös munkánk
miatt a máréfalviak és a kicsiny
falunk híre szerte a világban hallható. Végtelenül boldog vagyok!
– Többször is említette, hogy
annak idején a székely kapuk státusszimbólumok voltak. Vajon sikerül ezt is visszaültetni az emberek
tudatába? Mivel tevékenykedett az
utóbbi években?
– A mai értékítéletünk teljesen más. Ezzel a kérdéssel a könyvemben is foglalkoztam. A kapukat belső indíttatásból állíttatták,
bizonyítani akarták, hogy ott bizony nem akárki lakik. Manapság
sokan azért állítanak székely ka-

Az Europa Nostra-díj
Az Európai Unió Kulturális Öröksége/Europa Nostra-díjat idén tizenhat műemlék-helyreállítás, három kutatói munka, öt oktatási-képzési projekt, valamint elkötelezett örökségvédelmi munkájáért négy szervezet és személy kapja meg. Az elismerés nyertesei között van a londoni
Leighton House Museum, a portugáliai Mafra bazilikájában található
történelmi orgonák, az amszterdami Portugál zsinagóga és a Patmoszszigeti Szent János-kolostor szélmalmainak rekonstrukciója. A díjátadót
június 1-jén Lisszabonban tartják, ahol a most nyilvánosságra hozott
huszonnyolc nyertes közül hatot Europa Nostra-nagydíjjal jutalmaznak, amellyel 10 ezer eurós pénzjutalom is jár – tudósít az MTI. A huszonnyolc nyertes projektet, illetve szervezetet és személyt összesen 226
nevezett közül választották ki idén. Mind a négy kategória győzteseiről
független szakértőkből álló zsűri döntött.
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put, hogy a magyarságukat, székelységüket előtérbe helyezzék.
A nemzetiség szimbólumává vált.
Pontosan ezért kell rájuk vigyázni,
hogy ne vesszenek ki a falu látképéből. Az üzenete mögött ki kell
hangsúlyozni, hogy ma is csak az
állíttat nagy kötött székelykaput,
akinek pénze van. Gyakorlatilag
ma is státusszimbólum. tíz-tizenötezer lejbe is belekerülhet egy
szép, galambdúcos kapu elkészítése. Nem mindegy, hogy a falu
képét hogyan őrizzük: ebben
szerepet vállaltunk. Egy helyi
programot hoztunk létre Hagyományos utcakép, falukép néven,
amelyben támogatónk Hargita
Megye Tanácsa. Udvarhelyen és
környékén, szintén ennek a kapumentő programnak a keretében nyolc százéves kaput újítottunk fel, sikerült visszaadnunk az
eredeti arculatukat. Sírva vették
át a tulajdonosok, sosem hitték
a nyolcvanéves emberek, hogy
valaha új pompájában láthatják
a kapujukat. Az utóbbi években
főként ezzel foglalkoztam. Merem állítani, hogy maga Borboly
Csaba is sokat segített.

épület mellé egy méltó székely
kaput kell állítani. Huszka József könyve alapján egy 1825-ös
kapu mintakincsét szeretném újrateremteni: egy olyan bejáratot,
ami már csak a szakirodalomban
létezik. Ez egy reprodukció lesz.
Készül a pompálkodó teljesen új
kapu a bejárathoz, amely az iskola éke lesz. Mivel az iskola Nyirő
Józsefről kapta a nevét, nyilván
tőle fogunk idézni a kapura.
Szintén büszke vagyok az Udvarhely és környék öreg kapuinak
feltérképezésére, amit a Hargita Megyei Kulturális Központ
adott ki CD-n.

– Melyik értékmentő munkájára a legbüszkébb? Van olyan
egyáltalán, hogy a „legkedvesebb
munka”?

– Tudtam a nevezésről, hiszen a szervezők szóltak előre, de
őszintén mondom, hogy nem hittem benne. Köszönetem fejezem
Borboly Csabának, és mindenkinek, aki a pályázott és felfigyelt a
munkámra. Ez a díj csak bizonyos
mértékig az én érdemem. Amikor
megtudtam, hogy díjat nyertem,
felfokozott érzelmi állapotba kerültem. Már rengetegen megkerestek gratulációjukkal, külföldről is. Kicsi lett a világ.

– Mi egyesületként tevékenykedünk, nem vagyunk restaurátorok. Nagy kihívás volt a lengyelfalvi 1848-as kapu felújítása. Úgy
érezzük, hogy sikerült visszaadni
az eredeti pompáját. Egy elégtétel is volt. De ne csak a régi kapukról beszéljünk, a máréfalvi iskola nemrég új arculatot kapott.
Úgy éreztem, hogy egy felújított

– Hogy érzi: sikerült megváltoztatni a fiatalok viszonyulását a
kapukhoz?
– Nehéz megmondani, örülünk, hogy szép munkák születnek az egyesület által szervezett
táborokban. Majd később derül
ki, hogy szereztek-e annyi tudást,
hogy saját maguknak kaput állítsanak, esetleg restauráljanak.
– Mit jelent önnek ez a díj?
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>
Átvehető a februári tejpor.
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
felhívja az érintettek figyelmét, hogy átvehető a februári receptekre kiírt tejpor. A
polgármesteri hivatal érteítésében az áll,
hogy ma délelőtt tíz és tizenkét óra között
várják a tejporra jogosúltakat (a portán
további eligazítást kapnak).

hírfolyam

> Mokka Pódium másodszor. Második alkalommal szervezik meg ma
délután négy órától a székelyudvarhelyi
Mokka kávéházban a Mokka Pódiumot.
A fórum ezúttal olyan témaköröket boncolgat, mint a március 15-i ünnepség, a

Vizi E. Szilveszter-botrány, a „bimbódzó” választási kampány, a város tisztasága stb. A meghívottak ezúttal is Jakab
Attila (EMNP) és Orbán Balázs (MPP)
lesznek. Az internetes közvetítés ezúttal
technikai okok miatt elmarad.
> Ma vetítik a Maradunk című filmet. Az előzetes tervek ellenére mára halasztották Szabó Attila székelyudvarhelyi
filmes Maradunk című alkotását, ugyanis a keddi parlamenti közvetítés elhúzódása miatt nem lehetett már műsorra
tűzni azt. A filmet ma délután öt óra tíz
perctől vetíti a Duna Televízió. A film

Szeley-Szabó László korabeli felvételei
segítségével kalauzolja vissza a nézőt a
rendszerváltás idejére. Az 1990-es marosvásárhelyi fekete március előzményeinek,
a véres utcai harcok következményeinek
bemutatása mellett arra keresi a választ,
hogy miként sikerült az események után
Székelyudvarhelyen összesereglő, indulni
kész tömeget visszatartani. A dokumentumfilm zenéjét Molnár Endre (Monyo)
szerezte.
> Gyerekmosoly program idén is. A
tavalyi évhez hasonlóan idén is változatos családprogramokat ígér Hargita Me-

gye Tanácsa. Népmesei figurákkal fogják
barátságosabbá tenni az intézmények
falait 2012-ben. Az idei Gyerekmosoly
programban az óvodákon és a kórházak
gyerekosztályain kívül a napközik is pályázhatnak egészen április 20-ig. Hargita
Megye Tanácsa 2010-ben indította el a
családeszmény, a családban való gondolkodás terjesztésére fókuszáló programját, melynek kiemelt célja a nagycsaládok népszerűsítése Hargita megyében, a
székelyföldi társadalom elöregedésének
megállítása, valamint a családok és gyermekek életszínvonalának növelését segítő környezet kialakítása.

Körkép
társadalom
Munkálkodnak a nagyteremben

A polgármester reagált az őt ért vádakra

Kiszélesítik a volt mozi
színpadát

Bunta szerint karaktergyilkosok
kereszttüzében áll

Mint ismeretes, két éve vis�szakapta a székelyudvarhelyi
önkormányzat a volt mozi II.
Rákóczi Ferenc utca 5. szám
alatt található épületét, amelyet a városvezetés a Dr. Palló
Imre Zene- és Képzőművészeti
Szakközépiskolára, valamint
a Székelyföldi Filharmóniára
bízott. Azóta kisebb-nagyobb
tatarozási munkálatokon esett
át az épület, jelenleg a színpad
kap teljesen új színt.
Antalfi József

B

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

unta Levente, Székelyudvarhely polgármestere korábban elmondta, hogy
ennek az épületnek a várost kell
szolgálnia, városi rendezvényeknek – főként kulturálisoknak
– kell, hogy helyet adjon a volt
mozi. Ezért adták át a Dr. Palló
Imre Zene- és Képzőművészeti
Szakközépiskola ügykezelésébe.
Bodurian János, az iskola igazgatója elmondta, hogy már jól látszik az eredmény: megnövelték a
színpadot és körberakták dísztéglával. A továbbiakban megpró-

bálják megjavítani a függönyök
szabályozását biztosító szerkezetet, mivel tönkrement.
– Amikor elkészül a színpad,
pénz függvényében folytatjuk a
padolást, a falburkolat cseréjét,
illetve a kárpit teljes körű felújítását. A helyi tanács által jóváhagyott, minimális költségvetésből
próbáljuk a nagytermet rendezni.
A székek cseréjére még nincs pénz.
Ha pénz lenne, alig egy hónap
alatt minden munkát el tudnánk
végezni – nyilatkozta lapunknak
az igazgató.
Kitért arra is, hogy ha teljesen
elkészülne a nagyterem, akkor a
Székelyföldi Filharmónia zongora nélküli koncertjeit már ott
tartanák. A zongora számára még
nincs megfelelő raktár, ezt is a továbbiakban szeretnék kialakítani.
Az emeleten levő, volt mozigépterem egyelőre a jelenlegi formájában marad, ott a közeljövőben
nem várható felújítás.
A volt mozi nagytermét a
polgármesteri hivatal Szent István Terméhez hasonlóan kiadják
különböző rendezvények számára.

Kibővített színpad. Többen férnek majd rajta
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Sajtótájékoztatón sorolta tegnap
a polgármester, majd magyarázta is az utóbbi időben a személyét ért vádakat: karaktergyilkosok KISZ-titkározzák, illetve
a bölcsőde ügyét igyekeznek a
nyakába varrni, sőt magánlakása tisztes megvásárlását is
megkérdőjelezik. Bunta Levente ugyanakkor röviden a Vizi E.
Szilveszter fővédnöksége körüli
„porkavarásra” is reagált.
Máthé László Ferenc
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polgármester a Mi az újság és a Székely Újság című
kiadványokban megjelent, személyét érintő vádakra
reflektált.
– Nem kívánok ezekkel különösebben foglalkozni, ám néhány
mondatot megérnek – indította
Bunta Levente, majd részletekkel
is szolgált.
Házát 2008-ban vásárolta, újsághirdetésből nézte ki. A telek
saját és felesége nevén van.
– A szerződésben az állt, hogy
az ügyvitelt, így a telekkönyvezést
is az eladó bonyolítja le. Erre nem
került sor, sőt bonyodalmak lettek ebből. Perre került sor, aztán
tisztáztuk a helyzetet. Eladtam
egy tömbházat, vettem egy telket,
húsz év, kiemelt bérezésű munka
után megtehettem. Ugyanakkor
tudott dolog, hogy cégeim is vannak, igaz, arról is beszélnem kell,
hogy az egyik, tíz munkahellyel, a
válság miatt megszűnt – vázolta a
polgármester.
A KISZ-titkár-vádakra reagálva kifejtette:
– Orbán Viktor Esztergomban ugyanúgy KISZ-titkár volt,
mint én a Tamásiban, és ugyancsak 63-ban született, mint én.
Továbbá Kövér László a Magyar
Kommunista Párt központi bizottsága társadalomtudományi
intézetének volt a főmunkatársa.
Én azért vállaltam a KISZ-titkárságot, mert a munkát, az eszközt
láttam benne. Számos rendezvényt szerveztünk így a gimiben,

Bunta: Nem akartam a régi rendszert szolgálni

sok mindent megvalósítottunk.
A pártba is fel akartak venni az
egyetem első évében, ám nem vállaltam – mondta a polgármester.
A lusztrációs törvénnyel kapcsolatos vádak kapcsán elmondta:
aki párttagként, magas beosztású
tagként érintett, viselje a következményeit.
– Ha érintene engem is, nem
indulnék, illetve akkor sem, ha
úgy érezném, elkövettem olyan
hibát, amely erkölcsileg arra enged következtetni, hogy ne induljak. Azért választottam a műszaki
egyetemet és nem a jogit, mert
nem akartam a régi rendszert szolgálni – közölte a polgármester.
Mintegy válaszként hozzáfűzte: ha Szász Jenő tíz évvel hamarabb születik, párttitkár lett volna, és nem KISZ-titkár.
– Ahogyan ismerem a karakterét, már akkor megkezdte volna a

fotó: balázs attila

nem túl áldásos tevékenységét, mely
abban csúcsosodott ki, hogy megugat embereket, és ingatlanokat lenyúl, még ha alapítványon keresztül
is tette ezt – válaszolt Bunta.
Végül a Vizi E. Szilveszter
akadémikus fővédnöksége körül
kialakult botrányra reagált.
– Ha nem szervezünk konferenciát, az sem lenne, amit
mondjanak. Elkövettük azt a
hibát, hogy az akadémikust fővédnöknek kértük fel, és meghívtuk a konferenciára, ám mire
kiderült, hogy nem tud eljönni,
a kinyomtatott programban már
úgy szerepelt, hogy köszöntőbeszédet is mond. Ezért még nem
kell egy konferencia „alá nyúlni”
– vélekedett a polgármester, aki
tájékoztatóját azzal zárta: „karaktergyilkosok tevékenykednek
Székelyudvarhelyen, ám legyen,
nincs rejtegetni valóm”.
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Elhunyt dr. András Zoltán

„Udvarhely megmaradt örök szerelmemnek!”
Kedden délben, 78 éves korában
elhunyt dr. András Zoltán nyugalmazott főorvos. András Zoltán
tősgyökeres székelyudvarhelyi
családból származott, negyven
évig volt az udvarhelyi kórház
fertőző osztályának orvosa.

