
Makovecz Imre utolsó munkája, a szentegyházi unitárius templom látványterve. Felépítése nemcsak gyülekezeti kérdés, az épület a régió egyik büszkesége lehet

Oktatnak a vörös 
darabontok 62 3Nem tolongnak 

a helyekért az orvosok
Ellenőrzik az élelmiszer-
forgalmazókat

hIrdetések

hIrdetés

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3788ì
1 amerikai dollár Usd 3,2985ì
100 magyar forint hUF 1,4861î

hatos lottó

ötös lottó

szereNcseszáM: 3604658

 hargitanépe 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Az ajtók belülről 
záródnak

Alig van olyan vállalkozó, aki, 
ha friss diplomás alkalmazásáról 
van szó, az egyetemen di-
ákokba sulykolt tananyag 
praktikusságát dicsérné. 
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UDvarheLyszéknek is Lehetne Makovecz-teMpLoMa

Az építész utolsó álma
A szentegyházi unitárius egyházközség megrendelésére készült Makovecz Imre, 

a magyar organikus építészet képviselőjének utolsó vázlatterve. A templom felépítésére 
egyelőre nincsenek megfelelő források, és a munka megkezdését az is akadályozza, hogy még 

nem találtak olyan építészt, aki megvalósítaná az elképzelést. kelemen szabolcs 
tiszteletes azonban kitart a templomépítési terv mellett: azt mondja, ígéretet tett rá 

Makovecz Imrének és a közösségnek. > 4. oldal
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hirdetések

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  láncfűrészkezelő

Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.
Iratkozás: Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330

Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153

Gondnoki állás betöltésére 
szorgalmas, természetszerető házaspárt keresünk, szolgálati lakással.

Elvárásaink:  ezermester férj;  házias feleség.
Ellátandó feladatok:  17 szobás, felújított magánbirtok üzemelteté-

se;  kertészeti és házgondnoki teendők;  takarítás;  főzés.
Fényképes önéletrajzokat 2012. április 13-ig várunk a tundermajor@

gmail.com e-mail címre.
Bővebb felvilágosítás a megadott e-mail címen  

vagy a 0036/30/4115479-es telefonszámon kérhető.

VONZÓ, változó  kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti Banknál. 

Várjuk kirendeltségeinkben:
Csíkszereda, kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934
székelyudvarhely, Merkúr, 1918. december u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762
Gyergyóditró, szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Cseres tibor u.14. sz. 0266–352057
Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, központ 419. sz. 0266–338143
Várhegy, ilie Campeanu u. 7. sz. 0266–345055
Bélbor, központ  137. sz. 0266–355101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773

A csíkszeredai
KÉSZRUHA Rt.
VARRÓNŐKET 
ALKALMAZ.

Érdeklődni  
a cég székhelyén, 

Szentlélek utca  
39. sz. alatt 

Telefon:  
0266–371420/121.

DAVID EMIL és DAVID ECATERINA

értesíti az érintetteket, hogy a Lakás-
építés Kápolnásfalun ZONÁLIS 
RENDEZÉSI TERV bemutatott 
változatára környezetvédelmi vélemé-
nyezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél ad-
hatják le (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2012. április 10-ig.

A GITA IMPEX Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Bika-
falvi kavics- és homokbánya ZONÁ-
LIS RENDEZÉSI TERV bemutatott 
változatára környezetvédelmi vélemé-
nyezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél ad-
hatják le (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2012. április 10-ig.

Teljes körű akció húsvéT előTT

Ellenőrzik az élelmiszer-forgalmazókat
Szigorú élelmiszer-biztonsági és 
fogyasztóvédelmi ellenőrzések 
mellett zajlik a húsvéti asztalra 
kerülő élelmiszerek árusítása. 
Az élelmiszereket forgalmazó 
üzletek többségében már a hét 
során megvizsgálták a higiéniai 
körülményeket, illetve az eladás-
ra kínált áru minőségét.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Egyetlen hivatalosan bejegy-
zett élelmiszer-forgalmazó 
sem jelenthet kivételt a hús-

véti ünnepek alatt a Hargita Me-
gyei Fogyasztóvédelmi Hatóság és 
az Élelmiszer-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság ellenőrző 
akciói alól – ezt nyilatkozta lapunk-
nak mindkét intézmény vezetője. 
Kolcsár Béla, a fogyasztóvédelmi 
hatóság igazgatója szerint munka-
társaik már a hét folyamán elkezdték 
a szokásos, az ünnepeket megelőző 
ellenőrzéseket. Főként a húskészít-
mények, a tej- és péktermékek he-
lyes tárolását, szavatossági idejét, a 
polcra kiírt ár/tömeg arányát, illetve 
az élelmiszer összetevőit tartalmazó 
termékismertető leírást vizsgálják. 
E mellett az ilyenkor divatos tojás és 
nyuszi formájú csokoládék árusítását 
is figyelemmel követik. 

A Hargita Megyei Élelmiszer-
biztonsági és Állategészségügyi 
Hivatal felügyelete mellett áru-

síthatják termékeiket azok, akik a  
csíkszeredai piaccsarnokban érté-
kesítenék a bárányhúst. 

– A nagyhét alatt a csarnokban 
állandó szolgálatot teljesítenek az 
állatorvosok, 6 és 20 óra között. Az 
ide érkező kereskedők és gazdák, 
mielőtt elfoglalnák standjaikat, 
be kell mutassák az élelmiszer-
biztonsági hatóság által kiadott 
engedélyt, ezenkívül minden 
eladásra bocsátott bárány húsát 
ellenőrizzük – mondta dr. Püsök 
László, az Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
igaz gatóhelyettese. Az említett 
kereskedelmi egységben a hétvége 
során, a húskészítmények értéke-
sítését megelőzően nagytakarítást 
tart a piac gondnoksága, amit 
alapos fertőtlenítés és felmosás kö-

vet. Püsök László szerint a hivatal 
munkatársai ezt a folyamatot is 
követik. 

– Megfelelő higiéniai feltéte-
leket kell biztosítanunk a húské-
szítmények árusításához és táro-
lásához. A fertőtlenítést követően 
biológiai mintát veszünk a csarnok 
standjainak felületéről, csak akkor 
engedjük a beltéri helyiség meg-
nyitását,  ha a laboratóriumi minta 
negatív baktérium- és gombafertő-
zésre – tájékoztatott az igazgató-
helyettes. 

Köztudott, hogy az említett 
helyiségben kevés az üvegpultos 
hűtőszekrény, ezért ezeken kívül 
is történik árusítás. Püsök szerint 
az előírás 12 Celsius-fokos hőmér-
séklet mellett megengedi a feldol-
gozott hús értékesítését. 

A csíkszeredai piaccsarnok. Alapos ellnőrzés következik fotó: hompoth loránd

Nyolcszázötven alkotást küld-
tek be a pályázók a Nemzetközi 
Grafikai Szemle – II. Székelyföl-
di Grafikai Biennále szervezői-
nek felhívására. első körben a 
szakmai zsűri, figyelembe véve 
a pályázati kiírásban feltüntetett 
szempontokat, 270 alkotást vá-
lasztott ki. ez utóbbiak képezik 
az idei biennále anyagát, eze-
ket láthatja majd a nagyközön-
ség, illetve ezek kerülnek be a 
rendezvény katalógusába is. a 
versenyben maradt alkotások 
közül választja ki a zsűri 2012. 
április 27-én a biennále díjazott 
grafikáit.

ANemzetközi Grafikai Szem-
le – II. Nemzetközi Grafikai 
Biennále szervezői közölték, 

hogy a zsűri 2012. március 22-én ér-
tékelte a beküldött 850 munkát. 

A zsűri tagjai – dr. Erőss István 
grafikusművész, egyetemi docens, 
tanszékvezető (Eszterházy Károly 
Főiskola, Eger); Gaál József festőmű-
vész, egyetemi docens (Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem, Budapest); 
Opriş Cristian grafikusművész, egye-
temi asszisztens (Művészeti és De-
sign Egyetem, Kolozsvár); Siklódi 
Zsolt grafikusművész, a biennále ku-
rátora (Gyergyószárhegyi Kulturális 

és Művészeti Központ); dr. Ujvárossy 
László grafikusművész, egyetemi 
professzor (Partiumi Keresztény 
Egyetem, Nagyvárad); Vécsi Nagy 
Zoltán művészettörténész (Haáz 
Rezső Múzeum, Székelyudvarhely), 
valamint Kassay L. Péter igazgató, 
a zsűri titkára (Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ) – 
megvizsgálták a pályázati kiírásban 
megszabott feltételek teljesítését és 
mérlegelték az esztétikai szempon-
tokat. A kiírásnak való megfelelés 
vizsgálata során a kizáró jellegű 
feltételeket vették sorra, így példá-
ul a mindkét kategóriában meg-
hirdetett maximális méreteknek 
való megfelelés, vagy a sokszorosító 
grafikai technikákban használatos 
módszereknek való megfelelés. A 
harmadik vizsgált szempont a be-
küldött grafikák alkotóira vonat-
kozott, értékelték, hogy beleillik-e a 
pályázók körébe.

Az esztétikai szempontok mér-
legelésénél a döntésnél figyelembe 
vették a mű eszmei mondanivaló-
ját; megvizsgálták, hogy a mű mi-
lyen új utakat nyithat a mai kortárs 
grafika területén; illetve azt, hogy 
a beérkezett alkotások milyen mi-
nőségi hierarchiát követnek.

A beszámoló szerint a zsűrizés 
során minden alkotást video pro-

jektorral kivetítettek, a munkákat 
pedig szavazással értékelték.

A zsűri tagjainak egybehangzó 
véleménye szerint a Nemzetközi 
Grafikai Szemle – II. Székelyföldi 
Grafikai Biennále szakmai anyaga 
a vártnál jobb, a két évvel ezelőtt 
megrendezett Grafikai Szemle 
grafikai anyagát több szempont-
ból felülmúlja. Elsősorban kieme-
lendő az alkotások sokszínűsége, 
amely abból adódik, hogy több or-
szágból érkeztek alkotások, mint 
két évvel ezelőtt. Olyan országok 
is képviseltették magukat az idén, 
mint Japán, India, Irán, ami telje-
sen új szemléletet hozott a bien-
nále palettáján, de jelentkeztek 
olyan erős szakmai hagyományok-
kal bíró országok alkotói is, mint 
Lengyelország, Németország vagy 
Oroszország. 

A hagyományos grafikai techni-
kák mellett – linómetszet, rézkarc 
vagy litográfia – a kísérleti kategó-
riában megjelentek a mai modern 
technikai eszközökkel készített alko-
tások is. Itt említésre méltók a számí-
tógépes grafikák és a C-printek.

Összegzésképpen a Nemzetközi 
Grafikai Szemle – II. Székelyföldi 
Grafikai Biennále anyagát szakmai 
szempontból nagyon jónak, pozi-
tívnak értékelte a zsűri.

NemzeTközi Grafikai szemle – ii. székelyföldi Grafikai BieNNálé

Nyolcszázötven alkotás érkezett



Újabb fejlemény történt a héten 
a már évek óta beígért országos 
méhnyakrák-szűrési program 
előkészítésében: a szaktárca 
közvitára bocsátotta a prog-
ram alkalmazási normáit. Az 
ügy viszont még koránt sincs 
célegyenesben, mert országos 
szinten – de Hargita megyében 
is – nagyon kevés orvos jelezte, 
hogy dolgozna a szűrési prog-
ram keretében.

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

Nagyon örvendek, hogy 
ez a szűrőprogram bein-
dul, ugyanakkor nagyon 

szomorú vagyok amiatt, hogy az 
orvosok részéről alacsony szintű 
az érdeklődés iránta – nyilatkozta 
a Hargita Népének a megyei köz-
egészségügyi igazgatóság igazga-
tója. Dr. Tar Gyöngyi azt mondta, 
az érdektelenség országos szinten 
jellemző, emiatt a minisztérium 
már többször meghosszabbította 
a jelentkezési időszakot – az ere-
deti ütemterv szerint már meg is 
kellett volna kezdődjenek a kép-
zések –, de mivel a meghirdetett 
helyek üresen maradtak, április 
15-ig ismét kitolták a határidőt. 

A méhnyakrák-szűrési prog-
ramban családorvosok, nőgyó-
gyászok, labororvosok és szö-
vettanászok kell együttműköd-
jenek. Tar Gyöngyi azt mondta, 
várakozásai val ellentétben család-
orvosból van a legkevesebb jelent-
kező, pedig ez olyan plusz-jövede-
lemforrást jelenthetne szá mukra, 
amely megközelítheti az országos 
egészség-felmérési program kereté-

ben általuk szerzett jövedelmet. Az 
igazgatóság adatai alapján Hargita 
megyében 80 családorvost kellene 
kiképezni azért, hogy a szűrőprog-
ram keretében dolgozhassanak, de 
annak ellenére, hogy már küldtek 
nekik tájékoztató anyagokat, és mi-
nisztériumi elérhetőségek vannak, 
ahol érdeklődni lehet a részletkér-
dések iránt, a jelentkezők nem to-
longanak. Pedig a teljes képzést a 
minisztérium finanszírozza uniós 
pályázati pénzekből. 

– Sikertörténet, hogy végre 
elindul ez a szűrőprogram, de az 
orvostársadalom részéről nem lát-
tam azt a lelkesedést, amit vártam. 
Tudom, hogy sok kolléga túlter-
helt és agyonhajszolt, de erre a 
munkára időt kellene szakítani – 
vélekedett dr. Tar Gyöngyi.

Konkrét ajánlatra várnak
Durva csúsztatásnak nevezte 

dr. Szabó Sóos Klára, a Család-

orvosok Hargita Megyei Szövet-
ségének elnöke azt a megállapí-
tást, hogy részükről érdektelenség 
mu tatkozna a méhnyakrák-szű-
rési program iránt. Ő úgy érvelt: 
távolmaradásuk oka az, hogy az 
Egészségügyi Minisztérium nem 
jött konkrét javaslattal arra vonat-
kozóan, hogy a programban ki ve-
gyen részt, milyen feltételek és kö-
rülmények között, illetve mennyi 
pénzért várják el a szolgáltatást. 
„Igénytelenség, felületesség, ko-
molytalanság” – ezeket a szavakat 
használta, amikor a minisztérium 
e téren kifejtett munkáját jelle-
mezte, és úgy fogalmazott, hogy 
szerinte nem is az a lényeg, hogy 
kiszűrjék a gyanús eseteket, ha-
nem az, hogy a „megpályázott 
uniós pénzt elpattintsák”.

Arra a kérdésre, hogy mit szól 
az alkalmazási normatervezethez, 
dr. Szabó Sóos Klára azt mondta, 
csak azokról az anyagokról tud 

nyilatkozni, amelyeket a közegész-
ségügyi igazgatóságtól kaptak. 

Ötéves programot 
terveznek
A tervezet szerint az ingye-

nes szűrőprogramban a 25–64 
év közötti nők vehetnének részt, 
és a cél az, hogy minél korábbi 
stádiumban fény derüljön a méh-
nyak kóros elváltozásaira, és a 
gyanús esetek minél rövidebb idő 
alatt szakorvosi ellátásban része-
sülhessenek. Ugyanakkor ezzel a 
programmal a szűrővizsgálatok 
fontosságát is igyekeznek majd 
tudatosítani a nőkben. A szűrést 
Babeş–Papanicolau-teszttel vég-
zik, a tervek szerint a mintavétel 
megtörténhet majd a programba 
bekapcsolódott nőgyógyászati, 
illetve családtervezési szakrende-
lőkben, a kórházak integrált járó-
beteg-rendelőiben, vagy éppen a 
családorvosi rendelőkben. 

Aggasztó statisztikák
Az országos méhnyakrák-szű-

rési program fontosságát mi sem 
támasztja alá jobban, mint az a 
tény, hogy Romániában a statisz-
tikai adatok szerint évente több 
mint 3400 nőt diagnosztizálnak 
ezzel a betegséggel. A betegek 
száma évek óta lassú növekedési 
tendenciát mutat, így 2010-ben 
például ez volt a második elhalá-
lozási ok itthon a nők körében. 
A méhnyak kóros elváltozásainak 
túlnyomó többsége kiszűrhető a 
Babeş–Papanicolau-teszttel még 
azelőtt, mielőtt az visszafordítha-
tatlan megbetegedést okozna. 

A szűrőprogram alkalmazá-
si normáinak tervezetében az 
is szerepel, hogy a programot a 
minisztérium finanszírozza az 
egészségbiztosítási pénztáron ke-
resztül, és a tervek szerint a nyár 
folyamán már meg is kezdődnek 
a szűrések. 
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Eddig talán csak a budapesti metrókon volt is-
mert a figyelmeztetés, de nem kizárt, hogy a közeljö-
vőben a „Tessék vigyázni, az ajtók záródnak!” felszólí-
tás a „Tessék vigyázni, az egyetemi kapuk záródnak!” 
változattal is bővülni fog. Persze nem a földalatti, 
hanem a diákok tömeges egyetemi, főiskolai beszál-
lója kapcsán. Hogy jobb lesz-e majd a rendszer, 
megrostáltabb-e a professzorok keze alá kerülő em-
beranyag, csiszoltabb-e a felsőoktatási gyártósorokról 
az élet ajtaján továbbtessékelt végtermék, az előbb-utóbb úgyis 
elválik – bár nem valószínű, hogy ennek eddig is köze lett volna 
bármilyen átlagmédiához.

