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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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   Hompoth Loránd

a sziLva meg a páLinka

Indul 
a szilva-marketing
Oroszheg y önkormányzata 

két éven át 800 ezer 
lejt költhet arra, hogy Kék 
szilva elnevezésű pályáza
tának köszönhetően értékesíteni 
tudja turisztikai potenciálját.

műkorcsolya

Budapesten 
versenyeztek 

Rangos nemzetközi műkor
csolyatornán vettek részt a 

csíkszeredai műkorcso
lyázók Bogyó Löffler 
Mária edzőnő vezeté
sével. 

2012. március 23., péntek-vasárnap kÖzéleti napilap | XXiv. évf., 58. (6225.) szám | 16 oldal ára 1,5 lej

székely szimbólumok

Címer, pecsét, 
zászló

AHargita Megyei Hagyomány
őrzési Forrásközpont és a 

Hargita Népe Kiadó gondozásá
ban jelent meg a Székely szimbólu-
mok nyomában című tanulmány
kötet. A könyv címertani, 
pecséttani és zász lótörténeti 
tanulmányokat tartalmaz. 
Mihály Jánost, a kötet szerkesztő
jét kérdeztük. 
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Árvízveszélyt jelentenek a szigorúan védett Állatok építményei

Hódgátak ellen, szemben 
a bürokráciával

több Csík környéki település polgármestere jelezte már a vízügyi igazgatóságnál, hogy a hódok által 
az Olton, illetve a településeken átfolyó patakokon épített gátak árvízveszélyt jelentenek. A gátak 
elbontása ugyanakkor nem egyszerű: szigorúan védett fajról lévén szó, miniszteri jóváhagyás kell 

minden olyan munkálatra, amely az állatok életterének megzavarását jelentheti. > 4. oldal

készülnek a jelöltek 

Előválasztási 
kampánystart

A Csíkszereda politikai ha
gyományába a kilencvenes 

évek óta beivódott elővá
lasztásokra jelentkező je
löltek ma kell benyújtsák 
a támogatásukat bizonyító alá
írásokat tartalmazó íveket. 
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hirdetések

A Csíkzsögödi Közbirtokosság vezetőtanácsa 
meghívja tagságát a 2012. március 24-én 10 órakor tartandó 

évi közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:

– beszámoló a 2011-es évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– a 2012-re tervezett költségvetés megvitatása, jóváhagyása;
– a vezetőtanács megválasztása;
– az ellenőrző bizottság megválasztása;
– különfélék (részesedés kifizetése).

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, azt 7 nap múlva újra 
összehívjuk.

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám,  

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –

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. április 
10-én 15 óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

A COVALACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:

 2002-es évjáratú Ford Transit, indulási ár: 2250 euró;
 1999-es évjáratú Mercedes Sprinter, indulási ár: 2520 euró;
 1996-os évjáratú Man nyerges vontató, indulási ár: 1800 euró;
 2001-es évjáratú Fiat Doblo, indulási ár: 2700 euró.
Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodá-

ban lehet leadni (Sepsiszentgyörgy, Lunca Oltului u. 1. szám) 2012. 
március 29-ig, hétköznapokon 8–15 óra között. 

Bővebb információ a 0755–745363-as telefonszámon kapható. 

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;

Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodá-
ban lehet leadni (Szentlélek utca 49. szám) 2012. március 29-ig, hét-
köznapokon 8–15 óra között. Ugyanebben az időpontban bővebb 
információ kapható a 0751–209515-ös telefonszámon.

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: Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 

0755–206330; Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 
0721–297153

CSATORNAHÁLóZAT épüL ZSöGöDbEN

2013-ban kezdődnek a munkálatok

KészüLneK A jeLöLTeK – LezáRUL Az ALáíRásgyűjTés

Előválasztási kampánystart

Várhatóan 2013 tavaszán kezdő-
dik el zsögöd szennyvízhálóza-
tának kiépítése – nyilatkozta la-
punknak zólya László, a Harvíz Rt. 
vezérigazgatója, miután Borbély 
László környezetvédelmi minisz-
ter aláírta a Hargita megyei ön-
kormányzatok – köztük Csíksze-
reda – víz- és csatornarendszere 
modernizálásának finanszírozási 
szerződését.  

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Borbély László környezetvé-
delmi miniszter csíkszere-
dai látogatása során – amint 

arról tegnapi lapszámunkban már 

beszámoltunk – találkozott a he-
lyi önkormányzatok képviselőivel, 
akikkel újabb ivóvíz- és szenny-
vízcsatorna-hálózatok bővítésére 
és korszerűsítésére írt alá szer-
ződést. Így a Környezetvédelmi 
Ágazati Operatív Program kere-
tében épülhet ki Zsögöd teljes és 
Zsögödfürdő egy részének szenny-
vízcsatorna-hálózata. A pályázati 
kiírás megszabja, hogy a közmű-
építés során 90 százalék fölötti 
hálózati lefedettséget kell biztosít-
son minden önkormányzat, amely 
részt vesz a projektben.  

Zólya László, a Harvíz Rt. ve-
zérigazgatója szerint a konkrét 
munkálatok hosszú, várhatóan 

csak év végén lezáruló közbeszer-
zési eljárást követően kezdődhet-
nek majd el. 

– Meglátásom szerint jövő év 
tavaszán tudjuk elkezdeni a veze-
tékek lefektetését. A közbeszerzési 
eljárást ugyanakkor már a követ-
kező hónapban elindítjuk – az eh-
hez szükséges dokumentáció már 
majdnem egészében rendelkezésre 
áll, de mivel nemzetközi közbe-
szerzési eljárásról van szó, várha-
tóan csak augusztusban tudunk 
eredményt hirdetni a pályázó cé-
gek között – nyilatkozta Zólya. 

A csatornahálózat lefektetése 
során hat pumpaállomás létesül, 
az összegyűjtött szennyvíz pedig a 
már működő csíkszeredai derítőál-
lomáshoz folyik majd be. 

– A hálózat kiépítése számunk-
ra és Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala számára is prioritást él-
vez. Minél hamarabb el szeretnénk 
kezdeni a munkálatokat. A projekt 
egyébként viszonylag egyszerű: 
9700 méter gyűjtő- és 4000 méter 
nyomóvezeték kerül majd a földbe 
– mondta az igazgató. 

Zólya László arra is kitért: miu-
tán kiépül Zsögödben az üzemképes 
szennyvízcsatorna-hálózat, minden 
lakos köteles lesz rácsatlakozni a 
rendszerre, ezt törvény szabályozza. 

Zsögödi utcarészlet. Jövő tavasszal kezdődhet a csatornarendszer kiépítése  fotó: balázs árpád

A Csíkszereda politikai hagyo-
mányába a kilencvenes évek óta 
beivódott előválasztásokra je-
lentkező jelöltek ma kell benyújt-
sák a támogatásukat bizonyító 
aláírásokat tartalmazó íveket. Az 
előválasztáson való induláshoz 
száz támogató aláírás kell. 

isán istván Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

„Az előválasztások hagyo-
mánya a kilencvenes 
években alakult ki, és 

továbbra is megszervezzük, mert 
fontos, hogy az emberek kifejez-
hessék véleményüket a jelöltekről” 
– mondta el Hajdu Gábor, a csíksze-
redai RMDSZ elnöke, aki meg van 
győződve arról, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan most is többezren 
nyilvánítanak véleményt a jelöltek 
személyét illetően, és meghatározzák 
majd az RMDSZ városi tanácsosi 
listájának összetételét és sorrendjét. 