Dr. András Zoltán első verskötete 2006-ban jelent meg, legújabb
kötetét pedig húsvétkor adják ki... Ebből közlünk egy verset.
Lehet még
Lassan elfogyok mellőled,
télbe búsul seregnyi tavasz.
Gyér lombú hajamra
időm szigora havaz.
De lám, még maraszt egy nyárfakadás,
s egy csipetnyi bizakodás
kiül a szemembe.
Kezeddel kezemben
most ki, ki a rétekre!
Köröttünk pörög a táncos öröm.
Fogaid ívén kacajod fehérlik,
tócsák tükrében a nap tüze vérlik,
pipacsok égnek, lobog a lég,
fölénk mosolyul zsengén az ég.
A vibra azúron lengenek
kecses, kacér kontyú fellegek.
Isszuk, isszuk a habzó kék derűt
és bíborló lázat forr ki a vérünk.
Perdül a világ,
már az éj ragyog
s a Fiastyúk alá ültetünk
egy fészekaljnyi csillagot.

HNU-információ

É

letének 78. évében hirtelen
elhunyt dr. András Zoltán nyugalmazott főorvos.
András Zoltán 1934. május 4-én
született
Székelyudvarhelyen,
elemi iskoláit a református iskolában végezte, középiskolába a
Református Kollégiumba, annak
államosítása után az egykori katolikus gimnáziumba járt. 1952ben érettségizett majd jelentkezett a marosvásárhelyi magyar
orvosi egyetemre, ahol 1958-ban
végzett. Az államvizsga után
Székelykeresztúron
dolgozott
alorvosként, majd egy év után
Bögöz községbe került, amelyhez akkor nyolc falu tartozott.
1961-ben versenyvizsgával került
a székelyudvarhelyi kórház fertőző osztályára, ahol három évi
alorvoskodás után szakorvosként
tevékenykedett. Több alkalommal, hosszú évekig volt az osztály
vezető főorvosa, 2002-ben, 69
éves korában vonult nyugdíjba.
A városban sokszor lehetett
látni, amint nyugodt léptekkel
rótta az utcákat. – Udvarhely
megmaradt örök szerelmemnek!
– vallotta. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: „Azért
éreztem, hogy mindenképp
Székelyudvarhelyen kell dolgoznom, mert nagyon szeretem a
városomat, erősen lokálpatrióta
vagyok, és ha a Hargitát nem láthatom, akkor már nem érzem jól
magam. Szenvedélyes kiránduló

vagyok, télen-nyáron egyaránt
járom a Hargita, Varság területeit, vagy egyedül, vagy pedig, ha
akad valaki, aki ilyen hosszú túrára eljön, mert napi 25 kilométert
megteszek ilyenkor, akkor társsal.
A természetet még kora gyermekkoromban szerettem meg, anyai

nagyapám Homoródfürdőn volt fürdővendéglős, és a vakációkat mindig
ott töltöttem, ott pedig minden patakot, mondhatni a nagyobb köveket,
fákat is ismertem, személyes barátaim,
ismerőseim voltak. Ott szerettem meg
a természetet, és azóta is természetjáró
vagyok.”

András Zoltán ifjabb korától
közölt recenziókat, tudománynépszerűsítő cikkeket helyi újságokban, valamint szaklapokban is
jelentek meg írásai. Nyugalomba
vonulása óta lírai költeményei,
versei a hazai és anyaországi lapok
hasábjain jutottak el az olvasóhoz. Egy 2006-os interjúban azt
mondta: „Mindenekelőtt leszögezném, hogy nem tartom magam költőnek. Elsősorban a természet ihlet meg, különösen az
ősz, emellett pedig írok gondolati verseket is. Kihangsúlyozom,
hogy ez csak amatőrködés, nem
tartom magam profi költőnek,
saját szórakozásomra írok. Fiatalkoromban, mint minden fia-

tal, írtam verseket, természetesen
szerelmes verseket, és természetesen nagyon rosszakat, s aztán
rájöttem, hogy nincs tehetségem, és abbahagytam. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt megint megírtam kettőt-hármat, aztán megint
abbahagytam, most pedig három
és fél éve írok rendszeresen. Van,
amikor egyből eszembe jut egyegy rövidebb vers, húsz-huszonöt
perc alatt megírom, félreteszem,
később javítok rajta, máskor pedig hetekig kínlódom egyen.”
András Zoltánt pénteken 14
órakor helyezik örök nyugalomra
a Szent Miklós-hegyi római katolikus temetőben református szertartás szerint.
hirdetés
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Hargita megyébe látogatott tegnap Borbély László környezetvédelmi miniszter

A nagy beruházásokra összpontosítanak
Megyei és helyi önkormányzati
képviselőkkel találkozott tegnap Borbély László környezetvédelmi miniszter, aki Hargita
megyébe látogatva újabb, ivóvízhálózatok és csatornarendszerek kiépítésére, bővítésére
irányuló finanszírozási szerződéseket írt alá.
Tamás Attila

M

tamas.attila@hargitanepe.ro

adéfalváról kerékpárral
érkezett fiatalok várták
tegnap Borbély László
környezetvédelmi és erdészeti minisztert, köszönetüket fejezve ki a
nyertes pályázatért, amely révén kerékpárutat építhetnek a községben.
A miniszter azért látogatott a
megyébe, hogy az önkormányzatok képviselőivel találkozhasson,
újabb ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatok bővítésére és korszerűsítésének finanszírozására
írjon alá szerződéseket négy település elöljáróival. Emellett Hargita megye lakói számára fontos

Finanszírozási szerződéseket írtak alá. Közel százmillió euró többlet

beruházásokhoz kerestek anyagi
fedezetet. A megyeházán tartott
eseményen részt vett Lőrincz
Csilla, a Környezetvédelmi Alap
Igazgatóságának alelnöke, Ladányi László Zsolt prefektus és
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke.
– Olyan szerződéseket írtunk
alá, amelyek a megyének ebben a
pillanatban majdnem 100 millió
euró többletbevételt jelentenek.
Azokról a fejlesztésekről van szó,
amelyek gyakorlatilag megvál-

fotó: balázs árpád

toztatják a vízhálózatot, ami azt
jelenti, hogy a következő években
Hargita megye nagyobb helységei
ben tisztább vizet fognak inni az
emberek, emellett pedig kiépül a
csatornahálózat is a községekben.
Eddig Románia 9,5 milliárd eurót
költött csak vízhálózatokat rehabilitáló programokra, 2018-ig még
ugyanennyit kell rákölteni európai
uniós pénzekből és más forrásokból – mondta el Borbély László.
A találkozót követően a miniszter kifejtette, hogy ez több mint 70

millió eurós beruházást jelent Hargita megye számára, olyan beruházásokat, amelyeket uniós pénzekből
indítanak el. Ez azt is jelenti, hogy a
projektben részt vevő önkormányzatok csak a 2 százalékos önrészt
kell biztosítsák.
– Körülbelül 25 millió lej
értékű finanszírozási szerződést
írtunk alá a mostani alkalommal
négy önkormányzattal, ezek sorát
további egy-két település fogja
gyarapítani a következő hónapokban – mondta a tárcavezető.
Borbély László kitért arra is,
hogy a Környezetvédelmi Minisztériumnál nagyon sok program
indult be, ezekből Hargita megye
is részesül. Példaként a zöld ház
programot említette, valamint azt,
hogy a Környezetvédelmi Alapnál Madéfalva és Székelykeresztúr
önkormányzata nyert pályázatot
kerékpárutak építésére.
– Ezek a beruházások több
mint 170 millió eurót jelentenek
a megyének a következő időszakra – hangsúlyozta.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kifejtette,
hogy a több mint 70 millió eurós
beruházás jelentős mértékben
hozzájárul ahhoz, hogy minőségi
vízellátásban részesüljenek minél
többen.
– Nagyon sok olyan beruházás fog elkészülni, amit nem
a lakók adójából fizetnek ki, hiszen sikerült ezekre a célokra
uniós pénzeket bevonni. Ebből
a pénzből Felcsík, Csíkszentlélek
egy része, illetve Szentegyháza is
részesülni fog. A mai nap folyamán azért hívtuk ide a miniszter
urat, hogy átnézzünk több más
projektet is, mint például a hulladékgazdálkodási programot,
amiből 35 millió euró fog bejönni a megyébe legkésőbb április–
május folyamán. Emellett lehetne
sorolni azokat az intézkedéseket,
amelyek révén a megye gazdagabb lesz közös fejlesztések és a
közös munka terén – nyilatkozta
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke.

Könyvek hitükben erős és kereső embereknek

„A szépirodalom ajtaját is megdöngetem”
Két könyvét mutatta be tegnap
az érdeklődőknek Sebestyén
Péter, a csíkszentmihályi származású, Marosvásárhelyen szolgálatot teljesítő római katolikus
pap. A Kincs mélyre ásva és Gördeszkán a mennyországba című
köteteiről a könyvbemutató előtt
beszélgettünk a szerzővel.

anyaországi példaképeim, a misztikusok, a szerzetesek, a teológiai
tanárok elmélkedései, ugyanakkora
segítséget jelentett Jakubinyi érsek
úrnak, volt bilbikus tanáromnak kézikönyve, amely nélkül nem lehet a
bibliamagyarázatban labdába rúgni.
– A másik könyv, címéből ítélve
– Gördeszkán a mennyországba –,
fiataloknak szól. Jól gondolom?

– Egyszerre két könyvvel örvendezteti meg olvasóit. Mennyiben függ
össze a két kötet keletkezése?
– A két könyv anyaga műfaji
szempontból teljesen elüt egymástól: a Kincs mélyre ásva az egyházi
A év liturgikus ciklusa vasárnapi
igerészeinek magyarázata, amelyek
a Vasárnap című hetilapnak készültek, ott jelentek meg. A Gördeszkán
a mennyországba című kötet kises�széket tartalmaz, ez szintén egy év
anyaga. Az írások a marosvásárhelyi
Központ című hetilap felkérésére
születtek, és az erdély.ma portálon
legtöbbjük megtalálható. Fél évig
egymástól különálló műfajú és témájú publicisztikai írást kellett asztalra
tennem, ami a szülési fájdalom minden kínjával, ugyanakkor örömével
járt. A változatosság egyszerre öröm
és nagy kihívás volt. Amíg a prédikációk témája előre megszabott, a
„gördeszkás anyagok” a mindennapi
életből adódtak.
– Hatottak-e egymásra, és ha igen,
mennyire a két műfajban, különböző
témákat feldolgozó írások?

Balog László méltatta Sebestyén Péter munkásságát

– Az esszék megírása után a liturgikus gondolatok is esszésebbek,
veretesebbek lettek. Nemcsak a
templomi szószék meghosszabbításáról van szó, hanem egyfajta igényesebb irodalmi, hitbeli megközelítésről is, ami egyszerre hordoz teológiai
mélységet, misztikát, hétköznapi
pszichológiát, ha úgy tetszik, hétköznapi teológiát is.
– A Kincs mélyre ásva című kötetben található írások a nagyböjtben
segíthetik az olvasót az elmélyülésben.
– Mindenképpen. Egy-egy
anyagot úgy kell átolvasni, átelmélkedni, hogy az szívünkhöz hatoljon:
akár letenni egy időre, és hagyni,
hogy munkáljon a Lélek a szavak
által. Ezek a biblikus gondolatok na-
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gyon sok elmélkedést, előkészületet,
imádságos elmélyülést és szakmailag
igényes forrásmunkák átolvasását jelentették mind teológiai, mind biblikus szempontból. Úgy próbáltam
aprópénzre váltani egy-egy szentírási rész mély teológiai üzenetét, hogy
nyitott lélekkel csak be kell fogadni,
és akkor már a kegyelem dolgozhat.
Másrészt igyekeztem úgy átszűrni
a lelkemen, hogy teljesen egyéni legyen az az elmélkedés, és érződjék,
hogy az én szívemből jön. Az előkészületek során megszenvedtem azt a
fajta küzdelmet, amivel, úgy érzem,
megkönnyítem az olvasó számára
a befogadást. A Biblia tanítását, az
egyetemes katolicitás jegyében fogant gondolatokat igyekeztem egy
kicsit lefordítani helyi viszonyokra.
Ebben nagy segítséget jelentettek

– Fiatalokhoz szól, de nem csak.
Inkább azt mondanám, hogy amen�nyire a Kincs mélyre ásva című könyv
azoknak szól, akik csak megerősítik,
elmélyítik hitüket, a Gördeszkán a
mennyországba című összeállítás
azoknak íródott, akik esetleg meg
sem nyitják a templom ajtaját, akik
keresnek, akik akár Isten nélkül
vannak a világban, vagy azoknak,
akik megtagadták, elhagyták, akik
frusztráltak, esetleg más vallásokban
kutatnak valami lelki táplálék után.
A kötet témáit, szerkesztését, borítóját, a színeit tekintve összegzése az
eddigi könyves missziómnak. Mert
én missziónak tekintem az írást: a
hit örömének a megosztását másokkal. Világi, közéleti hetilap felkérésére születtek, és minden olyan témát
érintenek, amelyek nem is nagyon
férnek bele a templomi prédikációba. 14 éves rádiós tapasztalatom
rádöbbentett arra, hogy a média
eszközei nagyon fontosak, hogy
használjuk Isten üzenetének továbbítására. Olyan témákat tudtam itt
megragadni, amelyek mindennapjainkat, mindannyiunkat érintenek,