Persze azt sem értem, miért volt helyes eddig is egy nyílt, ver-
senyszellemű egységes felvételi megmérettetés helyett – részben 
vagy teljesen – négyéves középiskolai átlaghoz kötni az egyetemi 
bejutási esélyeket. De már mindegy, a jövőben a hírek szerint ez 
úgyis változni fog. A puding próbája márpedig az evés, azaz az 
egyetemekről, főiskolákról kikerülő megművelt emberfők mun-
kaerő-piaci helytállása lesz.

Hisz végső soron a falra akasztható diplomák helyett 
a mindennapokban is hasznosítható tudás, a vállalkozók 
által kisebb-nagyobb munkabérért, ösztönzőcsomagokért 
megvásárolt (vagy meg nem rendelt, meg nem vásárolt) 
problémamegoldó és profittermelő képességek fogják eldönte-
ni, hogy az egyetemi diploma birtokosa az érettségi után ér-
demesen vagy feleslegesen töltött-e el életéből még három-öt 
évet a padok között. Pedig Széchenyi óta tudjuk, hogy min-
den nemzet felemelkedését a kiművelt emberfő nagysága 

határozza meg. Csak ekkora túltermelésre és nívóhígulásra 
azért még a legnagyobb magyar se számított. Első hallásra 
ez egyáltalán nem tűnik kedves megállapításnak, de nem is 
annak szántam.

Biztos vagyok benne, hogy fenti sorok is bőven adnak 
okot a vitára, mint ahogy az a szubjektív megállapításom is, 
hogy a romániai egyetemek – beleértve a magyar nyelvűeket 
is – hallgatóikat, fizetős és érdemösztöndíjas ügyfeleiket csak 
több-kevesebb sikerrel készítik fel az életre. Miért mondom 
ezt? Egyrészt azért, mert alig van olyan vállalkozó, aki, ha 
friss diplomás alkalmazásáról van szó, az egyetemen diákok-
ba sulykolt tananyag praktikusságát dicsérné. Nem stimmel 
valami, ha nagyon ritka kivételtől eltekintve az egyetemek, 
főiskolák nem hajlandók tudomást venni a munkaerőpiac – 
mindenekelőtt a munkaadói oldal – igényeiről, elvárásairól. 
Túltermelés tapasztalható például jogászokból, közgazdász-
okból, miközben holnap hiányszakmának számít már az 
asztalos, hűtő-, mosógép- és cipőjavító is. Igaz, utóbbi rész nem 
a felsőoktatási intézmények bűne.

A szakember- és inasképzés elégtelensége, hiánya 
sajnos sok esetben olyan társadalmi ideálra épülő szü-
lői hozzáállásból is fakad, amely a jobb boldogulás 
reményében az egyetemre zsuppolt csemetetömege-
ken keresztül deficitesen hagyja a hiányszakmákat és 
szakmunkásképzőket, míg más téren a minőség rová-
sára menő személytúltermelésre kényszeríti az egye-
temeket. Persze a probléma boncolása sem egyetlen 
szociológusnak ad évtizednyi munkát, mint ahogy 

számos közvélemény-kutató is jól megél abból, hogy időről idő-
re felfedi a nagy titkot: a romániai, frissen végzett diplomás 
fiatalok itthon, a kevés gyakorlati tudástól sem zavartatva, a 
kezdettől csak vezérigazgatói fizetésekért lennének hajlandók a 
munkaadók szolgálatába állni. A többség igénye tisztán látszik: 
vagy amint lehet, külföldre menni, vagy itthon, de külföldi fize-
tésért dolgozni. Önmagában ez sem elítélendő dolog, hisz végső 
soron a tudásba, az egyetemi évekbe fektetett pénz és munka 
tisztességes béreken keresztüli megtérülésének igényéről van szó. 
Megjegyzem, jogosan, különösen, ha mindez termelékenységgel, 
hatékonyság-javulással jár.

De ha nem? Ki vállalja azért a felelősséget, ha az oktatási 
rendszer a munkaerőpiacnak túlképzett, a valóságtól elrugaszko-
dott igényeket támasztó, de a szükséglethez képest mégis használ-
hatatlan, versenyképtelen diplomásokat gyárt? Senki. A rendszer 
marad, a helyek szűkülnek, az ajtók belülről záródnak.

Az ajtók belülről záródnak
                     NézőpoNt n Domján Levente

hargitanépe

KÖzvitán A méHnyAKráK-szűrési progrAm AlKAlmAzási normái

Nem tolongnak a helyekért az orvosok

hirdetés

Nőgyógyászati rendelő a csíkszeredai kórházban. Orvoshiányos program fotó: balázs árpád



A Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola maroshévízi tagoza-
tának zongora, hegedű, canto  
és klasszikus gitár szakos hall-
gatói lépnek fel ma 5 órától a 
maroshévízi kultúrotthonban. 
A tavaszváró, tavaszt köszön-
tő művek meghallgatására 
olyanokat is vár az iskola ve-
zetősége, akik érdeklődnek az 
általuk nyújtott képzési lehető-
ségek iránt.

D. B.

Minden szakosztály – ága
zatonként: zene, tánc, 
képzőművészet, népmű

vészet és iparművészet – két elő
adást mutat be évente, ez a Har
gita Megyei Művészeti Népiskola 
vezetőjének, Péter Csabának a ta
nárkollégák felé megfogalmazott 
egyik legszigorúbb követelménye.

Ma este a maroshévízi tagozat 
zongora, hegedű, canto (magán

ének) és klasszikus gitár szakos 
hallgatóinak lesz zenei audíciója 
a helyi kultúrotthonban. Az elő
adással a tavaszvárásra, a tavasz 
köszöntésére hangolnak rá a nép
iskola diákjai.

„Ez egyben egy felmérés, kiér
tékelés, szembesítés azzal, hogy ki 
mit csinált, ki milyen szintre jutott 
el, mennyit dolgozott, mennyit 
gyakorolt. A szülők is látják az 
eredményeket, hisz nemcsak a te
hetség viszi az embert előre, hanem 
főként a munka, a kitartás és a cél
tudatos sikerélmény” – fogalma
zott megkeresésünkre a  Művészeti 
Népiskola vezetője. Péter Csaba az 
általa vezetett intézményről a to
vábbiakban elmondta, „ide óvodás 
kortól egészen a felnőttképzésig 
mindenki jöhet, ha tehetséget és 
vágyat érez, hiszen a Művészeti 
Népiskola az az intézmény, amely 
a legszélesebb palettán kínál művé
szeti képzéseket”.

Az előadásoknak egyik célja 
tehát az is, hogy azok, akik kép
zési lehetőséget keresnek, talál
kozhassanak velük, a tanítványok 
munkája alapján meggyőződhes
senek arról, hogy a Népiskolánál 
akarnak tanulni.

A szentegyházi unitárius egyház-
község megrendelésére készült 
Makovecz Imre, a magyar organi-
kus építészet képviselőjének utol-
só vázlatterve. A templom felépí-
tésére egyelőre nincsenek meg-
felelő források, és a munka meg-
kezdését az is akadályozza, hogy 
még nem találtak olyan építészt, 
aki megvalósítaná az elképzelést. 
Kelemen Szabolcs tiszteletes 
azonban kitart a templomépítési 
terv mellett: azt mondja, ígéretet 
tett rá Makovecz Imrének és a 
közösségnek.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Ebben a pillanatban ön 
a megálmodott temp
lomunk oldalára lépett. 

Ezen az oldalon olvashat a meg
valósuló álmunk első lépéseiről, 
az erőfeszítésekről, és arról a lel
kiségről, amely az álmunkat alá
támasztja. Megismerheti az épülő 
Makovecztemplom létét” – ez az 
üdvözlőszöveg áll a Szentegyházi 
Unitárius Egyházközség honlap
ján. Önmagában az is hír, és jó hír, 
hogy egy közösség templomépítés
ben próbálja ki erejét, és ebben a 
formában akar szellemi hagyatékot 
teremteni – de az igazi szenzációt 
Makovecz Imre, a magyar organi
kus építészet képviselőjének neve 
adja hozzá a történethez. Kelemen 
Szabolcs lelkész érdeklődésünkre 

megerősítette: a Kossuthdíjas épí
tész utolsó, nagy volumenű váz
lattervét a Szentegyházi Unitárius 
Község kérésére készítette.

Az eredeti telek 
nem megfelelő
„Imre bácsival többször is talál

koztam, és halála előtt nem sokkal 

állapodtunk meg abban, hogy váz
lattervet készít a közösségünk szá
mára épülő templomhoz. A terv el 
is készült, megvalósulása irányába 
teszünk most lépéseket” – fogalma
zott Kelemen Szabolcs. Az unitárius 
lelkész szerint az egyik tényező, ami 
akadályozza őket a megvalósításban 
az, hogy az eredeti telek, ahová épí
tettek volna, nem felel meg a köve
telményeknek. „A gond az, hogy 
egy ilyen középületet az előírások 
szerint a környező épületektől leg
alább 15 méterre kell felépíteni, és 
azon a telken, ahová mi a templo
mot elképzeltük, nem valósul meg 
ez a feltétel” – mondta a lelkész. 

Építész kerestetik
Kelemen Szabolcs folyamatosan 

tárgyalásokat folytat csíkszeredai és 
székelyudvarhelyi tervezőirodákkal, 
építészekkel. A MAKONA Építész 
Tervező és Vállalkozó Kft. (amelyet 
1981ben Makovecz Imre alapított 
Makona Tervező Kisszövetkezet 
néven – szerk. megj.) javaslatára 
Makovecz erdélyi tanítványai kö
zül Esztány Győzővel már felvette a 
kapcsolatot, és szándékában áll meg
keresni Bogos Ernőt is. „Meg kell 
találnunk azt az építészt, aki számára 
ez nemcsak egy elvégzendő munka. 
Makovecz utolsó álmáról, utolsó 
tervrajzáról van szó” – fogalmazott 
az unitárius lelkész.

Kelemen Szabolcs a templom
építés jelenlegi állásáról azt mondta, 

semmi nincs még szerződésbe fog
lalva, és az anyagi fedezetet is elő kell 
teremteniük, hisz mind a terveztetés, 
mind a kivitelezés jelentős összegbe 
fog kerülni. A lelkész nem rejtette 
véka alá: azt a szerencsés helyzetet is 
ki szeretnék használni, hogy a 2012
es év választási év, amikor a hasonló 
elképzelésekre talán bővebben nyílik 
meg a támogatói források csapja.

„Ígéretet tettem 
Makovecz Imrének”
„Bízunk benne, hogy sike

rül megvalósítanunk a csodát, és 
el tudjuk majd mondani, hogy 
Udvarhelyszéknek is van egy Ma
koveczépülete, és ezáltal az erdélyi 
magyar közösség újra gazdagodik 
egy jeles magyar építészeti stílusú 
templommal” – fogalmazott a lel
kész, aki azt is elmondta: ígéretet tett 
Makovecz Imrének, de önmaga és az 
egyházközséggel szembeni elkötele
zettségéből fakadóan sem engedheti 
meg, hogy valami ebből a szellemi
ségből sérüljön. 

„Számunkra az a lényeg, hogy 
ennek az épületnek a stílusjegyei 
azt a kristálytiszta elképzelést tük
rözzék, amelyet megbeszéltünk 
Imre bácsival” – mondta Kelemen 
Szabolcs. Az unitárius lelkész sze
rint a templom felépítése nemcsak 
gyülekezeti kérdés – már túlnőtte 
a várost is azáltal, hogy Makovecz 
Imre nevét, alkotó szellemét és 
munkáját viseli magán. 
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társadalom

Körkép

Makovecz Imre vázlata a szentegyházi unitárius templomról. Jelképérték

A Művészeti Népiskola kis tanulói koncerteznek. Nyitott oktatás

A MűvÉSzetI NÉpISKolA MAroSHÉvÍzI dIáKjAI lÉpNeK fel

Tavaszváró előadás

hIrDetés

UdvArHelySzÉKNeK IS leHetNe MAKovecz-teMploMA

Az építész utolsó álma

A Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

havonta ingyenes tanácsadást biztosít vállalkozóknak védjegybe
jegyzésekről, márkavédelemről.

Időpont: 2012. március 30., péntek, 14–16 óra.
Helyszín: a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szék

helye, Temesvári sugárút 24–26. szám, Csíkszereda.

Programálás telefonon: 0740–887334.

Április 1jén, virágvasár
nap a szentmisék reggel 
8kor, délelőtt fél 11kor 

és este 7 órakor lesznek. Mind
három szentmisén lesz barka
szentelés.

Április 5én, nagycsütörtö
kön fél 8tól kerül sor az első 
lamentációra ( Jeremiás siralma
ira). Este 7 órakor kezdődik a 
szentmise az utolsó vacsora em
lékére. Április 6án, nagypénte
ken reggel 5 órakor keresztúti 
ájtatosságot tartanak a Jézus
hágón (gyülekező a csíksomlyói 
borvízforrásnál). A kegytemp
lomban a reggel fél 8kor kezdő

dő lamentációt 10 órától egész 
napos gyóntatás követi. Este fél 
7kor keresztútra kerül sor, és 7 
órakor kezdődik a nagypénteki 
szertartás. Április 7én, nagy
szombaton ugyancsak reggel fél 
8kor lamentáció, 10 órától pe
dig egész napos gyóntatás lesz. 
A nagyszombati szertartás este 
8 órakor kezdődik.

Április 8án, húsvétvasárnap 
reggel a 7kor és 8kor kezdődő 
szentmise után eledelszentelésre 
kerül sor. A szentmisék – akár
csak április 9én, húsvét másod
napján – reggel 8kor, délelőtt fél 
11kor és este 7 órakor lesznek.

Nagyheti és húsvéti 
liturgia Csíksomlyón



Elkezdték a Szent Miklós-temp-
lom épületének felújítási mun-
kálatait. A kiemelt védelmet 
élvező gyergyószentmiklósi mű-
emlék nemsokára új pompájá-
ban fogadhatja a betérő híveket, 
bár az épület teljes felújítására 
még várni kell.

Miklós Réka

Hosszas előkészítés után, 
Hargita Megye Tanácsá-
nak segítségével és anyagi 

támogatásával megszerezte a Szent 
Miklós-plébánia a szükséges engedé-
lyeket a műemlék épület felújítására 
– az érvényes szabályzat értelmében 
semmilyen javítási eljárás során nem 
változhat a templom külalakja, az 
eredeti formájában kell maradnia. 
„A napokban nekiláttak az épület 
további romlásának megelőzését 
szolgáló felújításnak. Időszerű volt, 
mivel az elmúlt évek szélviharai meg-
rongálták a tetőszerkezetet” – közöl-
te Székely Levente, a Szent Mik  lós-
plébánia jogtanácsosa. Egyébként a 
tető újrafödéséhez szükséges, a régi-
ekkel azonos cserepeket már megvá-
sárolták, várhatóan – ha az időjárás 
is kedvez – hat hét múlva elkészül 
az új tetőzet. Emellett tervben van a 

csatornahálózat és a torony lemezei-
nek kicserélése is, kisebb kőműves-
munkák elvégzése a homlokzaton, 
valamint a teljes festés. A templom 
külső részének rendbetétele ösz-
szesen 450 000 lejbe kerül, amely 
összegnek az előteremtése még fo-
lyamatban van. A rekonstruálási 
költségekhez Hargita Megye Taná-
csa jelentősen hozzájárul, emellett 
kilátások vannak állami támogatás-
ra, illetve több helybéli vállalkozó 
és magánszemély jelezte, hogy se-
gítenek a munkálatokban. További 

adakozók jóindulatában is biza-
kodnak az egyházi elöljárók, hogy 
mihamarabb végére járhassanak az 
épület felújításának. A távlati ter-
vek között szerepel még a templom 
belső terének rendezése, a freskók 
rekonstruálása, a padok felújítása és 
a fűtésrendszer korszerűsítése is, de 
erre engedélyek és pénz hiányában 
egyelőre nem kerül sor. A jelenlegi 
munkálatok nem befolyásolják a 
Szent Miklós-plébánia egyházi éle-
tét, továbbra is a megszokott rend 
szerint fogadják a híveket.

gyergyó

Körkép
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> Gyergyószentmiklósra érkeztek 
a Comenius-projekt tagjai. Több eu-
rópai országból harminckét diák érke-
zett Gyergyószentmiklósra a Comenius-
program keretében. Az Interkulturális kom
munikáció az előadóművészeteken keresztül 
címet viselő tevékenységsorozatban részt 
vevő Sfântu Nicolae iskola húsz diákja 
és tanárai fogadták a vendégsereget. A 
program a művészeteket eszközként hasz-
nálva segíti elő a kölcsönös kultúrák jobb 
megismerését és megértését, hét európai 
ország – Litvánia, Csehország, Románia, 
Törökország, Olaszország, Magyarország 
és Anglia – gimnáziumait mozgósítva. A 

Comenius-partnerségek, amelyekben or-
szágonként 350 diák van, segítik, hogy az 
iskolai oktatás érdekeltjei, a tanárok, a ta-

nulók megoszthassák egymással a bevált 
módszereket, felhívják a figyelmet a fiata-
lok szociális problémáira, tanulási motivá-

ciójukat javítják. Nem utolsósorban cél az 
idegen nyelvek nem formális használatá-
nak gyakorlása is a művészeteken keresz-
tül. Gyergyószentmiklósi tartózkodásuk 
során a vendégek helyi diákok otthonában 
szállnak meg, még szorosabbra fűzve így a 
személyes kapcsolatokat. Sűrű program-
juk teljes mértékben interaktív, mind az 
előadó, mind az idegenvezető szerepét a 
diákok töltik majd be. A saját kultúrákat 
ismertető bemutatók mellett művészeti 
műhelyekben is dolgoznak az elkövetkező 
napokban, emellett játékosan felfedezhetik 
az őket vendégül látó város szépségeit, érde-
kességeit is.hí
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Új tető kerül a Szent Miklós-templomra

Gyilkostó ismert, Gyergyószent
miklós neve viszont ismeretlen a 
budapesti, bukaresti turisztikai 
vásárokon. Ez ellen kíván lépé-
seket tenni Gyergyószentmiklós 
a tegnap megnyitott turisztikai 
információs iroda szolgáltatá-
saival. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Medvelábnyomokat is 
tartalmazó díszítés hív-
ja fel a figyelmet a Sza-

badság téri, volt illatszerüzlet bejá-
ratánál: itt nyílt meg a turisztikai 
információs iroda, amelynek mot-
tója szerint Gyergyószentmiklós 
Erdély kalandfővárosa. A szóró-
lap pedig azt tudatosítja, hogy a 
medve nem játék, de bárki részt 

vehet akár egy medveszafarin is. 
A tegnap megnyitott turiszti-

kai irodát a Gyergyószentmiklósi 
Turisztikai Egyesület működte-
ti, munkájában politikamentes 
és turizmusorientált – fogal-
mazott Mezei János polgármes-
ter –, célja pedig az irányított 
turizmus beindítása a térség-
ben. „Gyergyószentmiklós nem 
az iparáról híres, az ember- és 
természetközeliség, az állatvé-
delem a főbb jellemzője. Ki-
mondhatom, hogy Székelyföld 
legszebb települése, és ezt a 
csodát kár lenne véka alá rejte-
ni. Nemcsak a várost szeretnénk 
reklámozni – a medencét egysé-
gesen kell népszerűsíteni, hisz 
ez vezethet a gazdasági helyzet 
javulásához, minden itt lakónak 

direkt vagy indirekt módon egy 
új lehetőséget adva a megélhe-
téshez” – fogalmazott a polgár-
mester az avatóünnepségen. 

