
Főpásztori üzenetek

Feltámadásra 
várva

A kereszténység legnagyobb 
ünnepére, Krisztus feltámadására 

készül a keresztény világ. 
Az erdélyi magyar történelmi egyházak 

elöljárói – Jakubinyi György római 
katolikus érsek, Pap Géza 

református, Bálint Benczédi Ferenc 
unitárius és Adorjáni Dezső Zoltán 

evangélikus püspök – Európa 
keresztény gyökereihez való 

visszatalálásának, a keresztény 
értékek újbóli előtérbe helyezésének 

szükségességére hívják fel a 
figyelmet, a hit megvallására és a 

szeretet gyakorlására buzdítva, 
ugyanakkor örömet és békességet 

kívánva egyházaink tagjainak.
> 8–9. oldal
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Krisztus az oszlopnál. A XViii. században készült kép a székelyudvarhelyi ferences templomban található

hargitanépe 

2Állandó lepkeház 
készül Parajdon 5400 játékot kaptak 

adományba 6Ma még osztják 
a csomagokat

KövetKező 
lapszámunK ápri-
lis 11-én, szerdán 

jeleniK meg.

egyre ismertebb az 
átalvető márkanév

Náluk a bizalom 
érték!

A Gyulafehér vári Caritas 
Vidékfejlesztés eg yik leg-

újabb programja, az Átalvető 
immár az internet lehe-
tőségeit is kihasználva 
ig yekszik népszerűsíte-
ni a helyi gazdák által előállí-
tott termékeket. 

Jurtába költöztek 
a fenyédi nebulók
A kézműves foglalkozások 

hangulatosabbá tételét egész 
héten át a helyi óvoda udvarán 
felállított jurta szolgálta, ahol a 
gyerekek többek közt elleshették 
az ostor- és nemezkészí-
tés fortélyait, ugyanakkor 
az énektanítás mellett 
barantabemutató is szerepelt a 
programok között.

tarlótűz okozhatta 
a tüzet

Kigyulladt a 
használaton 
kívüli fahíd

Kigyulladt tegnap, kora dél-
után a székelyudvarhelyi 

Matrica gyár előtti fa-
híd. Az előzetes vizs-
gálatok szerint tarlótűz 
miatt lobbant lángra a haszná-
laton kívüli átkelő.

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!Áldott húsvétot!
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valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3730î
1 amerikai dollár Usd 3,3467ì
100 magyar forint hUF 1,4747î

hatos lottó

ötös lottó

sZerencsesZám: 1672939

Hány perc lesz 
az ünnep?

Meddig tart az ünnep? 
A templomokban a harangkon-
dulástól az ámen kimondásáig? 
Vagy a családban, bará-
tokkal töltve, a szabad-
napok számarányával 
megegyezően az első munka-
napokig? 

3

   Domján levente



A székelyudvarhelyi Vulticulus 
Földrajzi Társaság állandó lep-
keházat épít Parajdon, amelyet 
a tavaly a Haáz Rezső Múze-
umban felállított, nagy sikerű, 
időszakos lepkeház mintájára 
hoznak létre. Romániában ez 
lesz az első állandó lepkeház.

HNU Információ

Látván a tavalyi kiállítás si-
kerét, a társaság döntésé-
nek értelmében Parajdon 

állandó kiállítást hoznak létre. 
Azért választották Parajdot, mi-
vel a sóbánya környékén, a tu-
risták miatt könnyebben fenn 
tudják tartani a létesítményt. A 
kiállítóterembe díszhalakat tele-
pítenek, szökőkutat szerelnek fel: 
a trópusi közegben testközelből 

lesznek megfigyelhetők a szebb-
nél szebb, egzotikus pillangók. 
Ahogy az udvarhelyi kiállításon is 
történt, a lepkék báb formájában 
érkeznek a világ különböző lepke-
farmjairól, a keltetőgépekben kel-
nek majd ki: ennek a folyamatát is 
megtekinthetik a látogatók. 

– Bár a világ nagy lepkeházai 
első pillantásra eléggé különböz-
nek egymástól, a lényegi hason-
lóság közöttük az, hogy mind-
egyikükben a lepkéket szabadon 
repülve, testközelből figyelhet-
jük meg. Nem lesz ez másképpen 
a Vulticulus Fölrajzi Társaság 
által épített, parajdi lepkeház 
esetében sem. A trópusi növé-
nyek, a százötven négyzetméter-
nyi röptér, a több száz egzotikus 
lepke egyszerre igyekszik feled-

hetetlen élményt nyújtani kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. A 
trópusi országokban egyre több 
lepkefarmot hoznak léte, ami jól 
tükrözi a lepkeházak növekvő 
számát is. E farmoknak a bábok 
kereskedelmi célú tenyésztésén 
kívül az egyre szűkülő természe-
tes életterek miatt, fajmegőrzés 
szempontjából is igen jelentős a 
szerepük. A lepkeházak a lepke-
farmokkal együtt a fajfenntartás 
feladatán kívül világszerte jelen-
tős oktatási és nevelési szerepet 
töltenek be – írja a Vulticulus 
Földrajzi Társaság. A lepkeház 
április 29-től látogatható, na-
ponta 9 és 19 óra között. A belé-
pődíj gyerekek és diákok számá-
ra hat, a felnőtteknek pedig hét 
lejbe kerül.

A húsvéti ünnepekre való tekin-
tettel a legtöbb üzlet, és hivatal 
zárva tart, illetve csökkentett 
programmal dolgozik.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Hivatalok:
A székelyudvarhelyi polgár-

mesteri hivatal és az adóhivatal 
hétfőn zárva tart, kedden, hús-
vét harmadnapján a megszokott 
hétköznapi munkarend szerint 
dolgoznak. A Kossuth Lajos ut-
cai postahivatal hétfőn zárva tart, 
másnap délelőtt fél 8-kor nyitnak, 
a szokásos órarend szerint.

Élelmiszerüzletek, áruházak
Székelyudvarhely nonstop üz-

letei természetesen az ünnepek 
alatt is nyitva tartanak. A Merkúr 
Áruház élelmiszer részlege vasár-
nap zárva tart, másnap csökkentett 
programmal dolgoznak 8-tól 16 
óráig. A Szuper Csemege, a Szuper 
Diszkont vasárnap szintén zárva 
tart, másnap 14 óráig kinyitják 

a boltokat, a rendőrség melletti 
üzletben 15 óráig dolgoznak. A 
Kaufland Áruház vasárnap 15 órá-
ig, hétfőn pedig 16 óráig tart nyit-
va. A Tábor lakótelepi Horizont 
üzlet vasárnap zárva tart, hétfőn 
csökkentett munkaprogrammal 
dolgoznak, 8-tól 13 óráig.

Gyógyszertárak
A Caritas Gyógyszertár hétfőn 

zárva tart, másnap pedig a szoká-
sos programjuk szerint dolgoz-
nak. A Kisköved utcai Aesculap 
Gyógyszertár vasárnap zárva lesz. 
A Függetlenség utcai Depovit 
Gyógyszertár szombaton 14 órá-
ig tart nyitva, vasárnap és hétfőn 
zárva lesz, kedden a megszokott 
munkarend szerint dolgoznak. A 
Kisköved utcai Pilula Gyógyszer-
tár szombaton 13 óráig tart nyit-
va, vasárnap és hétfőn zárva lesz. A 
Tünde Gyógyszertár mindhárom 
ünnepnap alatt nyitva tart: szom-
baton, vasárnap és hétfőn 10–18 
óráig, kedden pedig a megszokott 
munkarend szerint állnak a vevők 
rendelkezésére. 

napirenden
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TRóPusi HAnGulAT A sóbányA köRnyékén

Állandó lepkeház 
készül Parajdon

HiVATAlok, üzleTek, GyóGyszeRTáRAk

Ünnepi nyitva tartás 

Rengeteg látogatót vonzott a tavalyi kiállítás. A parajdiban is trópusi hangulatban figyelhetik a lepkéket fotó: vulticulus.ro

A legtöbb intézmény, gyógyszertár keddtől dolgozik teljes munkaidőben fotó: ifj. haáz sándor

Már látszik a hosszú és költ-
séges tél vége, és most kezd 
jelentkezni a tavaszi fáradtság 
a férfiak és nők több mint felé-
nél. Fáradtság, ami más körül-
mények között is előfordul az 
embereknél, de ilyenkor gya-
koribb. Időjárás-érzékenyeb-
bek, idegesebbek lehetnek 
az emberek, alváskényszer 
jelentkezhet, vagy egyszerűen 
levertséggel járó tünetek je-
lenhetnek meg náluk.

