
Új épületbe költözik a mentőszolgálat 

Húsvéti ajándék 
a mentősöknek

Az utolsó simításokat végzik a székelyudvarhelyi mentőszolgálat új, tágas, mutatós épületén. 
A mentősök remélik, húsvét környékén „ajándékba” kapják az épületet, vagyis költözhetnek 

– ekkor a tervek szerint a székhely hivatalos átadóját is megtartják.
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megjöttek 
a vándormadarak

Gólya 
a Csereháton

Homóródszentpálon és 
környékén is „berobban-

tak” a vándormadarak, eg y-
szerre több ezer madár jelent 
meg : tőkés, böjti, csörgő récék 
népesítik be a tavakat, annak 
ellenére, hog y hétfőn még alig 
lehetett látni Hargita meg yé-
ben vándormadarakat. Több-
nyire északabbi vidé-
kek felé vezet útjuk, a 
halastavak mellett csak 
megpihennek. Vonulásukból 
ítélve kijelenthető: megérke-
zett a tavasz. 

oroszhegy, a szilva 
és a pálinka

Indul 
a szilvmarketing
Oroszhegy eddig is a szil-

vájáról volt híres világ-
szerte, de a jövőben komoly 
változásokra számíthat az 
udvarhelyszéki település: még 
híresebb lesz. A község önkor-
mányzata két éven át 800 ezer 
lejt költhet arra, hogy 
Kék szilva elnevezésű pá-
lyázatának köszönhető-
en értékesíteni tudja turisztikai 
potenciálját.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Potenciálőrület 
turisztikából

Mégis lassan kiütéseim lesznek, 
amikor a térség turisztikai potenci-
áljáról hallok – merthogy 
ilyen nincsen. A régiónak 
mint földrajzi térnek, egy 
ujjbegynyi pontnak a világtérké-
pen önmagában nincsen. 
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Március 25-én hajnalban, azaz 
vasárnap átállunk a nyári idő-
számításra. Hajnali három órá-
ról négy órára tekerjük az óra 
mutatóját. A többségnek elég 
egy-két nap az átállásához, de 
van, akinek több hét is kell, 
ahhoz, hogy szervezete meg-
szokja a változást. Manapság 
megoszlanak a vélemények 
arról, hogy szükséges-e az óra 
átállítása.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Vasárnaptól kevesebbet al-
szunk egy órával, ugyan-
is hajnali három óráról 

négy órára tekerjük az órát. Az 
évente kétszer aktuális procedú-
rára elsősorban energiatakaré-
kossági okokból kerül sor a téli és 
a nyári időszámítás fordulóján. 
A világon elsőként 1916-ban az 
Amerikai Egyesült Államokban 
vezették be a nyári időszámítást, 
Európában 1976-ban először a 
franciák csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez, három évvel az első 
olajárrobbanás után, Románia 
pedig 1979-ben vezette be az 
óraátállítást, a természetes fény 
jobb kihasználásáért.

A kutatók között évek óta fo-
lyik a vita arról, szükség van-e óra-
átállításra. Az ellenzők egyik érve, 
hogy az energiatakarékosságra 
való hivatkozás a rohamosan ter-
jedő elektronikai cikkek miatt 

egyre inkább okafogyottá válik. A 
világítást ma már pontosan hozzá 
lehet igazítani a fényviszonyok 
változásához, azaz nem szükséges 
egy teljes világítási rendszert egy 
órával előbb vagy később bekap-
csolni. Azok az országok, ame-
lyek nem állítják át az órát, mint 
Oroszország, Fehéroroszország és 
Ukrajna éppen az energiakérdésre 
és az egészségre gyakorolt előny-
telen hatásokra hivatkoznak. Van-
nak ugyanis, akiket az adott na-
pon túl is megvisel például a nyári 
átállításkor keletkező egyórányi 
alváshiány. A vélekedések szerint 

az óraátállítás körülbelül annyira 
viseli meg az emberi szervezetet, 
mint egy messzi utazás. Míg a 
többség néhány nap alatt felveszi 
a ritmust, a későn fekvőknek akár 
négy hét is kellhet, hogy meg-
szokják az új időrendet, legyőzzék 
a fáradtságot, a koncentrációs za-
varokat és a kedvetlenséget.

Bár a kutatók véleménye 
megolszlik a kérdésben, az embe-
rek közérzete általában jobb lesz, 
ugyanis innentől kezdve tudatosul, 
hogy jön a nyár, a napsütés, ami az 
idei. megszokottnál hosszabb tél, 
hideg után felüdülést jelent.

A székelyudvarhelyi művelődési 
ház koncerttermében bemutat-
ták tegnap a székelyudvarhelyi 
születésű színművész, Balázs 
Éva pályáját végigkövető inter-
júkötetet. A művésznővel készí-
tett beszélgetéseket Máthé Éva 
újságíró rendezte kötetbe.

HNU-információ

A kolozsvári Korunk fo-
lyóirat társintézménye, a 
Komp-Press Kiadó életút-

interjú sorozatának tizedik része-
ként megjelent a székelyudvarhelyi 
születésű Balázs Évával készült 
beszélgetőkönyv. Ezt, a Máthé Éva 
újságíró által készített interjúkö-
tet mutatták be tegnap délután a 
székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében. 

Balázs Imre József, a Korunk 
főszerkesztője szerint a kötetet 
egy kicsit kiemeli a sorozatból, 
hogy az egyik legélőbb része a 
szülővároshoz, Udvarhelyhez 
kapcsolódik. Balázs szerint a 
könyv szerzőjének, Máthé Évának 

sikerült olyan kérdéseket feltenni, 
amire az interjúalany megnyílt, és 
ennek köszönhetően egyfajta éle-
tet tudott adni ennek a műfajnak. 
A színművésszel folytatott beszél-
getések során tartalmas művészi 
pálya bontakozik ki az olvasó 
előtt, ugyanakkor a kötetben szó 
van arról, milyen volt a hetvenes-
nyolcavanas évek székelyföldi 
színházi világa, és hogy milyen 
értékekkel tarisznyálta fel Balázs 
Évát szülővárosa.

Körkép2. oldal |  2012. március 23., péntek

SzomBAton átállítjuk Az órát

A közérzetünk legalább javul
könyvBemutAtó A művelődÉSi házBAn

Balázs Éva színművésznő életútja

Jobban kihasználjuk a természetes fényt, de kevesebbet alszunk illusztráció: Balázs árpád

A gyerekek személyiségének 
fejlődését jelentősen befolyá-
solják a televízióban nap mind 
nap látott események, rajz-
filmek és filmek esetleg nem 
nekik való hírműsorok. 

Minden gyerek lehetőleg a 
pozitív főhőssel szeretne azono-
sulni. Az erőszak a filmekben a 
leghangsúlyosabb helyen talál-
ható, sokszor jutalmazott for-
mában jelenik meg. Nemcsak a 
„rosszfiúk” jellemzője, hanem „a 
jófiúk” is használják céljaik el-
éréséhez az agresszív eszközöket, 
sokszor törvénysértő módon. A 
tévében látott erőszak növeli a 
befogadó agresszivitását, főként, 
akkor, ha a látottak közelítenek 
a való élet történéseihez, ha ezek 
a képek többször ismétlődnek. 
A pozitív szereplők által elkö-
vetett agresszivitás, akár gyil-
kosság is, pozitívan értékelődik 
a  nézői megítélésben, viszont 
nem minden gyermek tudja ra-
cionális szűrőn átengedni, hogy 
ez csak egy film, ez egy szerep és 
a valóságban nem így történik 
minden. Ilyen példákat követve 
hamis késztetések alakulhatnak 
ki az önbíráskodásra, egyéni 
„igazság” és elégtétel szolgál-
tatásához. Az amerikai tizen-
éveseket évente közel 14 ezer 
szexuális tájékoztatás éri a tévé 
révén, ezekből csak kb. 150 hív-

ja fel a figyelmet a szexuális fe-
lelősségre, fogamzásgátlásra. A 
pszichoszexuális fejlődés szem-
pontjából meghatározó, hogy 
a gyermekek milyen formában 
találkoznak először a nemiségre 
vonatkozó ismeretekkel. A fil-
mekben megjelenő pornográf 
ábrázolásmód a nemiségre vo-
natkozó élményeket az agresszi-
vitással társítja, torzulást okozhat 
ezzel. Különösen akkor, ha ezek-
re nincs magyarázat, félelmet, 
vagy undort válthatnak ki, meg-
határozva ezzel a szexualitáshoz 
való későbbi viszonyulásukat. A 
filmekben látott, el nem érhető 
életmód miatt elégedetlenség, 
ennek következtében kóros és 
károsan fokozódó anyagiasság 
alakulhat ki a gyermekekben. 
Sok gyermek nehezen dolgozza 
fel a filmekben látott, sokszor 
fényűző életmód és az otthoni 
életvitel közötti különbséget, 
leértékeli szüleit, hogy mindeze-
ket nem tudják megvalósítani a 
családjuk számára.

A neurotizáló filmek és hír-
anyagok, mint a háború, terro-
rizmus, a krimik, horrorfilmek 
szorongást válthatnak ki a gyer-
mekekben, mivel túlzottan bele-
élik magukat megzavarhatják az 
éjszakai pihenést, felriadhatnak, 
rémálmaik lehetnek. A másna-
pi aktivitást is befolyásolhat-
ja, mivel a gyermekek gyakran 

utánozzák a filmek szereplőit 
és egyes  jeleneteit. A hazai té-
vécsatornák hírműsorai is egyre 
sokkolóbbak, ijesztőbbek, szá-
nalmat válthatnak ki, máskor 
borzalmat közvetítenek, a naiv 
néző csak úgy kapkodja a fejét. 
Sokakat zavarba hoz, amikor 
egy ritkán előforduló baleset, 
bűnügyi esemény viszonylag rö-
vid idő leteltével, egymás után  
bemutatva azt az érzést kelti, 
hogy ezek az események egyre 
gyakoribbak és súlyosabbak, 
elgondolkodtat, hogy merre is 
tartunk valójában?

A televízió műsorához igazo-
dó egyéni és családi „napirend” 
rendszertelenséghez, feladatok 
elmulasztásához, a családi élet 
lazulásához, felbomlásához 
vezethet. A szülők a fegyelme-
zés, a szabályok felállítása he-
lyett rábízzák a gyermekeket 
a televízióra, az „elektronikus 
bébiszitterre”. A megváltozott 
családszerkezet miatt a család-
tagok kevesebb időt töltenek 
egymással. Régen az étkezések 
mutatták egy adott család bel-
ső kommunikációját, most ez a 
tévézési szokásokon követhető 
nyomon, a „domináns” szülő ke-
zeli a távirányítót, szabja meg a 
közös programot (ahol csak egy 
tévé van). (folytatjuk)

Dr. Nagy Levente családorvos

rendelő A túlzáSBA vitt televíziózáS hAtáSAi – 2. rÉSz

HirDetés

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
a 2006/1897-es kormányhatározat előírásainak megfelelően, 

nyílt kikiáltásos árverésen értékesíti a fogva tartott személyektől 
elkobzott javakat (mobiltelefonok és azok tartozékai).

Az árverésre 2012. április 17-én 12 órakor kerül sor az intéz-
mény székhelyén. A részvételi ügycsomó beszerezhető 2012. ápri-
lis 10-én 15 óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén: Csíkszereda, Zöld 
Péter utca 2. szám, telefon: 0266–316 972, fax: 0266–316 974.

A COVALACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:
– 2002-es évjáratú Ford Tranzit, indulási ár 2250 euró;
– 1999-es évjáratú Mercedes Sprinter, indulási ár 2520 euró;
– 1996-os évjáratú Man nyergesvontató, indulási ár 1800 euró;
– 2001-es évjáratú Fiat Doblo, indulási ár 2700 euró;
Az ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási 

irodában lehet leadni (Sepsiszentgyörgy, Lunca Oltului 1. szám) 
2012. március 29-ig, hétköznapokon 8–15 óra között. Bővebb in-–15 óra között. Bővebb in-15 óra között. Bővebb in-
formáció kapható a 0755–745 363-as telefonszámon. 

A PRIMULACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:
– 1992-es évjáratú Roman 10FFI, indulási ár 1980 euró;
– 1983-as évjáratú Roman 10215, indulási ár 1980 euró;
Az ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítá-

si irodában lehet leadni (Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám) 
2012. március 29-ig, hétköznapokon 8–15 óra között. Bővebb in-–15 óra között. Bővebb in-15 óra között. Bővebb in-
formáció a 0751–209 515-ös telefonszámon kapható. 

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,
tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:
földmunkálati-gépkezelő elárusító
személyi asszisztens pék-cukrász
panzióvezető villanyszerelő
vasbetonszerelő autószerelő                                                                                          
szakács kőműves
mészáros  pincér
ács-asztalos  vulkanizáló
humánerőforrás-felügyelő láncfűrész-kezelő                  
Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt 

kibocsátjuk.
Iratkozás:
Csíkszeredai, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr : 0755–206 330 

Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364 990, 0721–297 153
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Új épületbe költözik a mentőszolgálat 

Húsvéti ajándék 
a mentősöknek

Az utolsó simításokat végzik a 
székelyudvarhelyi mentőszolgá-
lat új, tágas, mutatós épületén. 
a mentősök remélik, húsvét 
környékén „ajándékba” kapják 
az épületet, vagyis költözhet-
nek – ekkor a tervek szerint a 
székhely hivatalos átadóját is 
megtartják. 

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

Egy éve jelentettük, hogy 
dr. Ambrus József mentő-
orvos huszonöt éves álma 

válik valóra: elkezdődik egy új 
székelyudvarhelyi mentőállomás 
építése. A kormány 400 ezer lejt 
utalt ki erre a célra, el is kezdték a 
munkálatokat, melyeket felújítás-
nak, bővítésnek is nevezhetnénk, 
ám ebben az esetben ennél sokkal 
többről van szó. Még a napokban 
is a városi kórház területén leg-
kevesebb két felületen léteznek a 
mentősök. Hátul, a régi garázsok-
nál találhatóak a sofőrök helyisé-
gei, elől pedig, a bőrgyógyászat 
melletti épület egyik emeletén az 
asszisztensek és orvosok felületei. 
Az új épületben, mely hátul, a régi 
garázsoknál már áll is, egy helyre 
kerül a személyzet – ezáltal reak-
cióidejük is megnő, illetve nem 
utolsó sorban, tágas, kulturált, 
célnak megfelelő felületen vára-
kozhatnak, készülhetnek a beve-
tésekre. Az új állomás helyén egy, 
a hatvanas években épült garázs-

ház, mentőállomás állt, és már a 
nyolcvanas években megfogalma-
zódott egy új székhely felhúzásá-
nak az igénye, sőt, a tervek is elké-
szültek, a munkálatokra viszont 
egészen tavalyig kellett várni. 

Rá se ismerni a helyre, első 
ránézésre mintha egy takaros 
panziót vagy igényesen kivite-
lezett, faelemekben bővelkedő 
magánházat látnánk – a tervek a 
csíkszeredai Gál Vilmos tervezőt 
dicsérik. Az építkezés során a régi 
garázsokat részben lebontották, 
kibővítették, átépítették, aztán 
emeletet húztak rájuk. Immáron 
háromszintes az új mentőállo-
más: alul az autók, felül a sze-
mélyzet, legfelül pedig egyelőre a 
padlástér, ám az sem kis felület, a 
későbbiekben bármilyen célra ki-
alakítható. 

Dr. Ambrus József, a megyei 
mentőszolgálat medikális igazga-
tója, a székelyudvarhelyi mentő-
állomás vezetője tegnap lapunk-
kal azt tudatta, végefelé járnak a 
munkálatoknak. 

– Külső munkálatokat vé-
geznek, a nemes vakolatot teszik 
fel. Ha minden jól megy, hús-
vét után, ahogyan a bútorok is 
megérkeznek,  szeretnénk beköl-
tözni – közölte dr. Ambrus, aki 
további tervekről is említést tett: 
az új mentőállomás mellett meg-
hagyott régi épületet is tataroz-
nák. Itt öltözőket, zuhanyzókat 
alakítanának ki, illetve a tetőtér-

ben egy gyűlés- és oktatóterem is 
elférne. 

Azt is megtudtuk, hogy a helyi 
mentőszolgálat jelenleg kilenc men-
tőautóval rendelkezik, illetve az állo-
máson tizenhét asszisztens és tizen-
hat sofőr dolgozik. Főállású orvos-
ból csak egy van: dr. Ambrus József 
megyei medikális igazgatóként látja 
el a vezetőorvos szerepét. Munkáját 
bedolgozó orvosok segítik, akikkel 
az ügyeleti vonalat le tudják fedni. 
Mint dr. Ambrus megjegyezte, nagy 
tolongás amúgy nincs, nem sokan 
jelentkeznek mentős orvosnak. 