A működtető Gyergyószent-
miklósi Turisztikai Egyesületet 
Gyer gyó szent mik lós Önkor-
mányzata, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Gyer gyó szent-
mik ló si Kihelyezett Tagozata és 
a Dancurás Hegyimentő Egye-
sület hozta létre, vezetőtaná-
csát a szervezetek által kijelölt 
személyek – Tatár Attila, dr. 
Magyari Sáska Zsolt és Elekes 
Huba – alkotják. A három al-
kalmazottal működő informá-
ciós irodát Tatár Attila vezeti 
– mint mondta, a fő feladat az 
információszolgáltatás, ehhez 
viszont egy kimerítő térségi 

potenciálfelmérésre, egy turisz-
tikai adatbázis összeállítására 
és programcsomag-kínálatokra 
van szükség. A tervek alapján 
az egyetem turisztika szakos 
hallgatói szakmai gyakorlatként 
segítik az iroda működését, ön-

fenntartóvá pedig azáltal válhat, 
hogy a térség szolgáltatói reklám 
fejében anyagi támogatásban ré-
szesítik az egyesületet. Mezei 
hangsúlyozta: ez nem tagdíj, 
nem egy leszögezett összeg, ha-
nem tetszőleges honorárium.

Áldás a turizmus otthonára. Bartos Károly (balra), Tatár Attila és Mezei János

Munkások javítják a templom tetőzetét. A kültéri renoválásra 450 000 lejt szánnak

Rönk nE hAgyjA El A hAtáRt!

Fából álmodott jövő
Fafeldolgozók és erdőtulajdo-
nosok, intézményvezetők és 
egyházi képviselők vettek részt 
tegnap A faipar jelenlegi hely-
zete Hargita megyében címmel 
megrendezett konferencián. A 
meghívottak közös álláspontja: 
mai cselekedeteik egy évszá-
zad múlva is meghatározó ha-
tásúak lesznek. 

B. K.

„Gazdagságunk múlt-
ból hozott gazdagság. 
Amennyiben Hargita 

megye stratégiájának alapja a faipar 
támogatása, akkor egy köbméter 
feldolgozatlan fa sem hagyhatja el 
többé a megye határait” – fogal-
mazott Molnár Judit, az Arbor 
Vállalkozók Szövetségének elnöke 
házigazdaként a tegnapi, Hargita 
Megye Tanácsával partnerségben 
szervezett konferencián. A talál-
kozón jelen lévők információkat 
szerezhettek a nyersanyag-beszer-
zésről, a környezettudatosságról, az 
erdőgazdálkodásról, a szakoktatás 
lehetőségeiről és a szakmai gyakor-
latoztatás módjáról, ötletek hang-

zottak el olyan ösztöndíjrendszer 
bevezetésére, amely a külföldi gya-
korlatot, tudásgyarapítást is lehető-
vé tenné a fiatalok számára. 

A találkozón Mezei János pol-
gármester a döntések hatására hív-
ta fel a figyelmet, arra, hogy a mai 
cselekedetek hatásait unokáink is 
érezni fogják, Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök pedig egyenesen 
Székelyföld elárulójának nevezte 
azt, aki idegennek adja el az er-
dőt: „A megyei tanácsnak nincs 
lehetősége arra, hogy kiemelten 
foglalkozzon a faiparral, de mivel 
nagymértékű a hozzánk érkező 
igény, mindent megteszünk a fa 
helyi feldolgozásának ösztönzé-
séért. Pályázatainkat úgy írjuk ki, 
hogy a támogatott építkezésekhez 
fa alapanyagot használjanak, és azt 
szeretnénk elérni, hogy ehhez az 
elképzeléshez a megye 67 önkor-
mányzata is társuljon. Olyan moz-
galmat akarunk elindítani, amely 
révén az emberek megértik: aki 
idegennek ad el erdőt, az Székely-
földet árulja el 120 évre, amikorra 
egy csemete kivágható méretű fává 
növekszik.”

tuRiSztikAi infoRMációS iRodát AvAttAk

Gyergyó térségét népszerűsítik
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Iskola másképp

Oktatnak a vörös darabontok 
Hétvégén pótolják a prefektusok találkozóját

Útlevélosztály nyílik 
Székelyudvarhelyen

ma és holnap pótolják a szé
kely ud varhelyi septimia sza bad
időközpontbanaprefektusok,
alprefektusok találkozóját,ame
lyet eredetileg januárra tervez
tek,akirobbanttüntetésekmiatt
azonban elnapolták. ma délben a 
belügyminisztérium államtitkára
jelenlétében útlevélosztályt avat
nak udvarhelyen.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A z élet átírta a forgató-
könyvet, az országszer-
te kirobbant zavargások 

miatt elmaradt az idén január 
20–21-re tervezett prefektusok, 
alprefektusok székelyudvarhelyi 
találkozója, melyre az akkori bel-

ügyminiszter, Traian Igaş mellett 
Emil Boc azóta lemondott kor-
mányfőt is meghívták. Ladányi 
László Zsolt, Hargita megye pre-
fektusa akkor arról tájékoztatta a 
Hargita Népét, az esemény nem 
marad el, egy későbbi időpont-
ban pótolják. Erre ma és holnap 
kerül sor: a prefektusi hivatalok 
vezetői a Septimia szabadidőköz-

pontban beszélik meg ügyes-ba-
jos dolgaikat.

– A megbeszéléseken többnyi-
re adminisztrációs kérdések, friss 
törvények kerülnek terítékre, a 
napirendi pontokat rendszerint 
a fővárosból közlik – számolt 
be a szokásos eljárásról Adrian 
Pănescu. A Hargita Megyei Pre-
fektusi Hivatal kabinetfőnökétől 
azt is megtudtuk, ezeken a talál-
kozókon – melyet utoljára tavaly 
szeptemberben, Gyulafehérváron 
rendeztek meg, tavaly tavasszal 
pedig Nagyvárad volt a házigaz-
da – a megyéket vagy a prefektus, 
vagy az alprefektus képviseli. A 
2004/304-es törvény értelmében 
ugyanis a megyét egyszerre csak 
különleges engedéllyel hagyhatja 
el mindkét „helytartó”.

A programot még nem vég-
legesítették, Pănescu azonban 
annyit elárult, az eseményen je-
len lesz Mihai Capră, a belügy-
minisztérium első államtitkára, s 
minden bizonnyal tiszteletét teszi 
Gabriel Berca új belügyminiszter 
is, míg Mihai Răzvan Ungureanu 
kormányfő jelenléte egyelőre kér-
déses. A tanácskozások sorozata 
már ma délután megkezdődik, 
s holnap reggel folytatódik. In-
formációink szerint egyébként a 
zárt körű megbeszélések mellett 
parajdi bányalátogatás, wellness-
kúra, valamint ökörsütés is szere-
pel a programban.

A rangos eseménynek otthont 
adó Septimia szabadidőközpont-
ban remélik, ezúttal nem jön köz-
be semmi, hiszen a januári talál-
kozó elmaradása igencsak érzéke-
nyen érintette őket: visszamond-
tak minden foglalást, s két héttel 
a rendezvény előtt meghirdették, 
hogy zárva tart a wellnessrészleg, 
valamint a sportpályákat sem le-
het igénybe venni. Ez egyébként 
most sem lesz másként: ma déltől 
vasárnap délig zárva tart a komp-
lexum. A biztonsági intézkedé-
sekért teljes mértékben a szerve-
zők felelnek, s mint megtudtuk, 
tegnap alaposan átfésülték a te-
repet, még tűzoltósági és egész-
ségügyi ellenőrzés is volt, melyek 
után mintaegységnek nevezték a 
Septimiát.

Mozgalmas hétre készülnek a
székelyudvarhelyivörösdarabon
tok: Iskola másképp címmel áp
rilisban 1–4. osztályos gyerekek 
számára tartanak „órákat” a da
rabontokőrségváltásánakhagyo
mányairól,hétköznapjairól.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, „kevés 
pénzből, sok fantáziával 
életet lehelni az udvar-

helyi turizmusba” mottóval a tavaly 
alakult Székelyudvarhelyi Akció-
csoport eldöntötte, hogy megpró-
bálják megállítani a tranzitturiz-

must. A cél, hogy a turisták ne csak 
átutazzanak a városon, hanem több 
napot is eltöltsenek a városban, a 
környéken. Ennek a kezdeménye-
zésnek a szerves részét képezi a már 
nagy népszerűségnek örvendő szé-
kely vörös darabontok díszőrség-
váltása, a Székelytámadt-várban.

A diákok körében hamar elter-
jedt a darabontkodás lehetősége, 16 
tanuló vállalta a hetente végrehaj-
tandó feladatot. Annak érdekében, 
hogy tovább népszerűsítsék a díszőr-
ségváltást, maguk a vörös darabon-
tok ingyenesen ajánlották fel, hogy 
más gyerekeket is beavatnának tevé-
kenységükbe, ezért megszervezik az 

Iskola másképp program keretében a 
darabontoktatást. Fazakas Szabolcs 
ötletgazda, a Visus Kulturális Egye-
sület elnöke ismertette, hogy közel 
400 gyereket várnak a foglalkozásra.

Kurkubet Dávid darabont-ide-
genvezető ismerteti az érdeklődőkkel 
az őrségváltás folyamatát, a ruhát, a 
puskákat, kardokat, a fokost és a vas-
sarkantyút, továbbá menetelhetnek 
a vár udvarán, az egyenruhás őrök 
mellett. Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala, a Haáz Rezső Mú-
zeum és a Székelyföldi Legendárium 
támogatásával létrejövő rendezvény-
re még lehet jelentkezni az info@
legendarium.ro e-mail címen. 

hirdetés

A septimiában készen állnak a vendégek fogadására fotó: balázs attila

nem kell Csíkba menni
útlevélért

Az eseményre meghívott ma-
gas rangú vendégek – Mihai 
Cap ră államtitkár mellett jelen 
lesz Sime Aurel-Vasile rend-
őrkvesztor, az Útlevél-kibo-
csátó Vezérigazgatóság igaz-
gatója, Ladányi László Zsolt, 
Har gita megye prefektusa, 
valamint Bunta Levente, Szé-
kely udvarhely polgármeste-
re – jelenlétében ma délben 
nyitják meg a Hargita Megyei 
Útlevél-kibocsátó és Nyilván-
tartó Közszolgálat új munka-
pontját Székelyudvarhelyen. 
Az Udvarhelyszéket kiszolgá-
ló iroda megnyitása azt jelen-
ti, ezután nem kell a megye-
székhelyre utazni az úti ok-
mányért: az öt évig érvényes 
elektronikus útleveleket Ud-
varhelyen is ki lehet váltani.

Vörös darabontok. 400 iskolást várnak az oktatásra fotó: fazakas szabolcs



llítólag, ha megkérdezel egy olaszt, hogy melyik 
egész Itália legkényelmesebb, legkulturáltabb, 
legbarátságosabb és a legjobb ízeket kínáló helye 
– és nincs a közelben az édesanyja –, azt mond-

ja: Bologna. A felső-olaszországi alföldön, az Appenninek pe-
reménél fekvő város, Emilia-Romagna tartomány téglavörös 
székhelye valóban a legek városa. Templomai, tornyai, árká-
dos utcái ölelésében áll Európa legrégibb, 1088-ban alapított 
egyeteme, az orvoslás és a jogtudomány origója a kontinen-
sen. Negyven kilométeres árkádsorával a Guinness-rekordok 
könyvébe is bejegyezték, az árkádok alatt pedig valamikor 
Goethe, Byron és Montesquieu sétált. Építészeti szempont-
ból a középkori jellegét legjobban megtartó olasz város, im-

pozáns palotái a 13–15. században épültek, és többségükben 
ma is lakják őket, vagy kulturális intézmények, kiállítóterek, 
műtermek pompás székhelyéül szolgálnak. A több százezer 
kötetes egyetemi könyvtárában felbecsülhetetlen értékű köte-
teket őriznek, köztük Mátyás több corvináját is. Terei, ame-
lyek közül néhányat esténként a szokásjog alapján kizárólag az 
egyetemisták vesznek birtokukba, beszélgetve, gitárral és sör-
rel üldögélve a csupasz kockaköveken, a belváros közepén égre 
néző ferde tornyai turistalátványossággá váltak: egyik közel 
száz méter magas, másik feleakkora téglaépület, mindkét kö-
zépkori felhőkarcolót a 12. század hajnalán kezdték építeni.

folytatás a 10. oldalon

Burus János Botond

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Amszterdami tulipánszínek – 9. oldal] n [Orbán mester példája – 10. oldal] 

Á

Signore Brunónál, akit szállásügyben zargattunk, és emiatt hosszú percekig szigorúan 
összevont szemöldöke alól méregetett, jelezve, hogy nem kedveli, ha kizökkentik rendes 

napi elfoglaltságaiból – szállodás volt –, szóval a via Matteottin lévő kis szálló recep
ciójánál egy harmincas koreai nő állt mellettem, útlevele a pulton, egyik kezében a so

kat repülők kerekes-nyeles bőröndjével, a másikban egy fél pingpongasztallal. Hatalmas 
méretű, de rendkívül lapos kézipoggyászát bámulva legalábbis ez tűnt a legvalószínűbb-
nek. Signore Bruno végül megfelelő mértékben indignálódott, amiért Petrarca, Dante, 

Boccaccio és Berlusconi nyelve helyett angolul kénytelen válaszolgatni, és inkább átad
ta a szobák kulcsát. „Romania, big factory” – mondta beleegyezően, kicsit csodálkoz-
tam is, honnan tudja, hogy az egész ország egy nagy gyárudvar. De később kiderült, 

egy Dacia Sanderót vezet – Bolognában egyébként rendkívül sok Dustert látni. A koreai 
nővel többé nem találkoztam, viszont a megdöbbentő méretű kézitáskával mindennap: 
félszáz ország illusztrátorai és grafikusművészei hozták bennük a munkáikat, hogy szer
ződés reményében vagy legalább véleményezésre bemutassák rajzaikat a világ vezető 
gyermekkönyv-kiadóinak. Bolognában másnap kezdődött a legfontosabb nemzetközi 

fórumnak számító rendezvény, a 49. Nemzetközi Gyemekkönyv- és Illusztrációs Vásár. 

Fekete-fehér és téglavörös Bologna

Oroszhegy 
templomai

ki Székelyudvarhelyről északi irányban, a 
tőle mindössze 13 km-re fekvő Oroszhegyre 
utazik – évszakoktól függetlenül –, pazar lát-
ványban részesül. A kadicsfalvi eltérő után, a 

Nagy-Küküllőbe ömlő Bosnyák-patakkal majdnem párhu-
zamosan, kanyaros dombvonulaton vezet felfelé az út a fa-
lusi turizmus mintapéldájaként is számon tartott Tibódba, 
ahonnan egy kis lejtőn ereszkedhetünk a dombhajlatok alá 
települt Székelyszentkirályra, hogy aztán a Hosszúmezőn 
felkapaszkodva fokozatosan feltárulkozzon előttünk a köz-
ségközpont, Oroszhegy. Először a templomot pillantjuk 
meg, amint kiemelkedik a sok apró ház közül, aztán, ahogy 
közeledünk, szemünkbe tűnik a neoklasszicista, elegáns ki-
vitelezésű régi községháza, majd a frissen felújított óvoda és 
polgármesteri hivatal meg a többi közhasznú épület.