„Az előválasztáson induló ön-
kormányzati képviselők, városita-
nácsos-jelöltek egyenként 100 tá-
mogató aláírást kell benyújtsanak, a 
polgármesterjelölt 1100 támogató 
aláírást kell csatoljon a  jelölési ké-
réséhez. A körzeti felelősnek induló 
személyek egyenként 50 aláírással 
kell bizonyítsák támogatottságukat, 
ezeket az adott választókerületben 
kell összegyűjtsék” – foglalta össze a 

feltételeket a városi RMDSZ elnöke. 
Összesen 19 választókörzet van, eny-
nyi felelős is lesz. Hajdu szerint egye-
di az országban az, hogy állóurnásan, 
szabadon és nyíltan ki lehet választa-
ni egy szervezet vagy politikai párt 
jelöltjeit. „Az előválasztásra és a tiszt-
újításra április 15-én kerül sor, ekkor 
a hagyomány szerint urnánál szavaz-
hat minden magyar ember, nemcsak 
az RMDSZ-tagok” – mondta el a 
politikus.

Borboly és Korodi is
körzeti felelős lenne

Borboly Csaba megyeitanács-
elnök és Korodi Attila képviselő 
is pályázik körzetében a felelősi 
szerepkörre. Korodi szerint neki 
fontos, hogy a ráruházott köz-
ponti képviselet mellett ott is részt 
vegyen a szervezőmunkában, ahol 
él. „Én a sportcsarnok melletti ne-
gyedben élek, és segíteni akarok 
azoknak, illetve együtt akarok mű-
ködni azokkal, akik azt szeretnék, 
hogy ez a lakónegyed élhetőbb 
legyen, és érdekeik jobban képvi-
selve legyenek az önkormányzat 
szintjén. Ezért akarok indulni a 
körzeti felelősök kiválasztására 
tartott megméretkezésen” – indo-
kolta döntését a képviselő. 

KóRHÁZmENEDZSERI 
VIZSGA ELNApOLVA

Diszkrimi nációra 
hivatkozik  
a prefektus

Versenyvizsgát hirdetett már-
cius elején a megyei tanács 
által fenntartott Csíkszere-

dai Megyei Sürgősségi Kórház veze-
tőtanácsa az intézmény menedzseri 
tisztségére, amelyre, a kiírás szerint 
március 12–16. között várták volna 
a jelentkezéseket. Akkor Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke úgy nyilatkozott, a legkom-
petensebb szakembert keresik a 
kórház élére.

A megyei tanács tegnap köz-
leményben értesítette a sajtót ar-
ról, hogy a versenyvizsgát egyelőre 
felfüggesztették. Az ok: az elnöki 
rendelettel szabályozott kiírásban 
a jelentkezéshez szükséges feltéte-
lek között szerepelt a magyar nyelv 
ismerete, ezt a rendeletet pedig a 
prefektúra megtámadta arra hi-
vatkozva, hogy ez a követelmény 
diszkriminatív. 

– Figyelembe véve, hogy a me-
gyei kórház alkalmazottjainak 95 
százaléka magyar anyanyelvű, úgy 
gondolom, hogy a magyar nyelv 
ismerete feltétlenül szükséges az 
intézmény működésének gördü-
lékeny irányításához – nyilatkozta 
Borboly Csaba. Amíg a helyzet 
nem tisztázódik, nem lehet megtar-
tani a versenyvizsgát.



Feltehetően meglesz az ára idén 
a húsvéti báránynak. A birka-
fronton tájékozottak véleménye 
szerint főként azért emelkedhet 
a csillagokba az ár, mert a hosz-
szú tél miatt csak később tudtak 
elletni a juhos gazdák, így hús-
vétkor hiány lesz a piacon. Leg-
jobban talán az jár, aki a tavaly 
őszi pecsenyebárányra voksol – 
hangzott a termelői jóslat.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hosszú volt a tél, későn 
tudtak elletni a juhá-
szok, így feltehetően 

nem érik el a kívánt fejlettséget, 
vágósúlyt húsvétra a tavaszi bá-
rányok. A piaci hiány pedig azt 
eredményezi, hogy nem lesz 
könnyű idén beszerezni a húsvéti 
bárányt, emellett feltehetően je-
lentősen emelkedik az ára – jósol-
gatják a téma ismerői. A prognó-
zis valóságtartalmának vizsgálatát 
a csíkszeredai piaccsarnokban 
kezdtük: elbeszélgettünk a juh-
sajtot, egyéb termékeket kínáló 
termelőkkel. Mind a kászoniak, 
mind a Sóvidékről bejáró majoro-
sok kivétel nélkül alátámasztották 
a várható „báránykrízisről” szál-
lingózó hírt. 

– Későn tudtunk elletni, ki-
csik a bárányok – állították. 

Sőt volt olyan gazda is, aki ki-
jelentette: idén egy bárányt sem 
ad el húsvétra, mivel „macska-
kölyköt” eladni sem az árusnak, 
sem a vásárlónak nem jó üzlet. 
Inkább megéri megtartani, majd 
hizlalt pecsenyebárányként érté-

kesíteni az idei szaporulatot – vé-
lekedtek. Megjegyezték, igencsak 
keresett cikk a pecsenyebárány, 
főként Olaszországba exportál-
ják, így értékesítési gondok nem 
merülnek fel. 

Kászoni tereputunk során 
több ismert helyi juhos gazda 
portájára betekintettünk, fő kér-
désünk ott is a húsvéti bárány vár-
ható ára volt.

– Nincs bárány, sőt idéntől 
sajt sem lesz – nyilatkozta Már-
kos Endre majoros gazda, aki 
négyszáz fős állománnyal gaz-
dálkodik. Bővebben taglalva a 
helyzetet, a gazda kifejtette, az 
elhúzódó tél egyedi helyzetet 
eredményezett, amit úgy próbál 
megoldani, hogy felneveli az idei 
szaporulatot, amelyet majd ősz-
szel értékesítene. Ahhoz, hogy 
megfelelő ütemben fejlődjenek 
az állatok, a juhokat idén fejni 
sem fogják, a tej a bárányoknak 
jut. Kevesebb ember kell a nyáj 
mellé, hiszen nem lesz szükség 
fejőpásztorokra.

– A juhászat nem könnyű 
munka, ezért nehéz megbízha-
tó embert találni. Ha nem fe-
jünk, nagyságrendekkel kisebb 
lesz a bérköltség, és feltehetően 
a bosszankodás is. Próbálunk 
egy ilyet is – mondta Márkos. 
Kiderült, eddig a piacra vitték 
a juhsajtot, de egyre nehezebb 
értékesíteni, míg a juhhús iránt 
élénkül az érdeklődés, sőt tavaly 
valaki a gyapjú után is érdek-
lődött. Ami biztos, idén egy 
bárány sem hagyja el a Márkos 
portát húsvét előtt.

Kelemen István fiatal gazda 
éppen kecskét elletett, amikor 
megérkeztünk. A kérdés, illetve 
a válasz is ugyanaz. Alig néhány 
példány akad, amely húsvétra el-
adható lesz, azt pedig a vásárlók, 
ha akarják, vigyék el a háztól, élő-
súlyban – Kelemen szerint piacra 
nem éri meg kipakolni, végigjárni 
az elárusítási engedély kálváriáját. 
Arra, hogy mennyi lesz az ára akár 
élősúlyban, akár levágva, szinte 
senki sem mer válaszolni. 

– Levágva jelenleg a tavalyi, 
hízott bárány kilója 16 lej. Ebből 
kiindulva megjósolható, hogy jó-
val 20, de akár 25 lej felett lesz ki-
lónként a húsvétra vágott tavaszi 
bárány ára. Sőt súrolhatja akár a 
30 lejt is – vélekedtek a termelők. 
Már ha lesz bárány – legalábbis 
helyi eredetű.  
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Körkép

„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

hargitanépe

MAgAs árAkAt, piAci Hiányt jósoLnAk A terMeLők 

Mennyi lesz a húsvéti 
báránycomb?