– Jövőre talán van kilátás, 
hogy valaki szakvizsgázik, és ak-
kor egy orvossal bővülünk – tette 
hozzá dr. Ambrus József. Az új épületben egy helyre kerül a személyzet. Nő a reakcióidő fotó: balázs attila

„Ki kellene, szeretnénk, akarjuk használni a 
térség turisztikai potenciálját” – hangzott-hangzik 
el egyre gyakrabban mindenféle rendezvényen. Az 
ötlet jó, hiszen az idegenforgalom komoly bevételt 
képes teremteni, gyakorlatilag a semmiből. Jönnek 
a bámész, kalandéhes népek kitömött zsebbel, az-
tán a pénzükért beleloccsanhatnak a kék habokba, 
szívhatnak „echte” tájjellegű levegőt, megnézhetnek 
ókori köveket, pusztát, vulkánt, erdőt, udvarházat, 
múzeumot, s csuda tudja, mi minden egyebet. Mégis lassan 
kiütéseim lesznek, amikor a térség turisztikai potenciáljáról 
hallok – merthogy ilyen nincsen. A régiónak mint földrajzi 
térnek, egy ujjbegynyi pontnak a világtérképen, önmagá-
ban nincsen. Mint ahogyan semelyik másik térségnek 
sincs ilyen, vagy ha ragaszkodunk hozzá, hogy legyen, ak-
kor nincs talpalatnyi hely a bolygón, amelyiknek ne lenne 
turisztikai potenciálja. Ott van például a Szahara. Nem 
egy nagy látvány: homokdűne, aztán egy másik homok-
dűne, harmadik. Ki gondolná, hogy valaki hajlandó egy 
rakat pénzt költeni arra, hogy láthassa a tengernyi ho-
mokot, szomjazhasson, ájultra süttesse magát a nappal? 
Vagy az északi, déli sarkkör jégmezői. Fúj a szél, kavarog 
a hó, mínusz negyven Celsius-fokban jó pénzért sátorban 
dideregnek a turisták. Mert az emberek mindenhová 
elmennek, ha valaki a fejükbe sulykolta, hogy érdemes, 
sőt muszáj azt megnézni. Esetleg azt, hogy macsó vagy, 
ha kibírtad, megmásztad, leugrottál róla. A turisztikai 
potenciálok nagy hányadát az emberek kreálják, leszá-

mítva az olyan világcsodának számító helyszíneket, mint 
például a Niagara vízesés. Ám nekünk ilyenünk nincsen. 
Mégis lehet turisztikázni, csak éppen ember kell a gátra, 
ha már eldöntöttük, hogy nem mikrochip-gyártásból sze-
retnénk élni. Nézzünk előbb körül, kikkel lennénk piaci 
versenyben. Azt mondjuk, csodálatos erdélyi táj, az olasz 
azt mondja, Alpok, tengerpart, napsütés, a francia azt, 
hogy Saint Tropez, szőlődombok, de szóhoz jut az oszt-
rák, német, cseh, szlovák, horvát, skót, ír, nem beszélve 
a görögökről. Mondjuk, épített örökség, a francia mond-
ja: Louvre, az olasz: Róma, Velence, Firenze, a török a 
szultánok palotáját, a Kék mecsetet mutatná, a görögök 
az ókori romokat. A gasztronómiát ejsze ne is mondjuk. 
Egyszóval nincs olyanunk ezen a téren, ami másnak 
ne lenne. Számomra tényleg az erdélyi táj a legszebb, 
ennél a földnél semmit nem szeretek jobban a világon, 
azonban ha üzletről, idegenforgalomról, turisztikáról 
van szó, tekintsünk körül reálisan. Egy olyan piacra 
kell betörni, amelyen már sok nagyágyú van, hozzánk 

viszonyítva soklépésnyi előnyben. Szakembereik 
vannak, például jól képzett, soknyelvű, több pár-
huzamos idegrendszerrel megáldott idegenveze-
tő, hogy bírja a busznyi finnyás turista rohamát, 
ugyanilyen programszervező, turisztikai irodák, 
pincér, csónakos, szállodai portás, szuvenírgyártó 
és -árus, valamint még sokan mások, nem be-
szélve az imidzsépítőkről. Mindegyikük abból él, 
hogy jó pénzért profi szinten nyal turistahátsókat. 

Ilyen emberekre van előbb szükség itt is, akik profi szinten 
képesek gondoskodni arról, hogy a vendég elégedetten távoz-
zon. Mert akik elhitték, hogy csak úgy fogja ontani a jövő a 
turistákat, azok igencsak csalódtak, hogy a tiszta ágynemű, 
a rusztikus vagy giccsesen műrusztikus dekor, a hipermar-
ketből vásárolt alapanyagokból összeállított étlap nem hozta 
meg a várt sikert. Szerencsére láttam olyant is, aki disznó-
vágást, lovas szánozást, parasztcsalád-látogatást szervezett 
a két napig vendégeskedő csoportnak. Igaz, ő nem beszélt a 
potenciálról. Csinálta. Mert amíg a szakemberek szintjén 
nem épül fel az a réteg, amely képes turisztikai potenciált 
kreálni, magyarán idegenforgalmi szempontból sikeresen 
eladni Székelyföldet, addig csak beszélni lehet róla. Mint 
ahogyan lehetne beszélgetni a nyúl megnyúzásának legcél-
szerűbb módjáról, divatról, a várható sporteredményekről, 
időjárásról – hogy ne unatkozzon az ember.

Potenciálőrület turisztikából

                     NézőpoNt n Hompoth Loránd



Udvarhelyszéki falufórum-soro-
zaton vett részt Borboly Csaba, 
amelyen az idei Kisvíz prog-
ramról tájékoztatták a falube-
lieket. Ezek a projektek csak 
Udvarhelyszéket illetik, mert itt 
vannak a legkomolyabb infrast-
rukturális lemaradások – árulta 
el a megyei elöljáró.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Hat udvarhelyszéki telepü-
lésre látogatott tegnap 
Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke. A me-
gyei elöljáró Bágy, Petek, Patakfal-
va, Hodgya és Ábránfalva lakosait 
tájékoztatta a 2012-es Kisvíz prog-
ram beruházásairól, és meglátogat-

ta a felújított homoródszentpáli 
iskolát.

A Kisvíz és az ehhez hason-
ló programok beindításával a 
székelység, a magyarság kiemelt 
kulturális őrzői, a kistelepülések 
felszámolásának megakadályozá-
sát, ezek felzárkóztatását tűzte ki 
célul Hargita Megye Tanácsa.

– Több mint száz kis falu-
ban sikerült tenni valamit az 
elmúlt években, ennek köszön-
hetően felértékelődtek az in-
gatlanok, könnyebb lett az élet, 
sok helyen beindult vagy bein-
dulóban van a visszaköltözés 
– értékelt Borboly Csaba. Ta-
nácselnök nem helyeselte, hogy 
magyarországiak vagy város-
iak víkendcélokkal vásárolnak 

fel házakat, amikor a falunak 
hétközben is kell élnie.

Borboly elmondta, hogy ezek 
azok a programok, amelyek csak 
Udvarhelyszéket illetik, a megyé-
ben ugyanis itt vannak a legko-
molyabb infrastrukturális lema-
radások.

– Sosem hittem abban, hogy 
egy lejt három felé kell egyfor-
mán osztani (Csík, Gyergyó, 
Udvarhelyszék), s abban se, hogy 
a támogatásokat a lélekszám ará-
nyában osszuk le. Ezt az RMDSZ-
frakcióban sikerült elfogadtatni, s 
erre büszke is vagyok – nyilatkoz-
ta Borboly, akit a Tölts egy napot 
velem elnevezésű programjának 
győztese, a csíkszeredai Bakó 
András is elkísért útjára.

A Székelyföldi Filharmónia már-
cius 25-én zongoraversennnyel 
és szimfóniával csalogatja 
a klasszikus zene szerelme-
seit. Vasárnap 18 órától a 
székelyudvarhelyi művelődési 
házban L. van. Beethoven IV. 
Zongoraversenyét  (G-dúr, Op. 
58) és V. (Sors) szimfóniáját 
játsszák (Op. 67, c-moll). Vezé-
nyel Gábor Ferenc, a szólista 
Székely Attila. 

HNU-információ

Az erdélyi származású Gábor 
Ferenc zenei tanulmányait 
Kolozsváron, Tel-Avivban és 

Berlinben végezte. Tanult továbbá az 
Amadeus Vonósnégyesnél, a Juilliard 
Vonósnégyesnél, Chaim Taubnál (az 
Izraeli Filharmonikus Zenekar kon-
certmestere), Eötvös Péter zeneszerző-
karmesternél. Pályafutását brácsásként 
kezdte: 1986–1994 között az izraeli 
filharmonikusok tagja volt, azóta 
szólóbrácsás a Berlini Szimfonikus 
Zenekarban. Karmesterként vezette 
a berlini szimfonikusokat, a filharmo-

nikusok kamarazenekarát, a Buda-
pesti Fesztiválzenekart, a Budapesti 
Vonósok Kamarazenekart, a Kolozs-
vári Filharmóniát és Operát, a Costa 
Rica-i Nemzeti Szimfonikus Zene-
kart, a Bochumi Szimfonikusokat.  
Székely Attila 1974-ben született Ma-
rosvásárhelyen. Zenei alapképzését a 
helyi zeneiskolában, majd a zenemű-
vészeti szakközépiskolában szerezte, 
Szőnyi Zoltán tanítványaként. Tanul-
mányait a budapesti, majd a kolozsvári 
zeneakadémián folytatta. 2000-ben 
diplomázott Kolozsvárott, majd 

mesteri tanulmányokat folytatott a 
trossingeni zeneakadémián. 1993-
ban elnyerte a zenei szakközépiskolák 
országos versenyének első díját, 1999-
ben a bukaresti Chopin-versenyen első, 
majd a Jeunesses Musicales versenyen 
harmadik helyezést ért el. Németor-
szági tanulmányai alatt a DAAD 
különdíját és ösztöndíját nyerte meg. 
Koncertező művészként gyerekkora 
óta ismerik a romániai filharmóniák 
színpadán, koncertezett Ausztriában, 
Franciaországban, Németországban és 
Svájcban. 2001 óta Németországban él. 

A Magyar Polgári Párt 
székelyudvarhelyi székhe-
lyén hivatalosan is bemutat-
ták a júniusi önkormányzati 
választásokon polgári színek-
ben induló felsőboldogfalvi 
polgármesterjelöltet, illetve 
az önkormányzati képviselő-
jelöltek közül hármat.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Csiszár Ferenc indul az Ma-
gyar Polgári Párt színeiben 
Felsőboldogfalva polgár-

mesteri székéért – derült ki az MPP 
Udvarhelyen tartott tegnapi sajtó-
értekezletén. A polgármesterjelölt-
től megtudtuk, hogy eddig sem a 
közéletben, sem a politikában nem 
vállalt szerepet, a párton belüli ta-
nácsos kollégái és a falubeliek győz-
ték meg, hogy vállalja a jelölést. 
Csiszár elmondta, készek bárkivel 
tárgyalni nemzetiségi, politikai és 
vallási hozzátartozásra való tekintet 
nélkül, csak tudjanak előrelépni a 
közösségükért.

– A községben irdatlan állapo-
tok uralkodnak, panaszaik szinte 
süket fülekre találtak, ezt szeretnék 
megszüntetni, ezért is javaslom az 
elnökség felé az Elég volt! szlogent, 
mert ez mindent elmond – fejtette 
ki Csiszár Ferenc.

Az Udvarhelyhez közeli köz-
ségben tizenhét tanácsosjelölt in-
dítását tervezik a polgáriak, hármat 
közülük szintén a tegnapi tájékoz-
tatón mutattak be. Dr. Lajos József, 
a község állatorvosa három évig volt 
az önkormányzat polgári tanácsosa, 

de lemondott tisztségéről, mert úgy 
érezte, céljaiból semmit nem lehe-
tett kivitelezni, a hivatal és az ön-
kormányzat részéről csak ígéreteket 
kapott, semmi többet. Elárulta, 
hogy a tanácsüléseken nem a pártos 
virtuskodást tartja a legfontosabb-
nak, hanem a tenniakarást a közös 
cél érdekében.

– Remélem, többet fogok elérni, 
mint az előző ciklusban – mondta 
Lajos József. 

A tanácsosi széket megpályázó 
Györfi Ferenc vállalkozó elmond-
ta, hogy legutóbb polgármester- és 
tanácsosjelöltként is sikertelenül 
próbálkozott, és reméli, ezúttal ta-
nácsosként többet tehet a faluért. 
Sánduly László kisvállalkozó a te-
lepülés szebbé tételét tűzte ki célul, 
egy átjárhatóbb és átláthatóbb köz-
séget szeretne.

A sajtóértekezleten szóba került 
Felsőboldogfalva két égető gondja is. 
Az egyik Lengyelfalva helyzete, mely, 
mint Csiszár Ferenc mondta, talán 
község legtávolabbi pontja, amelyet 
nem lehet szemmel kísérni, a másik 
Felsőboldogfalva 20 évre visszanyú-
ló vízellátási gondjai, ennek helyzete 
jelen pillanatban is igen zavaros.

Szász Jenő MPP-elnök 
hangúlyozta, hogy Felsőboldogfal-
ván is eljött az ideje a jó értelembe 
vett változásnak. 

– Van egy váltási hangulat a 
faluban, a fontos, hogy ilyenkor 
olyan csapat álljon fel, amely ezt a 
hangulatot tovább tudja erősíteni, 
és a bizalmat is meg tudja szerezni a 
falubeliek részéről – mondta a pol-
gáriak elnöke.

FALUFórUMOK UdVArhELySZéKEn

A falunak hét közben is kell élnie

Beethoven-művek a színpadon

MPP SAjtóértEKEZLEt

Bemutatták a felsőboldogfalvi 
jelölteket

4. oldal |  2012. március 23., péntek

> Medert takarítottak. Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala a vízügyi 
hivatallal, a szociális munkásokkal és 
néhány önkéntessel közösen medertaka-
rítást szervezett tegnap a víz világnapja 
alkalmából. Az immár hagyományosnak  
számító akció során a városon áthaladó 
patakok partjait és a Küküllő medrét 
járták végig tegnap délelőtt, és mintegy 
száz zsák szemetet gyűjtöttek össze. A 
medertakarítást pár napja hirdette meg a 
székelyudvarhelyi önkormányzat, ám sem 
a civil szervezetek, sem a tanintézmények 
nem mutattak érdeklődést az akció iránt, 
önkéntesek is mindössze ketten jelent-

keztek a hulladékok összegyűjtésére. Az 
akció során a városon áthaladó patakok, 
illetve a Küküllő medrét tisztították meg 
és gyűjtötték össze a hulladékokat.

> Oklándra látogatott a megyei ta-
nács elnöke. Az oklándi speciális iskola 
és az elhelyezőközpont munkaközössé-
gével tartott megbeszélést Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A 
megbeszélésen Mag István, az iskola veze-
tője elmondta, örül a látogatásnak, mivel 
az intézmények Hargita Megye Tanácsá-
hoz tartoznak, és a jó egyyüttműködés 
feltétele, hogy a megyei tanács elnöke 

néha a helyszínen tájékozódjon a problé-
mákról és megvalósításokról. Az igazgató 
megköszönte a megyei tanács segítségét, 
mely által új nyílászárókat és fűtésrend-
szert szereltek fel az intézmény mindkét 
épületében. 

– Az intézményeket a legtöbb helyen 
összevonták, mi vagyunk az egyetlenek, 
akik ennek ellenállunk. Miért vinnénk el 
a gyerekeket innen, hiszen itt nagyon jó 
helyen vannak, jól érzik magukat, jobban 
vannak, mint amikor ide kerültek, ami az 
önök odaadó munkájának az eredménye, 
kár lenne elrontani ezt. Az itt zajló mun-
kát továbbra is támogatni szeretnénk, 

és arra biztatom önöket, hogy keressük 
meg közösen a forrásokat, és bővítsük a 
diákok foglalkoztatásának körét, javítsuk 
a munkakörülményeket – mondta Bor-
boly Csaba. Cseke Miklós, a község pol-
gármestere megköszönte a támogatást, és 
kijelentette: a község sajátjaiként fogadja 
az ide érkező gyerekeket, és azok is „tán-
tinak” és bácsinak szólítják az itt lakókat. 
Hargita Megye Tanácsa segítségével ápri-
lis közepén tizenkét szakorvos érkezik az 
oklándi elhelyezőközpontba. Az orvosok 
a Bács-Kiskun megyei, kecskeméti kór-
ház munkatársai, és szűrővizsgálatokat 
végeznek majd.hí
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Koncertjegyet nyerhetnek 

A Székelyföldi Filharmónia 
a Hargita Népe Udvarhely 
előfizetői közt minden hó-
napban kisorsol egy kétsze-
mélyes belépőt a szimfonikus 
hangversenyeire. A vasárnapi 
koncertre Pálfi Kinga előfi-
zetőnk (Székelyudvarhely, 
Tavasz Sétány 5/6.)nyerte a 
jegyet.

Bágy, Homoródszentmárton. Alig kétszázan élnek itt fotó:  sajtószolgálat

Körkép



Oroszhegy eddig is a szilvájá-
ról volt híres világszerte, de a 
jövőben komoly változásokra 
számíthat az udvarhelyszéki 
település: még híresebb lesz. 
A község önkormányzata két 
éven át 800 ezer lejt költhet 
arra, hogy Kék szilva elnevezé-
sű pályázatának köszönhetően 
értékesíteni tudja turisztikai 
potenciálját.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Ha a szilvával való foglala-
tosság vétek lenne, akkor 
Oroszhegy a tisztítótűz-

ben végezné. Szerencsére erről szó 
sincs, így az udvarhelyszéki tele-
pülés továbbra is vállalhatja, hogy 
a faluban a szilváról szól (szinte) 
minden.