A falu első temploma az 1334. évi pápai tizedszedéskor 
már biztosan létezett. Ez a templom némelyek szerint a dia-
falvi falurészen állott 1670-ig, de ezt akkor a nedvesség miatt 
nem lehetett tovább fenntartani. 1670-ben a mai faluköz-
pontban, a fontosabb utcák találkozásánál egy kisebb dombra 
épült fel az új istenháza. Alig több mint négy évtizeddel ké-
sőbb már konkrét adataink vannak a templomról. Az 1711-es 
canonica visitatióból származó feljegyzés arról tanúskodik, 
hogy a templomot Nagyboldogasszony tiszteletére emelték, 
két oltára van, az egyház egyik földje pedig a „Diafalvi határba 
Haydo Péter háza alatt” van. Az 1721-ben tartott canonica 
visitatio alkalmával feljegyezték, hogy az oroszhegyi temp-
lomot Halmágyi Sámuel licenciátus szolgálja, a templom kis 
helyen fekszik (kicsi), zsindellyel van fedve, előtte fatorony áll, 
amelyben két harang van.

Az 1760-as egyházlátogatási jegyzőkönyv nagyon részletesen 
leírja a közel egy évszázados épület állapotát, és az egyház ügyeibe 
is bepillantást nyerünk. Kiderül, hogy a templom a falu közepén 
áll, régi és romos állapotot mutat. Annyira szűk és csekély, hogy a 
hívek harmada kénytelen a falakon kívül hallgatni a misét. 

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

Az oroszhegyi templom az 1930-as években fotó: kovács istván

A



folytatás a 7. oldalról
Nagyon fontos számunkra az a feljegyzés is, amely a „hegyi” 
[a Lázhegy nevű platóról van szó, a falutól északra] kőkápolná-
ra vonatkozik. Az 1760-as vizitáció megemlíti, hogy ezt a ká-
polnát Jézus mennybemenetelének tiszteletére építették. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy a kápolna közelében van az „Urusos kút”, 
ahol a hagyomány szerint csodás gyógyulások történtek. Való-
színű, hogy ezek a gyógyulások, csodás jelenségek hívták életre 
ezt az „erdei” kápolnát, ahová minden évben áldozócsütörtö-
kön az oroszhegyiek és a környék népessége elzarándokolt. Az 
erdei kápolnához való búcsújárást azonban az egyházi hatóság 
a 18. század végén betiltja a mind gyakrabban előforduló erő-
szakos cselekmények, verekedések miatt, sőt a kápolnát magát 
is leromboltatják.)

1766–1770 között, a szűk és romos templom helyébe újat 
emelnek az oroszhegyiek Tamási György olvasó-kanonok hat-
hatós közbenjárásával és anyagi segítségével. Az új templomról 
először az 1770-es (helyesebben 1771. január 31-i) vizitáció 
során felvett jegyzőkönyvből értesülünk. Fontos megjegyezni, 
hogy ekkor épül először torony a templomtesthez. A hajóhoz a 
déli oldalon egy portikusz csatlakozott, a szentély félköríves ki-
alakítású volt, és az északi részéhez építették hozzá a hajó falába 
nyúló sekrestyét. Nagyon szépen látszik az 1769–1773 között 
Erdélyről készített I. katonai felmérésen a diafalvi falurész, az út 
jobb oldalán lévő szabályos elrendezésű telkekkel és a központi 
rész, a cinteremfallal körülvett templommal és az azt övező hal-
mazos, zegzugos utcákkal. A 19. század húszas éveiben a temp-
lomhoz három felszentelt harang tartozott: a legnagyobbat 
– egy négymázsás harangot – az oroszhegyi születésű Tamási 
György olvasó-kanonok öntette 1772-ben Budán. Volt még 
egy kétmázsás, feliratos (leszerelt?) harang, és egy 1709-ben ön-
tött 90 fontos is. Ugyancsak Tamási György építteti saját költ-
ségén a parókiát is 1777-ben – derül ki az 1824-es vizitációból. 

A templom mai alakját az 1937–1940 közötti nagyszabású 
átalakítás nyomán nyerte el. Ekkor a szép barokk(os) tornyot 
meghagyva, de hagymasisakját (amely még egy, a múlt század 
30-as éveiben készült fényképfelvételen jól látszik) gúla alakúra 
cserélték, az óraíves kialakítást elbontották. A hajót megna-
gyobbították, a szentélyt és a sekrestyét újraépítették. A 18. 
századi templom északi hajófalát meghagyták, de elbontották 
a déli falat a portikusszal együtt, valamint a félköríves záródású 
szentélyt és az ahhoz csatlakozó sekrestyének a hajóhoz simuló 
részét. A hajót déli irányban kiszélesítették az egykori portikusz 
külső faláig, az egykori szentély tengelyében pedig egy-egy ká-
polnát emeltek az északi oldalon a régi sekrestye falainak fel-
használásával. Így ma az oroszhegyi templom főhomlokzatát a 
vaskos, rézsűs támpillérekkel erősített négyszöghasáb alakú to-
rony uralja, amelynek déli oldalához ragasztottak egy, az orgo-
nakarzatba csigavonalasan felvezető lépcsőt magában foglaló, 
félkör alaprajzú, bádoggal fedett építményt. 

A főbejárat a torony alatt nyílik, de ahhoz, hogy a templom-
belsőt szemügyre vehessük, még át kell haladnunk az orgona-

karzat alatt. A tágas hajóba az északi és déli oldalon három ma-
gas, félköríves ablak engedi be a fényt. Hasonlóan jó megvilágí-
tásról beszélhetünk a Lourdes-i Szűz Mária- és Jézus Szíve-oltá-
rokkal ékesített mellékkápolnák esetében is. A Mennybe felvett 
királyné, könyörögj érettünk! feliratú diadalívhez kapcsolódik 
a sokszög öt oldalával záródó szentély a főoltárképpel, amely 
Mária mennybemenetelét ábrázolja. Érdekes módon a képhez 
nem tartozik oltárfelépítmény és hátfal sem, mindössze vaskap-
csokkal rögzítve lóg a szentélyfalon. A régi oltárkép, amelyen 
szintén Mária mennybevitelét ábrázolták, ma a plébánia épüle-
tében található, a hittanteremben. Észak-itáliai hatásra fogant, 
valószínűleg a 18. században készült. Máriát felhőkön ülve, kék 
köpenyben, kitárt karokkal, négy angyal(fej) társaságában lát-
hatjuk. A kép felirata: ASSUMTIONEM MARIAE.  

A templomot 1995-ben Sebestyén Domokos plébános mű-
ködése idején festették újra, meghagyva a főboltozat 1957-ben 
elkészült három festményét: az orgonakarzat fölött lévő An-

gyali üdvözletet, a hajó fölött lévő íves keretbe foglalt Pásztorok 
imádását és a diadalív előtt lévő Szent Családot. A hajófalakra 
1974-ben kerültek festett képek Csíki Józsefnek köszönhetően. 
Az északi oldalon Péter László egykori oroszhegyi plébános 
védőszentjét – Szent László királyt – festette meg, kiragadván 
a lovagszent legendájából azt a jelenetet, amint szomjazó sere-
gének vizet fakaszt a sziklából. A szemközti oldalon Szent Ist-
ván király legendájának azt az epizódját látjuk, amint koronáját 
felajánlja a Magyarok Nagyasszonyának. Ennek a falképnek a 
direkt előképe Benczúr Gyula oltárképe a budapesti Szent Ist-
ván-bazilikában.

Az oroszhegyi templom berendezési tárgyaira a legkimerí-
tőbb adatokkal legkorábban az 1824-es vizitációs jegyzőkönyv-
ben találkozunk. E szerint ekkor a templom falait a „via crucis”, 
azaz a kereszt útja (stáció)képei díszítették. A leírások alapján 
azt feltételezzük, hogy a „nagy oltár” a barokkra jellemző osz-
lopos architektúrás kialakítást követte. A fent említett forrás 
világosan említi, hogy a „nagy oltáron” négy oszlop között két 
szobor van: a Szent Józsefé és a Szent Jánosé. A tabernákulum 

ajtói két kerub alakjával díszítettek, a falon pedig Szent Joachim 
és Anna képe függ. A továbbiakban azt olvashatjuk, hogy 
a templomnak három felszentelt oltára van: a főoltár titulusa a 
Mennybe fölvett Mária, a jobb oldalon Szent György tisztele-
tére szentelt, míg a bal oldalon a Szent Kereszt (mellék)oltár 
található. Ezeket az oltárokat sajnos a 20. század eleji templom-
átalakításkor lebontották, és ma már nincsenek meg. Egy 1940. 
augusztus 15-én, Oroszhegyen keltezett jegyzőkönyv szerint a 
„régi templom lebontott oltárainak anyaga elraktározva az új 
templom kórusában” van. Adataink vannak arra vonatkozóan, 
hogy 1941 márciusában az oroszhegyi egyházközség vezetői 
árajánlatot kérnek az Oberbauer nevű budapesti templombe-
rendező és zászlókészítő vállalattól az új templom használati 
tárgyainak ügyében. Így szó esik többek között az „oltár-terv-
rajzról”, a „meglévő oltárképről”, illetve arról, hogy „az oltárkép 
az oltárfelépítménybe legyen-e beépítve, vagy pedig teljesen 
különállóan lógjon a szentély falán”. Ebből arra következtet-
hetünk, hogy a már Orbán Balázs által is említett (második) 
főoltárképet igyekeztek a megváltozott körülményekhez alkal-
mazkodva elhelyezni. A korabeli oroszhegyi plébániai iratok 
szerint 1942. október 30-án az oltár, áldoztatórács és szószék 
tervrajzainak kivitelezését az Egyházmegyei Egyházművészeti 
Bizottság – fenntartásokkal ugyan, de – engedélyezi. A (má-
sodik) főoltárkép végül is felépítmény nélkül került a szentély 
falára. Mária mennybemenetelét ábrázolja: angyalok viszik 
fel az égbe Máriát, miközben a sír körül összegyűlt apostolok 
csodálkozva néznek utána és halotti leplét tartják kezükben, 
amelyben a Mária üres sírjában talált rózsák vannak. A kép felső 
regiszterében láthatjuk a Máriát váró Szentháromságot.

Az oroszhegyi templom legkvalitásosabb darabja egy 17. 
századi, Szent Katalin misztikus eljegyzése témájú táblakép, 
amely a szentély északi részén, a papi szék fölött található. Ez a 
kép Temesvárról került Oroszhegyre 1962-ben Vass Sz. Áron-
nak és feleségének Erzsébetnek köszönhetően, akik rövidesen 
szülőfalujuk templomának adományozták. Egy aranyozott ke-
retben lévő 17. századi, olajjal vászonra festett ellipszoid alakú 
kompozícióról van szó, amely Szent Katalin misztikus eljegy-
zésének jelenetét ábrázolja. A gyermek Jézus, aki Mária ölében 
ül, Katalin bal gyűrűsujjára húzza a gyűrűt, közben pedig tekin-
tetét édesanyja felé fordítja. Egy összetett kompozíciót látha-
tunk, a három alak megfogalmazása nagyon jól sikerült: Szent 
Katalin kék színű, dús redőzetű felsőruhát visel, haja kontyba 
van tűzve, jobb kezét szívére teszi. Márián vörös, ugyancsak 
bő redőjű ruhát láthatunk, bal kezével az ölében ülő gyerme-
két tartja. Jól érvényesül a festményen a fény-árnyék hatás, jel-
lemző a mozdulatok finomsága és érezhető a szereplők közötti 
bensőséges viszony. A kép hátterében hegyek és épületek rajzai 
vehetők ki, a jobb oldalon pedig dús lombozatú fákat figyelhe-
tünk meg. Szent Katalin és a gyermek Jézus gyűrűváltásának 
számtalan ábrázolása született. Említhetjük id. Lucas Cranach 
(1472–1553) képét, amelyen a jelenetnek több szemtanúja van. 
Folytathatjuk a sort Fra Bartolomeo (1472–1517) olasz rene-
szánsz festővel, vagy éppen Annibale Carraccival (1560–1609) 
is. A legközelebbi analógia azonban Ciro Ferri (1634–1689) 
nevéhez köthető. 2005-ben a gyulafehérvári Egyházművészeti 
Bizottság leltárba vette az oroszhegyi templomban lévő mű-
tárgyakat. A Bizottság szakemberei a Szent Katalin misztikus 
eljegyzése tematikájú képet a bécsi Kunsthistorisches Museum 
képtárában lévő 1686-ban készült Ciro Ferri-mű másolataként 
azonosították, de annak a lehetőségét sem zárták ki, miszerint 
egy XVII. század végi replika volna.
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Oroszhegy 
templomai

z április elsejei beugratás, tréfálkozás erede-
tére számos embertársunk kíváncsi. A kér-
désre azonban egyelőre nem tud megnyug-
tató választ adni a kutatás. A szólás eredeté-

vel, nyelvi kialakulásával több jeles nyelvész foglalkozott, 
köztük az erdélyi Szabó T. Attila is. Nép és nyelv című 
tanulmánykötetében (Kriterion, 1980) írja egyebek 
mellett: Van olyan vélemény, hogy az áprilist az e hó-
napban gyakori szeszélyes időjárás miatt tartják a bolon-
dok hónapjának. E vélekedés elfogadhatóságát magyar 
vonatkozásban kétségessé teszi az, hogy a magyar régi-
ségben nem az áprilist, hanem a márciust tartották sze-
szélyesnek. Nádasdy Tamás például már 1559-ben így ír: 
„Olyan vagyok, mint az március, mert ű neki természeti, 
hogy napestig egynihánszor megváltozik, hol esős, hol 
szeles, hol pedig tiszta”.

Az áprilist járatni azt jelenti: ’valakit becsapni, elbo-
londítani április elsején’. Akit sikerült becsapni, rászedni, 
az lett április bolondja. Így van ez ma is. Van olyan véle-
mény a szakirodalomban, mely szerint az áprilist járat/jár-
tat szólás magyar eredetű. Szabó T. Attila ezt azzal cáfolja, 
hogy a németből korábbról ki lehet mutatni a tréfás szo-
kásra utaló kifejezést, mint a magyarból. Igaz, megjegy-
zi, hogy a szokás eredete a németeknél is ismeretlen. Van 

olyan vélemény is, amely a tréfás szokást Franciaországból 
származtatja és összefüggésbe hozza az újévi ajándékozá-
si szokásokkal, illetve a helyükbe lépő ugratásokkal. Még 
más véleményt is számon tart a szakirodalom: régi hiede-
lem szerint április elseje az áruló Júdás születésnapja, ezért 
szerencsétlen napnak számított, ilyen napon nem volt 
tanácsos útnak indulni. De Krisztus születése napjának is 
tartotta a hiedelem április elsejét. Az erdélyi országgyűlés 
1619-ben olyan határozatot is hozott, mely szerint nagy 
ünnepeken és vasárnap tilos lakodalmakat tartani és útnak 
indulni. A szóláskutatások eredményeit Szabó T. Attila a 
következőképpen foglalja össze röviden: A magyarság kö-
rében is dívó április-jártatás szokásával a következő meg-
állapításokat tehetjük: a) A szokásra a magyar régiségből 
a XVII. század 60–70-es éveiből vannak hiteles adataink. 
b) Az akkorra már nyelvileg kialakult szokás hozzánk 

nagy valószínűséggel közvetlenül a németből került át, 
de a német szokás eredete bizonytalan. c) A szokás né-
met nyelvi formájának a magyar szólások nem szó szerinti 
megfelelői, a magyar áprilist járat, illetőleg ennek régebbi 
és mai erdélyi változata – az áprilist jártat – valószínűleg  a 
nyelvünkben jószerével használt pórul jár-, rosszul jár-féle 
szókapcsolatok hatására alakult ki.

A latin eredetű április szavunk a Müncheni Kódex-
ben (1416) Aprilis formában található, más források-
ban a német hatást mutató April változat is előfordul. 
Ballagi Mór értelmező szótárában (Pest, 1867) is az 
april és aprilis szerepel, a nyelvjárásokban ismert az 
ápilis, ápillis, áprélus változat is. Ballagi az év negyedik 
hónapját tavaszhónak vagy Szent György havának is ne-
vezi. Számon tartja a ma már kevésbé ismert, személyre 
vonatkozó egész április kifejezést is, jelentése: ’változó 
eszű ember’. Az irodalmi és köznyelvben ma használa-
tos hónapnevek mindegyike latin eredetű. Van köztük 
személynévi eredetű is, ilyen a január ( Janus óitáliai is-
ten), március (Mars), május (Maius), június ( Juno), júli-
us ( Julius Caesar), augusztus (Augustus római császár), 
számnévi eredetű a szeptember, október, november, de-
cember. A február a latin februariusból alakult, jelentése: 
’a tisztuláshoz tartozó’.

Április bolondja
A                    helyesen n Komoróczy György

Szent Katalin misztikus eljegyzése
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mszterdamban már jártam egy-
szer autóbusszal, azóta szeretem 
tiszta szívemből, és mondom 
mindenkinek, nem kis női büsz-

keséggel, hogy a hollandok kis népe (hatmil-
lió) attól is nagy, hogy száz év óta négy okos, 
kiegyensúlyozott királynő (Emma, Vilma, 
Julianna és most Beatrix) kormányozza.

Címerükben három jelző foglalja össze 
ennek a népnek erényeit, amelyeket a II. vi-
lágháborúban, a náci megszállás idején meg-
mutattak a világnak: hősiesség (heldhaftig), 
elszántság (wastberaden) és könyörületesség 
(barmhartig).