Hirdetés

Bárányhúskínálat egy csíkszeredai hentesnél. sokat kell fizetni érte



A tavaszi napéjegyenlőség nap-
ján csíki csertölgyből készült 
székely kaput avattak Székes-
fehérváron. A két megyei jogú 
város, Székesfehérvár és Csík-
szereda ezzel a jelképes gesz-
tussal a 2011-ben hivatalosan 
is aláírt testvérvárosi kapcso-
latot szentesítette.

Darvas Beáta, Székesfehérvár
darvas.beata@hargitanepe.ro

A tavaszi napéjegyenlőség 
napján, Székesfehérvár és 
Csíkszereda testvérvárosi 

szerződéskötésének első évfordu-
lójáról is megemlékezve, mint a 
hold és a nap, úgy találkozik szé-
kely és magyar a Maroshegyen, s 
énekli el közösen a székelyek és 
magyarok himnuszát. Kaput állí-
tanak, csíki székelyt, hogy székes 
városunk örök ünnepnapja le-
gyen a csillagászati tavasz kezdete 
– mondta ünnepi beszédében a 
székesfehérvári Fejér MAG Egye-
sület elnöke, dr. Boór Ferenc. A 
köszöntők a székesfehérvári Vö-
rösmarty Mihály Szakképző Isko-
la udvarán hangzottak el szerdán 
helyi, valamint csíkszeredai elöl-
járók, hagyományőrző egyesü-

letek és lakosok gyűrűjében. Az 
egybegyűltek a rendezvénnyel 
és a székelykapu-állítással a két 
megyei jogú város között 2011 
márciusában aláírt testvérvárosi 
kapcsolatot ünnepelték.Dr. Cser 
Palkovics András, Székesfehér-
vár polgármestere arról beszélt: 
sokszor, sok helyen mondják 
el, hogy szülővárosuk a nem-
zettörténelmi főváros, de ez 
csupán üres szólam marad, ha 
nem próbálják meg tartalom-
mal kitölteni. „Amikor aláírtuk 
Székesfehérváron, aztán pedig 
Csíkszeredában a testvérvárosi 
megállapodást, abban állapod-
tunk meg, hogy csakis akkor van 
értelme ennek a kapcsolatnak, 
ha tartalommal tudjuk megtöl-
teni. Szerencsére ez az élet sok 
területén sikerült már ebben a 
szűk egy esztendőben is, de azt 
hiszem, hogy a szimbolikus nap-
hoz ma értünk el” – fogalmazott. 
A Székesfehérvár központját 
ékesítő Hiemer-ház házasságkö-
tő termében aláírt szerződésig 
vezette vissza beszédének gondo-
latmenetét Ráduly Róbert Kál-
mán. Csíkszereda polgármestere 
a házasságkötés szimbólumát 

használva az akkori szerződéskö-
tést polgári esküvőnek nevezte, 
polgári elkötelezettségnek a két 
város között. „A mostani alka-
lom lehet az úgynevezett egyhá-
zi esküvő: amikor stólával átköti 
lelki atyánk kezünket az oltár 
előtt, és mielőtt az igent kimon-
danánk, egy gyűrűt áld meg; jelt 
teszünk egymásra, hogy mindig 
emlékeztessen bennünket, kihez 
és hová tartozunk. Ma jelt állí-
tunk. Olyan jelt, amely örökre 

emlékeztet bennünket, hogy 
együvé tartozunk” – fogalma-
zott.  Csíkszereda polgármeste-
re a nagytusnádi székelykapu-
faragó mester, Kovács Gábor 
mellé a fafaragó fiát is felszólí-
totta a pódiumra, hiszen a ka-
put ketten faragták. „Ez az élet 
értelme: gyermeket vállalni és 
gyermekeinknek megtanítani 
azt, amit tudunk. Ez legyen a 
mai nap üzenete” – zárta beszé-
dét Ráduly.

Több Csík környéki település pol-
gármestere jelezte már a vízügyi 
igazgatóságnál, hogy a hódok 
által az Olton, illetve a települé-
seken átfolyó patakokon épített 
gátak árvízveszélyt jelentenek. A 
gátak elbontása ugyanakkor nem 
egyszerű: szigorúan védett fajról 
lévén szó, miniszteri jóváhagyás 
kell minden olyan munkálatra, 
amely az állatok életterének meg-
zavarását jelentheti.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Csíkdánfalva, Szenttamás, 
Szent simon, Csatószeg, 
Tus nád – sorolja Darvas 

Já nos, a vízügyi igazgatóság főmér-
nöke azokat a településeket, ahon-
nan jelezték már az elöljárók, hogy a 
hódgátak és -várak miatt árvízvédel-
mi gondjaik akadtak. 

– Az Olton építettek egy magas 
gátat a hódok, ami elzárja a víz folyá-
sát, ráadásul a szemét is folyamatosan 
gyűl a gáton – közölte megkeresé-
sünkre Gáll Attila dánfalvi alpolgár-
mester. Azt mondta, az Olt érintett 
szakasza mellett a lakók félnek, hogy 
a gát miatt kiönt a víz és elárasztja 
a portáikat, arról nem is beszélve, 
hogy éppen az érintett helyen van 
a falu ivóvízkezelő állomása is, amit 
ha elönt az Olt vize, az már az egész 
falura nézve veszélyt jelent. 

– Kártékony állatok, semmi 
hasznunk nincs belőlük, kárunk vi-

szont annál több. Rezervátumban 
jó helyen lennének, de itt mindent 
tönkretesznek – fakadt ki Fábián 
László szentsimoni polgármester. A 
községhez tartozó Csatószegen, a Fi-
ság patakán építkeztek a hódok, de 
gátjaikkal elzárták a levezető árkokat 
is, illetve megrágták az ott lakók által 
ültetett fákat. A polgármester szerint 
pár éve visszatérő probléma lett a hó-
dok szomszédsága – ezt jelezték már 
a vízügyi igazgatóságnak és a környe-
zetvédelmi hatóságnak is. 

Visszatelepített őshonosok
A hódok őshonos állatok vol-

tak térségünkben, ám valamilyen 
okból kipusztultak. Akkor jelentek 
meg újra, amikor a brassói székhe-
lyű erdészeti kutatóintézet a né-
metországi környezetvédelmi mi-
nisztériummal közös projektje ke-
retében, 1998 és 2003 között, 182 
egyedet telepített az Olt, a Maros és 
a Ialomiţa folyók mentére. Hargita 
megye területén nem telepítettek 
hódokat, Kovászna megyében vi-
szont igen, és pár év alatt az elsza-
porodott állatok hozzánk is felhú-
zódtak, megjelenve nemcsak az Olt 
mentén, hanem a folyóba torkolló 
patakok folyásán is. 

– A betelepítéskor nem vettek 
figyelembe egy fontos szempontot, 
azt, hogy régebb, amikor ezek az ál-
latok még éltek a mi vidékünkön, az 
Olt nem volt szabályozva – mondja 
Bernád Zelma, a Hargita Megyei 

Környezetvédelmi Ügynökség igaz-
gatója. Darvas János vízügyi főmér-
nök is azon a véleményen van, hogy 
a betelepítés előtt jó lett volna egy 
alapos hatástanulmányt végezni, ám 
ez nem történt meg. 

Árvízvédelmi 
szempontból probléma
Darvas János szerint a hódok 

által ágakból épített gátak annyira 
erősek, hogy legtöbbször kézi erő-
vel szét sem lehet bontani azokat, 
eltávolításukhoz gépek kellenek. Az 
ágakból, kisebb fatörzsekből ösz-
szehordott gátak építése mellett a 
hódok a mesterséges védműveket 
is veszélyeztetik: átfúrják az árvíz-
védelmi gátakat, ezzel is fokozva az 
árvízveszélyt. 

– Van, ahol már több hektár ka-
szálót elöntött a víz a hódok gátjai 
miatt – jelezte Darvas, akinek víz-
ügyi szakemberként az az álláspont-
ja, hogy a hódok építményeit  szét 
kell rombolni. Csakhogy ez nem 
egyszerű.