és amelyek szorosan összefüggnek
emberségünk etikai vonatkozásával,
tartásunkkal, értékrendünkkel, viselkedésünkkel. Igyekeztem ezeket
a témákat úgy kezelni, hogy legyen
benne egy kicsi derű, székely lelkiség
is. Biztos, hogy itt is tetten érhető a
„paposság”, de igyekeztem lerázni
azokat a közhelyeket, amelyek prédikációimba, papi beszélgetéseinkbe is
belopóznak. Így kapott teret a kötetben a pénz, a politika, fiatalság, öregség, a korrupciótól a munkáig, a piacgazdaságtól a nőkig, az apaságtól a
halálig nagyon átfogó témák vannak,
és azt hiszem, aki engedi, hogy legalább egy téma megérintse, az nem
fogja abbahagyni a gondolkodást a
cikk befejezése után. Az esszének is
ez a lényege, és remélem, hogy ezzel
a kötettel egy kicsit a szépirodalom
ajtaját is megdöngetem.
– Ünnepi kötetnek szánta ezt a
könyvet.
– A misszió évében vagyunk,
papságom huszadik évében járok, a
szülőfalum temploma szentelésének
110. évfordulója van az idén, és a
szülőfalum közössége segített nagyban, támogatott anyagilag, hogy ez
az összegző kötet megjelenhessen. A
cím magyarázataként pedig elmondom, hogy a gördeszkás pap híre
hamar bejárta a világot, és akkor arra
gondoltam, hogy bizony, a jónak
is van hírértéke, és sokkal gördülékenyebben utat tör magának, mint
hinnénk.
Takács Éva

Memoár
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Száz éve, 1912. március 10-én született Csíkszeredában a tusnádi
Élthes Csaba vívómester, jogász, huszárhadnagy. 1958-ban az Amerikai Egyesület Államokba emigrált, ahol a New York-i Atlétikai Klub
és Vívó Klub edzője volt. Az Egyesült Államok olimpiai csapatának
edzőjeként nyolc olimpián és több Pan American játékon vett részt
1964 és 1988 között. Ő edzette többek között Peter Westbrook
olimpiai bronzérmes vívót és Jerry O’Conell színművészt.
Második felesége, Élthes Mária (Baba) ma is New Yorkban él. Úgy emlékszik, hogy valamikor az 1960-as években látogattak haza utoljára.
„Tusnádra is elmentünk, mert az Élthesek onnan származtak, ott volt a
házuk, a birtokuk – mondta. – Én úgy tudom, azért mentek ki ’19-ben,
mert nem akartak a románok alatt élni. Olyan időszak is volt, amikor
vagonban laktak. Amikor Erdély visszakerült, 1940 után, már Budapesten meg voltak állapodva.” Amint Élthes Baba mesélte, férjének minden idejét lefoglalta a vívás. Délután fél négyre, négyre ment a klubba
edzeni, amikor a vívók a munkahelyükön végeztek, s kilencre jött haza,
s ha pedig söröztek, akkor 10-11-re.” „A férjem nagyon erdélyi volt,
nagyon erősen erdélyi, nagyon székely...” – hangsúlyozta többször is
telefonbeszélgetésünk során. Élthes Csabát egyik budapesti látogatásakor, 1995. október 12-én érte agyvérzés (aznap indultak volna vissza
az Egyesült Államokba), és november 18-án halt meg.
Születésének századik évfordulója alkalmából részleteket közlünk
egy, a jeles vívóról szóló cikkből, illetve a vele készített interjúból
Szabó Ádám fordításában – első ízben magyar nyelven. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Egy nagyon székely
amerikai

É

lthes Csaba ténylegesen az
egyik legnagyobb vívóedző,
akit ez az ország ismerhetett. Magyarországról Jugoszlávián
keresztül szökött ki 1957-ben, csak
rettenthetetlen szívét és vívótudását
hozva magával. Előbb New Jerseyben, a Szent Péter Kollégiumban
kezdett edzeni, és néha besegített
Giorgio Santelli termének edzéseibe is. Hamarosan felfedezték tehetségét, és 1960-ra ő lett az amerikai
olimpiai válogatott edzője.
[Élthes] Csaba nagyban befolyásolta a vívók fejlődését, és tanítványai hamar elkezdték uralni a
mezőnyt. Csapata huszonöt év alatt
22-szer nyerte meg a bajnokságot,
az utolsó 14 alkalommal zsinórban.
[...] Tanítványai nemzetközi téren is
remekül szerepeltek. Csapatunk az
1960-as olimpián negyedik helyet
szerzett. Több tanítványa, többek
között Dasaro, Morales, Orban,
Blum, Apostol és Losenczy világbajnokságokon és olimpiákon
döntős volt. És végül a legnagyobb
győzelem: Westbrook olimpiai
érme. Edzési stílusa egyedi, és többször dicsérték Európa legnagyobb
edzői. Kárpáti Rudolf az egyik
legnagyobb vívómesternek nevezte. Élthes teljesítménye nemcsak a
kardvívás területén érhető tetten, az
általa edzett NYAC párbajtőrcsapata több országos bajnokságot és
egyéni bajnoki címet nyert el. Két
női tanítványa is országos bajnok
lett. E sorok írója is sokat köszönhet vívóként [Élthes] Csabának.[...]
Innentől Élthes beszél:
Nyolcéves koromig szülőváro
somban éltem, a régi Magyarország
legészakibb részén, Erdélyben, a
román határon. Édesapám (Élthes
Zoltán – a szerk. megjegyzése) ügyvéd volt, nagyapám (Élthes Jakab – a
szerk. megjegyzése) magas rangú
bíró (1897 és 1901 között – haláláig – Csíkszereda polgármestere
volt – a szerk. megjegyzése). A Versailles-i szerződés megszületése után,
1919-ben a családom Budapestre
költözött. Ott jártam gimnáziumba,

irodalmat, matematikát, tudományokat, történelmet, latint és más
nyelveket tanultam.
13 évesen apám azt mondta,
hogy meg kell tanulnom vívni. Elsősorban nem azért, mert arra gondolt
volna, hogy valaha bajnok lehetek,
hanem mert tudta, hogy szükségem
lehet rá. Apám valószínűleg felmérte, hogy miután végzek, tartalékos
tisztként, jogi végzettséggel, ha
akarom, ha nem, felsőbb körökben
fogok forogni, ahol megtörténhet,
hogy párbajba keveredem és így meg
tudom védeni magam.

A párbaj

A párbaj Európa életéhez tartozott azokban az időkben. Annak ellenére, hogy illegális volt, kilenc órakor, miután a rendes vívóórák lejártak, bizonyos ügyeket így rendeztek.
Nem lehetett kiszámítani, hogy mi
válthat ki egy párbajt – az okok lehettek politikaiak, párton belül történt megjegyzések, női ügyek, de az
is előfordult, hogy akaratod ellenére
keveredtél bele egy ügybe. Ha megtörtént a kihívás, kártyát cseréltünk,
találkoztunk a megadott időben és
párbajoztunk. A párbajt mindenki
komolyan vette. A kihívást el kellett
fogadni, ha nem akartad társaid tiszteletét elveszteni. A legjobb módja
annak, hogy elkerülj egy párbajt, az
volt, ha legyőzhetetlen párbajozó
hírében álltál. Természetesen nem
ölésre ment a dolog. Bár éles kardokkal küzdöttünk, ezek túl könnyűek
voltak ahhoz, hogy megfelelő behatolásra alkalmasak legyenek. A csuklók és a nyak be voltak kötve védőkkel, de az arcot, a hátat és a mellkast
meg lehetett vágni az éles fegyverekkel. Ha valaki úgy érezte, hogy súlyos sértés áldozata lett, a csukló- és
nyakvédőktől el lehetett tekinteni.
Nagyon súlyos esetekben a szúrás is
engedélyezett volt, és ez adott esetben halálhoz is vezethetett.
Nem szerettem vívni, de tudtam, hogy az ebbéli tudás fontos, ha
ezekben a körökben akartam mozogni. A párbaj elfogadása arra is jó
volt, hogy az embereket udvariassá

legjobb tanítványai vívtak: Magay
(a magyar olimpiai aranyérmes válogatott tagja), Örley és Dömölky,
ők mind emigráltak Amerikába. Ez
nem miattam volt, mert ők Giorgio
tanítványai voltak, de besegítettem
nekik és szerették az óráimat. Ezután
elkezdtem edzeni a Vívó Klubban,
és nem sokkal utána a New York-i
Atléta Klubban. Végre letelepedtem,
és jól éreztem magam új hazámban.

A család

Élthes Csaba időskorában

tegye, kétszer meggondolta mindenki, mielőtt valami rosszat szólt
volna valakire.

A karrier kezdete

A vívás az iskolában nem az én
sportom volt, én a vízilabda-kapitány
voltam, emellett gerelyt és diszkoszt
hajítottam, aktívan eveztem, síztem és pingpongoztam. 1933-ban,
amikor 18 éves lettem, a budapesti
egyetemre mentem jogot tanulni.
Akkor döntöttem a vívás mellett.
Az egyetemen oktatott a három legnagyobb magyarországi edző egyike: dr. Gerentser László. Szerencsés
voltam, hogy a másik kettővel is volt
lehetőségem dolgozni és még többet
tanulni tőlük. Ez a két edző: Italo
Santelli – Giorgio apja, akinek volt
egy saját terme is – és Borsodi László volt – az utóbbi edzett a Magyar
Tisztek Klubjában és a Magyar Vívóakadémián.
Egyik évben bekerültem az egyetemi válogatottba. 1936-ban én lettem az első számú vívó- és 1938-ban
több országos versenyen szerepeltem
és a nemzetközi porondon is nagy sikerrel vívtam.
A háború kitörése után, 1941ben hadnagyként szolgáltam a Harmadik Lovas Huszár Alakulatnál az
orosz fronton. Csapatomat hat hónap múlva visszahívták, és jogi diplomámnak köszönhetően a belügyminisztériumhoz kerültem. A háború befejezése után a győztes oroszok
módszeresen lecseréltek mindenkit
a minisztériumban. Végül engem is
kirúgtak. Ez volt a Sztálin-korszak
legrosszabb időszaka.
Az egymást követő eseményeknek köszönhetően fokozatosan a
vívás lett a legfontosabb tevékenységem, és abból is tartottam fel magam. Az oroszok le akartak számolni
a vívással, mert burzsoá sportnak tartották, de aztán a magyarok huszonnégy olimpiai érme miatt inkább
úgy döntöttek, hogy inkább megtaníttatják maguknak a vívást. Bay
Béla volt az első vezetője a Magyar
Vívó Szövetségnek [...] Ebben az
időben éledt fel újra a magyar vívás.
1951-ben kérdezte meg tőlem George Pilar, hogy szeretnék-e vívóedző
lenni, és elkezdtem vívást tanítani az
egyik budapesti klubban. Két éven

belül a tanítványaim országos sikereket kezdtek elérni. 1953-ban megkaptam az edzői, ’56-ban a „szakértői” oklevelet. Ebben az évben szólt
Pilar, Gerevich és dr. Boros, hogy
készüljek, mert el fognak vinni Tatára, az olimpiai csapat edzőtáborába,
ahol én is partner- és társedző lennék
a csapatnál. Végül nem így lett. Utolsó pillanatban szóltak, hogy nem kell
menjek, Bay Béla lecserélt egy másik
edzővel. Tudtam, hogy nem vagyok
persona grata a kommunistáknál, de
nem tudtam semmit tenni ez ellen.
A helyzetem kezdett reménytelen
lenni és világossá válni, hogy a rezsim nem szeret engem. Azután lezajlott a magyar forradalom a maga
tragikus végkifejletével, és a helyzet
csak rosszabbodott. Tudtam, hogy
el kell hagynom az országot.