A jelenség kialakulásában 
fontos szerepet játszik az időjá-
rás-változás. Észrevehető, hogy 
az utóbbi évtizedekben csökkent 
az átmeneti évszakok időtarta-
ma, rövidebb lett az ősz és a ta-
vasz. A hosszú tél utáni hirtelen 
felmelegedés, és a napsütéses 
órák száma gyorsan növekedik, a 

szervezet át kell, hogy álljon egy 
magasabb átlaghőmérsékletre. 
Télen, amikor hosszabbak a sötét 
napszakok, többet alszunk, több 
időt töltünk bent a melegben, 
kevés aktivitással. Azonban nem 
minden esetben pihentető a túl 
sok alvás, kissé felborul a szer-
vezet egyensúlya, és bágyadtan 
ébredünk.

Az állatok nagy része nyáron 
energia- és táplálék-mennyisé-
get halmoz fel. Télen lelassul az 
anyagcseréjük, energiatartalékuk 
a tél végére elfogy.

Ez a jelenség az embereknél is 
kissé hasonlóan jelentkezik. Az ős-
ember megjelenése óta a szerveze-
tének volt ideje megtanulni, hogy 
a tél a nélkülözés, éhezés időszaka, 
amely ellen a lelassult anyagcserével 
és tartalékolásra való átállással vála-
szolt, így biztosította a faj túlélését. 

A mai embernél a téli táplál-
kozás hagyományosan kalória-
dúsabb, ekkor vannak a disznó-
vágások, téli ünnepek, kiadósabb 
táplálkozással, viszonylag kevés 
friss zöldség-, gyümölcs- és vita-
minbevitellel.

A hosszan tartó sötétséget 
és hideget követő, hirtelen 
felmelegedés és nagyobb fény-
mennyiség hatással van az em-
beri szervezetre is. Kitágulnak 
a vérerek, ami a vérnyomás-
értékek csökkenéséhez vezet, 
levertséget és aluszékonyságot 
okozhat. A fáradtság fontos 
oka a hormonháztartásban 
is keresendő. Télen jelentős 
szerotoninhiány alakulhat ki. 
A nagyobb mennyiségű tava-
szi fény aktiválja a szerotonint, 
ugyanakkor az alvásért fe-
lelős, télen felhalmozódott 

melatonin szintje lecsökken. Ez 
a szezonális ingadozás a szer-
vezet érzékenységétől függő-
en bonyolult folyamat, amely 
megzavarhatja a bioritmust. 
A szerotonin, amit a boldog-
sághormonok között tartanak 
számon, felelős számos olyan 
élettani folyamatért, amitől 
egyszerűen jól érezzük ma-
gunkat. A napfény optimizálja 
a szerotoninszintet, ezért kivá-
ló hangulatjavító. Ha kevés a 
fény, a szervezetben termelődő 
szerotonin gyorsabban lebom-
lik. Hiányában az emberek 
hajlamosak a depresszióra.

A tavaszi fáradtság létező 
dolog, de nem ajánlanám beteg-
ségként felfogni, és dédelgetni, 
inkább próbáljunk az életvite-
lünkkel és természetes módsze-
rekkel tenni ellene. Jó hatású a 

szabad levegőn, lehetőleg nap-
fényen tartózkodni, sétálni vagy 
testmozgást végezni, ajánlott a 
vitamindús táplálkozás, a sok 
gyümölcs és zöldség fogyasztá-
sa. A vérerekre jó hatással van a 
váltózuhany: meleggel kezdeni, 
majd hideggel befejezni, aztán a 
törülközéssel is serkentjük a kis 
erek vérkeringését. Gondoskod-
junk a bőséges folyadékbevitel-
ről, ami az élettani folyamatok-
hoz alapvetően szükséges.

Keressük olyan emberek tár-
saságát, akiknek jelenlétében jól 
érezzük magunkat. Fontos elkü-
löníteni viszont, ha a fáradtság 
nem szűnik meg, gondolni kell 
arra is, hogy esetleg betegség hú-
zódik meg a háttérben.
 Dr. Nagy Levente családorvos

(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

Rendelő TAVAszi FáRAdTsáG
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Körkép
közélet

Tarló égeTés okozhaTTa a TüzeT

Kigyulladt a használaton kívüli fahíd
kigyulladt tegnap, kora délután 
a székelyudvarhelyi Matrica 
gyár előtti fahíd. Az előzetes 
vizsgálatok szerint tarlótűz mi-
att lobbant lángra a használa-
ton kívüli átkelő.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

Tegnap a déli órákban je-
lezték a 112-es sürgősségi 
hívószámon, hogy lángra 

kapott a Fások utcában található, 
a Matrica gyárral szembeni fahíd. 
A tűzoltók két autóval siettek a 
helyszínre, érkezésükkor az egyik 
jégtörőn már magasra csaptak a 
lángok, de egy 10 méteres szaka-
szon maga a híd is égett. A lángo-
kat percek alatt megfékezték, de a 
füstölgő faszerkezetet egy órával 
később is több tömlőből locsol-
ták. A tűzoltók szerint valaki a 
Nagy-Küküllő mindkét oldalán, 

több helyen is meggyújtotta a 
száraz növényzetet, a felügyelet 
nélkül hagyott lángok pedig át-
terjedtek a hídra is.

A már korábban megrongá-
lódott átkelő évek óta haszná-
laton kívül van, az udvarhelyi 
városvezetés a lebontása mellett 

döntött, helyére újat szeretne 
építtetni.

A Fások utca melletti folyó-
szakasz mindkét partján az el-

múlt években a Maros Megyei 
Vízügyi Igazgatóság megbízottjai 
égették az elszáradt növényzetet, 
minden egyes alkalommal konf-
liktusba keveredve a környezet-
védőkkel. Ádám Mózes a vízügy 
székelyudvarhelyi igazgatója már 
tavaly tavasszal is azt nyilatkozta, 
kezd unalmassá válni számára, 
hogy minden évben el kell ma-
gyaráznia a környezetvédőknek, 
hogy van engedélyük a tarlóége-
tésre. Tegnapi megkeresésünkkor 
Ádám Mózes elmondta, hogy 
tud az esetről, de hivatalos állás-
foglalást csak a vízügy sajtószó-
vivője adhat. Az illetékes mára 
ígérte álláspontját.

A tarlótüzek idén is több em-
beréletet követeltek, legutóbb 
a múlt héten, Maros megyében 
vesztette életét egy idős férfi, aki-
nek halálát gyaníthatóan a belé-
legzett füst és a tűz okozta.

A lángokat hamar megfékezték. A tarlótűz okozója ismeretlen fotó: csoma szabolcs

hirdetéSek

Nem tudom, elgondolkoztak-e rajta, de nekem 
úgy tűnik, modern társadalmunk sokak által legna-
gyobb rákfenéjének tartott szekularizációját, azaz 
magyarosabb kifejezéssel élve elvallástalanodását a 
hétköznapok helyett a leglátványosabban – vallási 
hovatartozástól függetlenül – nagy egyházi ünnepe-
inken lehet lemérni. Azt, hogy ki, miként, hogyan él 
meg egy jeles ünnepet – vegyük most példának a hús-
vétot –, arról is sokat mond, hogy mit jelent a mai 
kor emberének a vallás. Elcsendesedett istenkeresést, az új ember 
születésének ünnepét, vagy csupán a tradíció kedvéért ünneplőbe 
öltöztetett kötelezettséget? Belső szükségletünknek, őszinte meg-
győződésünknek vagy inkább csak a környezetünk elvárásának 
megfelelni akaró templomi ceremóniát? A válaszok egyénen-
ként eltérnek, általánosítani nem tudom azokat.