Semmit, ami a hódok
életterét veszélyezteti
A hód európai uniós normák 

szerint kiemelten védett faj, ezért 
életterének zavarása szigorúan tilos 
– tudtuk meg Bernád Zelmától. A 
megyei környezetvédelmi ügynök-
ség igazgatója szerint a törvény azt 
mondja, hogy ha szigorúan védett 
állatfaj okoz valamilyen veszélyt, az 

érintett település elöljárója kell kér-
je, hogy az általa vezetett település 
esete a szabály alól kivételt képezzen, 
a megoldást pedig a környezetvé-
delmi miniszter kell rendelettel 
jóváhagyja. Hiába, hogy Hargita 
megyében több település is szem-
besül a hódok által okozta problé-
mákkal, közösen nem lehet a pro-
cedúrát lefolytatni, minden egyes 
polgármester külön kell kérvé-
nyezze a településén szükséges be-
avatkozásokra a jóváhagyást. 

A környezetvédelmi ügynök-
ség szakemberei ismerik a helyze-
tet, tudnak a hódok által épített 
gátakról, az állatok által tönkretett 
hidrotechnikai létesítményekről, 
ám a hivatalos álláspontjuk az: 
amíg erre nincs engedély, a vízügyi 
igazgatóság nem nyúlhat hozzá 
a hódok építményeihez. Jelezték 
már a problémát egyébként a kör-
nyezetvédelmi minisztérium ille-
tékeseinél is, ahonnan megtudták, 
mostanáig csupán Hargita megye 
panaszkodott a szaktárcánál a hó-
dok miatt. 

Arról, hogy Hargita megyé-
ben hány hód él, nincs pontos 
adat, hiszen hivatalos számlálás 
nem történt. Ezelőtt három évvel 
viszont a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség szak-
emberei végeztek egy becslést, 
akkor körülbelül 160 példányra 
becsülték a megye területén élő 
hódpopulációt. 
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A Székesfehérváron felállított székely kapu, Kovács Gábor és fia munkája fotó: DarvaS Beáta

Székely kApuT állíTOTTAk SzékeSfehérVárOn, A TeSTVérVárOSi SzerződéS éVfOrdulóján

„Mint a hold és a nap”

árVízVeSzélyT jelenTenek A SzigOrúAn VédeTT állATOk épíTményei

Hódgátak ellen, szemben a bürokráciával 
Elmarad 

a Gruppen-Hecc
előadása 

március 24-re várták Csíksze-
redába a gruppen-hecc kaba-
rétársulatot, ám a meghirdetett 
előadások érdeklődés hiányában 
elmaradnak. Nagy István, a társu-
lat vezetője sajtóközleményében 
úgy véli, hogy az érdektelenség 
a februárban elmaradt előadások 
számlájára írható.

HN-információ

Aszombatra, március 24-re 
meghirdetett csíkszere-
dai előadások érdeklődés 

hiányában elmaradnak – derül ki 
a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc 
kabarétársulat vezetője, Nagy István 
a közleményéből. Szerinte aez arra 
vezethető vissza, hogy a február 18-
19-re, a Szakszervezetek Művelődési 
Házába meghirdetett előadások, 
amelyekre több mint 1500-an vál-
tottak jegyet, elmaradtak, mert nem 
sikerült kifűteni a művelődési ház 
nagytermét. „Tudom, hogy mind az 
igazgató, mind a városvezetés min-
dent megtett, hogy a termet időre 
kifűtsék. (…) Sajnos egy fővezeték 
elfagyott az épület alagsorában, és 
hiába próbálták a hibát még az elő-
adás előestéjén is elhárítani, más-
nap a nagyteremben mindössze 8 
fok volt. Mi ugyan játsztunk már a 
Ceausescu-korszakban olyan szín-
padon is, ahol a kellékbor – tea – be-
lefagyott a pohárba, és elmentünk 
volna szívesen, de úgy döntöttünk, 
hogy a 21. században nem tehetjük 
ki a közönséget annak, hogy két és 
fél órát üldögéljenek hidegben,” – fo-
galmazott Nagy, hozzátéve: „Meg-
értem minden hoppon maradt 
embertársam jogos bosszúságát. 
Ugyanezt a megértést kérem irá-
nyunkban – nem tehettünk sem a 
kegyetlen télről, sem a művelődé-
si ház fűtési nehézségeiről,”. 

CSAkegy

Felvonulás 
az életért

Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napján, március 25-
én a Csíki Anyák Egyesülete 

(CsAkEgy) is csatlakozik az ország 
több városában is megszervezett Fel-
vonulás az életért elnevezésű akció-
hoz. A felvonulással azt kívánják de-
monstrálni: az életet értéknek tartják 
a fogantatástól kezdve, és többek kö-
zött a jövendőbeli édesanyák figyel-
mét szeretnék felhívni az abortusz, a 
mesterséges magzatvesztés veszélye-
ire.  A csíkszeredai felvonulás részt-
vevői vasárnap 9.50-kor találkoznak 
a Márton Áron Gimnázium előtt, 
és tíz órakor indulnak gyalogosan, 
babakocsikkal, -hordozókkal a fél 
tizenegytől kezdődő szentmisére a 
csíksomlyói templomba. A Tiboldi 
Bea, a CsAkEgy elnöke által megfo-
galmazott meghívó szerint „Az élet 
a családokból fakad, szépségét, vele-
járóit népszerűsíteni szükséges!”
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Körkép
udvarhely

> Medret takarítottak. Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala közösen a 
vízügyi hivatallal, szociális munkásokkal 
és néhány önkéntessel medertakarítást 
szervezett tegnap a Víz Világnapja al-
kalmából. Az immár hagyományosnak  
számító akció során a városon áthaladó 
patakok partjait és a Küküllő medrét 
járták végig tegnap délelőtt, mintegy 
100 zsák szemetet összegyűjtve. A me-
dertakarítást már pár napja meghirdette 
a székelyudvarhelyi önkormányzat, ám 
sem a civilszervezetek, sem a tanintézmé-
nyek nem mutattak érdeklődést az akció 
iránt, önkéntesekből is mindössze ketten 

jelentkeztek a hulladékok összegyűjtésé-
re. Az akció során a városon áthaladó pa-
takok, illetve a Küküllő medrét tisztítják 
meg és gyűjtik 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 
vezetője elmondta, örül a tanácselnök 
látogatásának, mivel az intézmények 
Hargita Megye Tanácsához tartoznak, 
és a jó egyyüttműködés feltétele, hogy a 

megyei tanács elnöke néha a helyszínen 
tájékozódjon a problémákról és megva-
lósításokról. Az igazgató megköszönte 
a megyei tanács segítségét, mely által új 
nyílászárókat és fűtésrendszert 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, javít-
suk a munkakörülményeket – mondta 
Borboly Csaba. Cseke Miklós, a község 
polgármestere megköszönte a támoga-
tásokat, és kijelentette: a község sajátjai-
ként fogadja az ide érkező gyerekeket, és 
azok is „tántinak” és bácsinak szólítják az 
itt lakókat. Hargita Megye Tanácsa se-
gítségével  április közepén 12 szakorvos 
érkezik az oklándi elhelyezőközpontba. 
Az orvosok a Bács-Kiskun megyei, kecs-
keméti kórházból érkeznek a településre, 
és szűrővizsgálatokat végeznek majd.

Oroszhegy eddig is a szilvájáról 
volt híres világszerte. De a jövő-
ben komoly változásokra szá-
míthat az udvarhelyszéki telepü-
lés: még híresebb lesz. A község 
önkormányzata két éven át 800 
ezer lejt költhet arra, hogy Kék 
szilva elnevezésű 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 ezután is vállalhatja, hogy a 
faluban továbbra is a szilváról szól 
(szinte) minden.