Nyersen, főzve, aszalva, lek-
várként, levesben, salátában, 
szörpként vagy éppen koccin-
tásra poharakba töltött párlat-
ként, számtalan módja van a fo-
gyasztásának. Ha Oroszhegyen 
falunapokat szerveznek, szilva-
napoknak nevezik, labdarúgó-
tornára hívnak, a Szilva Kupá-
ért küzdhetünk, ha a település 
neve bárhol a világon is szóba 
kerül, azonnal jön a megjegyzés, 
amelyben szemernyi túlzás sin-
csen: Oroszhegyen főzik a világ 
legjobb szilvapálinkáját. Nincs 

elegendő végtagunk, hogy a falu-
beliek házaiban megszámoljuk, 
hány oklevél, díj és elismerés bi-
zonyítja eme állítást. A legenda 
szerint ugyanitt főzik egyben a 
legrosszabbat pálinkát is, de erről 
nem maradt fel írásos említés.

Az oroszhegyi pálinkát egy-
kor székely útlevélnek is nevez-
ték, amolyan valuta fortének fe-
lelt meg, hiszen megkönnyítette 
az ügyintézést a hivatalban, az 
orvosnál, ügyvédnél, sőt jól járt 
vele a frissen besorozott kiskato-
na is, állítólag még a szigorú tiszt 
kérges szívét is meglágyította. De 
ahol érték van, ott gond is akad. 
Például a névhasználattal, mert a 
nemzetközi pálinkafesztiválokon 
részt vevő oroszhegyiek nem ír-
hatják rá az üvegre, hogy pálin-
ka, mert az ugyebár hungaricum, 
olyan név, amit Magyarország 
levédett. Ez persze a „sógorokat” 
nem érinti, Ausztria négy tarto-
mánya így is használhatja. Nincs 
más hátra, oda kell biggyeszteni a 
pálinka szó mellé, hogy oroszhe-
gyi, s ilyen itókát sem Pest, sem 
Buda, de még csak Bécs sem fog 
magáénak mondani.

A névhasználat problémáját is 
orvosolja az a projekt, amit a Kör-
nyezetvédelmi Operatív Program 
5.3-as tengelyén keresztül nyert el 
a község önkormányzata, mely-
nek köszönhetően két éven át 

800 ezer lejt költhet leghíresebb 
termékének népszerűsítésére.

– Komoly kihívás, mert nem 
kis összegről van szó. Ez egy egé-
szen más jellegű pályázat, nem 
infrastrukturális fejlesztésekről 
szól, nem ásunk, nem csatorná-
zunk, igyekszünk, hogy a szilván 
keresztül Oroszhegy jó hírét vi-
gyük a világba – árulta el Bálint 
Elemér polgármester. 

A kétéves programnak több 
komponense van negyedévekre 
lebontva. Az elnyert pénzösz-
szeg felhasználásával nagyüze-
mi kapacitásra válthat a község 
marketingje, legyen szó a sajátos 
termékeinek levédéséről, külön-
féle vásárokon való részvételről, 
fesztiválok szervezéséről, turis-
taösvények kialakításáról, vagy 
bármilyen kezdeményezésről, 
megmozdulásról, amelynek célja 
Oroszhegy PR-jának kiteljesíté-
se. Bármelyik polgármester álma, 
hogy ne az ötletekhez kelljen 
pénzforrásokat keresnie, hanem 
kimondhassa: pénz van, már csak 
ötletek kellenek. Nos, Oroszhe-
gyen ebből sincs hiány, a pályázati 
szerződést múlt év végén írták alá, 
az önkormányzat pedig már el is 
indította  a közbeszerzési eljárást. 
Ne csodálkozzunk, ha a jövőben 
egyre gyakrabban hallunk majd 
Oroszhegyről, a szilvájáról vagy 
éppen tüzes itókájáról.

Hatalmas sajtóérdeklődés köze-
pette többszörös gratulációval 
halmozták el Kovács Piroska, 
máréfalvi néprajzkutatót, miután 
híre ment, hogy Európa Nostra-
díjjal tüntetik ki a székely kapuk 
megmentéséért végzett, több 
évtizedes munkájáért.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnö-
ke is tiszteletét rótta le 

Kovács Piroska előtt, hiszen az ő 
munkááságának köszönhetően 
Máréfalváról, Székelyföldről és a 
székely kapukról Európa-szerte 
beszélnek. A falu leghíresebb szé-
kely kapuja előtt – amelynek fel-
újítása szintén Piroska néni keze 
munkáját dicséri – Borboly Csa-
ba hangsúlyozta, hogy a tudatos 
és az alapos munkát előbb-utóbb 
értékelik.

– Piroska néni rengeteg olyat 
tett, amit példaként kell felmutatni. 
Egy olyan mozgalmat indított el, 
amely Székelyföld-szerte kiváltotta, 
hogy a székely kapukat ne döntsék 
le, hanem óvják őket. Köszönöm 

minden embernek, hivatalnak, 
saját kollégáimnak is, hogy segí-
tettek előterjeszteni a díjra Kovács 
Piroskát. Egy Kárpát-medencei 
sikerről beszélhetünk, mivel idén 
ő az egyetlen magyar díjazott – tet-
te hozzá Borboly Csaba. Kovács 
Piroska elmondta, számára szinte 
döbbenetes, hogy ilyen nagy díjat 
szántak neki.

– Koromnál fogva úgy ér-
zem, hogy ez a pályám csú-
csa. Alig tudom elhinni, hogy 
Máréfalváról ilyen széles körök-
ben beszélnek Európában. Meg-
van a helye a kulturális értéke-
inknek az EU-s palettán is. Nem 
az én személyemnek köszönhető 
ez a díj, hisz mindannyiunk kö-
zös munkája benne van: az egy-
szerű falusi embereké, a Kőlik 
egyesületé, a helyi és a megyei 
tanácsé. Mindenkinek köszö-
nöm a támogatást – köszönte 
meg Kovács Piroska.

– Büszkék vagyunk, hogy adta 
az Isten nekünk Kovács Piroskát. 
Fiatalokat megszégyenítő az a 
hozzáállás, ahogy ezt a munkát 
töretlenül végzi – mondta Dávid 
Lajos, Máréfalva polgármestere.

OrOszHEgy, A szilvA és A PáliNKA

Indul a szilvamarketing
ElismErésEK sOrOzAtA KOvács PirOsKáNAK

Messze száll Máréfalva híre
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GerGely klára, 

45 éves, kiszolGálónő

A Hét KérdésE  zAvArjA-E ÖNt Az órAátállítás?

Zavar engem ez 
az egész. Évente ál-
lítgatni kell az órát, 
ősszel vissza, tavasz-
szal előre, egysze-
rűen nem látom ér-
telmét. Az energia-
takarékosságra hi-
vatkoznak, viszont 
ma már az óraállítás 
nem befolyásolja az 
egészet, ezért fölös-
legesnek tartom.

Nincsen külö-
nösebben bajom az 
óraátállítással. Sze-
rintem van értelme 
az egésznek, ha nem 
is egyéb, de legalább 
hosszabbak lesznek a 
nappalok, így jobban 
ki tudom használni 
az időmet.

lukács lászló, 

44 éves, sofőr

Szerintem jobb 
lenne, ha nem kel-
lene annyit állítani 
ide-oda. Régeb-
ben sem volt ez a 
dolog, és úgy is jó 
volt, szóval nem lá-
tom sok értelmét. 
Valamikor az ener-
g iatakarékosság ra 
hivatkozva vezették 
be az óraállítást, vi-
szont ez mára már 
nem indok.

naGy erzsébet, 

63 éves, nyuGdíjas

Engem nem za-
var az átállás. Sze-
rintem van értelme 
az óra átállításának, 
hiszen így hosszab-
bak lehetnek a nap-
palok. Szerintem 
nem a megtakarí-
táson van a lényeg, 
hanem egyszerűen 
az a lényege, hogy 
nyáron tovább le-
gyen világos.

zsombori jenő, 

75 éves, nyuGdíjas

Körkép

Készül az oroszhegyi szilvalekvár. Nem mind iható, ami szilva fotó:  balázs attila

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

Pro theatrum Alapítvány
 

A Székelyudvarhelyen bejegy-
zett Pro Theatrum Alapítvány 
az 1998-ban alapított Tomcsa 
Sándor Színház segítésére jött 
létre, civil kezdeményezésként. 
Tevékenysége többek között 
kiterjed a színház felszerelésé-
nek támogatására, a színészek 
ösztöndíjas támogatására, pro-
dukciók létrehozására, vala-
mint kulturális rendezvények 
szervezésére. A Pro Theatrum 
Alapítvány fő céljai: folyamato-

san bővíteni a Tomcsa Sándor 
Színház technikai felszerelését, 
korszerűen felszerelt próba- és 
előadótermet biztosítani, szak-
mai könyvtárat, videó- és film-
tárat működtetni a művészek-
nek, tájelőadások támogatása; 
előadások létrehozása és utazta-
tása; fesztiválok szervezése; éves 
nívódíjak kiadása; a romániai 
magyar drámairodalom patro-
nálása – pályázatok kiírásával, 
szakmai fórumok szervezésé-
vel, drámakötetek kiadásával; 
színházművészeti szakmai kiad-
ványok készítése.

Pro Theatrum Alapítvány 
Cím: 535600, Székelyudvarhely, 

Tamási Áron u. 15. szám Tel./Fax: 
0040-266-212 131 

E-mail: office@szinhaz.ro 
Adószám: 12257572 

Számlaszámok:
RO81 OTPV 2610 0019 4805 RO01
RO85 OTPV 2610 0019 4805 HU01
RO38 OTPV 2610 0019 4805 EU01

2% széKElyUdvArHElyNEK!
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„Az aranynak 
nincs vezérigazgatója”

Egyre többen keresik azt a fajta biz-
tonságos menedéket, amit a leghatéko-
nyabban a befektetési nemesfémek nyúj-
tanak – mondja Sebők István, az Arteus 
Capital Románia ügyvezető igazgatója, 
aki mindössze másfél évvel ezelőtt kez-
dett bele Közép-Európa egyik vezető, 
nemesfém-befektetéssel és vagyonme-
nedzsmenttel foglalkozó nagyvállalata 
romániai cégének felépítésébe.

Egyre többen keresik az a fajta biz-
tonságos menedéket, amit a leghaté-
konyabban a befektetési nemesfémek 
nyújtanak – véli Sebők István, az Arteus 
Capital Románia ügyvezető igazgatója.

 
– Jellemzően milyen konstrukciókat ke-
resnek az Arteus Capital ügyfelei Romá-
niában?

– Az Arteus Capital GMBH osztrák 
székhelyű nemesfém-befektetési prog-
ramokat forgalmazó cégcsoport, ezért 
az ügyfeleket az osztrák jogbiztonság és 
kimelt titoktartás védi, ebből kifolyólag 
rendkívül népszerűek azok a komplex 
szolgáltatásaink, amelyek túlmutatnak 
az egyszerű fizikai aranyvásárláson. Az 
Arteus Capital filozófiája szerint az ön-
gondoskodás egyik legjobb formája a ne-
mesfémvásárlás. Ezért fizikai arany alapú 
szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek; 
ezek jellemzően különböző közép- és 
hosszú távú megtakarítási programok, 
amelyek olyan fokú flexibilitással rendel-
keznek, amivel más, a piacon jelen lévő 
programok nem. Véleményünk szerint 
egyre inkább szükség lesz erre a típusú biz-
tonságra, és egy statikus konstrukció nem 
elég az ügyfelek számára. Hiába rendelke-
zik valaki aranyvagyonnal, nyilvánvalóan 
szüksége lehet közben pénzre is. Az arany 
ebben az esetben mint háttervagyon lehet 
fontos. A biztonságos tartalék mellett te-

hát szükség van arra, hogy nagyfokú mo-
bilitást, az ügyfelek életéhez való igazodást 
tegyenek lehetővé a programjaink. Ezért a 
Golden Life nevű megtakarítási program-
jainknak speciális válfajait hoztuk létre. 
Ilyen például az Arteus Kids program, 
amelyet speciálisan gyerekek számára in-
dítottunk. Ennek a programnak külön 
jogi garanciái vannak, hogy egyik szülő se 
férhessen hozzá a gyerekeknek létrehozott 
megtakarításhoz.

– A nyugdíj-megtakarítások kérdé-
se különösen aktuálisnak hat ma szinte 
egész Közép-Európában; vannak nyug-
díjprogramjaik is?

– A legnépszerűbb szolgáltatásaink 
közé tartozik cégünk nyugdíjprogramja, 
az Arteus Golden Years. Ennek keretében 
– egy életjáradék formájában – kifizetést 
kérhetnek ügyfeleink aranytartalékukból 
az előre meghatározott ütem és érték 
szerint. Ráadásul ezek a feltételek bár-
mikor megváltoztathatóak – ami szintén 
nagyfokú flexibilitást jelent. Ennek a 
programnak három szakasza van: a gyűj-
tési szakasz, a szabad tárolási időszak és a 
kifizetési időszak. Az ügyfél választhat, 
hogy havi, negyedéves vagy féléves, eu-
róra váltott járadékot kér. A megtakarítás 
bármikor pénzre váltható, ha az élethely-
zet szükségessé teszi; az öröklés kérdése 
sem jelent problémát. Az Arteus Capital 
egyébként minden programját az Uniqua 
biztosítóval partneri viszonyban futtatja, 
tehát minden esetben biztosítást is nyúj-
tunk, itt Romániában is.

– A komplex megtakarítási prog-
ramokon kívül mivel foglalkoznak? 

– Természetesen tevékenységünk 
kiterjed a fizikai arany ügyfeleink szá-
mára való megvásárlására is: Európán 
belül bárhová kiszállítjuk a nemesfémet, 
vagy betároljuk számukra bécsi trezo-
runkba. Mi nem foglalkozunk sem ék-
szerrel, sem aranyórával, sem numizma-
tikai, tehát gyűjtői értéket megtestesítő 

termékekkel. Fordítva azonban számos 
ékszerbolt kiteszi az aranytömböt az üz-
letek falára, hiszen ez jó nyereséggel ke-
csegtet – az ékszerértékesítések ugyanis 
csökkentek, míg a befektetési arany vá-
sárlása növekedésnek indult a válságnak 
köszönhetően.

 
AZ ARTEUS ÜZLETI MODELLJE

A piacon nagyon sokféle ügyfél-
igény létezik. Valakinek a „cash and 
carry”, azaz az egyszeri, diszkontáron 
történő vásárlás a lényeges. Az Arteus 
Capital üzleti modellje ellenben a 
biztonságos és hosszú távú vagyon-
menedzsmentet célozta meg. Ennek 
érdekében olyan vállalati struktúrát és 
a nemesfém-befektetésekben jártas érté-
kesítői csapatot épített fel, amelyen ke-
resztül hosszú távon is magas színvonalú 
szolgáltatásokat tud biztosítani. Jelenleg 
Romániában egyetlen cég sem rendelke-
zik olyan garanciarendszerrel (osztrák 
kamarai tagság, havi nyilvános pénzügyi 
és nemesfémauditok, osztrák pénzmo-
sási törvénynek való folyamatos megfe-
lelés, szakmai felelősségbiztosítás), mint 
amilyennel az Arteus védi ügyfeleit.

Partnereink komoly képzéseket kap-
nak tőlünk, hogy a termékhez méltóan 
tudjanak az ügyfeleknek tanácsot adni.

Prémium termékhez, szolgáltatás-
hoz premium partnerek szükségesek.

Jelenleg 320 partnerünk van az or-
szágban, de folyamatosan bővítjük az 
értékesítési hálózatunkat.

Közép-európai logisztikai közpon-
tunk Budapesten található, innen jut-
tatjuk el az ügyfeleknek a megvásárolt 
termékeket.

Romániában Brassóban van a cég 
regionális központja – B-dul Eroilor 1A, 
Cristiana Business Center, 2012. márci-
us 1-től pedig Bukarestben, a Herăstrău 
Office Building irodaházban 276 négy-
zetméteren várjuk ügyfeleinket.

Székelyudvarhelyen és Csíkszeredá-
ban is vannak profi tanácsadóink, akik 
segítik az ügyfeleket a programok kö-
zött eligazodni.

PályázAtok fiAtAl vállAlkozóknAk

Berobbanni a munkaerőpiacra
Két pályázati lehetőséget jelen-
tetett meg tegnap a kis- és kö-
zépvállalkozások pályázatait és 
programjait levezető marosvá-
sárhelyi ügynökség – jelentette 
lapunknak fancsali kálmán, az 
ügynökség szaktanácsadója. 
A Start nevet viselő program a 
fiatalok vállalkozási ismeretei-
nek fejlesztését, illetve a finan-
szírozáshoz való hozzájutást 
célozza meg, a másik pedig a 
kézművességet és népművé-
szetet támogatja.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Start programban a 18–40 
év közötti, román állam-
polgárságú, közép- vagy 

felsőfokú végzettséggel rendel-
kező magánszemélyek vehetnek 
részt. A felkészítő tanfolyamok 
szervezésére és finanszírozására, 
valamint az üzleti tervek finan-
szírozására nyújtandó, vissza nem 
térítendő támogatás értéke száz-
ezer lej, ami a költségek hetven 
százalékát jelenti. A fiatal vállal-
kozónak lehetősége nyílik  számí-
tógépek vásárlására (hordozható 
egységek, nyomtató, operációs 
rendszer licensz), gépek, felsze-
relések, technológiai berendezé-
sek vásárlására. A tízmillió lejes 
összköltségvetésű program célja a 
munkaerőpiacra való betörés elő-
segítése a fiatalok körében.