A Schiphol repülőtér, ahonnan Ameri-
kába repülök, Európa harmadik legnagyobb 
légikikötője, s egyben a legrégibb működő re-
pülőtere. Sosem szoktam utánanézni utazás 
előtt, hová is megyek, nem lövöm le a benyo-
mások frissességét, a meglepetés erejét azzal, 
hogy az interneten lehívom a meglátogatan-
dó országok, repterek, városok fényképeit, 
videóit, úgyhogy csak annyit tudok erről az 
interkontinentális átszállásról, hogy legalább 
három óra kell ahhoz, hogy kényelmesen le-
bonyolódjon. E szerint választottunk csatla-
kozási időpontot, így lesz időm alaposabban 
körülnézni ebben a tengerszint alatt 3,9 mé-
terre fekvő, 165 kapuval és hat óriási kifutóval 
rendelkező, 4 nagy épülettömbből álló hatal-
mas építményben.

A budapesti repülőtér eleganciája és szi-
porkázása után az első benyomás az ottho-
nosság, praktikusság, embercentrikusság, 
barátságosság. Tulipánszínek mindenütt. A 
nikkelszegélyű sárga plexipult felett sárga be-

tűk virítanak, mint Van Gogh napraforgói: 
Airport Information, ahol nem vöröses hajú, 
szeplős, tejfehér bőrű, hanem barna félvér 
arcú szépség magyarázza el, merre induljak 
az E09 kapu felé. Mert vidéki óvatossággal 
semmit kockáztatni nem akarok, így előbb 
egy poggyásztoló szekérkével, a mozgójárdát 
is igénybe véve megkeresem a becsekkolási 

pontot, rászámítom a megfelelő időt, amíg 
majd kikérdeznek, megmotoznak az ameri-
kai vámpontnál, és csak utána fordulok visz-
sza, hogy megcsodáljam ennek a reptérnek 
minden ötletességét, kényelmét, amivel évi 
kb. 50 millió utasát kiszolgálja.

Van itt minden, ami a szemet megkapja: 
fémvázakra illesztett hullámos fémtető, fém-

padló; banánzöld, szürke, sárga, néhol piros 
padlókocka; halványzöld, almazöld plüssbe-
vonatú kényelmes kerevetek; hatalmas gom-
bafejre emlékeztető csillárok; mozgólépcsők.

Aki elcsigázott, ledőlhet egy erre kiala-
kított, szófákkal berendezett részen, aki 
gyerekkel van, a játszótéren töltheti idejét, 
aki szereti a festményeket, meglátogathatja 
a Rijkmuseum egyik részlegét, álomszép né-
metalföldi csendéleteket, portrékat, tájakat 
láthat egy emeleti galériában. Aki szépülni 
akar, az nyitott térben, mindenki szeme lát-
tára fésültethet, kérhet kozmetikai kezelést 
vagy masszázst, aki étkezni, vásárolni akar, 
válogathat kedvére.

Nekem a szintén szabad terű könyvtár 
ötlete tetszett a legjobban: alacsony, körbeke-
rülhető polcokon, minden nyelven tíz könyv, 
amiből választani lehet. Az olvasó levesz 
egyet a polcról, leül vele a kis íróasztalokhoz, 
amelyeken számítógép is van, és addig olvas, 
amíg ideje van rá, aztán visszateszi a könyvet a 
helyére. Amszterdamban alkalmam nyílt éle-
tem első kínai, japán, indiai, kongói könyveit 
átlapozni, betűikben gyönyörködni.

Aztán Márai Sándor Naplóját vettem le 
a magyar könyvek polcáról, hogy találomra 
kinyissam. Azt írta: „A percek vágtatnak ve-
lünk, és nagyon nehéz zablát tenni a szájuk-
ba, túlrohannak minden szándékon, vad szá-
guldással hurcolják magukkal az életet.” Meg 
azt: „Úgy figyelem magamon, magamban az 
öregedést, mint egy kalandot.”

Én is – és ez engem nagyon felvillanyoz. 
Órámra pillantok: ideje megtudnom, mit 
szólnak hozzám az amerikaiak!
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10. A cibrefalvi cserepes

voltam vándor mesterlegény
tarisznyámba nem fért lepény
lapultak ott csempedúcok
fába vésett mintázatok

sok címeres várkastélyban
lovagcsempés kályhát raktam
Óbudától Csöbörcsökig
palotától udvarházig
gyalogoltam kóboroltam

zúgta mellettem a Szeret
a bojárlány engem szeret
apjának mirigye szökött
udvarából el-kiűzött
pedig az úr parancsára
tanácstermének falára
felpingáltam felmenőit
bojárasszony szeretőit

vénségemre hont kerestem
végtére ideérkeztem
cibrefalvi műhelyemben
készítettem csempét sokat
égetettet és mázasat
virágmintást puszpángosat

ha rendeltek lovagosat
szereztem sok haragosat
mert bíz nem mindenki lófő
asszonyállat sem mind úrnő

kedvelt a kúria ura
mígnem szemeit lehunyta
maradtam az ígérettel
birtok nélkül fakereszttel

Kristó Tibor

Cserép-versek
(feliratok az általam restaurált 

muzeális tárgyakra)

9. A kászoni nyeles bögre

holdvilágos hajnalokon
amikor az ablakokat
jégvirágok szőtték be
a góc alján három lábon
ott sustorgott ott fortyogott
e csöcsös nyeles kis bögre
posztózekés erdőjárók
surcos gazdák kedvence

forrón tartott parázs felett
rozspálinkát fenyővizet
sok jó gyümölcsfőzetet
borsikából főzöttet (is)
párologtatott e bögre

ha embere többet ivott –
bizony bizony többször is volt
hogy ilyen eset megesett
az asszonya fülön csípte –
na nem urát – őt nem merte
s haragjában földhöz verte
az ártatlan cserepet

gyűjtögettem rakosgattam
ízlelgettem darabjait
nem csupán a pálinkát

Fodor Sándor, a biztatás
Az erdélyi magyar írást az 

ötvenes évek zord közegében 
megújító, újjáélesztő, kitelje-
sítő írónemzedék kiemelkedő, 
olvasókat toborzó és megtartó 
alkotója távozott közülünk. 
Olyan írástudó, akinek műve és 
magatartása révén irodalmunk 
vonzóbbá, szeretetreméltóbbá, 
olvasóközelibbé vált.

Első írásaiban a friss és ha-
gyományokat folytató, otthonos 
nyelvi lelemény ragadta magával 
az olvasót, majd a balladai tömörségű, drámai feszültségű elmélyült lélektani próza is. 
Fodor Sándor írói arculatát a történelmi időben, a hétköznapok sodrában viaskodó em-
ber belső világa, morális problematikája iránti fogékonyság, érzékenység jellemzi. Az írót 
egész életműve tanúsága szerint az foglalkoztatta, hogy a társadalmi-történelmi feltételek 
szorításában hogyan működnek és működhetnek az erkölcs írott és íratlan törvényei, az 
emberség belső parancsai. A mindennapi történetek áramlásában a behatárolt lét kínzó 
kérdésességeivel szembesülő ember dilemmái tárgyiasulnak.

Ebben a sokszínű és szivárványos írói világban a bölcselet és a mese, a gondolatiság és 
a játékosság, a fantázia és a felelősségérzet sajátos vegyületeként alakul a klasszikus értékű, 
nemzedékek hosszú sorában tovább élő, Csipike-történetek legendás vonulata.

A hetvenes években az írói mondandó mintegy szétfeszíti Fodor Sándor műhelyé-
ben az epika hagyományos alakzatait. Az önéletrajzi vallomás, az emlékezés, a napló, 
az esszé és mindezek sajátos elegye válik meghatározó írásformájává.

Az az írói lényeglátás, magatartás, mondandó és írásmód, amely vallomásait, em-
lékezéseit jellemzi, egész életművének lényege. Fodor Sándor írásait mindig áthatja az 
a vonzóan szelíd és ugyanakkor konokul igényes erkölcsi szigor, amellyel önmagát, hő-
seit és olvasóit az értelmes emberség dolgában vallatja. Az alkatilag szelíd, megértő, tü-
relmes író irodalmunk következetes, megkerülhetetlen, nagy moralistái közé tartozik.

Mindezt szervesen kiegészíti a szenvedélyes közéleti érdeklődés, amelyilyenirányú 
munkásságát, írói publicisztikáját áthatja. A totalitárius diktatúra bukását követő 
években hetilapokban, napilapokban, a rádióban – ezeken a hasábokon is – rendszere-
sen küldte üzeneteit „az úszó jégtábláról” és „hazulról haza”. A közösségi felelősség, az 
összefüggéseket megértő józan bölcsesség, a történelmi érzékenység, az állandó szellemi 
készenlét jegyében működött egyszemélyes műhelye.

Ez a szellemi-írói habitus tette lehetővé, hogy a már idős író és a századforduló 
fiatal írástudói között termékeny szövetség lombosodjék ki.

Fodor Sándor, akit most elsiratunk, reménysugár, biztatás marad egy elvadult, ér-
tékhiányos, szorongató világban.

Gálfalvi Zsolt

Fodor Sándort hétfőn temetik Kolozsváron. A csíksomlyói kegytemplomban hétfő 
este 6 órától engesztelő szentmisét tartanak emlékére.



emrégiben internetes fórumon botlottam egy 
számomra furcsa vitára: hős volt-e vagy áruló a 
Bizáncot ostromló ágyúkat öntő Orbán mes-
ter? S bár a történelem tudomány, s mint olyan 

nem ad helyet a mi lett volna, ha...? típusú kérdéseknek, 
azt is tudjuk, hogy a történetírás nem mindig 
mentes a fikciótól, a bemutatott események 
értelmezése pedig mindig a befogadó közeg 
felkészültségének, kultúrájának függvénye.

Elgondolkodtatott a vita: Orbán mes-
terben a zseniális székely ezermestert kell 
tisztelni, aki megalkotta kora egyik leg-
nagyobb lőfegyverét, vagy pedig közutá-
lat kellene az osztályrésze legyen, amiért 
– a magyar történelemben később oly 
sok szenvedést okozó – törökök útját 
megnyitotta nyugat felé?

A héten kaptam egy szép kivite-
lezésű könyvet* Beder Tibortól, s 
már az első oldalakon láthattam, ol-
vashattam, tapasztalhattam, hogy 
Beder Tiborban – aki nem melles-
leg a magyar–török barátság elkö-
telezett híve – is megfogalmazó-
dott az előbb vázolt dilemma, 
amelynek kapcsán a már em-
lített fórumozók jócskán egy-
másnak estek, s a névrokonság kapcsán 
aktuálpolitikai színezetet is adtak a vitának.

„Ildomos-e akár megemlékezni is – nemhogy kopjafát 
emelni emlékére – arról, akinek ágyúi rést ütöttek Bizánc 
falain, és meghozták a töröknek a rég óhajtott győzelmet? 
Ildomos, csak azért, mert magyar, s erdélyi származása 
okán, akár székely is lehetett Orbán mester? – teszi fel a 
kérdést Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője... és 

tettem fel magamnak többször én is, amikor elhatároztam, 
hogy az ismeretlenség (legalábbis a magyarok számára) 
homályából visszaidézzem rég elfelejtett személyét” – fo-
galmazta meg kételyeit a szerző.

Bár kissé erőltetettnek tűnhet a párhuzam, az Orbán 
mester megítélése kapcsán kibontakozott vitához hasonlít 

a Teller Ede személyét és munkásságát értékelő és el-
ítélő vélemények összecsapása is, s a hang-

súly ebben az esetben is egy 
fegyver – jelesen az atom-

bomba – megalkotásának 
erkölcsi vetületére esik.

De erkölcsi vitának lehet-
tünk tanúi Szathmáry Papp 

Károly fotográfus, vagy Köpeczi 
Sebestyén József heraldikus 

munkássága kapcsán is, ugyanis 
Szatmáry Papp Cuza fejedelem cí-

merét alkotta meg, Köpeczi Sebes-
tyén pedig Nagyrománia címerét. A 

kérdés pedig minden esetben az volt: 
árulók voltak-e vagy sem?

Orbán mester sorsa olyan, mint a 
székely népmesékből ismert legkisebb 

fiúé: a vagyon a nagyobbiknak jut, így ő 
kénytelen az esze révén megélni, szeren-

cséjét, boldogulását máshol megkeresni. 
Beder Tibor felső-háromszékinek véli Or-

bánt, aki Brassóban sajátította el az öntés 
mesterségét, majd nekivágott a nagyvilág-

nak szerencsét próbálni. Felajánlotta szolgálatait a bizánci 
császárnak, aki azonban nem az agyúkban, hanem a várost 
védő falakban bízott, s aki Orbán mestert fogságba vetette. 
Mai akciófilmekbe illő jelenet lehetett Orbánnak a török 
szultán által küldött kommandó általi kiszabadítása: Or-

bán szabad ember lett, tudását pedig a szabadítója javára 
kamatoztatta.

Beder Tibor a tőle megszokott módon mutatja be a 
történelmi tényeket és értelmezi azokat. Minduntalan pár-
huzamot von, kapcsolódási pontokat keres a bizánci és a 
magyar történelem között, személyes élményekkel, tapasz-
talatokkal fűszerezve a leírtakat.

A szerző könyvében felkutatja és összegyűjti az Orbán 
mesterre vonatkozó emlékeket, s mint egy ókori mozaik 
köveit próbálja összerakni őket, hogy az így kapott kép 
minél hitelesebben mutassa be azt a mesterembert, akinek 
nevét – Beder Tibor megfogalmazása szerint „ágyúgolyói 
okán, melyek az ókorból átrepültek az újkorba” – illik 
megismerni. Még akkor is, ha e nevet a történelemköny-
vek nem emlegetik sem a bizánci császárok, sem a török 
szultánok neve mellett.

Beder Tibor cselekedeteivel és jelen könyvével is 
saját szemszögéből eldöntöttnek tekinti a dilemmát, 
a vitát: legfontosabbnak ugyanis a történelmi tények 
megismerését tartja. Hiszi és vallja, hogy „ha minden 
magyar csak egy parányi résszel is gazdagítja a magyar 
kultúrát, a sok millió részből olyan óriásgolyó lesz, 
amellyel képesek leszünk lerombolni a bennünket kö-
rülvevő közöny falait”.

A többi már értelmezés, megítélés kérdése.
Sarány István

*Beder Tibor: Ágyú és tulipán. Csíkszereda, 2012
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Orbán mester példája

folytatás a 7. oldalról
A kisvendéglők, bárok, kávézók hangulata 
nehezen írható le: visszafogott, elegáns, de 
energikus lüktetéssel szolgálják ki a bolognai-
akat, és az asztalterítőktől a presszógépeken át 
a futólépésben közlekedő pincérekig minden 
részleten látszik, hogy az itt élők napjainak, 
estéinek nélkülözhetetlen része a közös térben, 
közösen eltöltött minőségi idő. És van még 
valami, ami lenyűgözi az Erdélyből érkezőt: a 
belváros megszámlálhatatlan, impozáns köny-
vesboltja, amelyek reggel nyolckor nyitnak, és 
este kilenckor az eladók udvariasan, de hatá-
rozottan tessékelik kifelé belőlük a csak vona-
kodva távozó látogatókat. 

Európa egyik kulturális bástyájában 
nemhogy haldoklana a könyv, az olvasás, a 
könyvkiadás és a könyvhöz kapcsolódó mű-
helymunka – hanem olyan tényező, amely 
meghatározza az emberek mindennapjait. Itt 
nehéz nem olvasóvá nevelkedni: az utcaképtől 
a járókelők gesztusaiig minden részlet azt üze-
ni, hogy a fejlődés betű szerint elválaszthatat-
lan a tudás megszerzésétől és továbbadásától, a 
kultúrától, és annak legfontosabb, papíralapú 
közvetítőjétől. Elképzelhető, hogy vannak 
szebb könyvesboltok, mint amilyeneket Bo-
lognában látni – de élettel telibbek aligha: 
berendezésük többnyire inkább egy bibliofil 
nappaliját, mint kereskedelmi felületet idéz, és 
olyan szerves részei a város életének, hogy az 
üzlethelyiségekből nem ritkán egyenesen más 
kereskedők üzletei, kávézók, sonkát, sajtot, 
tésztaféléket kínáló boltok vagy illatszerüzle-
tek nyílnak – közajtók nélkül.

Amit a világ gyermekei 
idén olvasni fognak
A Bolognai Nemzetközi Gyermekkönyv- 

és Illusztrációs Vásár az ágazat legfontosabb 
fóruma. Az idei – sorban a negyvenkilencedik 
– kiállítás díszvendége Portugália volt, rajtuk 
kívül pedig több mint 60 ország állított fel 

standokat a gigászi méretű Fiera di Bologna 
csarnokaiban. Az először ide látogatónak kissé 
megtévesztő lehet a megnevezés: a gyermek-
könyvek vásáráról ugyanis – hiába a több tíz-
ezer kötet – nem lehet könyvvel távozni. Itt a 
kiadók csereberélnek, kötnek egymással üzle-
tet: így születnek meg a legkiválóbb munkák 
más nyelvű kiadásai. Meglepő felfedezni a spa-
nyol, francia vagy finn standokon magyar szer-
zők, illusztrátorok munkáit – immár spanyol, 
francia vagy finn gyerekek számára szóló köny-
vekként. Éppen ezért a gyermekkönyvvásárra 
gyermekek sem léphetnek be. De részesei az 
eseménynek: idén a város egyik főterén, a Piazza 
Maggioren hatalmas, könyvekkel és játékokkal 
teli sátrat állítottak fel számukra, ahol a vásár 
három napja alatt foglalkozásokat tartottak, 
a kicsik kedvükre lapozgathattak, játszhattak. 
Innen már hazavihették azt a könyvet, lapozót, 
amely megtetszett nekik – de az egyébként 
minden oldalán nyitott, szabad mozgást enge-
dő gyermeksátorban sem a könyvek eladásán 
volt a hangsúly, hanem azon, hogy bevonják 
a kicsiket a könyves térbe, kiterjesszék rájuk a 
mesék, versek és rajzok varázsát. 