Látszatra persze a téma boncolgatását is eleve szükségtelen-
né teszi a tény, hogy Székelyföldön belül a vallás és a vallásosság 
még mindig élőbben, aktívabban – félek kimondani a szót, hogy 
jobban – meghatározza az itt élő emberek életét, mint például 
a boldog világ még boldogabb nyugati felében. Ebből adódóan 
viszont a szekularizációról alkotott összkép is veszélytelenebbül 
fest. Végül is ki merne elvallástalanodásról beszélni, ha az ut cán 
és a templomokban a húsvéti asztalra kerülő étel megáldásár a 
és az úrvacsoraosztására tömött sorokban várnak? Ünneprontás 

az elvallástalanodás veszélyéről beszélni, amikor hamarosan a 
pünkösdi búcsúra érkezők száma is több százezer főre rúg.

De mégis, fel merjük-e tenni magunkban a kérdést: miről 
szól a húsvét? Nem arra vagyok kíváncsi, nem azt akarom el-
lenőrizni, hogy tudják-e, mit ünnepelünk húsvétkor, miről em-
lékszünk meg a kereszténység – a karácsony tükrében, ki hogy 
tekinti, első vagy második számú – legnagyobb ünnepén, vagy 
épp miként emlékezik meg a modern világ Krisztus keresztre fe-
szítésének és feltámadásának 1979-edik évfordulójáról, hanem 
arról, hogy mit jelent valójában számunkra a húsvét?

Őszintén kíváncsi lennék, hogy a mai napról az ünnepre ké-
szülődő konzumtársadalom nagybevásárlásban égő tagjainak, 
a pénzkeresés és a határidők szorításában élő rabszolgamunká-
sainak, vagy épp az otthoni főzési, mosási, takarítási tennivalók 
sűrűjében forgolódóknak egy perc erejéig eszébe jut-e a keresztre 

feszítés nagypénteki, fájdalmas áldozatvállalása? De 
ugyanezt megkérdezném majd húsvét vasárnapján-
hétfőjén az ünnepi eszem-iszommal, „el ne hervadjon, 
szagos sprayjel meglocsolommal” foglalkozó jókedvű 
társaságtól is. Őszinte választ várok, ön hogy felelne: 
meddig tart az ünnep? A templomokban a harang-
kondulástól az ámen kimondásáig? Vagy netán a 
családban, a rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal 
töltve, a szabadnapok számarányával megegyezően 

az első munkanapokig? Zorán kérdését picit átalakítva: idén 
húsvétkor hány perc lesz az ünnep?

Márpedig a rohanó világot élő, szekularizálódó társadalom 
számára – ki merem jelenti – percekre csökkent az Ünnep. A 
magam példájából érzem, egyre kevesebb idő lett ráhangolódni, 
nincs idő megállni. A napi mókuskereket taposva – talán többes 
számban is mondhatom – nem szeretjük behúzni a féket, mert 
nehezebb újraindulni. A szekularizáció ugyanis nem ateizmust 
jelent, hanem „állandó rohanást”, a „bocs, nincs időm rád”-féle 
odafigyelést. Látszatmunkát, szüntelen árnyékkergetést. Ennek 
ellenére mégis próbáljunk meg kikapcsolni, a külsőségek helyett 
az Ünnep üzenetére figyelve – ha percekre is –, de a húsvéti fel-
támadás örömünnepének elcsendesülő, boldog részesei lenni.

Engedjék meg, hogy kívánjunk – ha csak azokra a percekre 
is – áldott ünnepet.

Hány perc lesz az ünnep?
                     NézőpoNt n Domján Levente



A Gyulafehérvári Caritas Vi-
dékfejlesztés egyik legújabb 
programja, az Átalvető immár 
az internet lehetőségeit is ki-
használva igyekszik népsze-
rűsíteni a helyi gazdák által 
előállított termékeket. Az Átal-
vető lényege, célja, hogy a he-
lyi termelőtől egyből a vásárló 
asztalára kerüljön a termék. 
Kapcsolódó hír, hogy május-
ban újabb sajtkészítő képzést 
tartanak, és hamarosan elin-
dul a zöldségtermesztő gazda-
szövetség is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Egyre több olyan próbál-
kozással találkozhatunk 
Udvarhelyszéken, ame-

lyek a hagyományos gazdálko-
dást, a helyi termelők boldogu-
lását, és nem utolsó sorban az 
udvarhelyszékiek – és nemcsak 
– egészséges táplálkozását segítik 
elő. Az egyik ilyen sikeres prog-
ramot, amely a sokak számára 
ismerősen csengő Átalvető nevet 
viseli, a Gyulafehérvári Caritas 
vidékfejlesztési részlege indította 
el. Mint Sinka Arnold, a Caritas 
udvarhelyi munkapontjának 
munkatársa, az Átalvető prog-
ram felelőse elmondta, az ötlet 
egy tavalyi képzés során fogalma-
zódott meg, amikor a résztvevő 
helyi termelők felvetették, hogy 
akár el is adhatnák a frissen meg-
szerzett tudás és a hagyományok 
ötvözésével készített terméke-
iket. A programfelelős szerint 
azért jött létre az Átalvető prog-
ram, hogy közelebb vigyék a vi-
déket a városhoz, pontosabban a 
falun élő emberek megélhetését 
biztosítsák azáltal, hogy az ott-
hon elkészített termékeiket érté-
kesíteni tudják.

– Azzal, hogy a helyi termé-
kek iránti kereslet növekedéséhez 
hozzájárulunk, közvetve előse-
gítjük azt is, hogy a települése-
ink, a kistérségünk, vagy a régió 
gazdaságilag fejlődjön, az ott élő 
embereknek pedig életminőséget 
biztosítson – véli Sinka.

A programfelelős tájékoz-
tatása szerint elsősorban azok 
a gazdák jelentkeztek a prog-
ramba, akik részt vettek az első 
képzésen, és majd amikor idő-
vel ismertebbé vált a márkanév, 
újabb termelők is csatlakoztak, 
jelenleg tizenháromra tehető a 
számuk. Ez a szám természetesen 
tovább bővülhet, amennyiben 
a termelők teljesítik azt a belső 
szabályzatot, amit felállítottak: a 

legfontosabb, hogy a termék he-
lyi legyen, háztáji gazdálkodás-
ból származó. A hangsúlyozot-
tan helyi alapanyagokból készült 
élelmiszerek számára az elmúlt 
egy évben már egy internetes 
értékesítési felületet is létrehoz-
tak, ami nagy népszerűségnek 
örvend a fogyasztók körében. 
Mint Sinka Arnold elmondta, a 
honlapot követően továbblép-
tek, és az ötlet megfogalmazásá-
nak egyéves évfordulóján, azaz 
március 1-jén a Caritas Kossuth 
Lajos utcai székhelyén felavattak 
egy átvevőpontot is, ahonnan a 
fogyasztók hetente két alkalom-
mal, hétfőn és pénteken, 13 és 16 
óra között átvehetik a megren-
delt terméket.

Több mint száz 
tudatos vásárló
Az átalvető honlapjáról, a 

www.atelveto.ro címről bárki 
kedvére válogathat a széles ter-
mékskáláról: sajtok, teák, házi 
kenyerek, lekvárok, szörpök, 
gyógynövények, házi tészták.

– Egy-egy terméknél az árak 
első ránézésre magasnak tűnhet-
nek a bevásárlóközpontok áraihoz 
képest, azonban el kell gondol-
kodni a termékek közti minősé-
gen is – véli Sinka, aki bizakodó-
an tekint a jövőbe, ugyanis több 
mint százan vásárolnak havonta 
az Átalvető-termékekből, és egy-
fajta feleszmélés tapasztalható az 
emberek körében a hagyományos 
termékek fogyasztása iránt. 

Jövőbeli tervek
A Kossuth Lajos utcai átvevő 

helyiségnek több funkciója is lesz, 
ugyanis a termékek népszerűsítése 
mellett tanfolyamok helyszínéül 
is szolgál majd. Ilyen lesz a május 
elején megrendezésre kerülő, két-
napos sajtkészítő képzés is, ame-
lyen egy magyarországi sajtmes-
ter mutatja be a helyi gazdáknak 
a sajtkészítés csínját-bínját, Sinka 
Arnold tájékoztatása szerint har-
minc gazda jelentkezését várják.

A Caritas munkatársa ugyan-
akkor elmondta, hogy ugyancsak 
az Átalvető program égisze alatt, 
negyven-ötven termelő bevoná-
sával egy zöldségtermesztéssel 
foglalkozó gazdaszövetség létre-
hozásán is gondolkodnak. 