A kézművességet és népmű-
vészetet támogató program éves 
költségvetése egymillió lej. Pályáz-
hatnak az 2005/1-es törvény alap-
ján megszervezett szövetkezetek, 
valamint a 1990/31-es törvény 
alapján megszervezett kereskedel-
mi társaságok, szakmai szövetségek 
vagy kezművességet támogató ala-
pítványok, egyéni vállalkozók vagy 
családi vállalkozók, akik a kézműves-
ség területén tevékenykednek. A tá-
mogatás formája: Romániában vagy 
külföldön megszervezett vásárokon 
és kiállításokon való részvétel saját 
standdal vagy más céggel társulva; 
nemzetközi forgalmi nyelveken való 
nyomtatott bemutatkozó anyagok 
előállítatása; a cég tevékenységét és 
termékeit bemutató weboldal ké-
szítése román és legalább egy nem-

zetközi forgalmú nyelven; PC és/
vagy hordozható számítógép meg-
vásárlása; különböző szerszámok, 
berendezések, felszerelések, gépek 
megvásárlása melyek a tevékenység 
folytatásához szükségeltetnek. Nem 
lehet pályázni azon technológiai vo-
nalak megvásárlására, melyek nem 
biztosítják a termékek vagy szolgál-
tatás kézműves jellegét. A vissza nem 
térítendő támogatás értéke húszezer 
lej, ami a költségek kilencven száza-
lékát jelenti.

Bővebb információ kérhető a 
kis- és középvállalkozások pályá-
zatait és programjait levezető ügy-
nökség marosvásárhelyi területi 
irodájában, a www.aippimm.ro 
honlapon vagy Fancsali Kálmán 
szaktanácsadónál a 0758–029 414-
es telefonszámon.

Fancsali Kálmán: a program célja a munkaerőpiacra való betörés elősegítése fotó: archív



– Heraldika, szfragisztika, vexillológia – a történelem 
segédtudományaiként tartják számon e tudományágakat. 
A huszadik század második felében azonban nem tartot-
ták tudománynak, így utánpótlásképzés sem volt ezeken a 
területeken. Hogyan sikerült feléleszteni a tudományágak 
művelését?

– Az 1945 után a Romániában berendezkedő kommu-
nista hatalom és az általa képviselt oktatáspolitika a törté-
nelem segédtudományaként számon tartott címertant, pe-
cséttant és a zászlókkal foglalkozó vexillológiát a „burzsuj 
tudományok” közé sorolta, ezért a kommunista pártdikta-
túra nem sok hangsúlyt fektetett rendszeres oktatásukra. Ez 
nemcsak Romániában volt így, hanem a szocialista tömb-
höz tartozó Magyarországon is, ahol 1986-ig nem jelent 
meg történeti segédtudományokat összefoglaló kézikönyv 
magyar nyelven. Ennek ellenére mindkét országban voltak 
olyan szakemberek, akik a kérdésben elősorolt segédtudo-
mányokkal – elsősorban pecséttannal – magasabb szinten 
is foglalkoztak, mint például Jakó Zigmond történész, aki 
az erdélyi magyar történettudomány egyik meghatározó 
alakja volta a 20. század második felében. Magyarországról 
mindenképp meg kell említenünk Bertényi Iván történész 
nevét, aki a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság új-
jáalapításának egyik kezdeményezője, valamint Pandula At-
tila történészt, akinek a falerisztika mellett, a vexillológia és 
a heraldika is a legfontosabb kutatási területei közé tartozik. 
Budapesti egyetemi éveim alatt ő volt a tanárom…

Az 1989. decemberi változás után újból lehetőség 
nyílt a címertani, pecséttani, zászlótani kutatások fel-
lendülésére, ennek ellenére Erdélyben, a Székelyföl-
dön Pál-Antal Sándor levéltáros, történészen kívül 
nem sokan foglalkoztak ilyen jellegű kutatásokkal. 
Egy pár kisebb tanulmány, cikk megjelent ugyan más 
szerzők – pl. Szőcs János, Zepeczaner Jenő – tollából 
is, de összehangolt kutatási program keretén belül fo-
lyó rendszeres feltáró munkára nem került sor egészén 
2009-ig.

– Hogyan jött létre a Székelyföldi Címer-, Pecsét- és 
Zászlótörténeti Munkacsoport?

– Az utóbbi húsz évben az önigazgatásra törekvő szé-
kelység körében egyre nagyobb teret hódított a régi szé-
kely jelképek használata. E szimbólumokkal kapcsolatos 
kérdéseket a közelmúltig, szinte csak amatőr kutatók tár-
gyalták, s a napi politika síkján futó vitákban az érdekel-
tek nem kérték ki a szakma véleményét. 2009 tavaszán, 
Hargita megye címere körül folyó viták kapcsán merült 
fel először, hogy jó lenne tisztázni tudományos kutatások 
révén a székely szimbólumokkal kapcsolatosan felmerült 
kérdéseket. Ekkor kért fel Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, hogy hozzunk létre, szakemberek be-
vonásával, egy olyan munkacsoportot, amely a székely 
jelképeket kellő szakmai megalapozottsággal vizsgálja.

folytatás a 8. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Könnyű Katát táncba vinni – 8. oldal] n [Szimbólumok világa – 10. oldal] 

Nemrégiben jelent meg a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont  
és a Hargita Népe Kiadó gondozásában a Székely szimbólumok nyomában című 

tanulmánykötet. A könyv – alcíme tanúsága szerint – címertani, pecséttani és zász
lótörténeti tanulmányokat tartalmaz. Mihály János, a kötet szerkesztője a könyv 

létrejöttének előzményeiről, valamint a Székelyföldi Címer, Pecsét és Zászlótörténeti 
Munkacsoport tevékenységéről számol be Sarány István kérdéseire válaszolva.

Címer, pecsét, zászló

ÉpítÉszeti emlÉkeink

A sükői 
ferde torony

evesen tudják, hogy az ismert pisai ferde toronnyal 
sorstárs épületkuriózummal az udvarhelyszéki 
Sükő – Székelyudvarhelytől 8 km-re nyugatra, a 
Sükő-patak völgyfőjében fekvő, Felsőboldogfalva 

községhez tartozó település – is büszkélkedhetne. Ellenben 
míg nyugat-európai rokona világhírnévnek örvend, addig szé-
kelyföldi társa az enyészet és a feledés homályából várja a szebb 
jövőt. Pedig ferdének a mi tornyunk is elég ferde. Olyannyira 
jól sikerült másolni az itáliai mestert, hogy félő volt, már-már 
túlszárnyalják, ezért 1978-ban a felső emeletét lebontották. Így 
most már csonka is és ferde is. Híres nem lett mégsem.

A sükői református atyafiak, már ami a templomépítés tu-
dományát illeti, nem tekintenek vissza túl szerencsés múltra. 
Az elsétált háromszáz esztendő öt templomot és két tornyot 
jegyez a sükői építtetőknek.

A kis református gyülekezet harca az elemekkel 1667-től 
kezdődik, amikor azzal a szándékkal, hogy ők mindenáron 
anyaegyház lesznek, templomot építettek. Mivel kevesen is 
voltak, és szegények is, fából építettek istenházát a malomfalvi 
Székely Ferenc által adományozott telken, a falu délkeleti ré-
szében – amint erről egy, az Udvarhelyi Református Egyházi 
Levéltárban talált dokumentum is tanúskodik. Ez a templom 
kicsi volt és szerény, Istennek szolgáló. Ha hihetünk az egyhá-
zi krónikának, akkor a kis épület rövid életű volt. Az ingová-
nyos területen, a megfelelő alapozási munkálatok hiányában 
két évtizeddel a felszentelését követően földcsuszamlás áldo-
zata lett. Romjaiból újjáépítik, de két évre rá villám csap bele – 
tudjuk meg Antal Géza A sükői református templom története 
című, az egyházközségi levéltárban őrzött kéziratából. A szé-
kely makacsság és kitartás arra ösztönzi a gyülekezetet, hogy 
dacolva a körülményekkel, újra építkezzenek. Ezt a templo-
mot ábrázolja az első katonai felmérés.

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád
Nyárádi Zsolt

Falukép Sükőről az 1960as évekből 

K



folytatás a 7. oldalról
1771-ben aztán kipattan az ötlet, hogy építenének 

kőből maradandóbb és ékesebb templomot. Az ötletet tettek 
követték, de mivel ekkortájt a reformátusok nem voltak a sors 
kegyeltjei Erdélyben, az engedélyre négy esztendőt vártak, 
amelyet a Guberniumtól nyertek meg végül. Keövetsi István 
lelkész vezényletével lázas igyekezettel látnak a munkálatok-
hoz, azonban a szegény eklézsiát meghaladták az építkezés 
költségei. Sok időre félbeszakadnak a munkálatok, mivel a 
mestereknek sok pénzzel tartoztak. Végül országos gyűjtések-
ből sikerül véghezvinni a művet. De mintha a sors kegyetlen 
játékot játszana velük. Két évvel a munka végeztével ,,a kő fa-
lak sok helyen el váltak egymastúl a bolt hajtás le-szakadozott 
annyira hogy már félve gyakoroljuk vala a templomba az isteni 
tiszteletet” – jelenti a megyebíró az egyházi elöljáróknak. En-
nek okát a „helynek tsekélységében” látják, vagy „az épitésben 
eshetett fogyatkozásnak” tulajdonítják. Az ezt követő években 
számos elkeseredett kísérlet születik az új templom megmen-
tésére, országos gyűjtéseket szerveznek 1786-ban, 1799-ben, 
és az 1800-as évek elején. 1807-re azonban végképp belátják, 
hogy ezt a harcot bizony elveszítették. A templomot teljesen 
lebontották, új helyszínre, a falu felső részébe költöztették. 
A sükőiek igyekeznek a rossz emlékű régi templomhelytől 
megszabadulni, így történt, hogy elcserélték azt száz forintnyi 
pótlással a helybéli Farcádi Józsa Dániellel és Vajda Jánossal, 
majd nagy reményekkel és tervekkel látnak hozzá a felszegi 
telken kezdődő munkálatoknak. 

1826-ban kezdték meg az építőanyagok beszerzését. Me-
desérről hozatták a cserepet, Homoródkeményfalváról a me-
szet, a többi építőanyagot az egyházközség önkéntes munká-
val hordta össze. Kőművesmesternek az udvarhelyi Ferdider 
Ferencet fogadják fel. (Ferdider korábban az udvarhelyi Szent 
Miklós-plébániatemplomban az oltárok falazási munkáját 
végzi, 1791–1798 között Jásfalván templomot épít, majd a 
nagygalambfalvi református templom boltozatát bontja le és 
alakítja át, meszeli újra 1816-ban 200 rhénes forintért.) A mun-
kálatok 1832–1837 között nagyobb intenzitással zajlottak. 
Az országos kéregetések adták az anyagi lendületet, a négyéves 
kéregetések alatt összesen 610 német forint és 46 krajcár gyűlt 
össze. Csak az összehasonlítás kedvéért: a mester pénzbeli bére-
zése 1020 magyar forint volt, amelyért a templomot és tornyát 
kellett felépítenie.

1838 elejére kiapadnak az egyházközség pénzforrásai, így 
az építkezések teljesen leállnak. Ekkor az egyházközség hí-
veihez fordul, megkérdezve, hogy folytassák-e az építkezést, 
avagy „jobb időkre” halasszák. 17 család 14 ellenében a munká-
latok bevégzését sürgeti. 1838-ban új kőművest szerződtettek 
Csekefalvi Bú Zsigmond személyében, de a lelkesedés ismét el-
akadt az eklézsia üres, adóssággal terhelt kasszájának tulajdonít-
hatóan. Az építkezések elkezdése után 15 évvel a munkálatok 
végleg elakadni látszanak, az utolsó ötéves aszályos esztendő tel-

jesen kimerítette a csupán 32 gazdaságot számláló egyházköz-
ség és lakosainak tartalékait. A parciális zsinat ekkor vizsgáló-
bizottság felállítását rendelte el, amely a helyszínre kiszállva arra 
a következtetésre jutott, hogy az egyházközség saját erejéből az 
építkezést befejezni nem tudja.

1840-ben újból elkezdik az országos kéregetéseket, a kis 
plusztőkéből a következő évre sikerült befejezni a tornyot. A 
templom berendezése 1848-ban kerül a helyére. Ezzel elér-
kezett az idő a templom felszentelésére, amely még abban az 
esztendőben megvalósult, lezárva az egyházközség életében a 
mintegy 26 éves építkezéssel és nyomorúsággal teli időszakot. A 
munkálatok hozzávetőlegesen 3229 magyar forint 42 dénárba 
kerültek, ami csupán a pénzben kifizetett összegeket jelenti, de 
ez nem a teljes költség. Azt felbecsülni sem lehet, hogy mennyi 
gabonát, pálinkát stb. kellett az építkezés folyamán előterem-
teni, hiszen az összegek mellett szinte mindenik szerződésben 
találunk erre vonatkozó adatot.

Az egyházközség gondjai az építkezések végeztével nem 
szűntek meg. Amellett, hogy el volt adósodva, hamarosan még 
újabb megpróbáltatások elé nézett. Úgy tűnik, hogy a helyszín 
megválasztása ebben az esetben sem volt túlzottan szerencsés, 
mivel pár évtizeddel a munkálatok végeztével ez a templom is – 
akárcsak elődje –  repedezni kezdett. A harc az elemekkel ismét 
vesztésre állt. Menteni a menthetőt alapon 1876 márciusában 
a vizitáció elrendeli, hogy a templom mellett ,,gátat” (töltést) 
kell emelni.

1881-ig nem történik jelentősebb előrelépés a nélkülöz-
hetetlen javítások terén. Ekkor felkérik Vánky Kálmán udvar-
helyi mérnököt, aki tételes költségvetés-tervezetet nyújt be az 

egyháznak, aminek végösszege 2012 forint 47 krajcár volt, egy 
kisebb templomnak az ára. A Vánky által javasolt munkálato-
kat csak részleteiben tudták kivitelezni 1883-ban, nagyjából az 
ő költségvetésének harmadából, összesen 700 forintból. Ehhez 
is 200 forint kölcsönt kellett felvenniük, százat az egyház pénz-
tára, százat a faluközösség állt, az egyházközség tőkéjéből 190 
forintot fordítottak erre a célra. Ebből a pénzből csupán a na-
gyobb repedéseket tudták eltüntetni, a mélyreható, a probléma 
gyökerét okozó nedvesség megszüntetését, a falak felázását nem 
oldották meg, annak ellenére, hogy már az azt megelőző évek-
ben is jelentős összegeket fordítottak a repedések javítására, pl. 
1882-ben 380 magyar forint 61 krajcárt. Az alapfalak időbeni 
meg nem erősítése helyrehozhatatlan károkat okozott.

Az épület az állandó javítgatások ellenére egy bő évszázad-
dal megépítését követően hasznavehetetlenné vált. 1969-ben 
még egy utolsó nagy szerkezeti megerősítéssel kísérleteztek, de 
a sorozatos talajcsúszások miatt a vállalkozást nem koronázta 
siker. Így 1978-ban a templomtestet teljesen le kellett bontani. 
Az egyre ferdülő torony még megúszta. Hogy az összeomlástól 
megmentsék, megkurtították és új tetőzettel látták el, amelyet 
még a mai napig használnak, benne két haranggal. 

A sükőiek ötödik templomát 1983-ban szentelték fel, 
ismét más helyszínre építve, szerényebb méretekben és ki-
vitelezésben. Azokban az időkben szinte hihetetlen és értel-
metlen vállalkozásnak tűnt istenházát építeni. De a kis egy-
házközség lelkészével, Antal Gézával az élen véghezvitte az 
elképzelhetetlent. A kis gyülekezet meghazudtolva önma-
gát, a semmiből, szinte az éjszaka sötétjéből mintegy varázs-
ütésre húzta elő az új épületet. A régi berendezéssel töltötték 
meg új templomukat. A kis épülethez hozzászabott beren-
dezés kissé furának tűnhet annak, aki nem ismeri ennek a 
gyülekezetnek a történetét. Így a megkurtított szószékkoro-
na jelezze mindnyájunknak az egyházközség kitartását és a 
jövőbe vetett hitét.