Újvilág – új élet

1957-ben elmenekültem Magyarországról Jugoszláviába, ahol
egy internálótáborba kerültem. Ott
húztam le 8 hónapot, aztán jöttek az
amerikaiak és többünket elhoztak az
Egyesült Államokba.
1967 (így írja a dátumot, de valószínűleg téved – a fordító megjegyzése) október 7-án már Amerikában
voltam, be voltam jelentve a New
York-i Szt. George Hotelbe, másnap
elköszöntek tőlem, és végre szabad
voltam. De hova menjek? Féltem
kimenni az utcára. Szerencsére találkoztam magyarokkal és segítettek nekem munkát keresni. Az első
munkám a St. Peter kollégiumban
volt. El kellett jutnom Brooklynból
New Jersey-be mindenféle angoltudás nélkül. Egy hamuzógyárban
kaptam munkát. Kevés volt a fizetés,
de tudtam belőle lakást bérelni, ételt
venni és néha egy-egy pár cipőre is
félretenni. Krőzusnak éreztem magam, mert Magyarországon abban
az időben családi ereklyét kellett eladnod ahhoz, hogy megvehess egy
pár cipőt. Szép lassan több tanítványom lett, Giorgio Santelli engedte,
hogy tartsak kardedzéseket a klubjában. Ez nagyon jó volt nekem, dolgozhattam Pallaghy-vel, Worth-szel,
Bob Blummal, Kwartlerrel, és a csapat meg is nyerte az országost. Nagy
pillanat volt nekik. Ehhez meg kellett verjenek egy csapatot, ahol Pilar

Mindennek, amit mondtam,
köze volt ahhoz, hogy hogyan nőttem fel, éltem és dolgoztam. Ezek
mellett természetesen velem is megtörtént, ami mindenkivel normális
körülmények között: ismerősök,
barátok, szerelem, házasság és gyerekek. 1945-ben házasodtam meg, első
feleségem Ingeborg Gundisch volt,
Magyarország 1943-as tőrbajnoka.
Született két lányunk: az nagyobbik,
Adrian 1947-ben, a második, Esther
1950-ben. Adrian műépítész lett,
férjes, Ausztriában él és van két gyereke – két unokám. Esther fogorvos
Nyugat-Németországban és szintén
házas. Ingeborgtól ’54-ben váltam el,
a két lány értelemszerűen az anyjával
tartott. Minden nyáron hazamegyek
Magyarországra és meglátogatom a
gyerekeimet és unokáimat. Semmi
gond nincsen közöttünk, én vagyok
az apjuk és megértettük mindan�nyian, hogy a dolgok változnak az
emberek között.
Azóta újranősültem, jelenlegi feleségemet, Babát még Magyarországról ismertem. Itt találkoztunk újra és
összeházasodtunk. Minden évben
kétszer elmegyek Európába és meglátogatom Magyarországot. Sokáig
álmodtam arról, hogy visszavonulásom után visszamegyek Budapestre.
Aztán láttam, hogy a rezsim men�nyire megváltoztatja az embereket,
a gondolkodásukat, hogy mennyire
óvatosak, hogy kinek és mit mondhatnak. Akkor kezdtem el tényleg
értékelni Amerikát és a szabadságot.
Még mindig szeretek hazamenni,
látni a gyerekeimet és a barátaimat,
de én mondom, két hét elég, alig
várom már, hogy visszajöjjek Amerikába. Gondolkoztam azon is, hogy
Párizsban éljek, de nekem nincs még
egy olyan hely, mint New York.
Edzői karrierem folyamán
soha nem arra gondoltam, hogy
ki tehetséges és ki nem, mert
mindig úgy gondoltam, hogy vívásban nincsen reménytelen eset.
Bárki jó vívó lehet, hogyha van jó
edzője, élvezi a vívást és kitartóan
gyakorol. A vívás technikai sport,
és nem igaz, hogy csak néhány
kiválasztott lehet jó vívó. Ez volt
mindig az elvem, és ez alapján
próbáltam mindenkiből, aki hozzám jött, jó vívót faragni. Azt kell
mondjam, hogy ez nem volt mindig könnyű, de több olyan nevet
tudnék említeni, aki nagyon szerény tehetséggel jött hozzánk, és
mégis eljutott az olimpiára.
Ez az Élthes Csaba credója,
ebben foglalta össze a tanulói
iránti odaadását [...]. Csaba, az
American Fencing köszönt téged!
Sokat köszönhetünk neked – légy
nyugodt, amit tettél, mindig értékelve lesz!
Lejegyezte: Albert Axelrod
American Fencing Magazine
1987. január–február,
38-as kötet, 3-as szám

2012. március 22., csütörtök

Aranyalma

hargitanépe | 9. oldal

Kedves Gyerekek!
Székelyudvarhelyről Székelykeresztúr felé haladva láthatjuk a környék
két legnevezetesebb hegyét, a Budvárt és a Csicsert. A város régmúltba vesző történelme kapcsolódik ehhez a helyhez, érthető hát, hogy legenda is
keletkezett róla.
Budvárról azt tartják, hogy a nagy hun királynak, Attilának az öccse
építette, és maga Attila is gyakran tartózkodott itt. Orbán Balázst idézzük, aki A Székelyföld leírásában részletesen foglalkozik ezzel a történelmi
hellyel: „E vár volt az Attila hunjaitól elszakadt és ide a havasok közé vonult székelyek főrabonbánjainak is székhelye. A székelyek legfőbb tisztje az
Árpád előtti korban, s azután is I. Béla idejéig, a közakarattal választott
főrabonbán volt, kit mindig Apolt (Upolet) családjából választott a nemzet közös akarata. Ő volt a nemzet főbírája és főpapja, ő vezette a hadat a
külnemzetek ellen, ő hirdette ki áldozattétel után a nemzet törvényeit, ő
őrködött a törvények megtartása felett, halállal lakoltatván azoknak áthágóit. A főrabonbán alatt volt a 6 székely törzsnek 6 nagy rabonbánja, és 3
nagy gyulája és egy főharkász, kik úgy látszik, a főrabonbán elnöklete alatti
főtörvényszéknek tagjai, a rabonbánnak mintegy tanácsosai voltak.”
A keresztény hitre tért székelyek fontos váraként is számon tartják
Budvárt, mely állítólag a tatárjárásig, 1240-ig állt. Akkor a tatárok elözönlötték a vidéket, és a várat lerombolták. A hegy üregei ezután is gyakran nyújtottak menedéket a székelyeknek.
A történészek szerint a várat a XI–XII. század fordulóján építették
őrhelynek. Szintén lármafa szerepe lehetett a Budvár melletti, magasabb
hegyen épült Csicser-várnak is, amely azonban jóval kisebb volt az előbbinél. Csicser tetejéről ugyanis egész sor őrhely, vár látszik: Zeta vára, Kadics
vára, a bágyi és galambfalvi várak. Annak idején az itteni kis várban fellobbanó lármafatűz adta hírül a közelgő veszedelmet a környék lakóinak.
Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül a gyergyóremetei Szabó Blankának kedvezett a szerencse, Páll Lajos Hódara című verseskötetét
küldjük neki ajándékba.

Takács Éva

Pál Angéla, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Kristó Tibor

Volt egy bolt

Amikor én kicsi voltam,
állandóan kóboroltam.
A nadrágom foltos volt,
én voltam a kiskobold.
Utcánkban, Zsoltékon felül,
volt egy bolt, rásütött a Hold.
Mikor abban sok cukor volt,
a boltos néni emígy szólt:
jer Zoltánka cukrot enni,
foltos kantust átcserélni,
az én boltom ingyen bolt.
*
Mond Hunorka, hogyha tudod:
milyen folyó, az amelyik
a versemen így átfolyt?

Bajkó Zoltán, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Benedek Elek

A

– Hallod-e, ne járj az én leányom után! Maradj veszteg a váradban. Fejedelmi személy illeti
meg az én leányomat.
Elment Csicser nagy búsan, s
többet nem is alkalmatlankodott
Budvárában. A csicseri várból sóhajtozott a szép leány után, aki
éppen úgy sóhajtozott őutána.
Hanem hiába volt a büszke apa
tilalma: a fiatalok mégis beszélgettek egymással. Nyílvesszőn
küldözgették egymásnak kesergő
leveleiket.
– Ne búsulj – írta a leány –,
elébb-utóbb a tied leszek.
Válaszolt a dalia:
– Ne sírj, élve vagy halva, de
egymásé leszünk.
Így múltak az esztendők, mígnem egyszer ellenséges népek törtek
be az országba. Csicser vette észre
először, hogy jön az ellenség, lassankint elborítja a Küküllőmentét.
Egyszeriben meggyújtotta az óriási
famáglyát, s ezzel jelt adott a szomszéd váraknak. Egy pillanatban
mozdult meg az összes várak fegy-

Alacsony
A szemétdomb alacsony,
nem ül rá a kakasom,
nem lát onnan messzire,
csak a világ végire.

Nem látja, ha tyúkjait,
sunyi rókák elviszik,
ha suttyomba elviszik,
feleségül is veszik.

Akkor szegény kakasom
– mivel a domb alacsony –
árván, egyedül marad,
És bánatában elszalad

Milyen állatnevek hiányoznak az alábbi szólásokból, közmondásokból? Ha megvan a
megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

Csicser
híres Budvár átellenében
emelkedik a Csicser: magasabb Budvár hegyénél.
A Csicser tetejéről egy egész sereg
várat lehet látni. Jól látszik ide Zeta
vára, Kadics vára, s ide látszanak a
bágyi és galambfalvi várak is. A
Csicser tetején is vár volt a rabonbánok idejében, s mert Csicser vára
volt a legmagasabb valamennyi
közt, innét vették észre a székelyek,
ha ellenség közeledett, s nyomban
jelt adtak a többi váraknak, hatalmas nagy tüzeket gyújtván.
Abban az időben, mikor
Budvárában rabonbánok székeltek, egy Csicser nevű vitéz dalia
lakott a csicseri várban. Ez a dalia megszerette a budvári rabonbán szépséges leányát, s amikor
csak szerét ejthette, átlovagolt
Budvárába. A leány is szerette
a daliát, de a büszke rabonbán,
mikor észrevette leánya hajlandóságát, kitiltotta a várból Csicsert.
Kevesellette, mert Csicser nem
volt fejedelmi vérből való. Azt
mondta Csicsernek:

Tekse Antal

készítette: Benedek Enikő

verhordó népe, s kikerekedvén a várakból, összeverődött egy seregbe,
s mentek mind a rabonbán után.
Ott volt Csicser is a vitézek közt,
az ő kis seregének az élén. De alig
csaptak össze, az ellenség körülvette
a rabonbánt. Itt volt az ideje, hogy
Csicser megmutassa a vitézségét.
Széles kardjával utat vágott, úgy
vágtatott a rabonbán mellé, s nagy
erős viadal után megmentette a rabonbán életét. Az ellenség szétszaladt, s a győzelmes sereg diadalmasan tért vissza a várakba.
– No, Csicser – mondá a rabonbán útközben –, az életemet
megmentetted: kérjed vitézségednek akármi jutalmát, megadom.
– Akármit kérhetek? – kérdezte Csicser.
– Akármit, akármit!
– Add nekem a leányodat!
– Hát legyen a tied – mondotta
a rabonbán. – Szavamat adtam:
meg sem is másolom.
Még aznap megtartották a lakodalmat, s hét álló hétig nem is lett
vége a nagy dínomdánomnak.

Egy ............... nem csinál tavaszt.
Szegény, mint a templom ...............
Ért hozzá, mint ............... az ábécéhez.
Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta ...............
Sok ............... ............... győz.
Ajándék ............... ne nézd a fogát
Ha nincs otthon a ............... cincognak az ...............
Amelyik ............... ugat, az nem harap.
A ............... négy lába van, mégis megbotlik.
Ne igyál előre a ............... bőrére.
Láttam én már karón ...............
Ártatlan, mint a ma született ...............
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> Nem kér az uniós húsból Oroszország. Március 20-tól teljesen leállíttatta az
Európai Unió tagállamaiból Oroszországba
irányuló szarvasmarha,- juh,- kecske- és sertésbehozatalt a mezőgazdasági termékeket
bevizsgáló és állategészségüggyel foglalkozó
orosz szakhatóság. A Roszszelhoznadzor
honlapján szereplő tájékoztatás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert romlott a
járványügyi helyzet az Európai Unió számos
országában, az élőállat-szállítások ellenőrzése
pedig nem megfelelő az uniós szolgálatok részéről. Az orosz hatóságok arra hivatkoznak,
hogy az európai uniós tagállamokban terjed
a Schmallenberg-vírus, és hiányzik az állat-

biztosa ezzel korántsem ért egyet. Az orosz
vezetésnek korábban küldött levelében és�szerűtlennek, a veszély mértékéhez képest
aránytalannak és tudományosan megalapozatlannak nevezte az élőállat-behozatalra
vonatkozó, kedden életbe lépett tilalmat. A
Schmallenberg-betegség főként a juhokat és
a szarvasmarhákat fertőzi meg. Nevét arról a
németországi városról kapta, ahol tavaly először azonosították, majd januárban felbukkant Nagy-Britanniában is. Orosz szakértők
arra figyelmeztetnek, hogy a szarvasmarha,kecske,- juh- és sertésbehozatal tilalma miatt
jelentősen megnőhet a belföldi hús- és hústermékek ára.

szállítmányok megfelelő uniós állatorvosi
kontrollja. A Roszszelhoznadzor annak ellenére nem változtatta meg korábbi döntését,
hogy szakemberei március 15-én az Európai
Bizottság egészségügyi és fogyasztóvédelmi
főigazgatósága által delegált szakértőkkel
folytattak konzultációt Moszkvában. Szergej
Dankvert, az orosz hatóság vezetője az
Interfax hírügynökségnek kijelentette: szakembereik több uniós tagállamban vizsgálódtak – Németországban és Észtországban is
–, és azt állapították meg, hogy semmilyen
garancia sincs a biztonságra, nincs kiépített
rendszer az ellenőrzésre. John Dalli, az Európai Unió egészségügyi és fogyasztópolitikai

Agrárgazdaság
Áprilisban indul a 122-es intézkedés

Közösen lépnek fel az intézmények a határfüstölés ellen

Erdősítésre
pályáztatnak

Kedvét szegik a tarlóégetőknek

Erdőgazdálkodáshoz szükséges gépek vásárlására, újabb
területek erdősítésére, illetve csemetekertek létrehozására hirdet április 2–30. között a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 122-es intézkedési ágán pályázati
kiírást a mezőgazdasági szaktárca.
HN-információ