Termelni és eladni
– A gazdák eddig termeltek, 

viszont nem tudták értékesíteni, 
ebben kívánunk segítséget nyúj-
tani az induló gazdaszövetséggel. 
Segítünk abban, hogy a termékük, 
jelen esetben a zöldség minősége 
elérje azt a szintet, amit megköve-
tel a piac. Ezzel már ötven család-
nak tudnánk megélhetési lehető-
séget biztosítani – fogalmazott a 
programfelelős. A zöldségeket a 
tervek szerint  helyi üzletekben, 
valamint különböző intézmé-
nyeken keresztül értékesítenék. 
Sinka elmondta, a program sikere 
érdekében képzést szerveznek a 
gazdáknak, illetve azt követően 
szakmai tanácsadással is segítik 
munkájukat.

Jövő évtől egy feldolgozón 
is gondolkodnak, amelyben a 
másod- és harmadosztályú zöld-
ségeket gyorsfagyasztják, illetve 
savanyúság formájában dolgoz-
zák fel, hogy minél nagyobb 
mennyiségben kerülhessenek 
piacra.

EgyrE ismErtEbb Az ÁtAlvEtő mÁrKAnév

Náluk a bizalom érték!
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Növekvőben a helyi termékek iránti kereslet. A gazdáknak nyújtanak segítséget

Körkép

Újonnan induló, hetente kétszer 
jelentkező rovatunkban azok-
nak igyekszünk sétapálcát adni 
kezükbe, akik belefáradtak az 
egyoldalú, térségünkre jellemző 
hús-burgonya alapú táplálkozás-
ba, akik hiszik, azok vagyunk, 
amit megeszünk, akik változato-
sabb, egészségesebb étrendre 
vágynak. valljuk, hogy az élet 
érték, így természetesen egész-
ségesen kell tartanunk szerveze-
tünket is. tegyünk közösen egy 
első lépést, nyissunk, ismerjünk 
meg olyan étkeket, alapanyago-
kat, amelyek nemcsak ízletesek, 
de életpártiak is. 

Nincs az az ember, aki-
nek élete során ne jutott vol-
na eszébe bár egyszer, hogy 
másképpen, sokkal egészsé-
gesebben is táplálkozhatna, 
legtöbbünk viszont – minden-
féle vélt avagy valós okokat, 

ellenérveket felsorakoztatva 
– a kérdésfelvetésnél nem jut 
tovább. Figyelünk arra, hogy 
mit veszünk magunkra, mibe, 
hogyan öltözködünk, milyen 
legyen a hajunk, az autónk, a 
lakásunk, ám kevésbé járunk el 
ennyire körültekintően a táp-
lálkozásunkat illetően.

Ha munkánk ritmusa úgy kö-
veteli, akkor „futtában” eszünk, 
és azt, ami az első polcról, kira-
katból ránk köszön, illetve mon-
dani is felesleges: ha időt is szá-
nunk rá, székely „hagyománya-
inkra” támaszkodó konyhánkból 
csak egyoldalú étkek kerülnek 
ki. Húst hússal eszünk, köríté-
sünk koronája a burgonya – csak 
hírből hallottunk a változatos 
táplálkozásról, amelyről azt tart-
juk, számunkra elérhetetlen, hisz 
sok időbe, és még több pénzbe 
kerül. Szinte közhely, ám tény: 
életminőségünk legfontosabb 

meghatározója az étkezésünk, 
azok vagyunk, amit megeszünk. 
Azzal sem mondunk újat, ha azt 
írjuk: betegségeink nyolcvan szá-
zaléka a helytelen táplálkozásból, 
a rosszul megválasztott étkek el-
fogyasztásából ered. 

Van viszont gyógyír: rova-
tunkban összeválogatjuk, majd 
be is mutatjuk a világ különböző 
tájairól a lehető legegészségesebb, 
tápanyagokban leggazdagabb és 
kiváló tápértékű élelmiszereket – 
mindebben szakmai támogatónk, 
partnerünk  lesz a Merkúr orga-
nikus részlege. Olyan kulcsszavak 
fognak elhangzani, mint az orga-
nikus élelem vagy a bioétel, mind-
ez viszont nem azt jelenti, hogy 
vegetáriánus rovatot indítottunk: 
meg kell értenünk, hogy nemcsak 
a húsmentesen élők kiváltsága az 
egészséges táplálkozás, hisz hús-
pártiak is étkezhetnek változato-
san. Sőt. 

Rovatunkban csak olyan élel-
meket, alapanyagokat, étkeket mu-
tatunk be, melyek már térségünk-
ben is hozzáférhetőek – különben 
mi értelme lenne az egésznek? 
Javarészt olyan élelmiszerek kerül-
nek majd képbe, melyek száz szá-
zalékban természetes körülmények 
között készülnek, vegyszer- és ada-

lékmentesek, bioaktív, funkcionális 
élelmek. Bemelegítőként talán még 
annyit, hogy organikus élelemnek 
azokat a termékeket hívjuk, ame-
lyek előállítása során elkerülték a 
műtrágya, a féreg-, rovar- és baktéri-
umirtó szerek, illetve génmódosító 
módszerek használatát. 

Egészséges táplálkozásra fel!

tErmészEtEsEn EgészségEsEn  Az élEt értéK



Egy erdélyi médiaturné kereté-
ben járt tegnap Székelyudvar-
helyen a budapesti Compact 
Disco zenekar, amely májusban 
Magyarországot képviseli a 
Bakuban (Azerbajdzsán) meg-
rendezésre váró 57. Eurovízi-
ós Dalfesztiválon. Az együttes 
tagjai a határon túli magyarok 
szavazataiért jöttek lobbizni, a 
dalfesztivál szabálya értelmé-
ben a verseny alatt Magyaror-
szágról nem lehet szavazni a 
saját képviselőre.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A Compact Disco 2008-
ban alakult Budapesten, 
bevallottan a nyolcvanas-

kilencvenes évek zenéjét képvise-
lik modern elemekkel elegyítve. 
A nevük is innen ered, hisz ak-
koriban jelent meg és terjedt el a 

CD (a Compact Disc, magyarul 
kompaktlemez rövidítése), innen 
már a diszkó szó angol megfelelő-
jével játszadozva meg is született 
az eddig két nagylemezzel jelent-
kező, négytagú zenekar neve. A 
zenekarban Lotfi Behnam mellet 
Pál Gábor billentyűs hangszere-

ken játszik, Sándor Attila basz-
szusgitározik és Walkó Csaba 
énekel.

A magyar eurovíziós válogató-
show, A Dal finisében a Compact 
Disco mellett a Király testvérek, 
Molnár Ferenc Caramel és Heincz 
Gábor Biga kapták a legtöbb kö-

zönségszavazatot, de a zsűri dön-
tése alapján a viszonylag frissen 
felfedezett együttes utazhat a 
májusban Bakuban rendezendő 
Eurovíziós Dalfesztiválra.  

A Dal február 11-i döntőjé-
ben nyolc produkció hangzott 
el, a Compact Disco mellett ver-
senyben volt még Heincz Gábor 
Biga, Molnár Ferenc Caramel, 
a Király testvérek (Linda, Ben 
és Viktor), valamint Tóth Gabi, 
Gyurcsík Tibor, Veres Mónika, il-
letve Fábián Juli és Zoohacker. A 
közönség négy versenyzőt válasz-
tott ki, akik közül a zsűri – Wolf 
Kati, Csiszár Jenő, Rákay Philip 
és Rakonczai Viktor – jelölte 
meg a végső győztest. Döntésük 
értelmében a Compact Disco 
száma, a Sound of Our Hearts lesz 
a magyar versenydal az 57. Euro-
víziós Dalfesztiválon. Az Udvar-
helyre látogató fiúk meglehető-

sen büszkén árulták el, hogy a 
mai napig 13 országgal írtak alá 
szerződést, pedig a dalverseny 
még el sem kezdődött. Ezekben 
az országokban először egy kis-
lemez jelenik meg az eurovíziós 
dalukkal, majd két albumukból 
„gyúrnak össze” egy lemezre va-
lót, ez lesz a bemutatkozó nem-
zetközi albumuk.