Nyersen, főzve, aszalva, lekvár-
ban, levesben, salátában, szörp ként 
vagy éppen koccintásra poharak-
ba töltött párlatként – számtalan 
módja van a fogyasztásának. Ha 
Oroszhegyen falunapokat szer-
veznek, szilvanapoknak nevezik, 
ha labdarúgótornára hívnak, a 
Szilva-kupáért küzdhetünk, ha 
a település neve bárhol a világon 
szóba kerül, azonnal jön a meg-
jegyzés, amelyben szemernyi túl-
zás sincs: Oroszhegyen főzik a 
világ legjobb szilvapálinkáját. Ne-
héz lenne összeszámolni a falube-
liek házaiban, hány oklevél, díj és 

elismerés bizonyítja eme állítást. 
A legenda szerint ugyanitt főzik 
egyben a legrosszabb pálinkát is, 
de erről nem maradt fenn írásos 
említés.

Az oroszhegyi pálinkát egy-
kor székely útlevélnek is nevez-
ték, amolyan valuta fortenek 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 pálinkafesztiválo-
kon részt vevő oroszhegyiek nem 
írhatják 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.

– Ez egy komoly kihívás, 
mert nem kis összegről van szó. 
Ez egy egészen más jellegű pá-
lyázat, nem infrastrukturális 
fejlesztésekről szól, nem ásunk, 
nem csatornázunk, igyekszünk, 
hogy a szilván keresztül Orosz-
hegy jó hírét vigyük a világba 
– árulta el Bálint Elemér polgár-
mester. 

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 cél-
ja Oroszhegy PR-jának kitelje-
sítése. Bármelyik polgármester 
álma, hogy ne az ötletekhez 
kelljen pénzforrásokat keres-
nie, hanem kimondhassa: pénz 
van, már csak ötletek kellenek. 
Nos Oroszhegyen ebből sincs 
hiány, a pályázati szerződést a 
múlt év végén írták alá, az ön-
kormányzat pedig már el is in-
dította  a közbeszerzési eljárást. 
Ne csodálkozzunk, ha a jövőben 
egyre gyakrabban hallunk majd 
Oroszhegyről, a szilvájáról vagy 
éppen tüzes itókájáról.

OrOszhegy, A szilvA meg A pálinKA

Indul a szilva-marketing

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

Új épületbe költözik a mentőszolgálat 

Húsvéti ajándék 
Az utolsó simításokat végzik a 
székelyudvarhelyi mentőszolgá-
lat új, tágas, mutatós épületén. A 
mentősök remélik, húsvét környé-
kén „ajándékba” kapják az épüle-
tet, vagyis költözhetnek – ekkor a 
tervek szerint az épület 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 négyszázezer 
lejt utalt ki erre a célra, ebből el is 
kezdték a munkálatokat, melyeket 
felújításnak, bővítésnek is nevez-
hetnénk, ám ebben az esetben ennél 
sokkal többről van szó. Még a na-
pokban is a városi kórház területén 
legkevesebb két felületen vannak a 
mentősök: hátul, a régi garázsoknál 
találhatók a sofőrök helyiségei, elöl 
pedig a bőrgyógyászat melletti épü-
let egyik emeletén az asszisztensek 
és orvosok helyiségei. Az új épület-
ben, mely hátul a régi garázsoknál 
már áll is, egy helyre kerül a sze-
mélyzet – ezáltal reakcióidejük is 
csökken, illetve nem utolsósorban, 
tágas, kulturált, célnak megfelelő 
felületen várakozhatnak, készül-
hetnek a bevetésekre. Az új állomás 
helyén egy, a 60-as években épült 
garázsház, mentőállomás állt, és 
már a 80-as években megfogalma-
zódott egy új épület felhúzásának 
igénye, sőt a tervek is elkészültek, 
a munkálatokra viszont egészen 
tavalyig kellett várni. Rá se ismerni 

a helyre, első ránézésre mintha egy 
takaros panziót vagy egy igényesen 
kivitelezett, faelemekben bővelke-
dő magánházat látnánk – a tervek 
a csíkszeredai Gál Vilmos tervezőt 
dicsérik. Az építkezés során a régi ga-
rázsokat részben lebontották, kibő-
vítették, átépítették, aztán emeletet 
húztak rájuk. Immár háromszintes 
az új mentőállomás: alul az autók, 
felül a személyzet, legfelül pedig egy-
előre a padlástér, ám az sem kis felü-
let, a későbbiekben bármilyen célra 
kialakítható. 

Dr. Ambrus József, a megyei 
mentőszolgálat medikális igazgató-
ja, a székelyudvarhelyi mentőállomás 
vezetője tegnap lapunkkal közölte, 
vége felé járnak a munkálatoknak. 

– Külső munkálatokat végeznek, 
a nemes vakolatot teszik fel. Ha min-
den jól megy, húsvét után, ahogyan a 
bútorok is megérkeznek,  szeretnénk 
beköltözni – közölte dr. Ambrus, 
aki további tervekről is említést tett: 
az új mentőállomás mellett megha-
gyott régi épületet is tataroznák. Itt 
öltözőket, zuhanyzókat alakítaná-
nak ki, illetve a tetőtérben egy gyű-
lés- 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. 

Az új épületben egy helyre kerül a személyzet. Csökken a reakcióidő fotó: balázs attila

hargitanépe
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Ingyenes kerIngetésI rendszert ígér az e-star

Verseny a melegvíz-szolgáltatásért

Beruházás államI és önkormányzatI segítséggel

Leszigetelik a ditrói tömbházakat

a fejlesztési minisztérium pénz ügyi 
alapot biztosít a tíz gyergyóditrói 
tömbház hőszigeteléséhez. Mivel 
az önkormányzat is állja a ráeső 
részt, a lakosok az összköltség 20 
százalékát – lakrészenként 3000 
lejt – kell állják, ami szükség ese-
tén kamatmentes hitelből teremt-
hető elő. A tetőjavítás viszont 
problémát jelenthet. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

1970–1990 között, az akkori 
bútorgyár munkásainak épí-
tették a tíz ditrói tömbházat, 

az ingatlanok pedig állapotuknál 
és koruknál fogva épp beleillenek a 
kormány hőszigetelési programjába, 
lehetőség van a munkálatok részfi-
nanszírozására. Ennek az útját járta 
ki Ditró önkormányzata, létrejött a 
lakástulajdonosi társulás is, a napok-
ban pedig megérkezett a fejlesztési 
minisztérium átirata: támogatásra 
érdemesnek ítélték a tervekkel alá-
támasztott elképzelést. A pozitív 
választ kormányhatározat erősíti 
meg a közeljövőben, ezt követheti a 

közbeszerzési eljárás kiírása, majd a 
nyertes cég kiválasztása után a négy 
hónapra ütemezett munkálat. A fo-
lyamat mögött viszont számos, még 
tisztázatlan részlet is rejlik.

– A projekt összértéke 1 750 000 
lej. A minisztérium vállalja a kiadá-
sok 50 százalékát, 30 százalékot áll az 
önkormányzat, a lakók pedig a fenn-
maradó 20 százalékot kell befizessék. 
Az önkormányzat összesen 450 000 
lejt kell pótoljon a beruházásba, eb-
ből már el is költött 58 000 lejt ter-
vekre, de a fennmaradó összegnek 
csak egy része áll rendelkezésre. Tud-
juk, honnan akarjuk előteremteni a 
hiányzó pénzt: az ipari zónában ad-
nánk el egy, községi vagyont képező 
területet – részletezte Puskás Elemér 
az anyagi helyzetet.