A ferde torony lassan Sükő jelképévé vált. Hogy ma is 
áll, azt a funkciójának köszönheti, ugyanis az istentisztele-
tek jelzésére itt harangoznak, innen indul a hívó szó az alig 
több mint 100 lelket számláló falucska lakóinak minden 
vasárnap. Az eredetileg háromemeletes, vízszintes párká-
nyokkal tagolt tornyot cserépfedésű, alul íves élű gúlasi-
sak koronázta. A tömör égetett téglából épült toronyba 
az utca felől nyílik szegmensíves kialakítású bejárat, amely 
fölött egyenes záródású ablak, az északi és déli oldalon pe-
dig 1-1 téglalap alakú résablak nyílik. A következő szinten 
északi, illetve déli irányba 1-1 ovális ablakon jut be a fény. 
A torony legfelső szintjét eredetileg nagy méretű, félkör-
íves záródású ablakok törték át mind a négy égtáj felé. A 
torony ebben a formájában azonban ma nem látható, mi-
vel az összedőléstől való félelmükben a sükőiek a hangabla-
kok közepéig visszabontották a múlt század 70-es éveinek 
végén, és ekkor „nyerte el” kissé aránytalan alakját, melyet 
leginkább az új sátortetős fedés, valamint a megkurtított 
ablakok furcsa kinézete határoz meg. Így ma az eredeti 
szép, karcsú, óraíves párkánnyal lezárt torony helyett egy 
súlyos, tömbszerű, egykori formájából kivetkőztetett épü-
letet látunk. A helyenként foltszerűen lehullott vakolat 
megkönnyíti ugyan a torony szerkezeti elemeinek, építészeti 
megoldásainak vizsgálatát, de egyúttal felhívja figyelmünket, 
hogy hiányosságai ellenére élni akar…
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A sükői 
ferde torony

szakirodalom egyszerűen csak köz-
helynek nevezi az általánosan is-
mert, sokat használt, elcsépelt, leg-
inkább a mindennapi társalgásban 

gyakran előforduló kifejezéseket, üres szólamo-
kat. Tényként kell elkönyvelnünk, hogy nyelv-
használatunk tartozékai, a mindennapi sietős 
életünk teremtette és teremti őket. Elemzők 
szerint hiányzik belőlük az eredetiség és az egyéni szem-
lélet. Karinthy Ferenc nyelvi kacatoknak nevezte ezeket 
a kifejezéseket. A jeles író és nyelvművelő nem volt meg-
elégedve azzal, hogy a latin locus communis magyar for-
dítása a ’közhely’ lett, mert a közhely szó láttán/hallatán 
ő – amint írta – gyermekkorában mindig nyilvános he-
lyiségre gondolt, ahova bárki bemehet. Ma is sokan így 
gondolják, így tudják. Igaz ugyan, hogy ezt a jelentést is 
számon tartja legújabb kiadású értelmező szótárunk, de 
régiesnek, ritkán előfordulónak tünteti fel. Ma a közhely 
szó fő jelentése ’nyelvi közhely’, és a már említett elkopta-
tottsággal kapcsolatos (a szótár szerint: Közismert, újat 
nem mondó kifejezés, megállapítás).

Az irodalmi stílusban is elő-előfordulnak közhe-
lyek. Természetesen ott a jellemzés, esetleg a humor 
céljából engedhetők meg az olyan elkopott, hatásta-
lan kifejezések használata, mint például: A távozás 
hímes mezejére lép. Úgy szép az élet, ha zajlik. Vörös 

vonalként húzódik végig. Arany betűkkel írta be nevét 
a történelembe. Stb. A köznyelvben használt szólások 
és szóláshasonlatok nem tartoznak ebbe a kategóriába, 
ugyanis népi eredetüknél és természetességüknél fogva 
megőrizték kifejezőerejüket. Ilyenek például: Össze-
rúgják a patkót (nem a port!). Hegyezi a fülét. Tudja, 
mitől döglik a légy. Stb.

A közhelyek a mindennapi társalgási nyelvben a leg-
gyakoribbak a kérdés kutatói szerint. Például: Nekem 
nyolc, a kilenc is páros. A berendezés marad. Arany lábú 
fiúk (futballcsapat). Csak elhalálozási sorrendben (ajtó-
ban előreengedéskor). Kártyázáskor a ki oszt? kérdésre 
a válasz: mindig, aki kérd(ez)i. Más példák: Azért gyűl-
tünk össze, hogy ne legyünk szanaszét. Legalább sátoros 
ünnepeken összegyűl a család. Összetéveszti a szezont 
a fazonnal, vagy: a törvényszéket az árnyékszékkel. El-
kopottá vált a valahol határozószó is ezekben a formu-
lákban: Valahol igaza van. Minden nőt unnak valahol. 

Az írás valahol nagy igazságot mond ki. A téma 
szó is a gyakorisági lista elején van: A téma az ut-
cán hever, csak le kell nyúlni érte. A témára még 
visszatérünk. A pénztéma gyakran visszaköszön. 
Stb. Ki tudná megmondani, hogy például az Ez 
van, ezt kell szeretni! mondat hányszor hangzik 
el naponta a magyar nyelvterületen? Vagy akár a 
másik, újabb változata: Ez van, de nem kell szeret-

ni. A nyelvi sablonok túlságosan igénybe veszik az imént 
említett mutató névmást. Néhány példa: Ez nem változ-
tat a gyermek (vagy leányzó) fekvésén. Ettől még senki-
nek sem lett gyermeke. Ez is megvan, még sincs este. Ez 
már döfi! Ez az, amiben csont nincs…

A könnyű szót is kedvelik a gépies ismétlések: Köny-
nyű neked. Könnyű egy férfit megszerezni, megtartani 
nehéz. Könnyű Katát/Katót táncba vinni (mert ő is 
akarja). Kérdezz valami könnyebbet. Egy csinos nőnek 
minden sokkal könnyebb. Az orvosokról, orvosságról 
is számos közhely elhangzik naponta: Aki sokáig akar 
élni, az ne menjen orvoshoz. Az orvosok sem varázslók. 
Doktor úr, a maga szíve sose fáj? A műtét mindig sike-
rül, csak néha meghal a beteg. Ilyen nőt rendelt nekem 
az orvos. Halál ellen nincs orvosság. Az orvosok már le-
mondtak róla…

A fentiekben mondottak csupán az igényesebb nyelv-
használatra szeretnék serkenteni olvasóinkat.

Könnyű Katát táncba vinni
A                           helyesen n Komoróczy György

A ferde torony manapság
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prilis 14-én, csütörtökön haj-
nali négykor suhanunk a taxi-
val a repülőtér felé. Már elfe-
lejtettem az előző napi csaló-

dásomat, amit az esős, szürke, zajos magyar 
főváros és egyik lakója okozott, a hajnal 
vonzóbbnak, okosabbnak bizonyult, mint a 
nappal. Megvilágított, halványzöld levelek, 
friss hajtások, aranyeső- és japánbirsbokrok, 
tulipán- és árvácskaágyások járnak a ked-
vemben, forgalom alig, ember egyáltalán: 
újra beleszerettem Budapestbe!

Annyi évtizeden át vágytam arra, hogy 
egyszer a Ferihegyre érkezzek, vagy onnan 
szálljak a magasba, hogy idegenkedve pil-
lantottam az új elnevezés, a Liszt Ferenc 
Repülőtér felirat fénybetűire.

A taxis kérdezetlenül dohogta: – Ezek 
nem normálisak, mindent átkeresztelnek, 
megváltoztatnak. Nem tetszik az Alkot-
mány, átírják, büdös nekik a Köztársaság, 
majd megszüntetik, de ha nincs királyunk, 
mi lesz helyette?

– Ami eddig is volt – csillapítom – Ma-
gyarország! Egyébként a repülőtér új nevét 
a tavalyi Liszt Ferenc Emlékév megnyitó-
koncertjén jelentették be, és 2011 márciu-
sában szavazta meg a parlament. A közvéle-
mény nem pontozta ezt az „újítást”. A XIX. 
századi zseniális komponista és a zongora 
virtuóza sok helyen élt, postakocsival sokat 
utazott Szentpétervárra, Konstantinápoly-
ba és Budapestre is, de ha lelke újra erre 
szállna, nem biztos, hogy örvendene an-
nak, hogy a róla elnevezett Zeneakadémia, 
Kamarazenekar, Nemzetközi Zongoraver-

seny és egy szép pesti tér mellett repülőtér 
is viseli nevét. Amúgy a pesti humor Liszt 
Ferinek becézi, az idegenek pedig Franz 
Lisztként ismerik. Magyarul ugyanis nem 
tudott, bár nem tagadta származását és sze-
rette szülőhazáját. A messzi távolból!

Én mindenesetre csak az előnyeit élve-
zem a megújult repülőtérnek, akárhogy is 

hívják. Ugyanis a pár hete felavatott, Sky 
Courtnak (Égi Udvarnak) nevezett, a 2A 
és 2B terminálokat összekötő vadonatúj és 
rendkívül elegáns, 20 milliárd forintba ke-
rülő várórészbe vezet minden út a csomag-
feladás és útlevél-ellenőrzés után.

A csarnok álomszép: a legvilágosabb, 
szinte fehéres-szürke burkolati elemek rend-

kívül visszafogottak, elegánsak, a tetőszerke-
zetét 60–70 méteres, finom ívű, fehér fém-
borítású tartógerendák alkotják, bordázatuk 
között kockázott üvegsávok, amelyek most 
még feketék, hisz hajnal van, de nappal, szí-
nét váltva ezeken árad be a természetes fény. 
Ebben a könnyednek tűnő, szellős, világos 
térben, ahonnan rálátás nyílik az induló és 
érkező gépekre is, kiválóan érvényesülnek a 
Duty-Free Shop kereskedelmi egységeinek 
elegáns, diszkrét színei.

A repülőtéri vásárlás nagymesterei úgy 
ékelték be ezeket az üzleteket a csomagle-
adás és várótermek közé, hogy a várakozás 
unalmát a legtöbb utas a hitelkártyája rová-
sára üsse el. Egy olyan felújított repülőtéren, 
mint a budapesti, a Heinemann német cég 
által működtetett üzletrészben a statisztika 
szerint minden negyedik utas „elgyengül” 
és az emeleti részen elhelyezkedő éttermek-
ben is sósan esznek, mert a Burger King, 
Kentucky Fried Chicken megzabolázza 
még a francia Hippopotamus meg a magyar 
Leroy, Gundel árait is. Nem fösvénységből 
nem kívánok meg egyetlen ételt, italt sem 
utazás közben, de minden utazás egyúttal 
továbbképzés is nekem: sok időt szánok a 
világmárkák tanulmányozására, két legyet 
ütök egy csapásra: tanulok és ingyen gyö-
nyörködöm a luxuskivitelű árukban.

Az illatszerek részlegén kipróbálok né-
hány méregdrága parfümöt. Már előkelőb-
ben illatozva ülök egy számítógép elé, hogy 
megtudjam a nevét a Sky Court tervezőjé-
nek. Tima Zoltánnak hívják, fiatal, Ybl-dí-
jas építész. Művész a javából!
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7. A szentgyörgyi lovag

én vagyok talán
Xantus Keresztes
az a kisnemes
ki kedvenc lován
bejárt héthatárt
s meg-megkergetett
törököt tatárt

jó segédem volt
igaz pajtásom
Gergő lovászom
ő is látható
az agyag-fotón
csempe mezején –
itt az elején
épp akkor mikor
a Fiság mentén
sárkánykígyóval
hitvány ringyóval
megverekedtem

Kristó Tibor

Cserép-versek
(feliratok az általam restaurált muzeális tárgyakra)

8. A szentimrei nagy edény

amint fogom s kitapasztom
azt is menten tapasztalom
készítője nagy mester volt
nagy tenyerű vaskorszaki
jó gerencsér

ez az edény nem korongolt
benn tárolá vizét az Olt
akkoron még tiszta vizét
szájamban érzem hűs ízét
tárolhatta a gabonát
törzsfőnök is a vagyonát
szentimrei Zöld Fák alatt
mikor erre nem járt vonat

hiányait míg pótolgatom
mesterének kezét fogom
ujjai bütykeit érzem –
itt látható újból épen

Kiállítás a Székelyföldnél. Me-
zey Ildikó és Váncsa Mónika képzőművé-
szek közös tárlatát nyitották meg tegnap 
a Székelyföld folyóirat szerkesztőségében. 
Mezey Ildikó sorozatokkal lepi meg a lá-
togatókat, a Napló rajzok műfajilag seho-
va be nem sorolható képei és az Aliz című 
sorozat gondolkodásra késztet éppúgy, 
mint Váncsa Mónika gyerekrajzokból ins-
pirálódott festményei. fotó: balázs árpád

„Emberi mértékű” Krisztusok. Ferencz Imre költő, író, újságíró ágszobraiból 
nyílt kiállítás csütörtökön a csíkszeredai AveArt kisgalériában. A megfeszített Megváltót 
ábrázoló ágszobrok abból a gyümölcsfasorból származnak, amelyet alkotójuk az ezred-
fordulón ültetett a kotormányi kápolna melletti parcellán, Sarlós Boldogasszony nap-
ján. A félszáz fából tucatnyi kipusztult – már élettelenül kitárulkozó ágaikban látta meg 
Ferencz Imre az emberalakot, a feszületet, és azokból faragta ki a keresztre feszített Jézus 
Krisztust. Mindegyik ágból más-más szobor lett, bicskával és vésővel átértelmezett lé-
tükben az egyik a szenvedőt, a másik a büszke királyt mutatja, de felsejlik Barabás, a jobb 
lator, sőt maga a jézusfaragó alakja is – Ferencz Imre „ágkrisztusai” egyszerre jelenítik 
meg az Isten fiát és az ember fiát is. „Nem kozmikus, méreteiben monumentális, s ezért 
félelmetes Krisztust akartam megteremteni, hanem emberi mértékű, lelkiségében monu-
mentális Megváltót. Jézust megfaragni felemelő – szeretetet, alázatot feltételező munka” 
– mondta a kiállítás megnyitóján az  alkotó.  fotó: balázs árpád



folytatás a 7. oldalról
– Kiket hívtak meg a kezdeményezők ebbe a csoportba?

– A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacso-
portba elsősorban olyan szakembereket hívtunk meg, akikről 
tudtuk, hogy a téma elkötelezett kutatói, több éve vagy akár 
több évtizede. Közéjük tartozik a már említett Pál-Antal Sándor 
nyugalmazott levéltáros, történész, a történettudományok dok-
tora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, Zepeczaner 
Jenő történész, nyugalmazott múzeumigazgató, Szekeres Attila 
István heraldikus, a címertudomány doktorandusza. Jóma-
gam közel egy évtizede kutatom a székelyek által a különböző 
korokban használt jelképeket, zászlókat, hadijelvényeket. Itt 
szeretném elmondani, hogy a munkacsoport mindazon szak-
emberek előtt továbbra is nyitva áll, akárcsak eddig, akik úgy 
gondolják, hogy munkáságukkal, kutatásaikkal a székely szim-
bólumokról való ismereteinket tovább mélyíthetik.

– A kutatások eredményeit konferenciákon, kiállításokon tet-
ték hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Milyen fontosabb 
rendezvényeket emelne ki?

– Alig, hogy a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont székhelyén 2009. szeptember 24-én megtörtént 
a munkacsoport alakuló ülése, máris november 7-én annak 
tagjai részt vettek Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti 
Múzeum, valamint Hargita és Kovászna megye tanácsa által 
szervezett Székely jelképek című konferencián, amelyen témá-
ba vágó előadásokkal léptek a közönség elé. Néhány hónapos 
munka után, 2010 tavaszára létrehoztuk a Címer és pecsét a 
Székelyföldön című vándorkiállítást, amely átfogó képet nyújt 
a székelység képviseleti, helyhatósági és egyházi szervezetei 
által használt szimbólumokról a 15. századtól napjainkig. 
Az ötven pannón, többek között a székely nemzet, a székely 
székek, városok és falvak helyhatósági régi és újabb címeres 
pecsétjei láthatók. De nem hiányoznak az egyházi pecsétek 
sem. A reprodukciók részben a címer és pecsét használatát 
engedélyező kiváltságleveleken megadott színes rajzokról és 
pecsétnyomókról, részben viasz-, felzetes vagy tuslenyoma-
tokról készültek. Több pannó a 20. században használt címe-

reket, valamint a Székelyföldön ma használt hivatalos címere-
ket és elfogadásra előterjesztett címerrajzokat, Szekeres Attila 
István terveit tartalmazza. A tárlat anyagát először Csíksze-
redában mutattuk be 2010. március 18-án, majd Erdély szá-
mos településén – Sepsiszentgyörgyön, Székelykeresztúron, 
Gyergyócsomafalván, Nagyszebenben, Marosvásárhelyen 
– sőt 2011-ben, a Hargita Megye Tanácsa Műemlékvédel-
mi Közszolgálata munkatársainak közreműködésével Nyír-
egyházára, Szolnokra és Budapestre is eljutott a kiállítás. Az 
utóbbi helyen, 2011. szeptember közepétől november köze-
péig volt látható, a Budapest Fővárosi Levéltár csarnokában, a 
Címer, pecsét és zászló a Székelyföldön című, páratlan és nagy-
szabású kiállítás keretén belül.

– Az önök munkássága láttán mások kaptak-e kedvet e tudo-
mányágak művelésére, van-e visszajelzésük ezen a téren?