– Már most nagyon sokat 
nyertünk az egésszel, reméljük, 
hogy Bakuban is jó eredmény 
fogunk elérni, ehhez azonban 
nagyon kell a határon túli magya-
rok, így az erdélyiek segítsége is – 
nyilatkozták a tagok

A Compact Disco május 22-
én az első elődöntőben lesz látha-
tó a közszolgálati tévék képernyő-
jén. Ha szerencséjük van, akkor a 
május 26-i döntőben is viszontlát-
hatjuk őket, és persze segíthetjük 
telefonos szavazatainkkal.

Befejeződött a Gyulafehérvári 
Caritas Önkéntes Szolgálatának 
székelyudvarhelyi önkéntesei ál-
tal végzett gyűjtési akció, amely 
során bármilyen felajánlott me-
séskönyvet, játékot, kirakóst 
eljuttatnak a kórház gyerekosz-
tályára. A Szerezz örömet a be-
teg gyermekeknek! elnevezésű 
program során közel négyszáz 
játékot kaptak adományba. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mivel nagyon sok olyan 
unatkozó gyerek van, aki 
nem kap kellő figyelmet 

a kórházak gyermekosztályán, ezért 
az önkéntesek játékgyűjtésbe kezd-
tek. A március 19. és április 2. közt 
zajló program során közel négy-
száz játék és száz könyv érkezett, 
ismertette Bíró Ildikó. A Caritas 
udvarhelyi önkéntes csoportjának 
koordinátora elmondta, hogy a 
játékok közt plüssmacik, zörgők, 
építőkockák, kirakós- és társasjá-

tékok szerepelnek, valamint mesés, 
képes és állatos könyveket kaptak 
is ajándékba. – Olyan könyveket 
kaptunk, amelyek serkentik a gye-
rekek figyelmét. Április 13-án, 
jövő pénteken szeretnénk bevinni 
a könyveket és a játékokat a városi 
kórház gyerekosztályára. Amikor 
az önkénteseink visszaérkeznek va-
kációról, már bő felszereléssel tud-
nak a gyerekekkel foglalkozni. Vé-
leményem szerint jóval több játék 
érkezett, mint amennyit reméltünk. 
Teljes mértékben meg vagyunk elé-
gedve. Még a jövő hét folyamán is 
hoznak játékokat – mondta el a 
koordinátor. A Szerezz örömet a be-
teg gyermekeknek! gyűjtőakciónak 
csak az „adminisztratív oldala” járt 
le, továbbra is szívesen fogadják a 
játékokat a Lakatosok utca 3. szám 
alatti játszóháznál, illetve a Caritas 
székelyudvarhelyi székhelyén, a 
Kossuth Lajos utca 18. szám alatt. 
Érdeklődni lehet az ildiko.biro@
caritas-ab.ro e-mailcímen, illetve a 
0732–830 171-es telefonszámon.

A rendhagyó iskolai héten az ősi 
magyar hagyományok őrzésén 
és ápolásán volt a hangsúly a 
fenyédi tanintézményekben. A 
kézműves foglalkozások hangu-
latosabbá tételét egész héten át 
a helyi óvoda udvarán felállított 
jurta szolgálta, ahol a gyerekek 
többek közt elleshették az os-
tor- és nemezkészítés fortélyait, 
ugyanakkor az énektanítás mel-
lett barantabemutató, is szere-
pelt a programok között.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az oktatási tárca által, idén 
premierként beindított 
Iskola másként elnevezé-

sű, országos programjához csat-
lakozott a fenyédi iskola és óvoda 
is, ahol ősmagyar hetet tartottak 
a diákoknak. A több mint ötven 
fenyédi óvodásnak hétfőn egy jur-

tát állítottak fel főhadiszállásul az 
intézmény udvarán, ahol számos 
foglalkozást szerveztek számuk-
ra, ugyanakkor néptáncokat, és 
népdalokat is tanítottak nekik. 
Pál Zsuzsanna, a fenyédi iskola 
igazgatója lapunknak elmondta, 
a gyerekek körében nagy sikernek 
örvendett az udvaron felállított 

ősmagyar lakóépület, ezért nem 
is csoda, hogy a kisiskolások min-
den idejüket ott töltötték. Mint az 
igazgató elmondta a gyerekek nagy 
lelkesedéssel vettek részt a kézmű-
ves foglalkozásokon, ahol többek 
közt az ostorkészítés, a nemezelés, 
a süvegkészítés fortélyaiba is bele-
kóstolhattak. A hét során készült 
alkotásokból kiállítást rendeztek 
az óvoda termeiben, amit a szülők 
által felajánlott népművészeti tár-
gyak tettek színesebbé.

Ugyancsak az ősmagyar hét 
keretén belül, tegnap a nebulók a 
tradicionális magyar harcművészet 
szépségeti is megtapasztalhatták, 
hiszen barantabemutatóval egy-
bekötött foglalkozást tartottak 
számukra. A felnőtt felügyelettel 
zajló eseményen a gyerekek  a hon-
foglalás kori íjászatot és a hagyo-
mányos magyar harcművészetet 
ismerhették meg testközelből.

SzáMítAnAk SzAvAzAtAinkrA

Compact Disco – a friss nosztalgikusság

400 játékot adományoznak A hAGyományőrzésre fektették A hAnGsúlyt

Jurtába költöztek a fenyédi nebulók
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Bálint Mária, 

63 éves, nyugdíjas

A hét kérdése  hoGyAn ünnepli Ön A húsvétot?

Otthon, szűk 
családi körben ün-
neplem a húsvétot. 
Lesz ünnepi ebéd, 
de a bárányhús ma-
gas ára miatt nem 
hiszem, hogy csi-
nálunk idén töl-
tött bárányt. A lo-
csolókhoz is öreg 
vagyok már, ezért 
nem hiszem, hogy 
nagy mozgás lesz 
hétfőn.

Term é s z e te s en 
otthoni környe-
zetben ünneplem 
a húsvétot. Lesz 
az ünnepi asztalon 
töltött bárány, tár-
konyos bárányleves, 
torta és kalács is. 
Nem sok locsoló jön 
hozzám húsvéthét-
főn, hisz nagymama 
vagyok, viszont az 
unokáim biztosan 
megöntöznek.

nagy galaczi judit, 

53 éves, erdészMérnök

A család mindig 
együtt ünnepel ná-
lunk, így lesz ez idén 
is. Bárányhúst általá-
ban a falun élő szü-
lőktől kapunk, ezért 
az ünnepi ebéden a 
töltött bárány lesz a 
menü. Locsolni már 
csak a fiam jár, és mi-
vel 18 éves nem kell 
kísérni, így nekem 
egy ideje kimaradt 
az öntözés.

andrási lajos, 

43 éves, nyoMdász

Mint mindenki 
más, mi is otthon, 
családi környezet-
ben ünnepeljük a 
húsvétot. Vasárnap 
ünnepi ebéd lesz 
báránysülttel, hús-
levessel és utána ka-
lácsot fogyasztunk. 
Húsvéthétfőn pedig 
valószínűleg az uno-
kákkal megyünk 
meglocsolni a hölgy-
ismerősöket.

kapusi józsef, 

65 éves, nyugdíjas

társadaloM

Négyen jöttek a médiaturnéra. Útközben egyikük elfáradt fotó: szász csaBa
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hirdetések

hirdetések

Tegnap délig 2460 élelmiszer-
csomagot osztott ki a Magyar 
Polgári Szövetség (MPSZ) 
Nemzedékek kézfogása prog-
ramja keretében. A Nyugdí-
jasok Önsegélyező Pénztára 
(NYÖP) udvarhelyi lakcímmel 
rendelkező tagjai voltak a ked-
vezményezettek – hangzott el 
a pénztár székházában tartott 
tegnapi sajtótájékoztatón.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A csomagosztást adatbázis 
alapján végezte az MPSZ, 
mert elsősorban a nyugdí-

jasokat szerették volna megszólí-
tani. 

– A célunk az volt, hogy a 
nyugdíjasainkra gondoljunk hús-
vét alkalmából, s ennek megfele-

lően a Nyugdíjasok Önsegélye-
ző Pénztárát (NYÖP) kerestük 
fel – tájékoztatott Szász Jenő, az 
MPSZ elnöke, aki elmondta még, 
hogy nem állt módjukban az ön-
segélyező pénztár mind a nyolc-
ezer tagjának csomagot adni, így 
valahol határt kellett szabni.