A tíz tömbházban összesen 102 
lakrész található, ezek közül 101 
magánkézben, egy önkormányza-
ti tulajdonban van, s míg egykor 
„gyáristák” lakták, most a tulaj-
donosok különböző szociális réte-
gekhez tartoznak, így van, akinek 
anyagi szempontból gondot jelent 
a beruházás. A tömbházlakók lak-

részenként 3000 lejjel kell hoz-
zájáruljanak a költségekhez, erre 
saját vagyonnal garantálható hitelt 
lehet igényelni. Az állam a CEC 
Bankkal kötött szerződést, így a 
lakosok kamatmentesen, öt évre 
vehetnek fel hitelt, havi 60-70 lejes 
törlesztőrészlet mellett. 

– 85-en írták alá az ívet, hogy 
vállalják a rájuk eső rész kifizetését, 
a többiekkel le kell üljünk megoldást 
keresni, mert közösségben élünk, 
senki nem lóghat ki a sorból – nyi-
latkozta a polgármester. 

A projektben csak a nyílászárók 
cseréje, a falak és a tető, valamint a 
kémények leszigetelése van benne. 
A héjazatot, ha rossz, ki kell cserél-
ni, és ennek költsége a lakosságra 
hárul. A tíz tömbházból tíznél 
gondok vannak a tetőzettel, és erre 
a célra nem lehet kamatmentes hi-
telt igényelni. 

– Nem tudjuk még pontosan, 
ez a javítás mennyibe fog kerülni, de 
ha meglesz az állványzat, ott lesz a 
szakembercsoport, ki kell használni 
a lehetőséget, és a tetőt is rendbe kell 
tenni – közölte az elöljáró. 

egy gyergyószentmiklósi tömb-
ház ingyen kaphatja meg azt a 
rendszert, amelynek beszerelé-
sével a melegvíz-csapon már a 
megnyitás pillanatától meleg víz 
folyik. A keringetési rendszer 
kiépítésére műszaki elemzések 
után tíz tömbházat választott ki 
a szolgáltató, ám kilenc eseté-
ben a lakók kellene kifizessék a 
szerelési költségeket.

B. K.

Tíz gyergyószentmiklósi 
tömbház lakói szállhatnak 
versenybe április 20-ig. A 

tét, hogy hol építse ki díjmente-
sen az E-Star hőszolgáltató a me-
legvíz-keringetési rendszert. Az 
erre javasolt tömbházak közül az 
kaphatja meg ingyen a rendszert, 
amely elsőként teljesíti a megsza-
bott feltételeket – ennek fejében 
a szolgáltató garantálja, hogy a 
meleg vízre nem kell várni a csap 

megnyitása után, és szavatolja az 
állandó hőfokot és a megfelelő 
víznyomást.

A feltételek a következők: je-
lentkezési kérvényt kell leadni a 
szolgáltató székhelyén, továbbá 
legyen minden lakrész tulajdono-
sának érvényes fogyasztói szerző-
dése, és mellékelni kell egy listát, 
amelyen a lakók beleegyezésüket 
adják a munkálatok elvégzéséhez.

Egyébként a rendszer besze-
relése minimális műszaki mó-
dosításokat igényel, amint arról 
a szolgáltató cég sajtószóvivője, 
Balogh Katalin tájékoztatott: – A 
beruházás során vállalatunk a je-
lenlegi melegvíz-elosztó rendszer 
kiegészítéseként egy recirkulációs 
vezetéket épít ki, amely által a fo-
lyamatos melegvíz-ellátás biztosí-
tott lesz a nap bármely órájában, 
anélkül, hogy nagy mennyiségű 
hideg vizet kellene kiengedni a 
csapon. A kiépítés során a laká-

sokban a melegvíz-órákat rádiós 
mérőórákra cseréljük. Ezek révén 
a fogyasztás a lakáson kívül is 
leolvasható, így a lépcsőház me-
legvíz-igénye minden hónapban 
a reális fogyasztás függvényében 
osztható.

Megtudtuk, több jelentkező 
is van már, ám eddig egyik sem 
teljesíti maradéktalanul a felté-
teleket. A hiányosságokat április 
20-ig pótolhatják, illetve újabb 
igénylők is jelentkezhetnek addig. 
Amint Balogh Katalin elmondta, 
egy tömbház élhet az ingyenes 
lehetőséggel, ám a másik kilenc 
tömbház lakói sem kell mélyen 
zsebükbe nyúljanak – családon-
ként hozzávetőleg 300 lejt kell 
fizessenek azért, hogy a rendszer 
biztosította előnyökben része-
süljenek. A szóvivő azt is hozzá-
tette, Marosvásárhelyen siker és 
nagy érdeklődés övezi a keringető 
rendszerek beszerelését.

hirdetéseK

Ditrói tömbházak jelenlegi és a hőszigetelés utáni, látványterven mutatott állapota. Jelentős javulás



– 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 
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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!

KALIFORNIAI KAVICSOK 8. n Váli Éva

Égi udvar a Liszt FerinÁ
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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.
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Mától előjegyezhető

„Hazaérkezett” a Ford B-Max

hargitanépe

hirdetés

Az idei genfi Autószalon egyik új-
donsága volt a Krajován gyártan-
dó Ford B-Max. Bemutatkozását 
nagy érdeklődés előzte meg, és 
elmondható, hogy nem kis sikert 
aratott (akárcsak a Dacia lodgy) 
– igaz, hogy a bemutatkozás kis-
sé megkésett, ugyanis a Ford-
nak nem sikerült eleget tennie a 
krajovai gépkocsigyár privatizá-
lási szerződésében vállalt köte-
lezettségeinek, így az új modell 
felfuttatása is elnapolódott. De 
a Ford B-Max „hazaérkezett”: 
tegnap Bukarestben ünnepélyes 
keretek között mutatták be a saj-
tó képviselőinek, a forgalmazók-
nak és a szakma képviselőinek. 
A Ford legkisebb egyterűje ma 
reggeltől már Csíkszeredában is 
előjegyezhető.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

AFord B-Max tegnapi be-
mutatóján a Ford Ro -
mania képviselői hi va-

talosan is közölték, hogy ma reg-
geltől a forgalmazók – köztük a 
csíkszeredai Magyari Engineering 
– előjegyzést fogadnak el a po-
tenciális vásárlóktól az új személy-
gépkocsikra. A krajovai gyárban a 

sorozatgyártás júniusban kezdő-
dik, az első járművek leszállítására 
szeptember 15-től kerül sor. 

A Ford egy igen korszerű, a 
felszereltség tekintetében irigy-
lésre méltó személygépkocsival 
rukkolt elő, amelyben számos 
újdonságszámba menő rendszer-
rel találkozhatunk, kezdve az aj-

tónyitástól el egészen a B-oszlop 
kiiktatásáig. A maga nemében 
sajátosnak nevezhető felszere-
lések tekintetében utalhatunk 
az Active City Stopra, amely 
segítségével kisebb sebesség ese-
tén elkerülhető az összeütközés. 
A leglényegesebb azonban az új 
benzinmotor, az egyliteres, há-

romhengeres EcoBoost, amely 
két variánsban, 100 vagy 120 ló-
erővel érkezik. A 120 lőerősnek 
a gyár által megjelölt fogyasztása 
4,9 l/100 km, szén-dioxid-kibo-
csátása pedig 114 g/km, s mind-
két tekintetben jóval felülmúlja a 
potenciális versenytársakat, pél-
dául az Opel Meriva Ecoflex 1.4-

est, amely esetében a fogyasztás 
5,7 l/100 km, a széndioxid-ki-
bocsátás pedig 134 g/km, vagy 
a Renault Grand Modus 1,2-est, 
amelynél a fogyasztás 6 l/100 km 
és a szén-dioxid-kibocsátás 139 
g/km. A benzines kategóriába 
tartozik még a Duratec két válto-
zatban, az 1.4 literes, 90 lóerős és 
az 1,6 literes 105 lóerős. Ez utób-
bi megrendelhető automata seb-
váltóval is. A dízeles variánsok a 
következők: Durotoq TDCi, 1,5 
literes, 75 lóerős, valamint az 1,6 
literes, 95 lóerős. Az 1,5 literes 
abszolút újdonság, és fogyasztása 
4,1 liter/100 km.