A vásáron igénytelen gyermekkönyvet 
nem, giccseset is alig lehetett látni: a kínaiak 
és az amerikaiak nem tudták otthon hagyni 
a pónis-kacsás-hercegnős-flitteres könyveiket, 
de ez eltörpült a valóban művészinek mondha-
tó kiadások között. Ez volt a jellemző a magyar 
könyvek standjára is: itt a Magyar Gyermek-
könyvkiadók Egyesülése állított ki, tucatnyi 
magyar kiadó, és köztük az egyesület csíksze-
redai tagja, a Gutenberg könyveit mutatva be: 
a kiadó három korábbi, Mátyás királyról szóló 
mesekönyvét, illetve a Kovács András Ferenc 
és László Noémi egy-egy verséből készült, 
Napsugár-csízió és Afrika című lapozókat. 

Két teljes napba telt bejárni a standokat, 
részletesen áttanulmányozni a vásáron felso-
rakoztatott könyveket, elbeszélgetni a kiadók, 
az illusztrátorszövetségek vezetőivel. A szemle 

tanulságát Tőzsér László, a Gutenberg Kiadó 
vezetője végül így összegezte: „Megdöbben-
tő, hogy milyen mértékű a könyv iránti igény, 
mennyire életben tartja a közönség az igényes 
könyvek kultúráját, és mennyire igyekeznek a 
legnagyobb, akár világpiacokat bíró kiadók is 
kiszolgálni ezt a kérést, kreativitást, művészi 
irányvonalat, maximális szakmai-technikai 
igényességet rendelve a könyv születéséhez. 
Elháríthatatlan a kérdés: miközben ekkora ér-
deklődés, ilyen kultúra veszi körül a könyvet, 
az erdélyi kiadók miért akarnának kimaradni 
mindebből? A magyar olvasótábornak dol-
gozó erdélyi kiadók lehetőségei persze mér-
sékeltek, és ez elsősorban egy-egy kiadás ala-
csony példányszámában mutatkozik meg. Ez 

viszont nem lehet további kompromisszumok 
előcsarnoka: a világ könyvfogyasztói szokásai 
jól mutatják, hogy nem lehet engedményeket 
tenni a minőség rovására, a könyvkiadás terén 
értelmetlen közepes munkát végezni. Ahhoz, 
hogy az erdélyi kiadók elvégezhessék a felada-
tukat, elengedhetetlen egy hatékony támo-
gatási rendszer megléte – de nem az intéz-
ményt, hanem az olvasókat kell támogatni: 
a forrásbiztosítás egyetlen lényege, hogy az 
olvasóknak elérhető áron kínálhatóvá tegye 
az igényes, szép könyvet. Minden támogatást 
át kell irányítani az olvasóra, ez a Gutenberg 
mottója is. Igenis ki kell vívni a mecenatúra 
bizalmát. Hogy emelt fővel tudjuk elvinni 
könyveinket Európába.”

N

A könyv bemutatóját április 3-án, kedden este 6 
órától tartják Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ pinceklubjában.

Fekete-fehér és téglavörös Bologna

Magyar nyelvű könyvek a Magyar Gyermekkönyvkiadók Egyesülésének standján, a bolognai vásáron
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Egészség mézaromával.

Az Apifito a világ egyik legnagyobb ter-
mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a ku-
tatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékeny-
ségüket. Ugyanakkor szorosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos kutatóin-
tézetekkel, amelyek el-
végzik a készítmények 
megelőző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a románi-
ai piacon a cég alapter-
mékével, a Promiod-
dal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a 
méz és összetevőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. 
Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna 
fővárosában, Kijev-
ben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Permi város szakértői 
által kidolgozott különleges technológiáknak 
megfelelően készül az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 
(amely nem tartalmaz hozzáadott cuk-
rot), propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat 
(Hippophae rhamnoides), ciprusolajat 
(Juniperus virginiana) és tökmagolajat 
(Cucurbita pepo). Ezen alkotóelemek közül 
mindegyiknek többféle jótékony hatása van a 
szervezetre, de kombináltan, az orosz tudósok 
által kidolgozott különleges képletnek meg-

felelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása van. A 
Promiod természetgyó-
gyászati termék, csak gél 
formájában létezik. Hasz-
nálata kötelező módon 
szájon keresztül történik, 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül hat 
az érfalakra, s ennek kö-
vetkeztében csökken a ko-
leszterinszint, valamint az 
érelmeszesedés kockázata. 
Használható vérkeringési 
zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, 
vérszegénység, magas vér-
nyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A 
Promiod étrendkiegészítő 

rendkívül eredményesnek bizonyult a mig-
rénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható köszvény, 
artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. 

A Promiod étrendkiegészítő szabályozza a 
pajzsmirigy működését. Hatékony lehet a cu-
korbetegség kezelésében is, lévén, hogy nem 
tartalmaz cukrot, és az alkotóelemei közt 
lévő olajok jótékony hatást gyakorolnak a 
hasnyálmirigyre, csökkentve a vércukor-
szintet. A termék kedvező eredménnyel jár 
a műtétet követő állapotokban is, elősegít-
ve a hegek begyógyulását. Eredményesen 
alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyul-
ladás stb. A Promiod  javítja a bélműkö-
dést, méregtelenítheti a májat, szabályozza 
a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti 
megbetegedésekben, mint például hólyag-
hurutban, prosztatagyulladásban, prosztata-
megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat te-
rén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén, hogy megerősíti 
az immunrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, 
hogy a Promiod hatékonynak bizonyul ab-
ban az esetben is, amikor homloküreg-gyul-
ladásról, arcüreggyulladásról, középfülgyul-
ladásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek 
(ekcéma, pszoriasis) esetében is hatékony-
nak bizonyult. Nem feledkezhetünk meg 
gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

A Promiod egy jó választás mindazok 
számára, akik egészségesek kívánnak ma-
radni a természet erői révén, amelyeket ez 
az étrendkiegészítő tartalmaz. A Promiod 
természetgyógyászati termék csak egyetlen 
formában létezik, a gél formájában. Beszerez-
hető a romániai kizárólagos forgalmazótól, 
kiállítások alkalmával vagy postai szolgáltatá-
sok révén a cég képviselőihez fordulva. Óva-
kodjanak a hamisított termékektől!!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet, bejegyzési bizony-
lat: AD0131/11.06.2009.

Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a 
termékkel. Régóta használom a Promiod 
természetgyógyászati terméket. Két hónapi 
használat után azt észleltem, hogy javult a 
látásom, s ma már nincs szükség szemüveg-
re. A vérnyomásom annak idején igen inga-
dozó volt, jelenleg viszont megállapodott a 
120/80 mHg értéknél. Gyomor- és bélpana-
szaim is voltak, azok is rendeződtek, most 
bármit megehetek. Javult általános közérze-
tem, energikusabbnak érzem magam.

2012 januárjától használom ezt a ter-
méket, és nagyon elégedett vagyok az ered-
ményekkel. A vércukorszintem 164 volt, a 
koleszterinszint 220, a vérnyomásom pedig 
190/80 mHg. A Promiod természetgyó-

gyászati termék két hónapos használata 
után a vércukorszintem 120-ra csökkent, a 
koleszterinszintem 119-re, a vérnyomásom 
pedig megállapodott 140/70 mHg-nél. 
Mindenkinek ajánlhatom ezt a terméket. 
Sok egészséget kívánok mindenkinek! 

2011 decemberében megállapították, 
hogy szívbetegségben szenvedek. Cu-
korbetegségem pedig régebb keletkezett. 
Olvastam a Promiod természetgyógyászati 
termékről, s úgy döntöttem, hogy ki-
próbálom. Már az első hónapot követően 
szívpanaszaim enyhültek, kevesebb gyógy-
szert kellett használni. Még a szakorvos 
is meglepődött az eredményeken. A vér-
cukorszintem 140–160 között mozgott, 
jelenleg 93. Az elért eredményekkel nagyon 
elégedett vagyok, és továbbra is használni 
fogom ezt a terméket. Köszönöm szépen! 

2012. április 4-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16. sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.

Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 

UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.

Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között,  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Cernău Maria, 56 éves, Temesvár

Bucov Ioan, 54 éves, Brassó 

Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 
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> Magyar-kupa. A Debrecen 4–0-s 
vereséget szenvedett szerdán a Kecske-
mét otthonában a labdarúgó Liga-kupa 
elődöntőjének első mérkőzésén. Kondás 
Elemér csapata 311(!) nap, 36 veretlenül 
megvívott találkozó után kapott ki újra 
tétmérkőzésen, ezt megelőzően legutóbb 
az előző bajnokság utolsó fordulójában, 
tavaly május 22-én a Haladás győzte le 
a hajdúsági gárdát. Liga-kupa, elődöntő, 
1. mérkőzés: Kecskeméti TE – Debrecen 
4–0, Lombard Pápa Termál FC – Vide-
oton FC 0–3. A visszavágókat jövő szer-
dán rendezik meg, a fináléra pedig április 
18-án kerül sor.

> Románia-kupa. Idegenben szerzett 
győzelmével a Bukaresti Rapid lépéselőnybe 
került a FC Vaslui-jal szemben a labdarúgó 
Románia-kupa elődöntőjében. A Rapid 
Here büntetőből szerzett góljával nyert. A 
visszavágót így 1–0-s előnyből várhatja a Ra-
pid. A másik ágon a Medgyes a Dinamóval 
néz farkasszemet. A találkozó tegnap este 
lapzárta után ért véget. Eredmény, elődöntő, 
odavágó: Vaslui – Rapid 0–1.

> EURO – 2012. Az Ukrán Nemzeti 
Bank számításai szerint nagyjából 1 milli-
árd euróval nőhet az ország bevétele az idei 
lengyel–ukrán közös rendezésű labdarúgó 

Európa-bajnokságra érkező szurkolóknak 
köszönhetően. Az előrejelzések alapján az 
Ukrajnába érkező turisták száma 40 száza-
lékkal, 1 millió főre nő a kontinensbajnok-
ság jóvoltából.

> London – 2012. A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) küldöttsége szerdától 
háromnapos látogatást tesz a nyári ötkarikás 
játékoknak otthont adó Londonban, s már 
az első napon elhangzott, hogy elégedett 
a brit fővárosban folyó előkészületekkel. A 
ma záruló helyszíni NOB-szemle az utolsó 
a július 27-től augusztus 12-ig tartó olimpia 
és az augusztus 29-én kezdődő paralimpia 

előtt. A 2005-ös pályázati anyagban az 
olimpia megrendezésének összköltségét 2,4 
milliárd fontosra becsülték, ezzel szemben a 
szervezőbizottság (LOCOG) legutóbbi je-
lentése szerint 9,3 milliárd fontba kerül majd 
a lebonyolítás. A megnövekedett költségek 
hátterében jórészt a biztonságra szánt összeg 
megemelése áll. Korábban az Egyesült Álla-
mok mellett más országok is jelezték, hogy 
a nyári ötkarikás játékok nincs megfelelően 
biztosítva egy esetleges terrortámadás eseté-
re. Nagy-Britannia emiatt több mint 10 ezer 
katonát rendel majd az olimpia idejére Lon-
donba, ez a létszám pedig nagyobb, mint az 
Afganisztánban szolgálóké.hí
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U17-es labdarúgó eb-selejtező

Kijutott a magyar csapat az Eb-re
Ott lehet az idei, szlovéniai Euró-
pa-bajnokságon a 17 éven aluli-
akból álló magyar labdarúgó-
válogatott, mert az első helyen 
végzett a hazai selejtezőtornán, 
az úgynevezett elitkörben.

Amagyarok a belgák elleni 
döntetlen és a walesiek 
legyőzése után szerdán az 

oroszokkal játszottak Telkiben, és 
nagy izgalmak után 3–2-re nyertek. 
Pisont István tanítványai a második 
félidő elején Berecz és Bobál talála-
taival már két góllal is vezettek, ám 
az oroszok a 77. percre kiegyenlítet-
tek. A találkozónak azonban még 
nem volt vége, és a ráadás pillana-
taiban Farkas Zoltán megszerezte a 
győztes gólt. A záró játéknap másik 
mérkőzésén a belgák – akik a ma-
gyarokhoz hasonlóan négy ponttal 
álltak két mérkőzés után – a wales-
i ekkel csaptak össze Tatabányán, 
ahol 3–0-ra diadalmaskodtak.

A magyar csapat kijutása ugyan-
akkor kérdésessé vált, ugyanis az 
MLSZ honlapja arról számolt be, 
hogy a belgák óvást nyújtottak be 
az Európai Labdarúgó Szövetség-
hez (UEFA), mivel az oroszok elleni 
mérkőzésükön az ellenfélnél állás-
pontjuk szerint egy olyan játékos is 
szerepelt, aki eltiltás miatt nem lép-
hetett volna pályára. Amennyiben az 
UEFA helyt ad az óvásnak, és 3–0-ás 

gólkülönbséget állapít meg, úgy Bel-
gium jut ki az Európa-bajnokságra. 
Az ügyben az UEFA még a héten 
döntést hoz. Az Eb-re május 4. és 16. 
között kerül sor Szlovéniában, ahol a 
házigazdák csapata mellett az elitkör 
hét selejtezőcsoportjának győztese 
lép majd pályára.

Eredmények: 1. forduló: Ma-
gyarország – Belgium 2–2, Orosz-
ország – Wales 2–1; 2. forduló: 
Magyarország – Wales 5–1, Belgi-
um – Oroszország 1–0; 3. forduló: 
Magyarország – Oroszország 3–2, 
Belgium – Wales 3–0. A végered-
mény: 1. (és továbbjutott) Ma-
gyarország 7 pont (10–5), 2. Bel-
gium 7 pont (6–2), 3. Oroszország 
3, 4. Wales 0 pont.

Döntetlen Milánóban
Idegenbeli sikerével lépés-

előnybe került a Bayern Mün-
chen labdarúgócsapata a Baj-
nokok Ligája elődöntőjébe 
ju táshoz. A bajorok Gomez és 
Robben góljaival fektették két 
vállra az Olympique  Marseille-t. 
A szerda esti rangadón az AC 
Milan gól nélküli döntetlent ját-
szott a sorozat címvédőjével, az 
FC Barcelonával. A továbbjutás 
sorsa a Camp Nouban dől el jövő 
kedden.

Eredmények, negyeddöntő, 
odavágó: Olympique Marseille 
– Bayern München 0–2 /Gomez 
(44.), Robben (69.)/; AC Milan 
– FC Barcelona 0–0.

Magyar öröm Telkiben. Mehetnek a szlovéniai Európa-bajnokságra

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Országos bajnoki döntő, 5. 

mérkőzés: ma: HSC Csíkszere-
da – Brassói Corona Fenestela 68 
(19.30, Digi Sport 2).

U18-as világbajnokság, Divízió 
II. A csoport, Heerenveen: holnap: 
Horvátország – Románia (14.30), 
Litvánia – Nagy-Britannia (19), 
Hollandia – Korea (21.30); vasár-
nap: Románia – Litvánia (14.30), 
Nagy-Britannia – Hollandia (19), 
Korea – Horvátország (21.30).

Short-track
Mától vasárnapig a csík karc falvi 

műjégpályán rendezik a román rö-
vidpályás országos gyorskorcsolya-
bajnokságot. A versenyek ma és 
holnap 9 és 18 óra között zajlanak, 
vasárnap 9 és 12 között lesznek a 
futamok. A belépő ingyenes.

Labdarúgás
Liga 1., 24. forduló: ma: 

Galaci Oţelul – Nagyszebeni Aka-
rat (20.30, Digi Sport); holnap: 
Sportul Studenţesc – CS Mioveni 
(16.30, Digi Sport), Petrolul 
Ploieşti – Brassói FC (19, Digi 
Sport), Pandurii Târgu Jiu – Bu-
karesti Steaua (21.30, Digi Sport); 
vasárnap: Medgyesi Gaz Metan 
– Astra Ploieşti (16, Gsp TV), Bu-
karesti Rapid – Bukaresti Dinamo 
(21, Digi Sport); hétfő: Kolozsvári 
U – Marosvásárhelyi FCM (19, 

Dolce Sport), FC Vaslui – Kolozs-
vári CFR (21.30, Digi Sport).

NB 1., 22. forduló: ma: Siófok 
– Diósgyőr (19); holnap: Ferencvá-
ros – Vasas (16), Kecskemét – Sop-
ron (17), Paks – Kaposvár (18), Pápa 
– Pécs (18), ZTE – Győr (18.30); 
vasárnap: Újpest – Debrecen (17), 
Videoton – Honvéd (19).

Női A liga, 12. forduló: va-
sárnap: Alice&Tunes Piteşti – 
Szentegyházi Vasas (11).

Megyei bajnokság, 15. for-
duló: holnap: Csíkcsicsói KSE – 
Székelykeresztúri Egyesülés (17); 
vasárnap: Parajdi SE – Szentegy-
házi Vasas (17), Gyimesfelsőloki 
SE – Csíkszentmihályi Törekvés 
(17), Maroshévízi–Salamási Tu-
domány – Csíkszeredai VSK (17), 
Homoródalmási Homoród – 
Székelyudvarhelyi Roseal (17).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság, 3. forduló: U18: Csíkszere-
dai VSK – Nagyszebeni Sólymok 
(12); U16: Csíkszeredai VSK – 
Nagyszebeni Sólymok (14).