Tekintettel arra, hogy az 
adományt udvarhelyi illetőségű 
emberek adták, úgy döntöttek, 
hogy a NYÖP székelyudvarhelyi 
lakcímmel rendelkező tagjai jö-
hetnek szóba, és így is hirdették 
meg a programot. A listán össze-
sen 3722 személy neve szerepel, a 
csomagosztás pedig még a mai na-
pon tart. Amennyiben maradnak 
ki nem osztott adományok, ezek 
sorsáról jövő héten döntenek, vár-
hatóan a fogyatékkal élők lesznek 
a kedvezményezettek.

– Ez gesztus a NYÖP tagsá-
ga irányába – közölte Szász Jenő 
MPSZ-elnök.

A tegnapi sajtóértekezleten el-
hangzott még, hogy a székházban 
több olyan félre- vagy hiányosan 
informált NYÖP-tag is jelentke-
zett az adományért, aki nem ren-
delkezik udvarhelyi lakcímmel. 
Őket helyben kellett felvilágosíta-
ni, hogy az akció kezdeményezője 
nem a pénztár, hanem a polgári 
szövetség, amely lehetőségeihez 
mérten a székelyudvarhelyi tag-
ságnak szánta a csomagokat.

Ezzel kapcsolatosan Szász 
Jenő annak a reményének adott 
hangot, hogy a keresztúri, fenyédi, 
bögözi, esetleg oroszhegyi nyug-
díjasok esetében is akad egy jóte-
vő, aki hozzájuk hasonló módon 
próbál segíteni.

Ma az utolsó nap, amikor csomagokat osztanak. tegnap délig 2460-at adtak át fotó: szász csaba

VAlAhol hATárT kelleTT SZAbNi

Ma még osztják a csomagokat



– Szárhegyről indult és immár 15 éve ismét szülőfaluja aktív 
lakója. Hogy érzi magát, milyen érzés ismét szárhegyinek lenni?

– Nagyon jól, azóta is csupa siker az életem. Egyébként 82 
évvel ezelőtt Szárhegyről indultam és 15 éve ismét itthon va-
gyok. Az elmúlt több mint nyolcvan esztendő kívülről szem-
lélve sokak számára úgy tűnhet, hogy az üldöztetések, kínszen-
vedések és sikertelenségek Golgotája volt. De nem így van! 
Engem arra neveltek, hogy higgyek, és ez segített át minden ne-
hézségen. Igyekszem a mában és nem a jövőben vagy a múltban 
élni. Most pedig nagyon várom a tavaszt. 

– Mit jelent, mit kellene jelentsen a hit a mai kor emberének?

– Az életet. Nem mindegy, miben hiszünk és az sem igaz, 
hogy a materialisták nem hisznek. Valamikor, még a börtönben 
egy héten át beszélgettem egy volt miniszterrel, aki nem hitt az 
örök életben, nem hitt az Istenben. Materialista volt, de mégis 
ösztönszerűen hitt valamiben, úgy is mondhatjuk: hitt az élet-
ben. A mai kort úgy jellemezném, hogy a halál kultúrájában 
élünk, de van az emberiségnek egy másik csoportja, amely azt 
hirdeti: mi az élet kultúrájában akarunk élni. Akik a halál kul-
túrájában élnek, azok a hedonista filozófia szellemében vallják: 
„szakítsd le a mának virágát, és élvezd ki az életet, mert úgyis 
meghalunk”. Ez a mai kultúra, és úgy hívják, globalizáció. Ez pe-
dig mindent sutba dob, eljátssza a jövőjét a jelenért. A hazugság 
és a hedonizmus korában élünk, taktikázunk, nincs stratégiánk. 

Ez pedig egyaránt érvényes a társadalomra, a politikára, de akár 
az egyének személyes életére is. Ennek az oka az erkölcsi krízis, 
vagyis az, hogy nem hiszünk a jó és a szeretet győzelmében. 
Volt egy rokonom, akiből nagy kommunista lett, egyetemista 
korunkban sokat vitatkoztunk arról, hogy a gyűlölet vagy a sze-
retet a nagyobb erő. Egyikünk sem tudta meggyőzni igazáról 
a másikat, de tiszteletben tartottuk egymás véleményét. Olyan 
korban élünk, amikor vívódik a sötétség és a fény, vívódik az 
éjszaka és a nappal. A minap kimentem a gyümölcsöskertbe, 
és azt láttam, hogy a hideg szél és a havazás ellenére a fák rü-
gyezni kezdtek. A rügyek élni akarnak. A hosszú tél után az élet 
jön, a tavasz jön, a hosszú nyomorúság után kell jönnie valami 
másnak. Meggyőződésem, hogy az élet kultúrája győzedelmes-
kedik. A társadalmi élet a halál kultúrájában vívódik, és nem is 
tudja, mi a baja. Pedig az igazság, a jóság, a szépség és a szeretet 
hatalom. 

– Említette, hogy olyan világban élünk, amikor mindenki 
taktikázik. Hogyan lehet becsületesnek, tisztességesnek, igazságos-
nak maradni egy ilyen világban?

– Ádám gyermeke vagyok én is, ember vagyok, és téved-
tem. Egyszer Budapesten tartottam előadást, és azzal kezdtem: 
„Uraim, annyit hazudtam életemben, hogy már azt sem tudom, 
mit hazudjak.” Erre megtapsoltak, pedig semmi szellemeset 
nem mondtam. Nem vagyok igaz ember, annyit taktikáztam 
én is, amennyit lehetett, csak vannak olyan helyzetek, amikor 
nem szabad ezt tenni. A hosszú távú igazság érdekében a tak-
tikázást fel kell adni, és elő kell venni a stratégiát. Mese nincs! 
„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a kereszt-
jét és kövessen engem!” – ez elhasznált mondat, százszor, ezer-
szer hallottuk, csak épp a magunkévá nem tesszük. 

– Nagyböjtben vagyunk. Mit jelent a nagyhét, mi a je-
lentősége?

– Nagypéntek után húsvét következik az egyén, a társada-
lom és a nemzet életében – ez a jelentősége. Saját életemre visz-
szatekintve elmondhatom, hogy csupa sikertelenség volt az éle-
tem, és mégis sikeres volt. A középiskolai életem csupa sikerte-
lenség volt, mert hiányoztak az alapok. Románból és franciából 
éppcsak átcsúsztam a vizsgákon. Miért volt ez így? Mert abban 
az időszakban, amikor az elemibe jártam, az úgynevezett direkt 
módszerrel tanították az idegen nyelveket. Itt Szárhegyen is 
volt egy „domnişoara”, aki mesélt-mesélt és vigyorgott nekünk, 
mi pedig visszavigyorogtunk, de semmit sem értettünk, semmit 
sem tanultunk. Emiatt kínszenvedés volt számomra a középis-
kola, de amikor érettségire került a sor 1938-ban, olyan vizsgáz-
tató tanár előtt kellett számot adnom a tudásomból, akit csak 
a nyelvtan érdekelt. Ezt viszont tudtam, és érdekes módon, az 
előttem kérdezett gyergyószentmiklósi románok nem. Sikerült 
a vizsgám, mert ilyen az isteni gondviselés. A teológián viszont 
öröm volt az élet, szinte végig kitűnő eredménnyel vizsgáztam. 
De 1939–45 között olyan élet volt Romániában, hogy bár-
melyik nap behívhattak katonának. A teológia épületének 
falára piros festékkel felírták: „În aer cu acest cuib de spioni 
maghiari!” Arra is volt példa, hogy amikor utaztunk Gyula-
fehérvárra, ki akartak lökni a vonatból, mert magyarul beszél-
tünk. Végigéltem a zsidók üldöztetését, amiben ugye „hiva-
talosan” a románoknak nem volt semmi részük. Mi viszont 
hallottuk, amint jajgatnak a vagonokban, láttuk, mit művel-
tek velük. Hétszázezer zsidó volt Romániában. Hová tűntek? 
Csak mi vagyunk a bűnösök? Szóval a teológiai évek időszaka 
külsőleg pokol volt, belsőleg pedig csodálatos mennyországi 
élet. Aztán Fogarasra kerültem tábori lelkésznek, nagy úr let-
tem, kineveztek kapitánynak, és kijártam Hermann Göring 
gyárai közelébe misézni. Hermann Göring... Ki volt akkor 
és mi lett belőle... Ugye? 1945. augusztus 22-én a rádió mel-
lett hallgattam a király beszédét az átállásról, majd jött 23-a, 
és egy hét múlva már a szász iskola tornatermében szalmán 
háltunk. Aztán jött egy orosz őrnagy, kiszólított onnan, és ha-
zavitt a zárdába, ahonnan egy órával korábban költöztették ki 
az orosz főparancsnokságot.

folytatás a 8. oldalon

Jánossy Alíz

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Helyesen magyarul – 8. oldal]  

„Vértanúkká szentellek titeket!” – ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára Márton Áron 
püspök Ferencz Ervin Ferenc-rendi szerzetest, a köztiszteletnek és szeretetnek örvendő 
Ervin atyát 1943-ban, pappá szentelésekor. A 92 éves atya tizenhat szolgálati helyen 

gyakorolta papi hivatását, a kommunista rezsim idején háromszor tartóztatta le a Szeku-
ritáté, kétszer ítélték halálra, és összesen 13 évet töltött koholt vádak alapján börtönben. 