A gyár illetékesei azt is kö-
zölték, hogy becsléseik szerint az 
idén mintegy 60 000 új B-Max 
legyártására kerülhet sor, szándé-
kaik szerint ezek zömét exportál-
nák. Közölték az új személygép-
kocsik kiskereskedelmi induló 
árát is: 13 400 euró (áfástól).

Rövid időn belül tehát meg-
vásárolható lesz a Ford B-Max, 
és amint már arra utaltunk, a for-
galmazóknál mától lehet jelent-
kezni előjegyzésért. Megjegyzen-
dő, hogy ez a személygépkocsi is 
megvásárolható a roncsprogram 
keretében.

A B-Max, a Ford legkisebb egyterűje. Az új modell számos technikai újdonságot, innovatív megoldást hoz 

csík
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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 Csíkszeredában I. osz-
tályú, II. emeleti, 2 szobás, saját 
kazánnal rendelkező lakás a Testvéri-
ség sugárút 4. szám alatt (a rendőr-
ség mellett). Telefon: 0749–520550. 
(21521)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétányon IV. emeleti, részben 
felújított 2 szobás lakás. Telefon: 
0720–012771. (21538)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt 
tömbházlakás a rendőrséggel szem-
ben. Telefon: 0744–339894. (21539)

Kiadó 50–60 m2-es helyiséget 
KERESEK műhelynek a város szélén. 
Telefon: 0740–799107.

ELADÓ Csíkszeredában két-
szintes, összesen 360 m2-es ház, 
közművesítve, víz, kanalizálás, gáz, 
villany, háromfázis, központi fűtés 
fáskazánról + gázkazán, 10 ár te-
lekkel. CSERE is érdekel. Telefon: 
0744–778490. (21527)

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

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

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

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

telek

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

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

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 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.

TISZTÍTÓSZER-AKCIÓ A COMCO-
LOR FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 
kg – 104 lej; eredeti kartonos, oszt-
rák Ariel – 10,4 kg – 87 lej; félliteres 
Pur mosogatószer – 2,90 lej; 1 liter 
Pur mosogatószer – 5,90 lej; 750 ml 
Domestos – 6,80 lej; 2 liter Coccolino 
öblítő – 11,50 lej; Pampers pelenka – 
0,90 lej/db; felnőtt pelenka – 2,30 lej/
db; 500 ml Clin szórófejes ablaktisztí-
tó – 5,50 lej.

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-
SOKNAK!  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:  
homeopatieveterinara@gmail.com. 
Telefon: Ferencz Kinga (Csillag-mo-
tel) 0722–607062. Szervező: dr. Ja-
kab 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.

Ket tős  á l lampolgársággal 
(ro mán–magyar) rendelkező sze-
mélyeket (18–45 év közötti nők 
előnyben) KERESÜNK mezőgaz-
dasági munkára Hollandiába. Te-
lefon: 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, takarítás, gyermekek 
szállítása különórákra. Autóvezetői 
engedély és gyakorlat feltétel, bár-
milyen nyelvtudás előny. Jelentke-
zés: zs.varvasovszky@gmail.com.

szolgáltatás

Útitárs szállítását VÁLLALOM 
Németországba, Hollandiába, Bel-
giumba. Vállalok ügyintézést, tol-
mácsolást. Telefon: 0758–898989. 
(21515)

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁL LALJUK garanciával, helyszíni 
kiszállással, minden színben. Tele-
fon: 0746–639363, 0745–269777. 
(21513)

VÁLLALOK bármilyen ácsmun-
kát, tetők, faházak, hétvégi házak, 
régi faházak felújítását, valamint 
hinták, teraszok készítését. Tele-
fon: 0743–687850, 0741–587430. 
(21534)

VÁLLALOM családi házak, faházak 
építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtleníté-
sét. Telefon: 0742–404912. (21540)

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjárművek 
(teherautók), kis-haszongépjár-
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, este: 
0266–312312.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik

özv. CSÁSZÁR JEREMIÁSNÉ
szül. Kosz Paula

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, a nehéz 
órákban segítő kezet nyújtottak, 
fájdalmunkban osztoztak. A gyá-
szoló család.

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

Szívünk mély fájdalmá-
val tudatjuk, hogy a volt 
galaci lakos

TARR MARGIT
hosszú betegség után el-
hunyt. Temetése 2012. már-
cius 24-én 11 órakor lesz 
a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Nyugalma 
legyen csendes, emléke ál-
dott! A gyászoló család.

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 ravata-
lozójából. A gyászoló család.

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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Sport
Tengerentúlon készül majd

a Kemény-gárda
Május 26-án kéthetes amerikai–
kanadai felkészülési túrára uta-
zik a londoni olimpiára készülő 
magyar férfi-vízilabdaválogatott.

Kemény Dénes szövetségi 
kapitány a vlv.hu oldalnak 
elmondta: várhatóan négy 

hivatalos mérkőzés is vár a csapatra. 
Hangsúlyozta: 16 éves kapitánysá-
ga alatt most először utazik úgy a 
tengerentúlra a válogatott, hogy 
edzőtáborozni megy, nem pedig 
világversenyre. „Évek óta hívnak 
minket közös edzésekre az USA-
ba és Kanadába is, de eddig sose 
jött össze, mindig visszautasítot-
tam a felkérést, mert indokolatlan-
nak tartottam a költséges utazást. 
A sok kikosarazás után, már tavaly 
kinéztem ezt az időszakot, hogy 
viszonozzam mindkét csapatnak 
az elmúlt évek magyarországi láto-
gatásait. Az, hogy kint barátságos 
meccsek is lesznek, az eredeti meg-
beszélésnek nem volt része, igaz, ki 
se volt zárva. Őszintén szólva vár-
ható volt, hogy ha már ott edző-
táborozunk, akkor az amerikai és 
a kanadai csapat szeretne velünk 
meccset is játszani. Természete-
sen ez nekünk mindenképpen 
hasznos, mert egyrészt hozzájárul 
a formába lendüléshez, másrészt 
engem segít a válogatásban is. Uta-

zásunk költségeit egy külön támo-
gató fedezi.”

A kapitány jelezte: az első he-
tet az Egyesült Államokban töltik, 
részleteket most még nem tud, de az 
biztos, hogy Los Angelesbe utaznak, 
és várhatóan kétszer – először a meg-
érkezés másnapján, azaz május 27-én 
– megmérkőznek a pekingi olimpiai 
döntős ellenféllel. Az egyik találko-
zót – vélhetően az elsőt – műsorára 
tűzi az Amerika-szerte nagy nézett-
ségű NBC televíziós csatorna.

„Nem lennék meglepve, ha 
az edzések Los Alamitosban len-

nének, itt van az amerikai csapat 
edzőközpontja. A második hé-
ten Kanadában leszünk, s a gya-
korlás mellett Vancouverben és 
Victoriavárosban is játszunk egy-
egy mérkőzést Kanada nemzeti 
csapatával” – tette hozzá.

Kemény Dénes hangsúlyozta: 
az elutazás előtti kéthetes budapesti 
munka után nem fog keretet szűkí-
teni, legfeljebb egészségügyi vagy 
más speciális ok miatt maradhat itt-
hon valaki, de az előfordulhat, hogy 
lesz olyan játékosa, aki a túrának 
csak egy szakaszán vesz részt.

Zsinórban negyedszerre is olimpiai bajnok szeretne lenni a magyar válogatott

Budapesten döntenek a biztosításról

Ajövőben a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) 
fizetné a válogatott játé-

kosok biztosítását, amikor azok 
a nemzeti együttesekben szere-
pelnek.

Joseph Blatter FIFA-elnök azt 
is közölte csütörtökön az euró-
pai szövetség (UEFA) isztambuli 
kongresszusán, hogy szeptembertől 
léphet érvénybe az újítás, amennyi-
ben a szervezet tagjai elfogadják azt 
májusban a budapesti közgyűlésen. 