– Előrebocsátom, hogy már a munkacsoport megalakulá-
sakor számos visszajelzést kaptunk, többen jelezték, hogy idő-
szerű volt egy ilyen jellegű kutatócsoport felállítása, hisz an-
nak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben a jóhiszemű ama-
tőr kutatók közül többen foglalkoztak a székely szimbólumok 
kérdésével, elsősorban a székely címer és zászló kérdésével, a 
szakma lényegében távol maradt ettől a napi sajtóban egyre 
gyakrabban felszínre törő, nem egészen indulatmentesen 
tárgyalt témától. Az igazsághoz hozzátartozik viszont, hogy 
a kutatások nem szüneteltek a szóban forgó évtizedekben 
sem. Sőt jeles tanulmányok láttak napvilágot már korábban 
is Pál-Antal Sándor tollából. Elég legyen itt megemlítenem 
a Székely önkormányzat-történet című, Marosvásárhelyen, 
2002-ben megjelent kötetét, amelyben a székelyföldi hely-
hatóságok címeres pecsétjeit részletekbe menően taglalja. 
Korábban, 1998-ban Szőcs János történész, a Csíki Székely 
Múzeum munkatársa tett közzé a csíkszéki falupecsétekről 
egy úttörőnek számító tanulmányt. De visszakanyarodva a 
kérdéséhez, örömmel jelentem, hogy székelyföldi pecsétta-
ni kutatásokat végez napjainkban, a munkacsoport tagjain 
kívül Bicsok Zoltán levéltáros, a Román Országos Levéltár 
Hargita Megyei Hivatalának munkatársa is, Kovács Árpád 
művészettörténész, a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpont munkatársa pedig éppen a napokban jelezte, hogy 
szívesen bekapcsolódna a közeljövőben a munkacsoport tevé-
kenységébe.

– Jelenleg min dolgoznak?

– Nos, azonkívül, hogy a tanulmánykötet terjesztésén és 
a III. Székelyföld Napok keretén belül sorra kerülő könyvbe-
mutatók megszervezésén, valamint egy konferencia szervezé-
sén fáradozunk naponta, hozzáfogtunk összeállítani az idénre 
tervezett újabb kötet tartalmát is. Személy szerint lebontva 
a témákat, a következőket közölhetem előzetesen: Pál-Antal 
Sándor a székely széki pecsétek közül, a Mária Terézia uralko-
dása alatt kibocsátott Maros- és Csíkszék pecsétadományozó 
leveleit vizsgálja és ismerteti majd az újabb kötetben. Ugyan-
akkor Marosvásárhely városa pecsétjéről is szándékában áll 
tanulmányt írni. Zepeczaner Jenő Udvarhelyszék 1757-ben 
nyert címeres pecsétjének történetét kutatja, és írja meg. Sze-
keres Attila István a háromszéki nemességet kutatja, elsősor-
ban abból a szempontból, hogy ezekben másodlagos címer-
képként mióta vannak jelen a székely szimbólumok. Bicsok 
Zoltán a Csík-, Gyergyó- és Kászonszék papsága által használt 
magánpecsétekről készít elő egy tanulmányt. Ami engem il-
let, jelenleg Székelyudvarhely város pecséthasználata történe-
tére vonatkozó kutatásaim eredményeinek rendezgetésével, 
összegzésével vagyok elfoglalva. Ugyanakkor szeretném meg-
írni egy udvarhelyszéki község pecséthasználatának történe-
tét. Ezzel a témával – Pál-Antal Sándoron és Szőcs Jánoson 
kívül – nemigen foglalkozott még senki, ezért gondoltam 
arra, hogy mindenképp érdemes lenne egy ilyen tanulmányt 
megírni. Ebben nemcsak a községi elöljáróság által használt 
pecséteket vizsgálnám, hisz ezek az előbb említett két szerző 
tollából már elég jól ismertek, hanem a közösségen belül hasz-
nált pecséteket is. Itt elsősorban az egyházközség, az iskola, 
a közbirtokosság, a szövetkezet és a különböző egyletek pe-
csétjeire gondolok. Megmaradva viszont fő témámnál, a Szé-
kelyföldön egykor használt zászlók történeténél, a következő 
szimbólumos kötetben többek közt a székely vármegyék által 
az 1896-os millenniumi ünnepségek alatt használt zászlókat 
szeretném ismertetni.
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Szimbólumok  
világa

Címer, pecsét, zászló

indig is a szimbólumok világában élt és él az 
emberiség. Jelképeket teremt magának, felru-
házza azokat jelentéssel, azokat meghatározó-
nak tekinti. (Meg)őrizve rendszerbe ágyazott-

ságukat, vagy éppen kiegészítve, módosítva azokat értel-
mezi, és mindig újraértelmezi őket. Így van ez a történelmi 
szimbólumainkkal is. Ennek csak nagy társadalmi, politikai 
törések vethetnek gátat, amikor az élő vagy írott emlékezet 
valamilyen okból felejtésre ítéli a dolgokat. Gondolok itt 
olyanokra, mint az egyszerű székely szőttes vagy ruházat 
színmotívumainak, avagy temetőink kopjafái motívum-
kincseinek magyarázata, pedig ezek velünk együtt éltek a 
polgárosodás ellenére is. A könyvünkben érintett, szárma-
zásunkkal, eredetünkkel, hovatartozásunkkal kapcsolatos 
szimbólumokról nem is beszélve. A generációkon átívelő 
felejtés, az elhallga(tta)tás következtében az újraértelmezés 
fölöttébb szükséges, de a félremagyarázás veszélyét is magá-
ban hordozza. Ezért szükséges a nagyon alapos, rendszeres 
és módszeres kutatásokra épülő feltáró munka.

Múltkutatás, jelenértékelés, bizonyosságtevés, adatrögzí-
tés, jelképelemzés, adattárképzés, hiányfelmérés, hiánypót-
lás, helyzetmegállapítás, tévhitoszlatás, magyarázatkeresés, 
űrbetöltés, szakmaiság, tudományosság. Ezekkel a szavakkal 
tudnánk hirtelen jellemezni azt az ismertetendő, elegáns ki-
vitelezésű könyvet, mely 2011-ben jelent meg Csíkszeredá-
ban, és a Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók 
címet viseli négy intézmény együttes kiadásában.* Tulaj-
donképpen a Hargitai Megyei Tanács támogatásával létre-
jött, „jelenformáló és jövőépítő igyekezet”-et célozó Székely 
Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjainak 
írásait tartalmazza a három témakörre tagolódó, tizenegy 
tanulmányban. 

Címerek témában Szekeres Attila István heraldikus és cí-
mergrafikus, a Román Akadémia Országos Címertani, Ge-

nealógiai és Pecséttani Bizottsága tagja két tanulmányát: A 
székely címert és A székelydályai református templom címereit 
olvashatjuk. 

A pecsétek témakörben Pál-Antal Sándor, levéltártudo-
mányunk elismert szakemberének, a Román Nemzeti Levél-
tár Maros Megyei Hivatala egykori főlevéltárosának 
több tanulmánya között válogathatunk: Pecsét-
tani kutatások Erdélyben, A székelyföldi törvény-
hatóságok pecséthasználata 1861–1918 között, 
A székelyföldi városok pecséthasználata 1849–
1918 között, A székelyföldi községek pecsét-
használata 1849–1918 között, Marosszéki 
egyházi intézmények pecsétjei a 18–19. szá-
zadban. Zepeczaner Jenőnek, egy sikeres és 
rangos pecsét- és címertörténeti kiállítás 
megvalósítójának, a Haáz Rezső Múze-
um nyugalmazott igazgatójának tollából 
A székely nemzet pecsétjének történetéről 
olvashatunk. Majd a Román Nemze-
ti Levéltár Hargita Megyei Hivatala 
fiatal levéltárosa értekezik Csíkszéki 
római katolikus plébániák pecsétjei és 
bélyegzői a 19. századból címmel.

A harmadik, zászlók témában 
tehetséges fiatal történészünk, a 
székelyudvarhelyi Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrás-
központ kutatója osztja meg ve-
lünk eredményeit a hadakozó székelység 
hadijelvényeiről, zászlóiról, illetve a magyar nemzeti 
színekről a Székelyföldön 1848–1849-ben.

Jelen kötetünket, amint azt a szerkesztő előszavában is 
olvashatjuk, számtalan előzmény (kutatás, előadás, kiál-
lítás, egyéb rendezvény) előlegezte meg, és szervesen, az 
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadásában 2009-ben 
megjelent Székely szimbólumok nyomában című, kisebb ta-
nulmánykötet nagytestvéreként fogható fel.

Csak a felsorolt címeket elemezve kiderül, hogy meny-
nyire sokrétű ez az egykori segédtudományokból mára már-
már önálló tudományágakká izmosodó kutatási irány.

Külön kiemelném Pál-Antal Sándornak mellékletként 
közölt, mintegy másfélszáz tételes, csak az erdélyi pecséttör-
téneti irodalomra vonatkozó jegyzékét, mely önmagában jelzi 

a hazai, visszaszorított magyar historiográfia hiányosságait. 
Mellesleg jegyezzük meg, hogy kiindulópontként bizony jól 
fogna a többi témában is egy ilyesfajta számvetés. Egyébként 
maga az a tény, hogy a szerzők közt két levéltáros is van, vala-
mint az, hogy a legtöbb tanulmány Pál-Antal Sándor kutatási 
végterméke, azt bizonyítják, hogy ilyen feltáró munkát igazá-

ból, ma már csak levéltárakba beköltözve lehet érdem-
ben folytatni, hiszen ezt csak hosszú évek 

során napfényre kerülő (szak)
irodalmi, levéltári és tár-
gyi leletek teszik biztos-

sá. És egy másik fontos 
megjegyzés, hogy a kötet 

több mint 200 oldala ki-
mondottan csak az intézmé-

nyesen használt jelképekről 
szól..., s akkor hol van még az 

egyéni vagy családi jelképtár 
értelmezése. A tanulmányok 

arra is rávilágítanak, hogy a tör-
ténelemben minden mindennel 

összefügg, különösen Erdély nagy 
népolvasztó tégelyében. A kevés 

számú szerző arra is utal, hogy a 
szakember-utánpótlásra is kellene 

gondolnunk, mert ugyan lehet ezt a 
tudományágat önszorgalomból elsajá-

títva is művelni, de mennyivel másképp 
történne, ha több képzett szakember 

állna rendelkezésünkre.
Végső gondolatként maradnánk a 

borító fülszövegé-nél. „Mára a munkacsoport a székely múlt 
megismerésének a közösségi azonosságtudat megerősítésének 
egyik leg jelentősebb intézményévé vált. Alkotómunkájukkal 
székely nép ünk megmaradását, jövőjét szol gálják – fogalmaz-
ta meg Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba. 

Róth András Lajos

* Mihály János (szerk.): Jelképek a Székelyföldön. 
Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda. Hargita Megye 
Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata, Hargita 
Megye Hagyományőrzési Forrásközpont, Udvarhelyszék 
Kulturális Egyesület, Hargita Népe Kiadó, 2011.

M
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hirdetés

Alkotói pályázatot hirdetett 
március elsején óvodások, il-
letve alsó és felső tagozatos 
diákok számára az Aqua Nova 
Hargita Kft. Tegnap, a víz világ-
napján került sor a díjátadóra. 
A beérkezett több mint száz al-
kotás: mesék, versek, rajzok és 
festmények a felújított ivóvíz-
tisztító szűrőházában kerültek 
kiállításra – a nyertes, illetve 
az érdekesebb alkotásokat a 
Hargita Népe Udvarhely is be-
mutatja.  

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

A tavaly, a víz világnap-
ján elindított, közel 3,5 
millió euró összértékű 

felújítási munkálatok köszönhe-
tően elkészült Székelyudvarhely 
modern ivóvíztisztító állomása, 
így egy évre rá, az idei világna-
pot megelőzően az Aqua Nova 
Hargita Kft., Székelyudvarhely 
víziközmű-szolgáltatója a gye-
rekek segítségét kérte, hogy fel-
díszítsék, otthonossá tegyék az 
avatásra váró épületeket. Már-
cius elején vetélkedőt hirdettek 
az oktatási intézményeinkben 
tanuló diákok számára Hogyan 

kerül tiszta víz a pohárba? cím-
mel és tematikával. 

Azt kérték, hog y a részt 
vevő g yerekek véleményezése 
alapján kiválasztott, három 
legsikerültebb alkotást a nap-
közi otthonok, iskolák eg y 
elődöntőt követően küldjék el 
díjazásra. Mesét, verset, elbe-
szélést, rajzot, fényképet, tér-
plasztikát, bármilyen műfaj-
ban készített alkotást vártak. 
Felhívásukban azzal buzdítot-
ták a g yerekeket, hog y „akár 
eg y végtelen mese, vag y a saját 
farkába harapó kíg yó, olyan a 
víz története. Évmilliók óta 
»írja« a természet, és eg y ki-
csit az ember is hozzá-hozzá 
»firkál«, de a mese soha nem 
ér véget. Ezért szükséges min-
den évben a »firkálást« bő-
víteni, újítani és felfrissíteni, 
melyre kiváló alkalom március 
22-e, a víz világnapja”. 

Tegnap, azaz március 22-én, 
a Víz Világnapján a Szent János 
utca 60. szám alatt, a városi ivó-
vízműnél került sor a verseny, a 
pályázat díjátadójára. A pillanat 
egyben egyfajta nyílt nap is volt 
a vízműnél, hisz a pályázatban 
érdekelt diákok társaikkal, kísé-

rő tanáraikkal együtt szemügyre 
vehették az időközben teljesen új 
köntösbe öltöztetett telepet. 

Majoros Zoltán, a vállalat 
ügyvezető igazgatója köszöntötte 
az összeseregletteket, majd „vi-
zes” adatokat ismertetett: a Föld 
felületének háromnegyede víz, a 
6,5 milliárd lakosból 1,5 milliár-
dan nem jutnak tiszta vízhez, az 
ENSZ 1992-ben jelölte meg már-
cius 22-ét a víz világnapjaként. 

– Egy olyan nap, mely során 
a víz fontosságára, a környezet-
védelemre helyeződik a hangsúly. 
A Föld vízkészlete véges, nem 
kifogyhatatlan. Gazdálkodjunk 
okosan. Meg kell őrizni mennyi-
ségét, tisztaságát – közölte Ma-
joros Zoltán, aki azt is elmondta, 
tavaly plakátversenyt hirdettek, 
idén pedig csak tematikát adtak, 
a kivitelezés módját a kis alkotók-
ra bízták. Érdeklődőből nem volt 
hiány: több mint száz pályamun-
ka érkezett be, a kiírás híre pedig 
a környező településekre – mint 
mondták, Alsóboldogfalvától 
Zetelakáig – is eljutott, ahonnan 
szinten érkeztek alkotások. Eze-
ket az Aqua Nova Hargita Kft. 
munkatársai a szűrőházban állí-
tották ki. 

– Ügyes, kreatív munkák. 
Hol a tartalmat fogták meg, hol 
pedig a művészi oldal volt erő-
sebb. Huszonhárom szöveget, 
mesét kaptunk és több mint 
nyolcvan térplasztika, rajz, fest-
mény érkezett be – jelentette az 
ügyvezető igazgató, majd Ülkei 
Erika marketingigazgató a je-
lenlévő nyerteseknek átnyújtot-
ta díjakat. A három meghirde-
tett korosztály (óvodások, alsó 
és felső tagozatos diákok) első 
helyezettjei 150 lejes könyvvá-
sárlási utalványban részesültek, 
a második helyezettek 100 lej 
értékű könyvvásárlási utalványt 
kaptak, a harmadik helyezettek 
pedig belépőt nyertek a kö-
lyökparkba vagy szabadidőköz-
pontba. Különdíj is volt, me-
lyet az Erdély Kárpát Egyesület 
székelyudvarhelyi osztálya ne-
vében Kiss Tibor alelnök adott 
át. A vetélkedőt támogatta volt 
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala, illetve a Hargita 
Népe Udvarhely – napilapunk 
felajánlotta, hogy a pályázat 
népszerűsítésén túl az elkö-
vetkezőkben bemutatja majd a 
nyertes, illetve az érdekesebb 
alkotásokat. 

Az AqUA NovA HArgiTA KfT. A víz világNApjáT üNNepelTe

Hogyan kerül tiszta víz a pohárba? 

Körkép
A díjazottak 

 

Óvodás kategória:
1. helyezett: Székely Botond – 
Nárcisz Napközi Otthon, Szent-
egyháza; 2. helyezett: Fakopács 
csoport – Csicsergő Napközi 
Otthon, Székelyudvarhely
 
Alsó tagozatos kategória:
1. helyezett: Tarcsi Anna – Pal-
ló Imre Művészeti Szakközépis-
kola; 2. helyezett: Bokor P. La-
jos – felsőboldogfalvi elhelyező 
központ.
 
 Felső tagozatos kategória:
1. helyezett: Márton Nóra, 
Miklós Helén-Katalin és Sebők 
Andrea – Dr. P. Boros Fortunát 
Gimnázium, Zetelaka; 2. helye-
zett: Kovács Barbara – Orbán 
Balázs Általános Iskola
 
Mese, vers kategória:
1. helyezett: Fülöp Tihamér – 
Orbán Balázs Általános Iskola; 
2. helyezett: Pál Emese – Bene-
dek Elek Gimnázium
 
Különdíj:
1. helyezett: Veres Róbert és 
Kovács Kincső – Tompa László 
Általános Iskola; 2. helyezett: 
László Norbert – Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola
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> Magyar Kupa. A továbbra is minden 
fronton veretlen Debrecen hazai pályán 
egygólos győzelmet aratott az Újpest felett a 
labdarúgó Magyar Kupa elődöntős párhar-
cának szerdai, első mérkőzésén. A Videoton 
az MTK otthonában aratott egygólos győ-
zelmet. A visszavágókat április 11-én rende-
zik. Magyar Kupa, elődöntő, első mérkőzés: 
Debrecen – Újpest FC 2–1, MTK Buda-
pest (NB II) – Videoton FC 2–3.