Hosszú élete során mindig szívvel-lélekkel szolgálta azt a közösséget, ahol éppen élt, 
templomot épített, tanított, nevelt, szervezett, vagy éppen éles meglátásaival, jó taná-

csaival segítette a hozzá fordulókat. De Ervin atya kilencvenévesen is tevékeny életet él, 
hiszen szülőfalujának, Gyergyószárhegynek nincs olyan eseménye, ahol ne lenne jelen. 
Sőt igyekszik még most is minden meghívásnak eleget tenni és segíteni mindenkinek, 
akinek az ő segítségére van szüksége. Életútjának elismeréseként a Magyar Köztársa-

sági Arany Érdemkereszt és Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

Nagypéntek után húsvét következik



folytatás a 7. oldalról
Az volt a kérése, nézzem meg, minden megvan-e a kolostorban, 
és ha egy ceruza is hiányzik, jelentsem neki. Jóakaratú ember 
volt, németül beszéltünk, valószínűleg zsidó volt. Másnap már 
hazamehettünk. Ezekkel a példákkal csupán azt akarom illuszt-
rálni, hogy a nehéz időszakokat mindig jó követi. Nagypéntek 
után mindig húsvét következik, és fontos, hogy felismerjük éle-
tünkben a nagypénteket és a húsvétot.

– Ervin atya több interjúban is elmondta, hogy imádkozott 
annak a bírónak a koporsója mellett, aki halálra ítélte. Mi adott 
akkora lelkierőt, hogy még erre is képes volt?

– A kérdés úgy tevődik fel, hogy keresztények vagyunk, 
vagy csak annak mondjuk magunkat? Ez pontosan olyan, mint 
amikor a százados felszólítja a Szabó nevű katonát, hogy varr-
ja fel a mundérjára a gombot, és az illető azzal utasítja vissza, 
hogy neki a neve Szabó, de a mestersége nem. Kereszténynek 
nevezem magam, de nem vagyok keresztény?! Jézus a kereszten, 
amikor gyalázták, csúfolták, káromolták, azt mondta: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Saj-
nálni tudom azokat, akik csak gyűlölködni tudnak. A „bocsásd 
meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek” mindenki kötelessége, nemcsak az enyém, a papé. 
A legszerencsétlenebb ember pedig az, aki nem tud megbocsá-
tani, csak gyűlölködni tud, mert megmérgezi a saját lelkét, az 
egészségét. Papp Lajos szívsebész elmondta, mennyire árt az 

egészségnek a gyűlölködés. Tehát semmi nehézség nem volt, 
odaálltam a koporsója mellé és „ügyvédként” jelentkeztem 
hivatalból. S hogy mindent összezavarjak, itt mondanám el, 
hogy amikor kijöttem a börtönből, egy nagyobb börtönbe ke-
rültem, de sokat építettem, amiért aztán az volt a hála, hogy a 
csalók és korruptak ismét betettek a börtönbe korrupció miatt. 
A kolozsvári templom javításakor milliárdokat loptak el, én 
pedig rózsafüzéreket gyártottam, és ezért két évet kaptam. A 
szekuritátés vallatóimnak is megmondtam, nem félek a haláltól, 
mert tudom, ők jobban félnek a Bibliától, mint az atombom-
bától. Pökhendi módon beszéltem velük, ez az őszinteség. De 
jó, hogy mindez megtörtént, mert elmondhattam ott a „felleg-
várban” Erdély történetét azoknak a minisztereknek, államtit-
károknak és gazembereknek, akik nem tudták, hogy 1918 előtt 
Kolozsvár Magyarországhoz tartozott. Hát ez nem kultúra?! 
Ezért nem volt érdemes bemenni oda?! Mindezt pozitívum-
nak tartom. Nagypéntek – húsvét, borúra derű – ez az életünk. 
A hosszú életem során hatvan kormány megbukott. Ki hitte 
volna, hogy a Szovjetunió megbukik?! Senki nem hitte, még 
1988-ban sem hitték a politikusok. Nekünk jutott eszünkbe 
1954-ben, hogy hátha megbukik, és többpártrendszert tudunk 
létrehozni, ezért ítéltek el minket, és ezért kaptunk tízen halálos 
ítéletet.

– Egy alkalommal idejövetele alkalmával kijelentette, 
hogy 20 éves szerződést kötött Szárheggyel. Mire alapozta 
ezt a kijelentését?

– Ha az ember élni akar, akkor legyenek tervei, legyen ér-
telme az életének. Ha valakinek az életében nincs remény, nin-
csenek tervei, elképzelései, haljon meg! Az ilyennek valóban 
nem érdemes élni. Bálint Lajos érseknek az volt a jelmondata: 
In vanum vivit qui nemini prodest! – Hiába él, aki másoknak 
nem használ! Átvettem tőle ezt a jelmondatot, ha úgy tetszik, 
„plagizáltam”, és életem alapelvévé tettem, hogy amíg mások-
nak tudok használni, addig igyekszem ezt tenni. Amikor azt 
mondtam viccesen a szárhegyi Pál Józsefnek, Leo testvérnek, 
hogy húsz évre szerződést kötöttem Szárhegyen, megkérdez-
te, kivel. Erre mondtam neki, hogy úgy érzem, amíg nekem 
Szárhegyen tennivalóm van, addig a Jóisten éltetni fog, de ha 
meg kell halni, mert az a jobb, akkor haljak meg, nem félek 
a haláltól. Sokszor voltam a halál árnyékában, de soha nem 
féltem – ez jelenti az élet kultúráját. Mindenkiben megvan, 
ha mind csírájában is, hogy vágyik az örök életre. Nagyhét-
ben vagyunk, és ebben az időszakban a világ minden tájáról 
zarándokok ezrei Rómába igyekeznek, hogy a Szent Péter 
téren lévő obeliszk köré felsorakozva meghallgassák a pápa 
üzenetét. Az obeliszkre – ami a tér geometriai középpont-
jában van – azt írták Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus 
imperat. Ez azt jelenti: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, 
Krisztus parancsol. Ez az obeliszk üzenete, de mi a múltja, 
nem sokan tudják. Valamikor ötezer évvel ezelőtt – nem 
néztem utána az interneten, nem tudom pontosan – Egyip-
tomban Heliopolisban alkották meg ezt a hatalmas obelisz-
ket a fáraók dicsőítésére. A fáraók eltűntek, a római légiók 
lerohanták Egyiptomot, és Rómába hurcolták a kincseiket. 
Caligula császár elhozatta ezt a csodálatos értéket Rómá-
ba, a téren felállította, majd Néró idejében ott végezték ki 
a keresztényeket, azokat az embereket, akik hittek az élet 
kultúrájában. És ott, ahol Szent Pétert fejjel lefelé keresztre 
feszítették, ott emelkedik a világ egyik legcsodálatosabb ka-
tedrálisa. Ez az obeliszk a tanúja annak, hogyan változik az 
élet és a halál, és a történelemben hogyan tűnnek el a diktá-
torok, a Kárpátok géniuszai. Az én életemben talán már 65 
kormány bukását éltem át. A múlt század a nagy diktátorok, 
az istenített übermenschek és bukásuk története volt. Mi, 
magyarok sok dicsőséget és tragédiát éltünk meg életünk-
ben, de mégis élünk, és élni akarunk. Mostanában Európa 
központjában nem akarnak hallani az örök és végső Okról. 
Úgy érzem, pocsolyára építenek, nem akarnak hallani a 
sziklaalapról, amely nélkül összedől minden épület. Mosta-
nában, mi magyarok igen sok támadásnak vagyunk kitéve. 
Kezdenek ismerni minket az egész világon, pedig legtöbben 
azt sem tudják, hol vannak a Kárpátok bércei. Mi azonban 
bízunk, és remélünk. Ha egy nép hűtlenné válik azokhoz az 
eszményekhez és erkölcsi törvényekhez, amelyek őt egykor 
naggyá tették, akkor pusztulásnak indul, és nem vár rá föl-
támadás. Ha meginognak benne az oszlopok – az erkölcs, 
szeretet, szociális és gazdasági igazságosság oszlopai –, akkor 
összeomlik az egész ország. Halljuk meg tehát a húsvéti ha-
rangok szavának figyelmeztetését, amely magunkba térésre, 
elmélyedésre int egyént és társadalmat egyaránt. Ha egy 
nemzetnek polgárai hisznek a húsvéti titokban, az élet kul-
túrájában, a túlvilági életben s az örök élet reánk váró valósá-
gában, akkor ezek a polgárok becsületesek lesznek, munka-
kedvelők, embertársaikat megbecsülők, áldozatkészek, azaz 
valódi támaszai a nemzetnek és előmozdítói a jövő feltáma-
dásának. Higgyük és reméljük, hogy újra naggyá leszünk! 
Ne feledjük soha: nagypéntek után húsvét következik!