A

z erdők gazdasági értékének növelését támogató intézkedéssel bővül idéntől az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR). Az újonnan induló – az erdők megtisztítását, gaztalanítását, mezőgazdasági területek
erdősítését, valamint csemetekertek létrehozását célzó – 122-es
intézkedés pályázati útmutatóját immár a szaktárca is jóváhagyta.
Az első kiírásra pedig április 2–30. között kerül sor. „Az elmúlt
időszakban az erdők jelentősen nagy részét visszaszolgáltatták
Romániában. Ezeket a területeket különösen súlyosan érinti a
karbantartáshoz szükséges megfelelő eszközök hiánya, aminek
következtében az erdők állapota leromlott. A meglévő gépállomány, valamint az alkalmazott technológia egyaránt korszerűsítésre és bővítésre szorul”– nyilatkozta a hamarosan induló kiírás
kapcsán Tánczos Barna, a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára, aki a pályázati lehetőséget a fenntartható erdőgazdálkodás
és az erdők többfunkciós szerepének megőrzésével indokolta.
Hozzátette, a vissza nem térítendő támogatás elsősorban az
erdőgondozási célra használt géppark fejlesztését és korszerűsítését szolgálja. „A támogatás beteg fák, széltörés okozta károk
eltávolítására, a fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú
gépek beszerzésére nyújt lehetőséget, illetve olyan gépek vásárlására, amelyek ültetvények, faiskolák létrehozását is biztosítják”
– fogalmazott az államtitkár. Elmondta, a támogatásra olyan
gazdálkodók, vidéki vagy városi önkormányzatok, kulturális és
tanügyi intézmények, illetve erdőtulajdonosokból álló egyesületek jelentkezését várják, akik – erdőgazdálkodási terv alapján
– erdőgazdálkodási tevékenységeket folytatnak, legyen az magán- vagy önkormányzati tulajdonban, illetve azon személyeket, akiket az erdészeti hatóságok erdőgazdálkodóként tartanak
nyilván. A gazdáknak a 122-es intézkedés keretén belül 2013-ig
összesen 135,86 millió euró áll a rendelkezésükre. A pályázható összeg legkevesebb 5 ezer, legtöbb 1 millió euró lehet, míg az
önrészt a hátrányos helyzetű térségek esetében 50 százalékban, a
Natura 2000 minősítésű területek esetében pedig 40 százalékban szabják meg. A támogatás igénylési feltételeiként a gazdának
legalább 0,5 hektár területen kell tervvel ellátott erdőgazdálkodási tevékenységet folytatnia, de a projektek kivitelezési időtartama nem haladhatja meg a finanszírozási szerződés megkötésétől
számított három évet. Két évet, amennyiben a beruházás nem
terjed ki építkezésekre, illetve ötöt, ha erdősítési projektekről,
vagy az erdők szerkezetének javításáról van szó.



fotó: domján levente

Folttal jelölték a térképen a Csíkszentdomokos határában leégett területet. A tűzoltók kérésére az APIA-nak a nevet is ki kell adnia

A tűzoltósággal és a környezetvédelmi őrséggel közösen
lép fel idén tavasztól a tarlóés legelőégetőkkel szemben a
Hargita Megyei Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. A napokban megkötött protokollum értelmében a
tűzoltók kérésére az APIA-nak
a leégetett területek tulajdonosainak nevét is ki kell szolgáltatnia.
Domján Levente

I

domjan.levente@hargitanepe.ro

dén tavasztól több hatóság
részéről is szankciókra számíthatnak a tarló-, kaszálóés legelőterületeiket felgyújtó
gazdák a napokban megkötött
együttműködési megállapodás
értelmében – újságolta lapunknak Haschi András Péter, a
Hargita Megyei Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója. Mint
hozzátette, az APIA mellett a
Sürgősségi Esetek Felügyelete
(ISU) keretében működő tűzoltóság és a Környezetvédelmi
Őrség szakemberei is határozottabban lépnek fel a területégetőkkel szemben, ezzel próbálva
meg visszaszorítani a tavaly évben elharapódzott tarló- és legelőégetési kedvet.

APIA-s térképeket
használnak a tűzoltók

A napokban megkötött pro
tokollum értelmében ráadásul a felek a tapasztalt legelő- és tarlóégetési esetekről kötelezően kell tájékoztassák egymást, de immár lehetőség
nyílik, hogy az APIA adatbázisára
alapozva pontosan behatárolják a
felgyújtott parcellát és a tulajdonosát is. „Ha ISU-t tarlótűzhöz riasztják, 24 órán belül ezt felénk is jelezniük kell. De hozzáférésük van az
APIA térképadatbázisához is, ami
nyomán meghatározzák a leégetett
területet, mi pedig kötelezően ki
kell szolgáltatnunk a szóban forgó
terület tulajdonosának nevét. Ettől
a perctől kezdve pedig a tűz okozójának szankcionálása már nemcsak
a kifizetési ügynökség hatáskörében
lesz, hanem a többi érintett félében
is, ami gyakorlatilag a gyújtogatásért járó büntetések sokszorozódását, pontosabban az intézményenkénti bírságok egymásra rakódását
is jelenti” – magyarázta Haschi.

Domokosi az első eset

A tarlóégetés elleni közös fellépésnek ugyanakkor egy március
18-i tűzeset kapcsán már az első
Hargita megyei „áldozata” is megvan. Az ISU szakemberei ugyanis
Csíkszentdomokos határában egy
80 áron leégett legelőterület kapcsán

fotó: domján levente

kérték az APIA-tól a tulajdonos behatárolását. A terület pedig a helyi
közbirtokosság tizenhat hektáros
legelőtestéhez tartozott. „Eddig még
senkit sem büntettünk meg a tarlóégetés miatt, nem kerestük kifejezetten a tarlóégetőket, nem játszottuk a
rendőrt. De nem is várták el tőlünk,
nem is kellett. Idéntől viszont más
lesz a helyzet, mi se tudunk szemet
hunyni. Ugyanis ha a hivatásos vagy
az önkéntes tűzoltókat riasztják,
hogy ég a mező, és közbe kell lépniük, akkor arról már hivatalos jelentés
is születik. Ettől a perctől kezdve
kötelesek vagyunk megmondani,
hogy kinek a földterületén lobbant
fel a láng” – fejti ki a Hargita megyei kifizetési ügynökség igazgatója.
Hozzáteszi, a felelősségre vonás az
esetben is fennáll, amennyiben a tüzet más gyújtotta meg, vagy pedig
más parcellákról terjedt át a területre, ám ez esetben a vétlen területtulajdonosnak rendőrségi bejelentéssel
is kell tudni igazolnia ártatlanságát.
A szakember szerint az elmúlt évek
tarlótüzes tapasztalatai alapján azonban idén is számos olyan esettel kell
számolni, amelynek következményeként a vétkes gazdától nemcsak
a területalapú támogatást vonják
meg, hanem a büntetést még a Környezetvédelmi Őrség és tűzoltóság
részéről benyújtandó számlával is
megtoldják.
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> Lehetőségeikről tájékoztatják a
közbirtokosságokat. Az erdőgazdálkodáshoz kötődő pályázati lehetőségekről,
valamint a közbirtokosságok adózási kérdéseiről szervez holnap 11 órától szakmai
tájékoztató konferenciát Csíkszeredában,
a megyeháza Márványtermében a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség – tudtuk meg
Haschi Andrástól, az intézet igazgatójától. Mint fogalmazott, a találkozót a
résztvevők igényeinek megfelelően az
aktuálisan felmerülő közbirtokossági
problémák kapcsán is rendszeressé szeretnék tenni. A holnapi találkozón Édler

András háromszéki parlamenti képviselő,
a képviselőház költségvetési szakbizottságának tagja a közbirtokosságok könyvviteléhez fűződően a mezőgazdasági támogatások könyvelési problémáiról beszél,
míg a közbirtokosságok adózási kötelezettségeiről és a legelőgazdálkodási törvény előírásairól Kedves Imre, a Hargita
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság
igazgatója és Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára tájékoztatja a megjelenteket.
Könczei Csaba, a Kovászna megyei mezőgazdasági szakigazgatóság vezetőjének
előadása ugyanakkor már a Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Program 142-es intézkedéséről szól, mely a közbirtokosságok
termelői csoportokként való támogatását
teszi lehetővé, míg a közbirtokosságok
számára kínált banki lehetőséget az OTP
Bank romániai szakemberei fogják ismertetni.
> A földvásárlási moratórium meghosszabbítását kéri a LAPAR. A külföldi magánszemélyek romániai földvásárlását tiltó rendelkezés meghosszabbítását
kéri a román Mezőgazdasági Minisztériumon keresztül Brüsszeltől a hazai mezőgazdasági termelői-szövetségeket tömö-

rítő szervezet elnöke, Laurenţiu Baciu.
A LAPAR elnöke szerint jelenleg a föld
az ország egyik legfontosabb termelési
tényezője, és olyan nemzeti kincs, amit
nem szabad külföldi kézbe engedni. Jelenleg a külföldiek földvásárlási tilalma
2013 végén jár le, ám mint a napokban
Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter
kifejtette, kevés az esély a földvásárlási
moratórium meghosszabbítására. Ettől
függetlenül mind a tárcavezető, mind
a LAPAR elnöke szerint kísérletet kell
tenni a külföldiek romániai földvásárlására vonatkozó korlátozások újratárgyalására.

Agrárgazdaság
Villanypásztorral védenék
a termőföldeket

Felsősófalváról kértek ideiglenes vágási engedélyt

Készülnek a húsvétra

Ünnepi asztalra szánt juhok az egyik ideiglenes vágóponton. Rajtra kész az állategészségügy is

Már fogadja a húsvéti bárány
vágására ideiglenes működési
engedélyt kérő vágópont-üzemeltetők jelentkezését a Hargita megyei állategészségügy.
Mint megtudtuk, tegnapig csupán Felsősófalváról kértek működési engedélyt, ám a szakemberek tapasztalatai szerint
április 1–13. között várhatóan
idén is 4-5 vágóponton zajlik
majd a húsvéti asztalra szánt
juhok, bárányok vágása.
Domján Levente
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domjan.levente@hargitanepe.ro

supán egyetlen településről, Felsősófalváról kérték
a szakhatóságtól a juhok
és bárányok húsvét előtti ideiglenes
vágópontjainak kijelölését és engedélyezését Hargita megyében, noha
a szakhatóság elnökének hét elején
megjelent szolgálati feladata immár
ezt is lehetővé teszi – tudtuk meg
tegnap dr. Borsos Csabától és dr.
Bodó Árpádtól, a Hargita Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkatársaitól. A
lehetséges vágóponthelyszínek felleltározására a Hargita megyei állatorvosok hétfőig kaptak megbízást.

4-5 vágópontra számítanak

Elmondták, a tavalyi húsvétiünnepekre készülődve Hargita megyében négy ideiglenes bárányvágópont
működött: a Kászonok mellett
Felsősófalván, Csíkszentdomokoson
és Székelyudvarhelyen, a tavalyelőtt
pedig más településekről is bejelent-

kezve, összesen hat egységre kértek
működési engedélyt. A két szakember szerint bár a gazdák eddig még
nem tolongtak a kérésletétellel, idénre várhatóan mégis négy-öt bárányvágópontra számítanak, különösen
a nagy hagyományokkal rendelkező
juhtartó vidékeken. Borsos doktor
ilyen évről évre engedélykérő és -kapó
helyszínnek tartja a Felsősófalva mellett a kászoni és csíkszentdomokosi
vágópontokat is. „Az ideiglenes
vágópont-engedélyezést idén is a
vágópont működtetőjének kell kérnie. Az engedély – tekintettel, hogy
idén a magyar és a román húsvét
külön időpontra esik – összesen két
hétre vonatkozik. A rendelet szerint
az április 1–13. közötti időszakban.
Vágni mindkét ünnep kapcsán a virágvasárnap és nagypéntek közötti
napokon lehet” – mondta el Bodó
doktor. Hozzátette, az engedély csak
és kizárólag a juhok és bárányok vágására vonatkozik. A vágás minden
településen a helyi állatorvos felügyelete alatt zajlik, levágásra pedig
kizárólag egészséges, fülszámozott és
megfelelő eredetigazolással rendelkező állatok kerülhetnek.

Félbe vágva adják el
az állatot

Felhívják viszont a figyelmet,
hogy a vágópont területén belül tilos
a juh- és bárányhús feldolgozása: az
elvéreztetett állatot a nyúzást követően így legtöbb két fél darabba
vágva szabad értékesítésre kínálni,
az emberi fogyasztásra alkalmatlan
állati eredetű melléktermékek táro-

lásáról és megsemmisítéséről pedig
az üzemeltetőnek külön kell gondoskodnia. „Az élő állatot, majd
pedig a húst minden alkalommal a
területileg illetékes főállatorvos ellenőrzi. Ő látja el pecséttel a félbevágott bárányokat is. A pecsét alapján
természetesen minden vágópontot
utólag is be lehet azonosítani, de a
nyomon követhetőségre és az élelmiszerbiztonsági követelmények betartására a teljes folyamat alatt nagy
hangsúlyt fektetünk. De betegség
vagy valamilyen más probléma miatti kobzásra tavaly sem került sor”
– tette hozzá a szakember. Kérdésünkre válaszolva Bodó elmondta,
hogy a húsvéti vágópontoknak – a
működési engedély időszaka alatt –
nincs jogszabályilag plafonált vágási
kerete, a levágásra kerülő mennyiséget így ez idő alatt csupán a termelői
kínálat és a fogyasztói kereslet szabja
meg. Elárulta, tavaly Hargita megyében az ideiglenesen engedélyezett
kisvágópontokon mintegy 850-900
juhot és bárányt vágtak le, míg 2010ben ez a szám elérte az 1200 darabos
nagyságrendet. Mint hozzátette,
ez a szám csupán a Hargita megyei
vágópontokon levágott állatokra vonatkozik, a külföldről vagy más megyékből származó húsvétibárányhúsbehozatalt más statisztikák vezetik.