Teremlabdarúgás, 18. fordu-
ló: ma: Marosvásárhelyi City’US 
– Székelyudvarhelyi SK (18).

Kézilabda
Bajnokok Ligája, nők, elődön-

tő: holnap: Larvik – Buducsnoszt 
(17.45, Digi Sport 3); vasárnap: 
Oltchim Râmnicu Vâlcea – Győri 
ETO (18, Digi Sport 1).

Közel egy hónapot kell kihagyjon 
Tálas Huba, a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatának 
beállósa, miután szerdán térd-
műtéte volt Marosvásárhelyen. 
A hétvégén Székelyudvarhelyen 
kerül megrendezésre az Ifi 4-es 
korosztály regionális döntője.

Marosvásárhelyen műtöt-
ték Tálas Hubát, a Szé-
kely udvarhelyi KC fér-

fi- kézilabdacsapatának beállósát. 
Nem volt komplikált a beavatkozás 
a sportoló térdén, így 3-4 héten be-
lül felépülhet. A térdízületben volt 
egy összenövés, de szerencsére sem 
meniszkusz-, sem térdszalagsérülése 
nem volt Hubának. Az összenövés 
egy régi gyulladás következménye 

volt. „Beszéltem az orvosával, aki 
elmondta, hogy 3-4 hét alatt talpra 
tud állni. Nem volt komplikált a 
műtét. Az utóbbi időben egyre töb-
bet fájt a térde, az elvégzett vizsgá-
latok nem voltak egyértelműek, így 
került sor a műtétre. Most szünet 
van a bajnokságban, így ez az idő-
szak alkalmas volt a műtét elvégzé-
sére” – számolt be Tálas állapotáról 
az SZKC csapatorvosa, dr. Vencel 
László.

regionális döntőt
rendeznek
A Székelyudvarhelyi KC ifjú-

sági 4-es korosztályú csapatának 
részvételével fiúkézilabdások szá-
mára rendeznek regionális döntőt 
Székelyudvarhelyen március 30. és 

április 1. között a városi sportcsar-
nokban. Az udvarhelyi tornán hat 
megye legjobbja próbálja majd ki-
harcolni az elődöntőbe való jutást. 
A 12 csapatot három csoportba 
sorsolták. A csoportok élén végzők 
körmérkőzést játszanak a tornaelső-
ségért, míg a második helyezettek a 
negyedik továbbjutó helyért. Ma és 
holnap a csoportmérkőzéseket ren-
dezik, míg vasárnap a helyosztókra 
kerül sor. 

A csoportbeosztások: A csoport: 
Székelyudvarhelyi KC, Ludas, Bras-
sói LPS, Gyulafehérvári LPS; B cso-
port: Fogarasi ISK, Gyergyóremete, 
Mezőtóhát Általános Iskola, Szebeni 
ISK; C csoport: Marosvásárhelyi LPS, 
Brassói Dinamo, SZKC–Keresztúr, 
Sepsiszentgyörgyi ISK.

Tálas Hubát is megműtötték
Székely-kupa. Teremlabdarúgó-tornát szerveztek Csíkszentkirályon 
az 5–6. osztályosok számára csütörtök délután. A Székely-kupára ke-
resztelt rendezvényen hat csapat vett részt: Csíkszentkirály, Tusnád, 
Csíkbánkfalva, Csíkszentmárton, Csíkszentmiklós és Csíkszentsimon. 
A hatcsapatos tornát végül a rendező csíkszentkirályi csapat nyerte 
meg, miután hetesekkel győzte le Csíkbánkfalvát. A végső eredmény:  
1. Csíkszentkirály (edző: Portik Helga), 2. Csíkbánkfalva (Csíszer Ilona), 
3. Tusnád (Sándor Ibolya), 4. Csíkszentmiklós, 5. Csíkszentmárton, 6. 
Csíkszentsimon. A szervező Portik Helga testnevelő tanár ezúton is kö-
szöni a csíkszentkirályi általános iskola igazgatója, Szabó László, illetve a 
szentkirályi közbirtokosság támogatását.



lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Test-

vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Irányár: 35 000 euró. Telefon: 0751–
085805.

ELADÓ Csíkszeredában, a Lendü-
let sétányon 2 szobás, I. osztályú, IV. 
emeleti tömbházlakás pincével (nagy 
konyha, beépített bútorral, termopán 
ablakok), ELCSERÉLHETŐ garzonla-
kásra különbözetfizetéssel. Irányár: 
27 500 euró. Telefon: 0745–312031, 
0740–087278. (21567)

ELADÓ Csíkszereda, Temesvá-
ri sgt. 63/4. szám alatt egy telje-
sen felújított, I. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás. Telefon: 0744–696372.

KIADÓ felújított, bútorozatlan garzon-
lakás Csíkszeredában, a Szív u. 7/B tömb-
házban. Telefon: 0744–895621. (21601)

ELADÓ családi ház 15 ár telekkel, 
víz, gáz bevezetve. Telefon: 0751–
095978. (21596)

ELADÓ bútorozott, I. emeleti gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Hunyadi 
János utcában, frissen meszelt – ára: 
14 000 euró, alkudható, vagy KIADÓ 
bérbe – 350 lej havonta. Telefon: 
0725–939065. (21586)

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

KIADÓ Csíkszeredában központi fek-
vésű, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás. 
Telefon: 0744–870502. (21552)

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

mas, déli fekvésű telek Fitódban. Víz, 
villany a telek előtt. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612. 

ELADÓ 8,5 ár építkezésre alkal-
mas beltelek Csíkszereda csobotfalvi 
részén (víz-, villanybekötési lehető-
ség). Ár: 17 euró/m2. Telefon: 0723–
241333. (21578)

jármű
ELADÓ: 2005-ös évjáratú Ford 

Fusion 1.4, benzines, RAR-vizsgával, 
sok extrával – ára: 3550 euró, vala-
mint 2006-os évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4 TDi, háromajtós, sok extrával, 
Németországból behozva – ára: 4550 
euró. Telefon: 0751–219766. (21614)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Zafira 
1.6-os motorral, Euro 4-es, nagyon 
szép karc- és rozsdamentes állapotban, 
metalizált szürke színben, eredeti kilo-
méterben. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
távirányítós központi zár, elektromos 
ablakok, bordkomputer, nyolc légzsák 
stb. Irányár: 3700 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421. (21537)

ELADÓ 2000-es évjáratú, kombi 
Opel Astra 1.4-es motorral, metálzöld 
színben (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablakok) frissen behozva, 
karc- és rozsdamentes állapotban. Ára: 
2750 euró. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0734–415273, 0266–334364.

ELADÓK személygépkocsik. Bő-
vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, frissen behoz-
va, Euro 4-es, nagyon szépkarc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, légzsákok, központi zár, 
állítható kormány, multivolán, elekt-
romos ablakok stb. Irányár: 3450 eu-
ró. Vállalom a beíratását is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21593)

ELADÓ 1998-as évjáratú Volkswa-
gen Polo, 1.4-es, kombi, benzines, frissen 
behozva, 180 000 km-ben, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: klíma, ABS, két elekt-
romos ablak, tükrök. Irányár: 1600 euró. 
Telefon: 0757–602240. (21590)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 
kevés illetékkel, frissen behozva, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Irányár: 3350 euró. ELADÓ 1995-ös 
évjáratú Opel Astra limuzin, 1.4-es 
motor, beíratva, sok extrával, érvé-
nyes műszakival, minden illeték ki-
fizetve, jó állapotban. Irányár: 1750 
euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468. (21593)

ELADÓ 1999-es évjáratú BMW 
316 sötétkék színben, frissen behozva, 
kifogástalan állapotban, reális kilomé-
terben, kevés illetékkel. Extrák: elekt-
romos ablak, elektromos napfénytető, 
szervo, ABS, ESP, elektromos tükrök, 
AC, alufelnik, xenon, angel eyes stb. 
Irányár: 3650 euró. Beíratását válla-
lom. Telefon: 0734–859586. (21608)

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Astra Bertone 1.8i, benzines + GPL, 
ezüstmetál színben, Euro 4-es, karc- 
és rozsdamentes állapotban, frissen 
behozva, RAR-vizsgával, fullextrás: 
elektromos ablakok, elektromos tük-
rök, klimatronik, bőr ülések, ülésfűtés, 
ESP, szervo, multivolán, CD-lejátszó, 
17 colos alufelni. Irányár: 4150 euró. 
Telefon: 0734–859586. 

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0 i, 60 LE, ötajtós, piros színű, 
hat hónapja beíratva, megkímélt álla-
potban. Beszámítok olcsóbb autót. Ára: 
2900 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ 2001-es évjáratú, fekete 
színű Volkswagen Polo 1.4, frissen 
behozva, Euro 4-es, kétajtós. Extrák: 
két légzsák, ABS, szervo, CD-lejátszó 
– ára: 2200 euró; Opel Omega 2.0 
(ABS, két légzsák, hargitai rendszám-
mal) – ára: 1500 euró. Telefon: 0727–
394453. (21609)

ELADÓ Csíkszeredában 2004-es 
évjáratú, piros színű, 1.5-ös dízel Re-
nault Megane Sedan kitűnő állapot-
ban, garázsban tartva, 43 000 km-ben, 
számlával. Irányár: 5150 euró. Telefon: 
0722–533027.

ELADÓ 1998-as évjáratú Ford 
Transit vagy ELCSERÉLHETŐ mező-
gazdasági gépekre. Telefon: 0756–
156684. (21514)

VÁSÁROLOK forgalomban lévő 
öreg autót roncsprogramba. Telefon: 
0753–092433. (21528)

vegyes

TALÁLTAM egy Yale és egy REIN 
961008 DREI BEREICI feliratú kulcsot, 
egy derékfényképes, ovális medáldísz-
szel a Petőfi Sándor iskola, illetve az 
orosz emlékmű melletti járda-menti 
zöldövezeten. Aki ráismer, és még 
szüksége van rá, hívjon a 0740–
147111-es telefonon.

ELADÓ ültetni való pityóka és 
1000 literes műanyag tartály. Telefon: 
0722–234992. (21624)

ELADÓ két 4 éves, egy 3 hóna-
pos, valamint egy 7 hónapos borjadzó 
fejőstehén. Telefon: 0266–331864, 
0751–403866. (21620)

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

ELADÓK Csíkszentsimonban nevelt 
gyümölcsfacsemeték, ezüstfenyők, ró-
zsatövek, tuják. Ugyanitt ELADÓ váltóeke, 
kultivátor, homlokrakodó, 50 LE-s traktor. 
Telefon: 0749–155155, 0722–342429.

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

KAPHATÓ dr. Jakab Ferenc: Ku-
tyapszichológia és a román nyelvű 
Psihologie canină című könyve. Tele-
fon: 0742–169113. (21535)

ELADÓK malacok és tejkvóta. Te-
lefon: 0266–331817. (21602)

felhívás
Alulírott Kovács Ştefan, Hargita 

megye, Gyergyóújfalu község, Tekerő-
patak 339. szám alatti lakos felperes 
minőségben az ér dekeltek tudomásá-
ra hozom, hogy Gyergyószentmiklós 
Bírósága 2012. április 11-re kitűzte 
az 1792/234/2011-es ügycsomó tár-
gyalási időpontját, ügycsomó, amely-
nek tárgyát képezi a Gyer gyó új falu 
község, Tekerőpatak 339. szám alatti, 
a gyergyóújfalvi telekkönyvbe 50840-
es szám alatt bejegyzett – 1203-as 
topószámú –, a gyer gyó újfalvi telek-
könyvbe 50917-es szám alatt bejegy-
zett – 1214, 1213, 1212-es topószámú 
– ingatlan (1417 m2-es telek és lakó-
ház) elbirtoklása. Ezúton beidéztetnek 
alperesi minőségben: Antal István, 
Tudose Iu lia na, Nagy Menyhard Elza, 
Barta Ibo lya, Manea Irina (ismeretlen 
lakhellyel). (21611)

tanfolyam

Kundalini jógatanfolyam indul, 
csúcs technológiás gépi ellenőrzés-
sel és modern pszichológiával öt-
vözve. Fő célkitűzés a mindennapi 
stressz kezelése és az érzelmi intel-
ligencia növelése. Érdeklődni lehet a 
0752–966433-as telefonszámon (Er-
dős Alpár, pszichoszomatikus pszi-
chológus), info: www.neuroterapie.
ro. Helyszín Fenyő Szálloda torna-
terme, március 31., délelőtt 11-től 
12.30-ig.

állás

Fejőstehenek mellé megbízha-
tó személyt KERESEK nyárra. Tele-
fon: 0741–531571, 0742–635556. 
(21552)

Eladási ügynököt ALKALMA-
ZUNK kiváló kereseti lehetőséggel. 
Telefon: 0748–113590.

A Csíkmadarasi Szarvasmar-
hatartók Egyesülete pásztort KE-
RES a 2012-es nyári periódusra. 
Jelentkezni lehet a 0745–926952-
es telefonszámon.

Németországi cég női munka-
erőt KERES a csehországi telepére 
eper- és uborkaszedésre. Telefon: 
0757–346304. (21600)

A homoródfürdői Lobogó Pan-
zióba takarítót, konyhai kisegítőt, 
sza kácsot, pincért alkalmazunk 
mun ka könyv vel. Jelentkezni le-
het mindennap személyesen vagy  
a 0742–141066, 0266–247545, a 
lobogopanzio@ gmail.com elérhető-
ségeken.

szolgáltatás
VÁLLALOM lakóház, gazdasági 

épület és hétvégi ház tervezését. Tele-
fon: 0366–105649. (21619)

Útitársat KERESEK Németország-
ba, Ausztriába, Belgiumba vagy Hol-
landiába. Telefon: 0758–898989.

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni 
kiszállással, minden színben. Tele-
fon: 0746–639363, 0745–269777. 
(21613)

VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mosó-
gépek, marógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Telefon: 
0744–861991. (21561)

Cég VÁLLALJA épületek bontását, 
felújítását és kőművesmunkálatokat, 
hőszigetelést. Telefon: 0757–602240. 
(21592)

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

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

köszönetnyilvánítás

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

SALAMON IGNÁC

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot helyeztek, a nehéz napokban 
mellettünk álltak és segítő kezet 
nyújtottak, fájdalmunkban osztoz-
tak. A gyászoló család. (21621)

megemlékezés

Az Úr Jézus vigyázta éltében lépteit,
szerény alázattal viselte terheit.
A bajban csak mosolygott, 
hitt szüntelenül,
nem ismerte e szót: reménytelenül.
Egyszerű mosolya áradt mindenkire,
nagy ajándék volt ez annak, 
aki ismerte.
Most fentről vigyáz reánk,
s közbenjár érettünk,
s azt kívánja nékünk, 
ne féljünk, örüljünk,
mert tudta, hogy e földi lét 
nem puszta fájdalom,
hanem csak egy térkép,
mit ha sorsunk széttép, 
nem leszünk elveszve,
Krisztus országa vár ránk mindörökre.

(Varga Nándor)

Szomorúan emlékezünk 2010. 
április 4-re,

Ft. BÁLINT LAJOS
Erdély első érseke

halálának 2. évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmiseáldozat április 
4-én, szerdán este 17 órakor lesz a 
csíkdelnei Keresztelő Szent János-
templomban. Gyászoló hozzátartozói 
– Csíkdelne. (21618)

Emlékezzünk, ők már elmentek,
oda, hol barát a béke s a csend.
Az itt maradók szíve szomorú,
könnyes szemmel
gyertyát gyújtanak,
mely ma világít utat.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2009. márci-
us 14-re, édesapánk,

FERENCZ VINCE

és 2009. április 21-re, édesanyánk,

FERENCZ VINCÉNÉ
Kelemen Katalin

haláluknak 3. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. már-
cius 30-án 19 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emlékük le-
gyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyászoló gyermekeik és családja-
ik. (21617)

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
április 1-jére,

ANTAL FÉLIX

halálának 4. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21614)

Csak akkor halsz meg, ha elfelejtenek.

Fájó szívvel emlékezünk 1995. 
március 30-ra,

id. NYERGES KÁROLY

halálának 17. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda.

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és tisztelték, hogy

BEGE ANTAL,
a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem docense,
tanszékvezető,

a matematikai tudományok 
doktora

életének 50. évében, folyó év 
március 22-én tragikus hir-
telenséggel visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Felejthetetlen 
halottunkat április 2-án, hétfőn 
12 órakor kísérjük utolsó útjá-
ra Kolozsváron, a Házsongárdi 
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család.

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok!

Szívünk mély fáj-
dalmával, de Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, 
nagymama, nagynéni, anyós, ro-
kon, szomszéd és jó ismerős,

DEZSŐ IRÉNY
Aranka

életének 70. évében 2012. már-
cius 28-án 14.40-kor türelem-
mel viselt betegség után szere-
tő szíve megszűnt dobogni.

Úgy mentél el, 
ahogy éltél, csendben,
szerényen, drága lelked 
nyugodjon békében!

Drága halottunk földi maradvá-
nyait március 31-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
Szent lélek utcai ravatalozóból  
a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. március 
29-re,

id. OLTI DONÁT

halálának első évfordulóján.

Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Mikor már nem bírta, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csendesen 
átölelte az Isten.

Távozása nagy űrt hagyott szívünk-
ben, de emléke örökké élni fog. Sze-
retett halottunk lelki üdvéért a meg-
emlékező szentmise április 4-én 
reggel 7 órakor lesz a madéfalvi 
római katolikus templomban. Gyá-
szoló szerettei.

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel 
viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
Örökre megtart szívünkben 
az emlékezés.