A FIFA ezzel követheti az UEFA-t, 
amely már januárban jelezte, hogy 
a június 8-án kezdődő Európa-baj-
nokság kapcsán a válogatottban 
megsérülő futballistákra 55 millió 
eurós biztosítási összeget tett félre, 
melyet esetleg még növel is. Az eu-
rópai klubokat tömörítő szervezet 
(ECA) annak nyomán követelte 
ezt a lépést, hogy a holland Arjen 
Robbennek hat hónapot kellett ki-
hagynia, miután megsérült a 2010-
es világbajnokságon, s a fizetését a 

rehabilitáció alatt klubja, a Bayern 
München állta.

U17-es Eb-selejtező
Telkiben mától március 28-ig 

rendezik az U17-es Európa-baj-
nokság Elit-körének selejtezőit. A 
magyarok ma Belgiummal (16 órá-
tól), vasárnap Walesszel (16), míg 
március 28-án Oroszországgal (16) 
játszanak. A csoport győztese kvali-
fikálja magát az Eb-re. A románok 
már nem érdekeltek az Elit körben.



Napról napra
szabadidő

ma

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 

Helytörténeti 
évforduló

• Százharminc éve, 1882. március 23-án 
hunyt el Gyulafehérváron Fogarasy Mihály 
erdélyi római katolikus püspök, pápai trónál-
ló, valóságos titkos tanácsos. Középfokú isko-
láit Csíksomlyón végezte. 

• Kétszázhetven éve, 1742. március 23-án 
hunyt el Kolozsváron Almási Gergely Mihály 
unitárius egyházi író. Homoródalmáson szü-
letett.

• Százhúsz éve, 1842. március 24-én szü-
letett Székelyudvarhelyen Doros Gábor or-
vosi szakíró. 1980-ban hunyt el.

• Hatvan éve, 1952. március 25-én hunyt 
el Ghenceán Fekete János plébános, volt poli-
tikai üldözött. Csíksomlyón érettségizett.

• Hatvanöt éve, 1947. március 25–26-
án letartóztattak több kolozsvári értelmisé-
git, köztük Venczel József egyetemi tanárt 
(Márton Áron püspök bizalmasát). A tö-
meges letartóztatásokat figyelmeztetésnek 
szánták a magyar értelmiség és a diákság 
számára.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Toró Zsuzsanna tart sürgősségi 
fogorvosi ügyeletet a Petőfi Sándor utca 14. 
szám alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Dá-
vid Zselyke Ibolya fogadja a betegeket 9–13 
óra között a Villanytelep utca 2. szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

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

a Gazdag szegények című zenés vígszínművet 
játssza a Hamlet-bérletes nézőinek.

Országjárók-világjárók
Az Országjárók-világjárók előadássorozat 

részeként ma 19.30-tól a gyergyószentmiklósi 
művelődési ház színháztermében a Cho-
oyu-expedícióról tart előadást Tulit Zsom-
bor, Szabó Zoltán, Tóásó István és Sükös 
József. A belépés díjtalan.

Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében ma 
18 órától dr. Makkai Béla történész, ki-
sebbségkutató, publicista, tanszékvezető 
egyetemi docens Székely kivándorlás a 19. 
század végén, a 20. század elején címmel 
tart előadást a polgármesteri hivatal gyű-
léstermében.

*
Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egye-

sület szervezésében szombaton 11 órá-
tól tart előadást a csíkszeredai Sapientia 
egyetem 15-ös termében Nagy István Fény 
partjai címmel.

Közkorcsolyázás
Csíkszeredában, a Vákár Lajos Műjég-

pályán szombaton és vasárnap 19 órától 
közkorcsolyázást tartanak.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 

csíki szakosztálya túrát szervez a Csicsói-
Hargitára szombaton. Indulás: a csíksze-
redai Goscom autóbusz-állomásáról Har-
gita fürdőre a 9 órakor induló járattal. 
Ajánlott túraöltözet: vízálló bakancs, ré-
teges öltözet, szélkabát, hó elleni lábszár-
védő, kesztyű. Túrakellékek: síbot, hótalp, 
fényképezőgép. Túravezető: Szabó Károly, 
telefon: 0751–065345.

*
A csíkszéki EKE túrát szervez a Bodoki-

havasokba szombaton. Indulás: a csíksze-
redai vasútállomásról a 6.22-kor induló 
vonattal. Útvonal: málnásfürdői vasútállo-
más – Herecz vára – Kincsás vára – Zol-
tán kútja – Bodoki-csúcs – Henter-mező 
– Egreskő – Málnásfalu vasútállomása. 
Szükséges felszerelés: vízhatlan túrabakancs, 
lábszárvédő, évszaknak megfelelő réteges 
öltözet, ivóvíz. Túravezető: Kánya József, 
telefon: 0745–072237.

*
A Gentiana Természetjáró Egye sület va-

sárnap a Dél-Hargita-hegy ségbe szervez tú-
rát, melyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Túraútvonal: Új tusnád – Tompád–Mitács-
puszta – Kapus- tető – Újtusnád. Indulás: 
vasárnap reggel a 6.30-kor induló személy-
vonattal Újtusnádig. Megjegyzés: a túrára 
szombaton este 9 óráig lehet beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon.

– Körülöttem kering egy UFO és fényképez! Mit csináljak?
– Mosolyogjon!
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 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–
316798.



Terasz
szabadidő
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Sorsoltunk!

A március 5–9. között megjelent skan di
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszentmiklósi Nagy 
Balázsnak kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 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.

Stonehenge Texasban

Texasnak is van Stonehengee, amely 
csaknem akkora, mint a brit eredeti, 
viszont sokkal kevesebb rejtély öve

zi, pedig még két húsvétszigeteki óriásfej is 
vigyázza. A kőkolosszuskör átmérője az ere
detinek 90, magassága pedig a 60 százaléka, 
azaz 30, illetve 3 méteres. Keletkezési körül
ményei tökéletesen ismertek. A munkálatok 
kezdete nem ötezer évvel ezelőtt volt és nem 
valószínűleg, hanem 1989ben és biztosan. 
Verandaépítés adta az alapkövet és ötletet. 
Doug Hillnek maradt egy jókora mészkő
tömbje, amelyet felajánlott szomszédjának 
és cimborájának, Al Shepperdnek. Utóbbi 
meglátta a kőben a vicclehetőséget, neve
zetesen, hogy igencsak elnyúlhat a közeli 
úton autózók képe, ha egyszer csak a texasi 
pusztában az 5500 kilométerrel odébb lévő 
Stonehengedzsel szembesülnek. 9 hónap 
alatt született meg a mű, újabb 18 hónap
pal később pedig kiegészült két fővel. Hús
vétszigeteki emberfővel, 4 méteresekkel. 
Al Sepherd ugyanis miután ellátogatott 
a szigetekre, nem tudta megállni, hogy a 
Stonehengehez passzintson kettőt – persze 

nem eredetit, hanem saját kreálmányt. Az 
emberfők nem zavarják a Stonehengeet, 
mivel tisztes távolban állnak tőle.

A „kőművespár” amúgy zömmel nem 
kővel dolgozott, hanem dróthálóvázú mű
anyaggal. Külsőre kőnek tűnnek a tömbök, 
de jóval könnyebbek, mint az eredetiek.

A két „kőkorszaki texasi szaki” már évek
kel ezelőtt elhunyt, művük azonban tovább 
„él” – 10 kilométerrel tovább. Al Shepperd 
földjét ugyanis eladták leszármazottjai 
2010ben, egy texasi alapítvány pedig el
költöztette a műanyag kőtömbkört fejestül. 
2011 júniusa óta ismét megcsodálható.
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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

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázatiszelvény 2012.március23.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. április 4-ig kell beküldeni.
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