Ellenőrzik
az élelmiszerboltokat

Az állattartók mellett ugyanakkor húsvét közeledtével fokozottabb ellenőrzésre kell számítaniuk az élelmiszertermelőknek
is. „A hús mellett rengeteg ellenőrzést szervezünk tejtermékek és
tojásáruk ellenőrzésére is. Fokozottabb ellenőrzésre kell számítaniuk a forgalmasabb boltoknak,
üzletláncoknak, de még egyéni
termelőknek is. A tojás esetében
– különösen, hogy az ára is igen
magas – a piacokon a kollégáim
ovoszkópikus vizsgálatokat is
végeznek. Ez például egy olyan
helyben elvégezhető átvilágításos
vizsgálat, mely révén a levegőkamra méretéből pontosan következtetni lehet a tojás korára, frissességére” – fejtette ki Bodó. Bár a
szakemberek tavaly sem találkoztak kirívó esetekkel, problémákat
– az ünnepekre felhalmozott nagyobb mennyiségekből adódóan
– inkább a termékek hűtésénél
szoktak tapasztalni.

Árammal tartanák
távol a vadakat
Napelemrendszerről táplált, 4 kilométeres hosszú vezetéket kiszolgáló vadkárelhárító villanypásztorok vásárlására szóló pályázati lehetőséget kínál a Hargita
megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesületek
számára a megyei önkormányzat vidékfejlesztési egyesülete.
HN-információ

H

argita megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesületek számára vadkár elleni védelmet szolgáló villanypásztor vásárlásának 49 százalékos részfinanszírozására hirdetett meg pályázati kiírást Hargita Megye Tanácsának
Vidékfejlesztési Egyesülete. A villanypásztor-vásárlásra – mint
tegnap a megyei önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderül – 45 ezer lej vissza nem térítendő támogatási
keret áll rendelkezésre. A lehetőség iránt érdeklődő vadásztársaságok és tulajdonosi társulások pályázati anyagaikat legkésőbb
2012. április 15-ig, délután 3 óráig fogadják.
„A vadkárok állandó problémaként vannak jelen a gazdálkodók mindennapjaiban, sok törekvés volt a károk megtérítésére,
de úgy gondoltuk, a megelőzésre kellene fektetnünk a hangsúlyt.
A vadtámadások megállításában a leghatásosabb és egyben a
legköltséghatékonyabb megoldás a villanypásztorok felszerelése.
Ezért alakítottuk ki ezt a pályázati rendszert, hogy ösztönözzük a
gazdákat területeik hatékony megvédésére” – nyilatkozta a kiírás
kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Mint tegnap lapunk érdeklődésére Márton István, a vidékfejlesztési egyesület igazgatója hozzátette, az elmúlt esztendei
vadkárok tekintetében Hargita megyében 11 különösen veszélyeztetett településről lehet beszélni. A szakember ezek közül
Székelykeresztúr, Székelyvarság, Galambfalva és Siménfalva,
illetve Csíkszentsimon és Csíkszentimre nevét említette. Elmondta, a pályázati kiírás olyan speciális, napelemről működő,
4 kilométernyi hosszú vezetéket tápláló villanypásztorrendszer
kiépítéséről szól, amelyet a kedvezményezett vadásztársaságok –
mobilisan telepítve – a vadkároknak leginkább kitett erdőszéli
termőföldterületek védelme kapcsán tudnak hasznosítani. Mint
hozzátette, egy-egy ilyen rendszer – napelemmel és vezetékkel
együtt – hozzávetőleg 4500 lejbe kerül.
A pályázatról bővebb információt az érdeklődők Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –, a megyeháza 244/B irodájában
kaphatnak (telefon: 0740–169850, e-mail: avramcamelia@
hargitamegye.ro).
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> UEFA. Az Európai Labdarúgószövetség (UEFA) döntése értelmében a 2014-es Bajnokok Ligája-döntőt
a Benfica otthonában, az Estadio da
Luzban rendezik. A több mint 65 ezer
férőhelyes lisszaboni létesítmény legutóbb 1967-ben adott otthont európai
kupadöntőnek, s a 2004-es görög sikert
hozó Eb-finálét is ott bonyolították le. A
2014-es Európa Liga fináléját a Juventus
stadionjában rendezik, amely mintegy
41 ezer férőhelyes. Ez lesz az első alkalom, hogy Olaszországban egymeccses
EL- vagy UEFA-kupa-döntőt rendeznek. A 2015-ös U21-es Európa-bajnok-

ság rendezési jogát Csehországnak ítélte
az UEFA. Mint ismeretes, az idei Bajnokok Ligája döntőjét Münchenben, míg
az Európa Liga fináléját Bukarestben, a
Naţional Arenába rendezik.
> EURO–U19. A 2012-es FIFAkongresszus után újabb rangos esemény
otthona lesz Magyarország, miután az
UEFA végrehajtó bizottsága isztambuli
ülésén úgy határozott, hogy Magyarország rendezheti meg a 2014-es U19-es
Európa-bajnokságot. A magyar labdarúgás fejlesztési stratégiájának részeként
a szövetség 2012 elején két kontinensvi-

adal lebonyolítási jogát is megpályázta
az Európai Labdarúgó-szövetségnél. A
végrehajtó bizottság tagjai a szakmai előterjesztések alapján keddi ülésükön úgy
határoztak, hogy a 2014-es U19-es Európa-bajnokság Magyarországra kerül. Ez
azt jelenti, hogy 2014 júliusában a budapesti Szusza Ferenc Stadion, a székesfehérvári Sóstói Stadion, valamint a győri
ETO Park és a pápai Perutz Stadion ad
otthont a legjobb európai U19-es válogatottak kontinesviadalának. Magyarország 2005-ben a női U19-es Európa-bajnokságot, 2010-ben pedig a futsal Eb-t
rendezte meg sikerrel.

> Román labdarúgás. Kedd este két
mérkőzéssel rajtolt el a román labdarúgóbajnokság hétközi, 22. fordulója. Tegnap
négy mérkőzést rendeztek. Eredmények:
Medgyes – Mioveni 1–1, Pandurii Târgu
Jiu – Nagyszebeni Akarat 0–0, Sportul
Studenţesc – Kolozsvári CFR 1–1, Petrolul
Ploieşti – Concordia Chiajna 3–4. A Kolozsvári U – Astra Ploieşti és a Galaci Oţelul
– Bukaresti Dinamo mérkőzések tegnap este
lapzárta után értek véget. A mai műsor: Bukaresti Rapid – Ceahlăul Piatra Neamţ (19,
Dolce Sport), FC Vaslui – Brassói FC (19,
Digi Sport), Marosvásárhelyi FCM – Bukaresti Steaua (21.30, Digi Sport).

Sport
Varó nélkül Konstanca ellen

Rangadóra készül az SZKC

Szükség lesz a bravúros megoldásokra is a hétvégén

Újabb nagy mérkőzés előtt áll a
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézilabdacsapata. Pénteken a bajnoki címvédő Konstancai HCM
otthonában lépnek pályára az
udvarhelyi fiúk. Varó Lajost megműtötték, hat hónap pihenő következik számára.

P

resztízsmérkőzés előtt áll a
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézilabdacsapata, ugyanis pénteken este a bajnoki címvédő
otthonában lépnek pályára. A felek
ebben az évben két alkalommal
találkoztak egymással. Előbb a Szuperkupában egy nagyon szoros mérkőzésen, majd a bajnokságban egy
könnyedébb találkozón húzta be a
győzelmeket a tengerparti alakulat.
A hétvégi magabiztos Temesvár elleni győzelem után Vlad Caba, az

Fotó: Balázs Attila / Archív

SZKC trénere elmondta, nagyon
reménykedik benne, hogy végre
megtörik az idényben mutatott
idegenbeli átok. A tréner a hétvégi sokgólos győzelemből igyekszik
erőt meríteni, csakúgy mint „fiai”.
„Nekünk nincs semmi vesztenivalónk. A Bákó elleni találkozó előtt
azt beszéltem a fiúkkal, hogy vagy
azt, vagy ezt, a bajnokcsapat elleni meccset meg kell nyerjük, hogy
valamit megmentsünk ebből a szezonból. Az egyik elment, így most a
Konstancával szemben kell bizonyítanunk. Még matematikailag odaérhetünk a harmadik helyre, ebben
bíznunk kell.” – nyilatkozta Caba.
Ha már szezonról és átokról is
beszélt a mester, úgy néz ki, az nem
akarja elhagyni az SZKC-t. A legutóbbi két mérkőzést Varó Lajos hálóőr kihagyta térdproblémák miatt.

A kapust kedden Marosvásárhelyen
vizsgálták ki, ahol kiderült keresztszalag-szakadása van. Azonnal meg
is operálták. Az SZKC csapatorvosa,
dr. Venczel László a csapat hivatalos
portáljának elmondta: „Ez a beavatkozás a térdízület egyik legnehezebb
operációja. A sportoló már rég bajlódik ezzel a sérüléssel, ebben az idényben másodszor kellett meccseket
kihagynia.” A felépülési időszak sem
túl gyors, Varó Lajosra legalább hat
hónap kényszerpihenő vár.
Az SZKC a bajnok ellen pénteken 19.30-tól fog pályára lépni. A
találkozót a Digi Sport élőben fogja
közvetíteni.

Hárman a válogatottban

Az új szövetségi kapitány, Eliodor
Voica kijelölte keretét a soron következő felkészülési időszakra. A román
válogatott Macedóniával játszik páros meccset, majd a hazai rendezésű
Kárpát-kupán lép pályára. Három
SZKC-játékos van a keretben. Ionuţ
Ciobanu, Andrei Mihalcea és Tálas
Huba kapott behívót a válogatottba,
nekik március 26-án Izvorani-ban
kell jelentkezniük. A gárda április
1-jén és 2-án Macedóniában lép
pályára, ahol a hazai, olimpiai selejtezőre készülő nemzeti együttessel
játszik találkozókat. Ezt követően
már Nagyvárad lesz az újabb helyszín, itt április 6–9. között rendezik
a hagyományos Kárpát-kupát. A házigazdák két csapattal szerepelnek,
a négyestorna tagja még Ukrajna és
Törökország.

udvarhelyi sportiskolás hírek

Első helyen állnak a birkózók

K

itűnő körülmények között
rendezték meg a hétvégén
a Farkaslakán az országos
birkózó kadet-csapatbajnokság el
ső fordulóját. A Bodrogi Csaba
és Katona László által felkészített
Székelyudvarhelyi ISK bebizonyította, hogy a csoport esélyese. A
tíz súlycsoportból öten a döntőig
jutottak, négyet meg is nyertek, elsők lettek: Vajda Sándor (42 kg),
Jakab Árpád (58 kg), Boros Gábor
(85 kg), Sándor Arnold (100 kg),
második lett Lőrincz Roland (64

kg). Nem is volt kérdés, hogy összetettben ne a sportiskola végezzen az
élen, 26 ponttal előzi meg a Petrilát.
Az országos kadet-csapatbajnokság állása: 1. Székelyudvarhelyi
ISK 92 pont, 2. Inter Petrila 66, 3:
Kolozsvári Jövő 58, 4. Zilah 52, 5.
Vajdahunyad 49.

Tenisz

37 gyerek részvételével harmadik alkalommal szervezték meg
Udvarhelyen az ifi fedett pályás
teniszbajnokságot. Eredmények:

10–11 éves korosztály, haladók,
fiúk: döntő: 1. Bara Levente
(ISK), 2. Casiadi Soma (Csíkszereda), 3. Demeter József (Udvarhelyi ISK); 14–16 évesek, fiúk haladók: döntő Burus Endre (Csíkszereda) – Ambrus Dániel 6–2;
11–15 évesek, lányok, kezdők:1.
Jakab Zsuzsa (Udvarhelyi ISK),
2. Győri Anett (Udvarhelyi ISK);
15–18 évesek, lányok, haladók: 1.
Szatmári Anna (Csíkszereda), 2.
Szatmári Éva (Csíkszereda), 3. Pál
Beáta (Udvarhelyi ISK).

Sakksuli (11.)
Európa-bajnokság
Plovdivban

A hónap legrangosabb sakkversenye zajlik március 20–31. között
Plovdivban. Bulgária fővárosától,
Szófiától 140 km-re rendezik a 13.
egyéni Európa-bajnokságot. A törökországi női EB-hez hasonlóan
déli szomszédaink is 100 000 eurót
biztosítottak a díjalapba. Az 1–3.
helyezett itt „csak” 14, 11 és 9 ezer
euróval gazdagodhat (melyből a
bolgár pénzügyi törvények miatt levonnak 10%-ot), de a 25. helyezett
is 1000 eurót kap. Aztán az Élőteljesítményért is ezer eurót kap a
„szerző”. Érdekesség és újdonság,
hogy 20%-ot vonnak le a győztes
díjából, ha hiányzik a záróünnepségről. A VB és EB megszervezése
(főleg az ifjak esetében) nagy üzlet
a rendezőnek is. A FIDE-versenyek
megrendezése már öt évre előre le
van foglalva... Plovdivban az 5 csillagos Novotel Plovdivban 56 euró
(245 lej) a szállás naponta, egy ágyas
szoba esetén ez napi 74 euró (325
lej). Feltevődik a kérdés, hogy miért
érdemes indulni ilyen költséges versenyen? Nos, a jelenlegi 344 résztvevőből 292 a nemzetközi címviselő (180 nagymester, 72 nemzetközi
mester, 39 FIDE-mester, 1 FIDEmesterjelölt). A nagymesterek a
kieséses világbajnokságon való részvételt jelentő 1–23. helyért, a többi
sakkozó a nagymesteri és nemzetközi mesteri normákért játszik. Az
Európa-bajnokságra 43-an jöttek
Oroszországból, a rendező ország
31 sakkozót nevezett, aztán következik Románia 28 résztvevővel.