> Román labdarúgás. A román lab-
darúgó-bajnokság 22. fordulójának szerda 
esti mérkőzésein a Kolozsvári U kétgólos 
győzelmet aratott, míg a Dinamo nem 

tudta kihasználni a CFR botlását, és szin-
tén 1–1-es döntetlent játszott a címvédő 
Galac otthonában. Tegnap este további 
három mérkőzést rendeztek – Bukares-
ti Rapid – Ceahlăul Piatra Neamţ, FC 
Vaslui – Brassói FC, Marosvásárhelyi 
FCM – Bukaresti Steaua –, ám azok lap-
zárta után értek véget. A 22. forduló eddigi 
eredményei: Medgyesi Gaz Metan – CS 
Mioveni 1–1, Pandurii Târgu Jiu – Nagy-
szebeni Akarat 0–0, Sportul Studenţesc 
– Kolozsvári CFR 1–1, Petrolul Ploieşti 
– Concordia Chiajna 3–4, Kolozsvári U 
– Astra Ploieşti 3–1, Galaci Oţelul – Bu-
karesti Dinamo 1–1.

> UEFA. Közös nyilatkozatban állt ki a 
pénzügyi fair play mellett az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) és az Európai Bizott-
ság. A dokumentumban, melyet az UEFA 
részéről Michel Platini elnök, a bizottságtól 
pedig Joaquín Almunia versenyügyi biztos 
jegyzett, kifejtik, az európai szövetségnek 
a labdarúgóklubok gazdálkodására kidol-
gozott intézkedése mindenben megfelel az 
EU jogszabályainak. Platini és Almunia még 
tavaly decemberben találkozott egymással, 
amely után az UEFA és az Európai Bizott-
ság szakemberei közösen vizsgálták, hogy a 
pénzügyi fair play mennyiben felel meg az 
uniós jogrendnek. A mai közös nyilatkozat 

ennek a munkának az eredményét tükrözi, 
hangsúlyozva, hogy a két szervezetnek közö-
sek a céljai. Mint ismert, az UEFA eltökélt 
szándéka, hogy visszaszorítsa az európai 
klubok túlzott eladósodását, és fenntartható 
gazdálkodásra bírja őket.

> Jégkorong. A Sapa Fehérvár AV19 
együttese szerda este behúzta a magyar 
bajnoki finálé harmadik mérkőzését is 
Miskolcon a helyi Jegesmedvék ellen 
(7–0), így összesítésben 3–0-ra vezetett a 
négy nyert mérkőzésig tartó párharcban. 
A finálé negyedik mérkőzését tegnap este 
rendezték Székesfehérváron.hí
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Budapesten versenyeztek  
a műkorcsolyázók

Rangos nemzetközi műkor-
csolyatornán vettek részt a 
csíkszeredai műkorcsolyá-

zók Bogyó Löffler Mária edzőnő 
vezetésével. A Budapest Sportland 
Trophy tornán 18 ország több mint 
300 versenyzője vett részt. Csíksze-
redát Kenéz Zselyke, Ureche And-
rea, Catana Ana és Ravasz Balázs 
képviselte. A csíki sportolók közül 
a Novice B korosztályban Kenéz 
Zselyke az 5., míg Catana Ana a 19. 
helyet szerezte meg. A kadet kor-
osztályban Ravasz Balázs az 5. lett, 
míg Ureche Andrea a 15. A tornán 
továbbá három kategóriában – A, 
B és C – szerveztek interpretatív-
versenyt is. Az A kategóriában Ke-
néz Zelyke első lett, míg Catana 
Ana az ötödik. A B kategóriában 
Ureche Andrea az első helyet sze-
rezte meg. Ravasz Balázs szintén a 
B kategóriában a második lett.

A fentebb említett négy ver-
senyző – kiegészülve további tíz 
csíkszeredai sportolóval – tegnap 
már Bukarestbe utazott, ahol részt 

vesznek az országos gyermekbaj-
nokságon.

Jövő héten a Csíkszeredai 
Sportklub tehetséges versenyzője, 
Kelemen Zoltán a nizzai világ-

bajnokságon bizonyíthat. Zoltán 
egyébként remek szezont tudhat 
maga mögött, ugyanis több Grand 
Prix-megmérettetésen is kiváló 
eredményeket könyvelhet el.

Kelemen Zoltán újabb világbajnokságra készülhet

kézilabda

Nem lesz sorsolás  
a kupában 

Megváltozott a férfikézi-
labda Románia-kupa 
előzetesen kiírt idő-

pontja. A szakszövetség által szer-
vezett tornának ebben az idényben 
is ugyanolyan lesz a lebonyolítási 
rendszere, mint eddig. Nem lesz 
tehát sorsolás, mint azt egyesek 
tervezték. A férfikézilabda Romá-
nia-kupa helyszíne Nagybánya, 
időpontja pedig május 22–24. 
Három nappal előrehozták a dá-
tumot, ugyanis az előző időpont-
ban rendezik a Bajnokok Ligája 
négyes döntőjét, így a televíziós 
közvetítések ütköztek volna. A 
tornára a Nemzeti Liga első nyolc 
helyezettje jut be, a negyeddön-
tők párosításai: az első a nyolca-
dikkal, a második a hetedikkel 
és így tovább. A kupagyőztes 
jogot szerez, hogy indulhasson 

az európai porondon. Amióta a 
Székelyudvarhelyi KC az élvo-
nalban szerepel, minden egyes 
Románia-kupa-tornán részt vett.

„Öreg rókák”
a HCM – SzkC meccsen
A Román Kézilabda-szövet-

ség játékvezetői testülete kije-
lölte a soron következő forduló 
bírói küldését. Ez alapján egy 
olyan duó fújja majd a sípot a 
péntek esti, Konstancai HCM 
– Székelyudvarhelyi KC mérkő-
zésen, akik már több idényben 
az élvonalban voltak. A kijelölt 
játékvezetői páros: a Dolj me-
gyei Bărcan Marius – Ciurea 
Şte fan. A Konstancai HCM – 
Székelyudvarhelyi KC összecsapást 
ma 19 óra 30 perctől rendezik, és 
élőben közvetíti a Digi Sport 2.

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Román bajnokság. Dön-

tő, 2. mérkőzés: Brassói Corona 
Fenestela 68 – HSC Csíkszere-
da (17, Digi Sport 3); kisdöntő, 
3. mérkőzés: Galaci Dunărea – 
Steaua (19).

U12-es Szuperliga, 3. torna, 
Csíkszereda: ma: ISK–HSC Csík-
szereda I. – Gyergyószentmiklósi 
ISK–Progym (8), Gyergyócso-
mafalvi ISK–Délhegy – Galaci 
Dunărea (10.10), ISK–HSC Csík-
szereda II. – Kézdivásárhelyi HC 
Bikák–KSE (12), ISK I. – Dunărea 
(13.30), ISK–Progym – ISK–
HSC II. (15), KSE–HC Bikák 
– ISK–Délhegy (16.30); holnap: 
ISK–HSC II. – ISK–Délhegy (8), 
ISK–HSC I. – HC Bikák–KSE 
(9.30), ISK–Progym – Dunărea 
(11), ISK–Délhegy – ISK–HSC I. 
(12.30), HC Bikák–KSE – ISK–
Progym (14), Dunărea – ISK–HSC 
II. (17); vasárnap: Dunărea – HC 
Bikák–KSE (8), ISK–Progym – 
ISK–Délhegy (11.30), ISK–HSC 
I. – ISK–HSC II. (13).

labdarúgás
Liga I, 23. forduló: ma: Mioveni 

– Pandurii (20.30, Digi Sport); hol-
nap: Chiajna – Kolozsvári U (21.30, 
Digi Sport); vasárnap: Szeben 
– Sportul (15, Digi Sport), Astra 
– Marosvásárhely (17, GSP TV), 
Brassó – Rapid (19, Digi Sport), 
Dinamo – Vaslui (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Ceahlăul – Petrolul 
(19, Digi Sport), CFR – Galac (19, 
Dolce Sport), Steaua – Medgyes 
(21.30, Digi Sport).

NB1, 21. forduló: ma: Honvéd 
– Kecskemét (19); holnap: Debre-
cen – Pápa (16), Kaposvár – Siófok 
(18), Pécs – Videoton (18), Vasas 
– ZTE (18), Diósgyőr – Újpest 
(18.30); vasárnap: Győr – Paks 
(17), Haladás – Ferencváros (19).

Női bajnokság, 11. forduló: 
holnap: Szentegyházi Vasas – CS 
Brassó (14, Nagygalambfalva).

Megyei bajnokság, 14. for-
duló: holnap: Csíkszentmihályi 
Törekvés – Csíkcsicsói KSE (11), 
Csíkszeredai VSK – Parajdi SE 
(16), Székelykeresztúri Egyesü-

lés – Homoródalmási Homoród 
(16); vasárnap: Szentegyhá-
zi Vasas – Gyimesfelsőloki SE 
(15), Székelyudvarhelyi Roseal – 
Maroshévízi Tudomány (17).

Teremlabdarúgás, 17. fordu-
ló: vasárnap: Székelyudvarhelyi 
SK – Brassói CS (18).

kézilabda
Férfi A liga, 21. forduló: ma: 

Konstancai HCM – Székely-
udvarhelyi KC (19.30).

Megyei férfibajnokság. Ráját-
szás, 1-2. fordulók, Szé kely keresztúr, 
vasárnap: Székelykeresztúri 
Egyesülés – Gyergyóremetei Ke-
reszthegy (9), Székelyudvarhelyi 
Partizan – Gyergyószárhegyi 
Bástya (10.30), SZKC Öregfiúk 
– Gyergyóditrói Auto-Tig (12), 
Kereszthegy – Partizan (15), Bás-
tya – Öregfiúk (16.30), Keresztúr 
– Ditró (18).

Bajnokok Ligája, férfiak, 
nyolcaddöntő: vasárnap: MKB 
Veszprém – Ademar Leon (19, az 
odavágón: 28–31).



lakás

ELADÓ Lókodban egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, 
igényesnek vagy alapítványnak is. 
Telefon: 0744–182886.

jármű

ELADO 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0i, 60 LE, ötajtós, bordó szí-
nű, hat hónapja beíratva, megkímélt 
állapotban. Beszámítok olcsóbb au-
tót. Ár: 2900 euró. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓ ötszemélyes kóberes pa-
pucs Dacia. Telefon: 0753–092433. 
(21528)

ELADÓK személygépkocsik. Bő-
vebb 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 álla-
potban, eredeti festéssel és reális 
kilométerben. Extrák: ABS, szer-
vo, elektromos tükrök, légzsákok, 
kipörgésgátló, klíma, központi zár. 
Irányár: 3300 euró. Vállalok bármi-
lyen tesztet. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (21537)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, 
nagyon szép karc- és rozsdamentes 
állapotban, metalizált szürke szín-
ben, eredeti kilométerben. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, távirányítós 
központi zár, elektromos ablakok, 
bordkomputer, nyolc légzsák stb. 
Irányár: 3700 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421. (21537)

vegyes

Eladó étkezési és ültetni va-
ló krumpli. Érdeklődni a 0743–
643 995-ös telefonszámon a dél-
utáni órákban lehet. 

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

Eladó kottatartó megkí-
mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401-es telefonszámon a dél-
utáni órákban. 

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

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 
kész termékfelvásárlással, informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ár: 
2500 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ egy közepes termetű, 
11 éves pej kanca. Telefon: 0740–
132641. (21563)

ELADÓ: B/C osztályú, félszáraz 
colos deszka nagy mennyiségben. 
Irányár: 360 lej/m3. Telefon: 0742–
296567.

Tisztelt hölgyem, uram! Szeretne 
ön többet tenni családja egész-
ségéért? Szeretne ön nagyobb 
anyagi biztonságban élni? Szeret-
né ön olcsóbbá tenni háztartását? 
Ha a válasz IGEN, akkor szeretet-
tel várjuk Csíkszeredában, a Me-
teor vendéglőben, a Gál Sándor 
u. 16/B szám alatt 2012. március 
24-én 10 órakor. Telefon: 0746–
174412. (21548)

Régi csűröket és régi kerítés-
deszkát VÁSÁROLNÉK. Telefon: 
0763–666774, 0267–346013.

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

tanfolyam

Kundalini jógatanfolyam indul, 
csúcstechnológiás gépi ellenőr-
zéssel és modern pszichológiával 
ötvözve. Fő célkitűzés a minden-
napi stressz kezelése és az érzelmi 
intelligencia növelése. Érdeklődni 
lehet a 0752–966433-as telefon-
számon (Erdős Alpár, pszichoszo-
matikus pszichológus), info: www.
neuroterapie.ro. Helyszín Fenyő 
Szálloda tornaterme, március 31., 
délelőtt 11-től 12.30-ig.

TANFOLYAM ÁLLATORVO-
SOKNA K !  Betekintés az állator-
vosi homeopátiába. Időpont: 2012. 
március 24., szombat. Helyszín: 
Csillag-motel, Csíkszereda, Bras-
sói út 113. A program időtarta-
ma: 9–17 óra között. Jelentkezés 
e-mailben és telefonon. E-mail:  
homeopatieveter inara@gmai l .

com. Telefon: Ferencz Kinga (Csil-
lag-motel) 0722–607062. Szerve-
ző: dr. Jakab Ferenc: +36–30–
9371906.

állás

Budapesti varrodába több 
mozzanatot varrni tudó VARRÓ-
NŐKET KERESEK. Szállást helyben 
biztosítok díjmentesen. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Telefon: +36–
70–3911183, +36–1–2280629 
és 0745–485861.

K e t t ő s  á l lampolgárság -
gal (ro mán–magyar) rendelkező 
személyeket (18–45 év közötti 
nők előnyben) KERESÜNK me-
zőgazdasági munkára Hollan-
diába. Telefon: 0746–937160. 
E-mail: snd.europa@yahoo.
com. (21413)

Négytagú család 40–65 év kö-
zötti HÁZVEZETŐNŐT KERES évi  
2 x 3 hónapra Svájcba, Genf 
mellé vidéki környezetbe. Főbb 
feladatok: főzés, sütés, takarí-
tás, gyermekek szállítása külön-
órákra. Autóvezetői engedély 
és gyakorlat feltétel, bármilyen 
nyelvtudás előny. Jelentkezés: 
zs.varvasovszky@gmail.com.

megemlékezés

Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Kicsordul könnyünk 
állva a sírodnál,
Mélységes fájdalom, 
hogy örökre távoztál.

Fájó szívvel emlékezünk 2000. 
március 23-ra,

MOLNÁR PÉTER
gépkocsivezető

halálának 12. évfordulóján. Pihe-
nése legyen csendes, emléke ál-
dott. Szerettei – Csíkszereda, Gyi-
mesközéplok (21559)

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre itt marad.
                 (Reményik Sándor)

   Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 23-ra,

id. SZÁSZ BÉLA
halálának első évfordulóján. Pi-
henése legyen csendes, emléke 
áldott! Felesége, gyermekei és 
azok családja – Homoródalmás, 
Balánbánya, Csíkszereda 
(21553)

  Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
február 17-re,

ifj. SZOPOS FERENC
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért 
az engesztelő szentmise 2012. 
március 26-án 19 órakor lesz a 
Millenniumi-templomban. Emléked 
legyen áldott, pihenésed csendes! 
Az örök világosság fényeskedjék 
neked! Szeretett édesanyád és 
szeretteid

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
túl korán kellett örökre elmenned.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
gondolatban velünk vagy,
bármerre is járunk.
Tudjuk, hogy nem jössz vissza, 
de mi mégis várunk.
  Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
március 24-re, a csatószegi szü-
letésű

GYÖRFFY IMRE
halálának 4. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott! Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Gyászoló szerettei – Csík-
szereda

Hideg téli nap volt, már egy éve
testedből a lélek fölszállt 
a nagy égbe.
Onnan vigyázol ránk 
azóta is némán,
mint ahogy vigyáztál itt is 
nem fáradván.
Dolgos, munkás életedért 
köszönetet mondunk,
sírod fölött fejet hajtva halkan ezt 
suttogjuk:
Nyugodjál békében!

Szomorú szívvel emlékezünk 
2011. március 24-re,

MOLNÁR ISTVÁN
(Samuka)

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
március 24-én 18 órakor lesz a 
Gyimesközéplok megállói temp-
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Gyimesközéplok

Hirdetések

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre.
   Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a jó gyermek, 
szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, rokon, szomszéd és jó 
barát,
        MÁJEVSZKI TIBOR
életének 57., házasságának 
33. évében 2012. március 
21-én váratlan hirtelenség-
gel elhunyt. Temetése már-
cius 24-én 10 órakor lesz a 
csíkszentkirályi temető rava-
talozójából. A gyászoló család

Megkondult a fájó harangszó, 
könnyektől ázik egy gyászos 
koporsó.
Küzdelmes élete véget ért, 
dolgos két keze pihenni tért.