Szomorúan emlé-
kezünk 2002. április 
1-jére,

LŐRINCZ FERENC

halálának 10. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Családja és szerettei. (21598)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre itt marad.

(Reményik Sándor)

Kegyelettel, szívünk 
el nem múló mély fájdal-
mával emlékezünk 1992. 
március 30-ra,

SZÉKELY GYULA

halálának 20. évfordulóján. Áldott 
legyen a föld, mely fáradt tested 
elfödi. Nyugalma legyen csen-
des, emléke áldott! Szerettei – 
Csíkszentkirály.

ELADÓ Claas 
Mega 208 típusú 
kombájn. Ára: 32 
ezer euró. Telefon: 
0752–773564.
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Sport
Véget ért az U16-os pontVadászat is

Bajnok az ISK–HSC Csíkszereda
Megszerezte a hazai bajnoki 
címet az isK–HsC Csíkszereda 
jégkorongcsapata az U16-os 
korosztályban, miután tegnap 
este gyergyószentmiklóson is 
legyőzte a helyi ISK csapatát. 
a csíkiak söpréssel nyerték a 
bajnoki trófeát. Eddig öt csík-
szeredai jégkorongcsapat nyert 
hazai bajnokságot a 2011/2012-
es idényben, az utolsó címet a 
férfiak söpörhetik be.

Söpréssel, azaz 2–0-s összesí-
téssel nyerte meg a hazai U16-
os jégkorongbajnokságot az 

ISK–HSC Csíkszereda csapata. A 
csíkiak szerdán 6–1-re nyertek ha-
zai pályán a Gyergyószentmiklósi 
ISK ellen, tegnap a Békény-parti 
városban is sikerült a győzelem a 
kék-fehéreknek. A tegnap esti talál-
kozón a gyergyóiak szerezték meg 
a vezetést, tíz perccel később em-
berhátrányból egyenlített az ISK–
HSC, majd a második szünet előtt 
15 másodperccel kerültek előnybe 
a csíkiak. Az utolsó harmad elején 
két vendéggól is esett, az amúgy 
küzdelmes és szoros találkozó a 46. 
percben dőlt el igazából.

A csíki csapat csupán a Szuper-
liga során kapcsolódott be a hazai 
bajnokságba, a gárda a magyar ser-
dülőbajnokságban is indult, ott az 
ötödik helyen zárt. A csíkiak a Szu-
perligát a második helyen zárták a 
gyergyói hokisok mögött, ugyanis 
vereséget szenvedtek a Brassói 
Coronától a kézdivásárhelyi tor-
nán, majd a gyergyóiak is legyőz-

ték hosszabbítás után a kék-fehé-
reket. A csíkszeredai Szuperliga-
tornán a két döntős egymás elleni 
mérkőzésén már kiütéses, 11–1-es 
győzelmet aratott az ISK–HSC a 
piros-fehérek fölött.

Eredmény: Gyergyó szentmik-
lósi ISK– ISK–HSC Csíkszereda 
1–4 (1–1, 0–1, 0–2) /Barabás 
(9.), illetve Iszlay (19., 46.), Rokaly 
N. (40.),  Kovács (42.)/. Az össze-
csapást az ISK–HSC 2–0-ra (6–1 
és 4–1) nyerte.

A bajnokcsapat: Részegh Ta-
más, Iszlay Gergő, Kovács Mátyás, 
Geréb István, Karda Milán, Karda 
Norbert, Antal Alfréd, Florin 
Creangă, Mátyás Zsolt, Lőrincz 
Patrick, Molnár Ákos, Szenyes Hu-
nor, György Előd, Benedek Balázs, 

Janovits Attila, Szopos Ottó, Bács 
Loránt, Salló Barna, Szabó Dávid, 
Pálkendy Botond, Bors Arnold, 
Rokaly Norbert. Edző: Geréb Ist-
ván és Molnár Attila.

A 2011/2012-es idényben a 
hatból öt bajnoki címet már meg-
nyertek a csíkszeredai hokisok: 
aranyérmes lett az ISK–HSC U12, 
U14, U16 és U18-as csapata, a 
Sportklub női gárdája, és az egyet-
len trófea, amely még megnyerhető 
a román jégkorongban, az a felnőtt 
férfiaké. Ez pedig a ma esti HSC 
Csíkszereda – Brassói Corona 
Fenestela 68 mérkőzés után meg-
lehet, amennyiben hazai győzelem 
születik. A csíkiak ugyanis az egyik 
fél negyedik sikeréig tartó párhar-
cot 3–1-re vezetik.

Gyergyószentmiklóson lett bajnok az isk–hsC U16-os csapata fotó: balázs katalin

országos biatlonbajnoKság

Két arany- és egy
ezüstérem zárásként

Vereség az utolsó 
mérkőzésen

Magyarország korosztályos vá-
logatottjától szenvedett vereséget 
utolsó világbajnoki felkészülési 
mérkőzésén szerdán este Buda-
pesten a romániai U18-as jégko-
rong-válogatott. A csapat holnap 
már Heerenveenben a Divízió II 
A csoportos világbajnokságon sze-
repel. A 25 játékosból álló bővített 
keretnek 12 olyan hokis is tagja, 
akik a tavaly decemberi, Tallinnban 
rendezett U20-as Divízió II B cso-
portos vébén az első helyet szerez-
ték meg. Eredmény: Magyarország 
– Románia 8–1 (2–0, 2–1, 4–0). A 
vendégek gólját Péter Balázs lőtte.

Cheile Grădiştei-en befejeződött 
tegnap a sílövő országos bajnok-
ság. A Csíkszeredai ISK ifjúsági 
váltócsapatai két aranyérmet 
szereztek, míg a felnőtteknél má-
sodik lett a váltó. Ferencz Réka 
csapatával aranyérmes lett.

Két arany- és egy ezüstér-
met szereztek tegnap dél-
előtt Cheile Grădiştei-en 

a csíkszeredai váltócsapatok az 
országos biatlonbajnokság dön-
tőjében. A kisifjúságiaknál mind 
a lányok, mind a fiúk aranyérmet 
szereztek. A felnőtteknél viszont 
nem sikerült a „bravúr”, és a Csík-
szeredai Sportklub csapata végül a 
második helyen végzett az előzete-
sen is esélyesebb Brassói Dinamo 
mögött. Az országos bajnokságot 
a Márton Simon vezette csíki kü-
lönítmény öt arany-, 4 ezüst- és há-
rom bronzéremmel zárta.

eredmények, váltó
Felnőttek (3 x 6 km): 1. Bras-

sói Dinamo (Dana Plotogea, 
Ferencz Réka, Flangea Claudia), 

2. Csíkszeredai Sportklub (Tó-
falvi Éva, Tófalvi Orsolya, Szőcs 
Emőke), 3. CSAM Bucegi Predeal 
(Purdea Mihaela, Salman Diana).

Ifjúságiak, lányok (3 x 6 km): 1. 
Csíkszeredai ISK (Búzás Dorottya, 
Rácz Renáta, Főcze Bernadett).

Ifjúságiak, fiúk (3 x 7,5 km): 
1. Csíkszeredai ISK (Gegő Hunor, 
Kristó Norbert, Crăciun Richárd).

állami támogatást
kérnek Miklós editnek
A felnőttek és a juniorok kö-

zött egyformán Miklós Edit dia-
dalmaskodott lesiklásban az alpesi 
sízők múlt hét végi osztrák bajnok-
ságán, ezzel jelentős mennyiségű 
világranglistapontot szerzett. A ma-
gyar szövetség tájékoztatása szerint a 
tavaly januárban honosított, csíksze-
redai születésű Miklós Edit ezekkel 
az eredményekkel várhatóan az 52-
53. helyet foglalja majd el lesiklásban 
a nemzetközi szövetség (FIS) világ-
ranglistáján, s ha megfelelő támoga-
tást kap, a következő szezonban már 
jobb rajtpozícióból indulhat a világ-
kupa-futamokon.



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 90. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 276. Napnyugta ma 19.37-kor, 
napkelte holnap 7.14-kor. 

Isten éltesse 
ma Zalán, holnap Árpád, vasárnap 

pedig Hugó nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ün-
neplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Zalán jelen-

tése dobó, ütő. A magyar eredetű Árpád je-
lentése: árpa, míg a germán eredetű Hugó 
jelentése értelmes, intelligens. 

Március 30-án történt 
1856. Párizsban aláírták az 1853–

1856 között zajló krími háború béke-
szerződését. 

Március 30-án született 
1853. Vincent Van Gogh holland festő 

és grafikus 
1932. Ágai Karola operaénekes, kiváló 

művész, koloratúrszoprán 

Március 30-án halt meg 
1912. Karl May német regényíró 
1977. Csallány Dezső régész, múzeum-

igazgató, a népvándorlás korának európai 
hírű kutatója 

2002. Erzsébet Anyakirályné / Elizabeth 
Bowes-Lyon brit anyakirályné, II. Erzsébet 
királynő édesanyja

Helytörténeti 
évforduló

Százharminc éve, 1882. március 30-án 
született Fiatfalván Kovács Lajos egyházi 
író, műfordító.

*
Száztíz éve, 1902. március 31-én hunyt 

el Baden bei Wien-ben Czakó Ferenc csá-
szári és királyi vezérőrnagy. Csíkszeredá-
ban született.

*
Kétszázöt éve, 1807. március 31-én szü-

letett Gyergyószárhegyen Lázár György 
honvéd tábornok. Mezőerkeden hunyt el 
1861-ben.

*
Hetvenöt éve, 1937. március végén 

hunyt el Csíkszeredában Miczi Miska, a 
korszak egyik legnépszerűbb csíki cigány-
zenésze.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Zoltay Béla tart sürgősségi 
fogorvosi ügyeletet a Kossuth Lajos utca 
41/1. szám alatt, Székelyudvarhelyen pe-
dig dr. Erős Ágnes fogadja a betegeket 
9–13 óra között a Villanytelep utca 2. 
szám alatt.
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Színház
A Tóték című tragikomédiát vasárnap 

19 órától a Csíki Játékszín a Liliomfi-bérle-
tes nézőinek játssza. Az előadásra jegyeket 
is lehet váltani. 

Örkény az emberi lélek boncmestere. 
A Tótékban a jellem eltorzulásának kis 
panoptikumát tárja elénk, és azt elemzi, 
hogy hogyan és miért hódol be az épeszű 
ember szolgálatkészen a hatalomra jutott 
őrülteknek újra meg újra. 

A Tót család itthon maradt tagjait Ve-
ress Albert, Márdirosz Ágnes és Dálnoky 
Csilla játsszák. Az őrnagy szerepében 
Kozma Attila látható, a postást Vass Csa-
ba alakítja. További szerepekben Fekete 
Bernadetta és Bilibók Attila teszi teljessé 
a szereposztást. Az előadás látványterve-
zője Adriana Grand.

Népdalvetélkedő
A Székelyföldi Népdalvetélkedők II. 

döntőjét szervezi meg szombaton 10 
órától Székelyudvarhely Művelődési Há-
zának koncerttermében a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont. 
A rendezvényen Csík és Gyergyó vidéke, 
Udvarhelyszék, Háromszék, Marosszék és 
Aranyosszék területi versenyeinek nyer-
tesei vesznek részt, vagyis azok, akik már 
bizonyságot tettek előadói képességükről. 
A versenyzőket két kategóriában értékelik: 
V–VIII. osztályosok, IX–XII. osztályosok. 
A zsűrin kívül a közönség is dönthet ked-
vencéről a második fordulóban. 

Klimt és Schiele
A csíkszeredai Pro Familia Család-

terápiás Egyesület két szakmai előadást 
szervez az érdeklődő közönség és segítő 
foglalkozású szakemberek számára a kö-
vetkező témában: Művészet és család I. – 
Gustav Klimt és a bécsi szecesszió – Azok 
a vészterhes esztendők, 1918–1920; 
Művészet és család II. – Egon Schiele és 
az új művészet – Azok a vészterhes esz-
tendők, 1918–1920. Előadó: dr. Har-
matta János pszichiáter, osztályveze-
tő főorvos, kiképző pszichoterapeuta, 
szupervizor, a budapesti Tündérhegyi 
Európai Pszichoterapeuta Képzési Inté-
zet (TEPKI) kiképzője. Időpont: péntek 
13.30–18.30.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola 
gyer mekneurológusa, dr. Pálmafy Be-
atrix április 10–13. között vizsgálatra 
fogad gyermekeket a csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pontba. Érdeklődni és időpontot kér-
ni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100, valamint 
a www.korai.ro honlapon.

– A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejeztek be teljesen.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Hírszerkesztő: burus jános botond

burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Bogdán László: 
Az erdélyi Madonna. Versek

A z erdélyi Madonna 
epikus költemény, 
egy asszony sorsán 

keresztül azokat a történel-
mi traumákat villantja fel, 
amelyeket a huszadik szá-
zadban kellett elszenvednie 
az erdélyi magyarságnak: a 
két világháborút, Erdély el-
csatolását és a kollektivizálás 
rémségeit. A költeményben 
„felragyogtatott hőstörténet” 

tragédiája a kollektív emléke-
zetet erősíti a szenvedés ko-
hójában. A kötetet a neves 
festőművész, Márton Árpád 
illusztrálta.

A könyv terjedelme 54 ol-
dal, melyből 15 oldal illuszt-
ráció, kötött, ára: 18,50 lej.

A könyv megvásárolható a 
Gutenberg Könyvesboltban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz. 
Telefon: 0266–316798.
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16. oldal |  2012. március 30., péntek

Sorsoltunk!

A március 12–16. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a borszéki Tamás Julian-
nának kedvezett a szeren cse, akit nyeremény
könyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Csurka István: Majális; 
John Lennon; Eötvös József: A falu jegyzője; 
Rádión; Igen vagy nem; Veres Péter: Szegé
nyek szerelme.

Popcorn vs. saláta

Apattogatott kukorica antioxidáns
szintje magasabb, mint a gyümöl
csöké és a zöldségeké – állítják egy 

amerikai egyetem kutatói. Az antioxidánsok 
a szabad gyökökkel (amelyeknek szintje 
például stresszhelyzetben emelkedik meg) 
szembeni küzdelemben segítik a szerveze
tet. A pennsylvaniai Scranton University 
kutatói megállapították, hogy a patto
gatott kukoricában, amelynek csak 4 
százaléka víz, nagyobb koncentrációban 
találhatók antioxidánsok, mint a gyü
mölcsökben és zöldségekben, amelyek 
90 százalékban vizet tartalmaznak. Az 
antioxidánsszintet vizsgálva azt találták, 
hogy csaknem kétszer több ilyen vegyület 
van egy egységnyi popcornban (300 mg), 
mint a gyümölcsökben (160 mg). A ku
tatók ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy 
nem lehet lemondani a gyümölcsökről és 
zöldségekről a popcorn javára, mert utób
bi nem tartalmaz létfontosságú vitamino
kat és tápanyagokat. 

fotóalbum

-1
8 C̊

-5
7 C̊

-1
8̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

0/10 -3/11 0/10 0/10

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben a legtöbb helyen erős lehűlés vár
ható, a hegyvidéken éjszaka jelentős hőmérsék
letcsökkenésre, nappal akár szállingózó hópely
hekre is lehet számítani. Rövidebb ideig tartó 
esők, illetve erősödő nyugati szél is várható. 

A modern világban úgy kell kibújni a 
felelősség alól, hogy egyszerűen nem vesz-
szük fel a telefont. Nem szabad kikapcsolni a 
mobilketyerét, mert a hívó fél egyértelműen 
tudni fogja, hogy szándékosan nem akarunk 
beszélni. A helyes módszer: lehalkítani, majd 
csupán akkor válaszolni, ha nekünk kedvünk 
tartja. Emlékszem, annak idején, a marok-
telefonok aranykora előtt mekkora súlya volt 
a megbeszélt dolgoknak, terveknek. Ha va-
lakivel úgy egyeztem, hogy holnap délben fél 
egykor találkozunk, akkor kéz- és lábtörést 
félretéve is ott kellett lenni. És ott is voltunk. 
Most már egy SMS is elég ismertetni: nem 
igazán fontos, amit megbeszéltünk, nem vesz-
lek eléggé komolyan. Anno minden városban 
volt egy általános találkahely, ahol elkerülés 
esetén az ember összefuthatott ismerőseivel. 

Kolozsváron ilyen a Mátyás-szobor, Udvar-
helyen maximum az egyik belvárosi kávézó 
működhet így. Számos embert ismerek, aki 
a megbeszélést követően egyik percről a má-
sikra meggondolja magát, bármilyen komoly 
témáról is legyen szó. Szemrebbenés nélkül 
az arcodba mondja, hogy közbejött valami. 
Azaz álmos vagyok. Nincs kedvem. Unlak. 
Vajon mit is kellene tenni ahhoz, hogy az 
adott szónak ismét értéke legyen? Végtében-
hosszában nem akarok kígyót-békát szórni 
minden telefonhasználóra, hisz én is megte-
szem, hogy néha nem veszem fel. Többnyire 
alszom, vagy éppen mással beszélek. Úgy tu-
dom, hogy száz nem fogadott hívásból kettő 
a főnöködé, húsz a barátnődé, a többi pedig 
az édesanyádé, hogy ugye nem haltál meg? 
Hisz már régen hívtál...

Nem veszem fel a telefont!
       villanás n Antalfi József

Andi   A fotó Kibédi Sándor Arc-Élek című pályázatra beküldött alkotása

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázatiszelvény 2012.március30.

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 11-ig kell beküldeni.

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