Magyarországról 14-en indultak a
versenyen. Sok meglepetés volt az
1. fordulóban: a címvédő Potkin
csak döntetlennel kezdett, de a
csíkszeredai Postabank-versenyek
háromszoros győztese, a marosvásárhelyi Barátosi Dániel (2407)
nemzetközi mester sötéttel értékes döntetlent ért el Iordăchescu
Viorel (2644) nagymester ellen. Danónak a 2. fordulóban
Khalifman Alexander (2649) exvilágbajnok is „nagy falat”. Játszmák, eredmények naponta követhetők a www.eicc2012.eu vagy a
www.chess-results.com honlapon
(a BUL-ra kattintva).

Sakkverseny Szovátán

A szovátai Medve-tó SK március 26–30. között 7 fordulós
svájci rendszerű versenyt szervez a
Brădeţ Szállóban. A verseny honlapján (http://sovatachessopen.
ro/sovata-chess-open-2012/) vagy
Fekete Árpádnál (arpad_fekete@
yahoo.com, 0745–668378) lehet
érdeklődni.

Sakktanulmány

Amelung F. 1896-ban szerkesztett tanulmányában a túlerővel
szemben világos elméleti döntetlent harcol ki: 1.h6!! gh6 2.Kf3+
Kb1 (2...Fd2 3.Bd2+ Kb3 4.Bd6
döntetlen) 3.Bb2+!! Kb2 4.Kg2!,
és a bástya lenyerése után az állás elméleti döntetlen, mert sötét h-gyalogját nem lehet bevinni a „rossz”
futója miatt!
Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Hirdetések
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jókívánság
Borszékre KRISZTIÁN ERZSÉBETNEK 76. születésnapja alkalmából kívánjuk, hogy adjon a jó Isten sok erőt, egészséget, türelmet
és sok boldog évet szerettei körében. Fia, István; Bözsike; Krisztina;
Attila.

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es,
nagyon szép karc- és rozsdamentes
állapotban, metalizált szürke színben, eredeti kilométerben. Extrák:
ABS, szervo, klíma, távirányítós
központi zár, elektromos ablakok,
bordkomputer, nyolc légzsák stb.
Irányár: 3700 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421. (21537)
ELADÓK személygépkocsik. Bővebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)
ELADÓ 2002-es évjáratú, kombi
Volkswagen Golf IV, 1.4, Euro 4-es
motor, kevés illetékkel, karc- és rozsdamentes, nagyon szép állapotban,
eredeti festéssel és reális kilométerben. Extrák: ABS, szervo, elektromos
tükrök, légzsákok, kipörgésgátló,
klíma, központi zár. Irányár: 3300
euró. Vállalok bármilyen tesztet. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.
(21537
VÁSÁROLOK forgalomban lévő
öreg autót roncsprogramba. Telefon:
0753–092433. (21528)

vegyes
Tisztelt hölgyem, uram! Szeretne ön többet tenni családja egészségéért? Szeretne ön nagyobb
anyagi biztonságban élni? Szeretné
ön olcsóbbá tenni háztartását? Ha a
válasz IGEN, akkor szeretettel várjuk
Csíkszeredában, a Meteor vendéglőben, a Gál Sándor u. 16/B szám
alatt 2012. március 24-én 10 órakor.
Telefon: 0746–174412. (21548)

Dr. Jakab Ferenc: Kutyapszichológia és Psihologia canină című
könyve megvásárolható a 0742–
169113-as telefonszámon, valamint
megvásárolható lesz 2012. március
24-én a homeopátiás állatorvosi tanfolyamon: Csíkszereda, Csillag Motel, Brassói u. 113 szám. (21535)

Eladó étkezési és ültetni való krumpli. Érdeklődni a 0743–
643 995-ös telefonszámon a délutáni órákban lehet.
Eladó 50 liter fehér házi bor (5
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995
-ös telefonszámon a délutáni órákban lehet.
Eladó
kottatartó
megkímélt
állapotban.
Érdeklődni:
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401-es telefonszámon a délutáni órákban.
ELADÓ: B/C osztályú, félszáraz
colos deszka nagy mennyiségben.
Irányár: 360 lej/m3. Telefon: 0742–
296567.
ELADÓ 120 literes, új, 1,5 mm-es
rézlemezből készült pálinkafőző üst
katlannal és hűtőedénnyel együtt. Telefon: 0742–620484. (21533)

felhívás
Jelennel az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy a
Gyergyószentmiklósi
Bíróság
2012. március 27-i időpontra kitűzte a 654/234/2011-es számú
ügycsomó tárgyalási időpontját a
Gyergyóditró község, Puskás Tivadar 111. szám alatti, a gyergyóditrói
telekkönyvbe 50682-es szám alatt
bejegyzett – 3033, 3034 és 3035/2es topószámú ingatlan elbirtoklása
ügyében. Felhívjuk bárki érdekelt
személy figyelmét, aki jogot követel
az ügyben szereplő ingatlanra vonatkozóan, hogy ellenvetési kérelmet
nyújthat be a Gyergyószentmiklósi
Bíróságon 2012. március 27-re kitűzött 654/234/2011-es számú elbirtoklási ügycsomóra vonatkozóan.

MÁTÉFFY TAMÁS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gabonatároló építése című
tervével kapcsolatosan a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
döntéstervezetet hozott 2012. február 13-án, melynek értelmében nem
szükséges a Natura 2000-re vonatkozó hatástanulmány elkészítése. A megvalósítandó terv Csíkpálfalva község, Csíkcsomortán falu külterületén valósul meg.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám
alatt (fax. 0266–310040). A döntés tervezete tanulmányozható a http://
apmhr.anpm.ro címen.

szolgáltatás
AUTÓMOSÓ! A Haladás u. 18.
szám alatt (az APIA mellett) gyors
és minőségi mosás. Cégek és intézmények szerződés esetén árcsökkentésben részesülnek. Minden 4.
mosás után bónusz! Érdeklődni a
0266–311245 és a 0744–594409es telefonszámokon. (21555)

állás

Székelyudvarhely:
Győrfi András: 0744–391537,
Jakab Zoltán: 0743–643995,
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva:
Székely Csilla – 0740–701932,
Zetelaka:

Szőcs Éva – 0740–423858,
Székelykeresztúr:
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825,
András Ildikó – 0735–882976,
Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:
Magánszemélyeknek (postán): 19,
54, 105 és 204 lej

elhalálozás
„Most csendes, szelíd, lágy este van,
Simogatnak az illatok
És arcomra hull egy forró csillagsugár.
Uram, ez jel neked!
Fogom már kezem
és el nem engedem”

(dr. András Zoltán)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték,
szerették, hogy
Dr. András Zoltán

Budapesti varrodába több mozzanatot varrni tudó VARRÓNŐKET
KERESEK. Szállást helyben biztosítok díjmentesen. Fizetés teljesítmény
szerint. Telefon: +36–70–3911183,
+36–1–2280629 és 0745–485861.

részvétnyilvánítás
A csíkszeredai Jégpálya negyed
12/A lépcsőház lakói őszinte részvétüket fejezik ki Kocsis Ilonának férje
elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Média és Kommunikáció
szakos hallgatói őszinte részvétüket fejezik ki osztálytársuknak,
Orbán Bernadette-nek édesanyja
elvesztése miatti fájdalmában.
Békés nyugodalmat kívánunk a
megboldogultnak, vigasztalódást
a hozzátartozóknak!

Séta az élet, semmi más,
Nincs érkezés, csak indulás!
Az út rögös, és nehéz,
De boldogulsz, ha nem félsz!
De soha ne feledd:
Egyszer megszűnik a sétatér,
A szív kialszik, s az élet véget ér.

megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 1999.
március 22-re,
ORBÁN ANTAL
ácsmester
halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (21542)
Fájó szívvel emlékezünk 2010.
március 22-re,
id. FÁBIÁN LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak
rá kegyelettel. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Székelyudvarhely, Déva.

nyugalmazott főorvos életének 78. évében, 2012. március 20-án
váratlanul elhunyt. Isten akaratát elfogadva, drága halottunk földi
maradványait 2012. március 23-án, délután 2 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református egyház szertartása szerint a római katolikus temetőben. A gyászoló család Résztvétnyilvánítást a temetés
előtt egy órával fogadunk. Székelyudvarhely 2012. március 21.

Betegségben is csendes voltál,
Fájdalmadban is csak hallgattál,
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
rokon, szomszéd és jó ismerős
özv. PRÉDA ATTILÁNÉ
szül. Szali Berta
életének 86. özvegységének 20. évében, 2012. március 20-án, rövid
betegség után hirtelen elhunyt.

Ez a földi élet csak egy futó kaland, elbúcsúzni időm talán nem is
maradt. Ha síromnál jársz, hozz egy szál virágot, hisz a szívetekből
tudom, hogy hiányzom. Szeressétek egymást, s összetartsatok, hisz
lélekben én is veletek vagyok. Ha gyötör az élet, sose csüggedj el,
hisz az Isten fentről téged is figyel.
Drága halottunkat 2012. március 22-én, du. 2 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református egyház szertartása szerint a belvárosi református temető ravatalozójából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
Székelyudvarhely, 2012. március 20. A gyászoló család

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, el kellett indulni.
Szomorúan tekintünk az égre,
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd és ismerős,
TÉGLÁS SÁNDOR
életének 76., házasságának 51. évében 2012. március 20-án, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága
halottunkat március 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a
csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Nyugodjál békességben! A gyászoló család

„Nem haltam meg,
mert noha otthont cseréltem,
élek benned,
ki látsz és sírsz ma értem.”

(Michelangelo)

Szomorú szívvel és fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyon szeretett, drága jó édesanya, nagymama, anyós,

A ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érintetteket, hogy a Zeteváralja, Zetelaka község, Szurdok
övezetben (nyugati rész külsőség) összeállított ZONÁLIS RENDEZÉSI TERV (kőbánya megnyitására) bemutatott változatára
környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.
Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével
naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a
hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül.

Előfizetésért hívja
terjesztőinket:
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özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
szül. Kovács Vera
nyug. tanítónő
83 éves korában 2012. március 18-án elhunyt. Felejthetetlen halottunktól végső búcsút ma 13 órakor veszünk a Szentlélek utcai
temetőben. Áldja és nyugtassa őt a Föld és az Egek Ura! Siratják
gyermekei, unokái és menyei. Részvétnyilvánítást a temetés előtt
egy órával fogadunk.

Magánszemélyeknek (lapkihordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és
220 lej
Apróhirdetés:
magánszemélyeknek 20 szó alatt
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek
duplája.
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + ÁFA.

Gyászjelentő és megemlékezés:
INGYENES!
Maximális terjedelem: 80 szó.
Telefonszám: 0266–215270.
Az ingyenes szelvények csak a megjelenés hónapjában érvényesek (lejárati dátum a szelvényen).
Egyszerre maximum 5 szelvény vehető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk:
535600, Székelyudvarhely,
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270
Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00,
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Dies az All Star-gálán

hirdetések

Első alkalommal vett részt Csíkszeredában játszó kosaras a férfi
All Star-gálán, amelyet Temesváron szerveztek meg. Dies az északi csapatban jutott szóhoz. A csíkiak közben készülnek a hétvégi,
Nagyvárad elleni összecsapásra.
Darvas Attila

T

darvas.attila@hargitanepe.ro

emesváron rendezték meg
idén a férfikosárlabda All
Star-gálát, amelyen Észak
és Dél csapatai csaptak össze egy
igen látványos mérkőzésen. Észak
válogatottjába a szurkolók szavazatai alapján bekerült a csapatba a
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK
játékosa, Emmanuel Dies is. Így a
Csíkszeredai KK már azzal büszkélkedhet, hogy volt játékosa az All
Staron. Dies egyébként a gálán hét
pontig jutott, és ez mellett 3-3 lepattanót, illetve asszisztot osztott ki. A
gálát a Dél válogatottja nyerte meg
133:131 arányban.

Várad érkezik
Csíkszeredába

Szombaton 18 órától a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK a hetedik helyen tanyázó és szinte biztosan play-offos Nagyváradi VSK
gárdáját fogadja. Az idény során a
két csapat már három alkalommal
találkozott. Kétszer a Románia-kupában, amelyben a KK azt a bravúrt
hajtotta végre, hogy az odavágón
hazai környezetben legyőzte nevesebb ellenfelét. A további két összecsapáson nem sok babér termett a
csíkiaknak.