Megtört szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva, soha el 
nem múló fájdalommal tudat-
juk, hogy a drága jó édasanya, 
nagymama, dédnagymama, 
testvér, anyós, anyatárs, ro-
kon, szomszéd és jó ismerős,

özv. id. ALBERT FERENCNÉ
szül. Piros Vilma

életének 82., özvegységének 
14. évében, 2012. március 21-
én, türelemmel viselt betegség 
után, csendesen elhunyt.

Elment közülünk a minket 
rajongó szeretetével egybe-
ölelő édasanya. Nincs többé 
az anyai kar, mely hazavárja 
szeretteit.Nemes szívének és 
önfeláldozó életének emléke 
szívünkben örökké élni fog.

Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2012. március 23-án 13 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra, az unitárius egyház szer-
tartása szerint, a firtosváraljai 
családi háztól a helyi temető-
ben. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló csa-
lád – Firtosváralja

Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat nyugodni vá-
gyó lelke előtt!

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós, 
testvér, rokon, szomszéd és jó 
ismerős,

özv. HADNAGY FERENCNÉ
szül. Pálffy Éva

életének 62. évében 2012. 
március 17-én, hosszas, de tü-
relemmel viselt betegség után 
elhunyt.

Számunkra Te sohasem leszel 
halott, örökké élni fogsz, mint 
a csillagok. Drága jó szívét, 
két dolgos kezét áldd meg, 
Atyánk, s mi köszönjük, hogy 
Ő lehetett a mi édesanyánk.

Drága halottunkat 2012. már-
cius 23-án 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római kato-
likus egyház szertartása szerint, 
a Szent Miklós-hegyi temető-
ben. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család 

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó 
gyermek, hűséges férj, szere-
tő édesapa, jó testvér, rokon 
és jó ismerős,

TÓTH LEVENTE
életének 41., házasságának 19. 
évében, 2012. március 22-én 
hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. Drága 
halottunkat 2012. március 23-
án, pénteken 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra, az unitá-
rius egyház szertartása szerint, 
a családi háztól a recsenyédi 
temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család – Recsenyéd

Szomorú szívvel emlékezünk 
2007. március 23-ra,

LUKÁCS ANNA
szül. Kristó

(Anci tanító néni)
halálának 5. évfordulóján. Akik 
ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet az emlékére. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei – Csíkszentkirály 
(21558)

Örök álom zárta le drága 
két szemed,
és pihenni tért dolgos két kezed.
Munka volt életed, szorgos, 
nehéz munka,
melyet becsülettel végeztél 
a földi életben.
Jézusom, te adtál erőt 
minden szenvedésben,
Adj örök nyugodalmat 
lelkének a Mennyben.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. március 
25-re,
id. AMBRUS ANDRÁS

(Endre)
halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. március 
24-én 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi 
templomban. Szerettei (21525)

Hű emlék maradsz,
a szívünkben egy álom
őrzi arcodat.
  Szomorú szívvel emlékezünk 
2009. március 25-re,
     BARTA MÁRTON
halálának 3. évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2012. már-
cius 25-én 7.30 óra-
kor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei – Csíkszereda
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Megjöttek a vándorMadarak

Gólya a Csereháton

Homóródszentpálon és környé-
kén is „berobbantak” a vándor-
madarak. egyszerre több ezer 
madár jelent meg: tőkés, böjti, 
csörgő récék népesítik be a 
tavakat annak ellenére, hogy 
hétfőn még alig lehetett látni 
Hargita megyében vándorma-
darakat. többnyire északabbi 
vidékek felé vezet útjuk, a ha-
lastavak mellett csak megpi-
hennek. Vonulásukból ítélve 
kijelenthető: megérkezett a 
tavasz. 

Antalfi József
antalfi.jozef@hargitanepe.ro

Kevesen költenek itt ezek-
ből a fajokból a tőkés 
réce kivételével – adja hí-

rül dr. Szabó József állatorvos. A 
homoródszentpáli természetvé-
delmi terület gondnoka elmond-
ta, rövid időre idekeveredett egy 
daru is, a fehér gólyák még nem 

jöttek meg. Tegnapig negyven-
hat féle vándormadarat sikerült 
megfigyelniük.

– Március elején érkezik ál-
talában a barázdabillegető, az 
idén első példányát csak kilence-
dikén látták, de most már sokan 
vannak. A pajzsos cankók több 
százas csapatai pihennek meg itt, 
őket más fajok is kísérik, a szintén 
északon fészkelő nyílfarkú récék, 
böjti- és csörgő récék. Érdekes-
ségként megemlítem, hogy még 
erdei, réti, és tavi cankót sikerült 
megfigyelni egy-egy példányban. 
Kicsit korai ezek megjelenése, 
általában később vonulnak át. 
A fütyülő récék közül még csak 
az első példányok érkeztek meg, 
nagy számban pihennek meg a 
tavaszi vándorlásuk során: ez a 
faj is északon fészkel, költ. Meg-
érkeztek a fehér homlokú, fekete 
tollazatú szárcsák első hírnökei, 
és a szintén itt fészkelő bütykös 

hattyúpár is. A tavakat még jég 
borítja, de a széleken már egy 
kevés nyílt vízfelület is található, 
ahol megpihennek az átvonuló 
vándormadarak. Áprilisban, a 
vonulás teljén nem ritka, hogy 
egy nap alatt száz madárfaj is 
szem elé kerül a tavakon és kör-
nyékükön – tájékoztatott az ál-
latorvos.

A fészkek többségébe márci-
us végéig érkeznek meg a nagy-
testű vándormadarak. Dr. Szabó 
József elmondta, szerdán délben 
figyelt meg a székelyudvarhelyi 
Csereháton egy gólyát. A 
homoródszentpáli oszlopokra 
(amely a gólyák által egyik leg-
sűrűbben lakott terület a térség-
ben) tavaly új fészkeket is raktak. 
Harminc költő gólyapárt tarta-
nak számon a térségben, közülük 
tizennyolc szentpáli. Évről évre 
bővül a populáció, tavaly négy új 
fészket raktak a gólyák a faluban.

Magazin

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

Velünk
teljes
a kép.

Tőkés, böjti és csörgő récék népesítik be a tavakat. Többnyire északabbi vidékek felé vezet útjuk Fotó: dr. szabó JózseF
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Péntek
Az év 83. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 283. Napnyugta ma 18.31-kor, 
napkelte holnap 6.15-kor.

Isten éltesse
ma Emőke, holnap Gábor és Karina, va-

sárnap pedig Irén és Írisz nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezeken a napo-
kon ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Emőke jelentése: anya-

tejjel táplált újszülött. A Gábor héber eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten bajnoka. A Ka-
rina jelentése: csinos nő. A görög eredetű Irén 
békét, míg az ugyancsak görög eredetű Írisz 
szivárványt, nőszirmot jelent.

Március 23-án született 
1912. Wernher von Braun német, majd 

amerikai fizikus, a híres V-fegyverek létrehozó-
ja, a NASA tervezőrészlegének vezetője 

1938. Vera Linhartová cseh írónő 

Március 23-án halt meg
1667. Wesselényi Ferenc nádor 
1842. Stendhal francia író
1902. Tisza Kálmán, magyar miniszter-

elnök, akadémikus 

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 
9–13 óra között dr. Dávid Zselyke Ibo-
lya tart fogorvosi ügyeletet a Villanyte-
lep utca 2. szám alatti rendelőjében (te-
lefon: 0266–211 029).

a nap vicce

Kijön egy ember a templomból, és látja, 
hogy az út szélén egy koldus kéreget. Ad 
neki 10 lejt.

– Az Isten áldja meg magát, majd imád-
kozni fogok az Ön beteg anyósáért. Az én 
imámnak foganatja van. Egyszer elfelejtet-
tem imádkozni, mert éppen berúgtam, és 
másnapra meg is halt szegény!

– No, itt van még egy százas, barátom, 
aztán rúgjon be megint!

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Napról napra
szabadidő

programajánló

Táncverseny
Ma este hét órától a székelyudvarhelyi 

Siculus Ifjúsági Ház nagytermében meg-
rendezik a Torent táncversenyt. A Benedek 
Elek Gimnázium diákjai által szervezett 
rendezvényen a Peda csapata, a Marin 
Preda Gimnázium, az Eötvös József Szak-
középiskola valamint a Bányai János Mű-
szaki Szakközépiskola diákjai mérik össze 
tánctudásukat.

Hangverseny
Vasárnap délután a székelyudvarhelyi 

művelődési házban újra fellép a Székelyföl-
di Filharmónia. A szimfonikus hangverse-
nyen, amely délután hat órakor kezdődik 
műsoron lesznek: Rossini: Semiramis-
nyitány, Liszt F.: 1. zongoraverseny, P. 
I. Csajkovszkij: V. szimfónia. Szólista: 
Răzvan Victor Dragnea (Bukarest). Vezé-
nyel: Ilarion Ionescu-Galaţi (Brassó).

Kabaré
Jövő hétfőn este hét órakor ismét fel-

lép székelyudvarhelyen a marosvásárhelyi 
Gruppen-Hecc kabarétársulat. A XX-on is 
nevetni fox című előadásukban az elmúlt 
húsz év politikai kabaréinak legjavát mu-
tatják be. A nézők régi és új jeleneteket, 
dalokat láthatnak a fennállásának húszéves 
évfordulóját ünneplő társulattól. 

Könyvbemutató
Jövő szerdán délután öt órától a 

székelyudvarhelyi Napsugár Napközi 
Otthonban bemutatják Demeter Irén 
és Bereczki Margit Elmondom neked, 
gyermekem című, óvodások és nevelőik 
számára írt hittankönyvét. Az eseményt 
a székelyudvarhelyi Napsugár Napközi 
Otthon és a KOEN Alapítvány szervezi.

Bulik
Ma este kilenc órától a G. Music Pubban 

Valami bulit tartanak, a bulizni vágyókat 
italakció várja. Holnap este ugyanitt a 
Csíkszeredai RammBrand(t) – Rammstein 
tribute zenéjére tombolhatnak mindazok, 
akik szeretik a rockzenét. A koncertet buli 
követi Geréb Robival. Ugyancsak szombat 
este a magyarországi Tűzmadár zenekar 
csap a húrok közé a Kossuth Lajos utcai 
Thunder Rock Clubban.  
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HIRDETÉS

A kadicsfalvi Rez-tető megmászására 
szervez könnyű, kora tavaszi túrát 
szombaton az udvarhelyi EKE. A 

gyalogtúra hossza kb. 15 km (mintegy nyolc 
óra), a szintkülönbség 250 m. Ebédidőben a 
tibódi legelőn, a forrás mellett szalonnasütés 
szerepel a programban. 

Ajánlatos a kényelmes bakancs és a 
lábszárvédő, mivel egyes helyeken még 

hó van. A szervezők továbbá azt javasol-
ják, mindenki öltözzön rétegesen, ugyan-
akkor száraz cserezokni, napszemüveg és 
széldzseki is legyen mindenkinél. 

Találkozó: szombat reggel kilenc óra-
kor a Bethlen negyedi MOL benzinkút-
nál. Túravezető: Kovács-Kendi Lehel, 
érdeklődni a 0743–982 061-es telefon-
számon lehet.

EKE-túra

Megmásszák a Rez-tetőt

HIRDETÉS

para

– Körülöttem kering egy UFO és fényképez! Mit csináljak?
– Mosolyogjon!

 www.parapista.com

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Ferenczes István: 
Túlexponált fényképek

„Aférfikor lírai meg-
jelenítésére vállal-
kozott Ferenczes 

István” – állapítja meg Borcsa 
János irodalomtörténész a szerző 
Túlexponált fényképek című köte-
tét méltatva –, „s ehhez az egyik 
örök témát s a legveretesebb vers-
formát választotta, éspedig a sze-
relmet, illetve a szonettet, még 
pontosabban: a teljesség igényét 
kínáló szonettkoszorút. Van, aki 
a költői pályakezdés nyomatékosítása okán 
választja a szonettkoszorút mint versfor-
mát, mást meg a pálya delelőjén szólít meg 

úgymond ez a forma, mintegy 
szintézisre ösztönözve az alko-
tót. Lehet tehát a mesterségbeli 
tudás bemutatásának tárgya és 
terepe, de lehet magának a (köl-
tői) létnek a megfogalmazása, 
azaz az alany és az állítmány...” 

A könyv terjedelme 36 
oldal, melyből 15 oldal il-
lusztráció, kötött. Illusztrálta: 
Részegh Botond. Ára: 18,50 
lej. A könyv megvásárolható 

a Gutenberg Könyvesboltban: Csíksze-
reda, Petőfi utca 4. szám, telefon: 0266–
316 798.
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skandi pályázati szelvény 2012. március 23.

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

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

Sorsoltunk!

A március 5–9. között megjelent skan di
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a zetelaki Hajdó Brigit-
tának kedvezett a szeren cse, míg a február 
27. – március 2. között megjelent skan di  fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül  
a felsőboldogfalvi Péter János a szerencsés. 
Mindkettőjüket nyereménykönyvvel jutal
mazzuk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...az ember a pénzzel 
bánni tudjon; ...vágjuk rá, hogy gólya, vagy 
világosítsuk fel?; George Sand – Indiana; 
Kabos Gyula – Harapós férj; ...lehetetlenségig 
mívelni kötelesség.

Jövő pénteken Mara Buli

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum idén is 
megszervezi a székelyudvarhelyi 
végzősök hagyományos vetélke

dőjét, melyre az ezúttal öt iskola háromfős 
csapatai jelentkeztek. A cél: elnyerni az év 
legügyesebb és legtalpraesettebb végzős 
csapata címét. A középiskolás diákok a kö
zépiskolás évek alatt kétszer kerülnek iga
zán nagy megmérettetés elé, az egyik a gó
lyabál, a másik meg az érettségi. De mielőtt 
az érettségiig mennének, még van egy lehe
tőség, ahol begyűjthetik a sulis évek utolsó 
dicsőségét és megnyerhetik az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum által szervezett Mara Bulit. 
A rendezvényre március 30án, pénteken 
este 7 órától kerül sor a Siculus Ifjúsági 
Házban. Öt középiskola képviselteti ma
gát a vetélkedőn, mind háromhárom fős 
csapatokkal. A Tamási Áron Gimnázium, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely Református 
Gimnázium, a Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola, a Benedek Elek Gimnázi
um és a Kós Károly Iskolaközpont diákjai 
lépnek színpadra különböző mesterségek 
égisze alatt: minden csapatban lesz egy nő

vérke, egy úszóedző és egy énekes. A főként 
ügyességi játékok során a csapatok sok eset
ben majd a közönség segítségét kérhetik, 
ezért fontos a szurkoló csapatok jelenléte. 
A rendezvényre a belépés díjtalan és nyitott 
minden érdeklődő, szurkoló számára.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Derült időre van kilátás, csak fátyol, illetve 
gomolyfelhők lesznek az égen. Csapadék nem vár
ható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A 
hétvégén is folytatódik a száraz, napos idő.

Mindenre van egyszerű és gyors megoldás 
– ezt sugallják a fogyasztói társadalom felé a 
televíziós csatornákban gyakori rendszeres-
séggel megjelenő reklámok. Ezek közül szinte 
minden harmadik arra ad útmutatót a kedves 
nézőnek, hogyan élje túl gördülékenyen a hét-
köznapjait úgy, hogy közben teljesen megfeled-
kezzen arról, milyen életvitel mentén őrizhetné 
meg egészségét. Fáj a feje, fáradtnak és ingerlé-
kenynek érzi magát, nehezen kezeli a minden-
napok stresszhelyzeteit, netalántán gyomor-
problémákkal küzd? Kézenfekvő a megoldás, 
amit nyújtunk: gyógyszer. Mindezeket recept 
nélkül, orvosi konzultáció hiányában szedi az 
emberek többsége. Sokunkban fel sem merül 
a kérdés, mi lehet ez a hihetetlen csodaforrás, 
ami egy kapszulába tömörítve megoldást nyújt 
közérzetünk javítására. 

Közben érdekes lenne elgondolkodni azon, 
hogy a tömérdek mennyiségű gyógyszer mel-

lett az egészségügy statisztikái folyamatosan 
azt mutatják, egyre több a beteg és a gyógyít-
hatatlan ember. Ebben a témában kutakodva 
rátaláltam egy érdekes újságcikkre, ami azt 
taglalja, milyen hataloméhes gyógyszeripar 
működik az egészségügy mögött. A világhálón 
is megtalálható az az írás, ami arról számol be, 
hogyan növelte profitját 13 éven keresztül egy 
külföldi gyógyszergyár. Az említett cég kutatá-
si eredményeket és tanulmányokat hamisított 
meg azért, hogy készítményeit jobban el tudja 
adni. Ezeket a gyógyszerekről szóló tanulmá-
nyokat orvosi lapokban jelentette meg több 
mint száz orvosra és vizsgálatra hivatkozva.

Közben kiderült, soha egyetlen páciensen 
sem végezték el a vizsgálatot. Érdekes, hogy a 
fenti történet miatt csak egy doki ellen indított 
a rendőrség bűnügyi vizsgálatot. A szaklapban 
idézett több száz orvos 13 év alatt egyszer sem 
jelentkezett, hogy kérem, én ott sem voltam!

Hataloméhes gyógyszeripar
       villanás n Pál Bíborka

A fotót Csender Gyula készítette (a Mesterségek, mesteremberek című pályázatra beküldött alkotás)

skandi  készÍtette: benedek enikő
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