Dies (10) rászolgált a szurkolók szavazataira

A KK a szezonban a hétvégi
összecsapáson kívül még egy alkalommal lép pályára szintén hazai
környezetben a CSŞ Giurgiu ellen
a bajnokság alapszakaszának utolsó
fordulójában. Ezt követően a playoutban, azaz az alsóházi rájátszásban
lesznek érdekeltek.
A felsőházban szinte biztosra
mondható, hogy az első hét helyezett már a play-offban érdekelt.
Az utolsó play-offos helyért három
csapat – Nagyszeben, Piteşti és
Rovinari – küzd meg az elkövetkezendő fordulókban. A 11–15.
helyezettek biztosan play-outosak.
Köztük a Csíkszeredai KK is. Hogy
az alsóházi rájátszás első körében
kivel fog játszani a KK, az még nem
tudott, de az erőviszonyokat ismerve, valószínűsíthető, hogy a SCM

fotó: balázs Árpád

Craiovával. Párosítások a rájátszásban: felsőház: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5;
alsóház: 9–16 (játék nélkül nyer a 9.,
mivel az Otopeni visszalépett a bajnokságból), 10–15, 11–14, 12–13.
1. Temesvári BC
2. Ploieşti-i CSU
3. Marosvásárhelyi KK
4. Medgyes
5. Bukaresti CSM
6. Kolozsvári U
7. Nagyváradi VSK
8. Nagyszebeni CSU
9. BCM U Piteşti
10. Energia Rovinari
11. SCM Craiova
12. Dinamo
13. CSŞ Giurgiu
14. Csíkszeredai KK
15. Poli Iaşi
16. CS Otopeni
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All Star-meccsel zárul az EFAJL
A héten véget ért az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Liga
(EFAJL) második bajnoksága, a
csapatok a hétvégén a csíkkarc
falvi műjégpályán egy zárótornán
vesznek részt. A bajnokság
ugyan lezárul vasárnap, ám az
All Star-mérkőzést április közepén Csíkszeredában tartják, ezt
követően díjazzák a pontvadászat
legjobbjait is.

I

dén második alkalommal hirdet bajnokot az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Liga
(EFAJL). Az elmúlt évtől eltérően két győztes is lesz a ligában. Az
EFAJL által szervezett amatőr jégkorongbajnokság második kiadására, a
2011/2012-es idényre tíz csapat nevezett (Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, Székelyudvarhelyi OldBoys
Küküllő, Csíkszentdomokosi
HC Terkő, Gyergyószentmiklósi
Gyergyói Pingvinek, Csíkszentimrei
Szentimrei Sasok, valamint Csíksze
redából az Autosport, a Golden
Time, a Pro Hoki, a Zsögödi Medvék és a Csíki Kakasok), az egy
körből álló alapszakaszt követően
kettéoszlott a pontvadászat, az első
öt csapat az A, a második öt a B csoportban folytatta a küzdelmeket. Érdekesség, hogy mindkét csoportban
bajnokot hirdet az EFAJL.

Az alapszakaszt az Autosport
nyerte a Golden Time, a Gyergyói
Pingvinek, a Csíki Kakasok és
az OldBoys Küküllő előtt, ez az
öt csapat az A csoportban, míg a
Zsögödi Medvék, a Királypingvinek, a Pro Hoki, a HC Terkő és a
Szentimrei Sasok a B csoportban
folytatta a küzdelmeket. Mindkét
csoportban újabb oda-visszavágó
kört rendeztek.
Az A csoportban még három
mérkőzést kell a héten lejátszani, a
Gyergyói Pingvinek csapatának
a Golden Time, az Autosport és a
Csíki Kakasok ellen kell még pályára
lépnie, így a rangsor még nem végleges, jelenleg a Golden Time-nak
15, a gyergyószentmiklósiaknak 12

pontjuk van, és közöttük dől majd el
a bajnoki cím sorsa.
A B csoportban a Zsögödi Medvék és a Pro Hoki közötti mérkőzés
van még hátra a pontvadászatból, ez
a meccs dönt a harmadik helyről, ebben az ötösben már biztosan bajnok
a Királypingvinek csapata.
A hétvégén a csíkkarcfalvi mű
jégpályán rendezik az EFAJL zá
rótornáját, szombaton 11 és 18,
vasárnap 10 és 11, illetve 13 és 19
óra között rendezik a találkozókat.
A liga All Star-mérkőzését április
24-én a csíkszeredai Vákár Lajos
Műjégpályán játsszák, a 16 órakor
kezdődő találkozó után kerül sor
a 2. EFAJL-bajnokság díjkiosztó
ünnepségére.

Újabb amatőr tornát rendeznek a hétvégén a csíkkarcfalvi műjégpályán

fotó: balázs Árpád

Napról napra
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szabadidő
ma

az

Csütörtök

Az év 82. napja, a hátralévő napok száma 284. Napnyugta ma 18.30-kor, napkelte
holnap 6.14-kor.

Isten éltesse

Beáta és Izolda nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat

A latin eredetű Beáta jelentése boldog, a
kelta–német eredetű Izolda jelentése pedig
vas; tevékenykedni, rendelkezni.

Március 22-én történt

1895. A francia Lumière-fivérek első ízben mutatták be celluloidfilmre rögzített
mozgóképeiket.

Március 22-én született

1599. Anthonis van Dyck holland festő
1797. I. Vilmos porosz király, majd német
császár

Március 22-én halt meg

1687. Jean-Baptiste Lully olasz származású
francia zeneszerző
1832. Johann Wolfgang Goethe német
író, költő

fotótanfolyam
A Hargita Megyei Kulturális Központ
(HMKK) akkreditált fotótanfolyamot szervez április 13-tól (curs de fotograf cod COR
343101). A 80 órás képzésre jelentkezhetnek
a teljesen kezdők és a gyakorlottabb fotózni
vágyók, illetve azok is, akik hosszú ideje fotóznak, de tudásukat szeretnék elmélyíteni.
A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni vágyók
rendelkezzenek fényképezőgéppel. A képzés
öt hétvégén zajlik: április 13–15., 20–22.,
27–29., május 4–6., 11–13., péntekenként
17–21, szombaton és vasárnap 9–15 óra között, és magában foglal egy hétvégi kirándulást
is. Az oktatók szakavatott, nemzetközi elismerésekkel díjazott, a fotózást művészeti fokon
gyakorló fotográfusok. Érdeklődni munkanapokon a HMKK székhelyén lehet: Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. szám, telefonszám:
0266–315 891, 0746–244 235.

programajánló

ajánlata

Táncház

Művészeti
anatómia

Ma este újra táncházat szervez a Ziccer
Egyesület és az Udvarhely Táncműhely.
Folyatódik a vajdaszentiványi táncok tanítása Boros Béla és Oláh Hilda vezetésével.
Zenél: a Keleti Szél Szabadcsapat.

z anatómiai atlasz tudományos alaposságú szakkönyv,
képtáblái pedig önálló művészi értékű rajzok. Első ízben negyvenegy esztendeje jelent meg. Azóta
a világ minden táján egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyve a művészeti
oktatásnak, hasznos segítője a képzőművészeti alkotómunkának, de élvezettel forgatják lapjait a szép rajzok
kedvelői is.
A 344 oldalas, cérnafűzött keménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos
utca 16. szám, telefon: 0266–210
046, 0751–103 915).

Ezen a héten a következő filmeket tekinthetik meg a Relax Caffe Club
3D mozitermében (Székelyudvarhely,
Solymossy utca 1. szám): ma, holnap,
szombaton és vasárnap este hat órától a
Gulliver utazásai című filmet vetítik 3Dben. Vasárnap délelőtt a fiatalabb, rajzfilmkedvelő generációra gondolnak, akik
tizenegy órától a Tintin kalandjai című
rajzfilmet láthatják.

3D-s mozifilmek

A

Könyvbemutató

Az Udvarhely Táncműhely előadásai

Két előadással rukkolnak elő
vasárnap a táncosok

V

asárnap este két előadásra is várja a
nézőket az Udvarhely Táncműhely.
A Trilógia kísérleti projekt utolsó
előadása, a Képmás vasárnap este hét órakor
tekinthető meg az Udvarhely Táncműhely
próbatermében kialakított stúdiótérben.
Az alkotó-előadópáros, Antal József és Oláh
Hilda produkciójára a helyek száma korlátozott, helyet foglalni a 0749–219 927-es,
0742–483 056-os telefonszámon lehet.

Vasárnap este hét órakor a Mokka kávéházban újra bemutatják a
Záp-hiányok című előadás is, amely
ugyancsak az Udvarhely Táncműhely Trilógia kísérleti projektjének
részét képezi. A mozgásszínházi előadásra, amelyet az alkotók Gáll Kata
és Györfi Csaba maguk adnak elő a
nagyérdeműnek, a helyek száma korlátozott.

A hétvégén az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete szervezésében bemutatják Harangozó Imre Asszonyaink párnára,
ingre mentik a szűkülő hazát című kötetét.
A könyvet először szombaton délután öt
órától a székelyudvarhelyi művelődési ház
oszlopos termében, majd másnap déli tizenkét órakor a zetelaki Dr. P. Boros Fortunát Középiskolában mutatják be.

Színház

Oroszhegyen vendégszerepel a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
színművésze, Kulcsár-Székely Attila, Mustármag című Wass Albert írásaiból összeállított egyéni előadásával. A vasárnap délelőtt tíz órától kezdődő előadásnak a helyi
római katolikus templom ad otthont.

Előadás

Varga László nyugalmazott református
lelkipásztor tart ma este hat órától előadást
a feltámadásról. Az előadás helyszíne a
székelyudvarhelyi Belvárosi Református
Egyházközség Bocskai Terme.
Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

hirdetés

www.parapista.com

hirdetés

– Maga sokkal kopaszabb, mint én.
– Hiszen magának sincs egy szál haja sem...
– Hát az igaz, de magának nagyobb a feje.

hargitanépe
Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Zongorázó kutyák

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

Z

ongorázni tanítja két kutyáját egy
francia nő, és halad velük. A golden
retrieverek saját „ebzongorán” játszanak, padlópianínónak is mondható hangszeren, mivel a billentyűzetet nem magasítják
lábak. A két kutya a négykezes mintájára akár
négymancsost is játszhatna, de – egyelőre –
pusztán fél lábbal paskolgatja a billentyűket.
Mindegyikük jobblábas. Gazdasszonyuk
szemben ül velük, és előjátssza furulyán a
dallamot 1-2-3 hangra elaprózva, ebei pedig
utánamennek, és fegyelmezetten lépkednek
a kellő billentyűre gazdájuk felszólítására. A
nagyobb testű „basszusebnek” van a kön�nyebb dolga, ő kevesebbet nyomkod, a szólista pedig láthatóan lelkesebben muzsikál.
A trióról készült videó megtekinthető a
világhálón a http://youtu.be/uVQsg-lzS5Q
címen. Eddig már negyedmillióan nézték
meg. A kutyás nőt az indította az ebek zenei
képzésére, hogy egy zongorázó macskának
kirobbanó sikere van a neten, a http://youtu.
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be/TZ860P4iTaMA címen lehet megcsodálni. Eddig 23,6 millióan tették – adta hírül
a brit Metro újság. Ami a két produkciót illeti, a macska ugyan két manccsal játszik és látványra profibbnak tűnik, mégis macskazenét
produkál, műve rögtönzés műve. A két kutya
viszont nem kénye-kedve szerint játszogat,
hanem a Szamárindulót – más címen Bolhavalcert – „nyomja”, bár túl lassan ahhoz, hogy
könnyedén felismerhető lenne.

fotóalbum
A fotót András Tamás, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

Többnyire meleg, napos időre számíthatunk,
csapadék nem valószínű. Melegfronttal együtt
járó tünetek jelentkezhetnek, fejfájás, vérnyomás-ingadozás.

villanás n Hompoth Loránd

Rókagomba-történet
Vidéken ért minap az ebédidő, továbbá egy
igen kellemes meglepetés. Annak tudatában,
hogy messze lesz még a vacsora, betértünk egy
barátságos étterembe. A gombás szelet tűnt a
legszimpatikusabbnak, s mint utólag kiderült,
jól választottunk. Mennyei ízű szaft, igazi, a
…-i hegyekben szedett helyi rókagomba emelte
a lakoma fényét. A kedves vendéglátónak okozható kellemetlenségek megelőzése érdekében,
az árgus szemű, EU-konform „sterilitásőrzők”
számára hadd maradjon a helyszín örök titok.
Végre! – ünnepeltem. Nem kínai eredetű konzervgombával bolondították meg a húst, még
csak nem is termesztett csiperkét vagdaltak
mellé, hanem igazi, erdőben szedett rókagomba tette teljessé az ebédet.
Újfent felcsillant bennem a reménysugár,
hogy kezdjük felfedezni, hasznosítani a térség
nyújtotta lehetőségeket. Dél-tiroli ember mesélte, hogy az ottani tartományi kormány – ahol

autonómia van, ott könnyű – törvényt hozott,
miszerint idegenek csak meghatározott napokon, mennyiségben gyűjthetnek gombát az
erdőkben. A jogszabály előtt Olaszországból
érkező gyűjtögetők hada lepte el a régiót, akik
különböző felvásárlók számára szedték a gombát. Köztudott, az olasz gasztronómia eléggé
gombacentrikus, és az sem titok, hogy a talján
konyha világhírű. A tiroli gomba pedig olyan
áron kel el a világ olasz éttermeiben, hogy ha
azt az öreg székely meghallaná, egész nyáron
a sárgakalaposok után kajtatna az erdőben.
„Húsz eurót kértek egy maroknyi tokányért.
Kifőzdében” – mesélte döbbenten olaszországi
rókagomba-élményét ismerősöm.
Talán van még addig, amíg dél-tiroli
módra meg tudjuk védeni magunkat és így
el tudjuk „húszeurózni” a rókagombát, de
addig is legalább etessük vagy együk meg itthon. Lejért.

skandi
KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket
2012. április 4-ig kell beküldeni.

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

hirdetés

hargitanépe

Álláshirdetés:

Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

7 lej

A negyedik apróhirdetés ajándék
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.
Tel.: 0266–215270
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