8. oldal |  2012. április 6., péntekhargitanépe

Nagypéntek után húsvét következik

it cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak 
hívnak? Feszíttessék meg! […] És az ő feje fölé 
illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda ír-
ván: Ez Jézus, a zsidók királya – olvasható 

a Bibliában. A feszületeken ma is általában ez a felirat 
látható: I.N.R.I. Több olvasónk kíváncsi jelentésére. A 
latin Jesus Nazarenus Rex Judeorum rövidítése. Magya-
rul: Názáreti Jézus a zsidók királya.

Krisztus feltámadásának emlékünnepe alkalmából 
rovatunk olyan szavakról óhajt szólni, amelyek ilyenkor 
a mindennapi beszédben az átlagosnál gyakrabban szok-
tak előfordulni.

Kezdjük a böjttel! Az egyházi életben a jelentése: 1.’ a 
vallás rendeleténél fogva bizonyos eledelektől való önmeg-
tartóztatás, húsevéstől való tartózkodás’, 2.’ a böjt időszaka’. A 
nagyböjt: hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjt. Ez a 
szó az 1200-as évek elejétől már kimutatható a magyar írás-
beliségből, eredetét azonban még nem derítette ki a szótörté-
neti kutatás. Azt bizonyosra veszi a nyelvtörténet, hogy böjt 
szavunkat ismerték őseink a honfoglalás előtt is, igaz, nem le-
het tudni, milyen fogalmi körbe tartozott, a honfoglalás után 
viszont jellegzetesen egyházi használatú szó lett.

Húsvét szavunk az 1200-as évek elején latin nyelvű szöve-
gekben Hosued, később Husveit formában rögzítődött, kó-

dexeinkben pedig a hoswety, Husvit, Húsvét találhatók. Szó-
fejtő szakirodalmunk szerint a húsvét szláv mintára alkotott 
tükörszó, minden bizonnyal a szláv mesovazam, mesovúzem 
elemenkénti lefordításáról van szó. A szláv forma tulajdon-
képpen húsvételt jelent és kölcsönös (korrelatív) viszonyban 
van a húshagyó jelentésű mesopuszty szóval.

A bárány szót is sokszor használjuk az ünnep köze-
ledtével. Ennek a szónak is köze van a szláv nyelvekhez. 
A legtöbb szláv nyelvben baran, berani, boran formában 
használatos, a magyarba valószínűleg a szlovákból került 
át. Az 1100-as évek végén a latin nyelven írt Árpád-kori 
új okmánytár szövegében már előfordul baran formá-
ban, a Szenczi Molnár Albert latin–magyar szótárában 
(1604) már a mai bárány forma szerepel. A barkaszen-
telés szokása sugallja, hogy szóljunk a barka szóról is. 
Ez a bárány származéka. Becéző formájából, a barikából 

az i betű/hang kiesésével keletkezett. Tárgyi hasonlóságon 
alapuló névátvitelről van szó, ugyanis a fűzfa finom, boly-
hos, bársonyos virága hasonlít a kis bárány ugyancsak fi-
nom, puha szőrzetére (más nyelvekben is vannak hasonló 
elnevezések). Az eddig mondottakból hamar észrevehető, 
hogy erős szláv hatás érte nyelvünket, melynek kezdetei a 
honfoglalás előtti időkbe nyúlnak vissza. A kereszténység 
felvételekor (ez nálunk, magyaroknál, időben egybeesik az 
állami élet kialakulásával) számos szláv térítő pap közremű-
ködésével kell számolnunk. Így – a latin hatás mellett – az 
egyházi életben használt szavaink jelentős része szláv ere-
detű: apáca, bérmál, érsek, kereszt, keresztény/keresztyén, 
szent, vecsernye stb. A keresztény és keresztyén változatok 
közül a ty betűs az eredeti nyelvünkben. Csaknem három 
évszázada már, hogy a két alakváltozat felekezeti megoszlást 
mutat: a keresztény – a kereszt szó hatására – a katolikus, a 
keresztyén pedig a protestáns (református, unitárius, evan-
gélikus) szóhasználatban él. A Kellemes húsvéti ünnepeket! 
jókívánság világias hangulatú, a Boldog húsvéti ünnepeket! 
forma inkább vallásos jellegű.

Igaz, hogy a locsolkodik, locsolkodás szavak mifelénk 
szokatlannak számítanak, de nem helytelenek. Gyakorító 
képzős szabályos változatok, a magyar nyelvterület számos ré-
szén használják, nagyobb szótáraink is számon tartják őket.

Húsvét
M                    helyesen n Komoróczy György

 hirdetés



Szentírás tanúsága szerint kezdetben felnőt-
tek léptek be az Egyházba. A felnőtt meg-
térők legalább egy évig jártak hitoktatásra, 
keresztségi felkészítőre. Hitújoncoknak, 

kate chumeneknek nevezték őket, s csak a szentmise első 
részén – az igeliturgián – vehettek részt. A szentbeszédet 
követően távoztak. Az előkészület egy évig tartott, majd a 
húsvét éjszakai szentmisében a püspök vagy pap a homília 
után megkeresztelte – és meg is bérmálta – őket. Ott ma-
radtak a szentmise második – áldozati – részén is, amely-
ben szentál-
dozáshoz 
járultak . 
Így lettek 
teljes jogú, 
„ n a g y ko -
rú” kereszté-
nyek a három beavató 
szentség hatására. Ez a három 
szentség: a keresztség, a bérmálás 
és az oltáriszentség a szentáldozásban. A 
keresztelés elején letették a keresztségi foga-
dásokat vagy ígéreteket és a hitvallást.

Miután már a keresztény családokban szü-
letett gyerme keket is megkeresztelték, mert 
a keresztény család biztosította a keresztény 
nevelést, elhalványult a hitújonc vagy keresz-
tény életbe való bevezetés jelentősége. A meg-
keresztelt ember a családban és a hittanórán, 
meg a liturgiában hallott homíliákban ismer-
te meg azt a hitet, amelynek kegyelmét már 
a keresztségben megkapta. Napjainkban a 
társadalom egyre inkább elkereszténytelene-
dik. Ehhez hozzájárul az is, hogy a globalizált 
világ liberális irányzatot követ, és még Eu-
rópa alkotmányából is kihagyták Istent és a 
keresztény örökségre utalást. Hitvalló írók 
állapították meg, hogy a világ addig áll fenn, 
amíg keresztény. Ha már nem keresztény, vagy 
elpusztul, vagy elpusztítja önmagát. (André 
Malraux-nak tulajdonított mondás: „A 21. 
század vagy vallásos lesz, vagy nem lesz” – va-
gyis elpusztul.)

Ezért kezdeményezte már II. Boldog János 
Pál pápa „az új evangelizációt”, ami azt jelenti, 
hogy az elkereszténytelenedett – de formailag 
megkeresztelt – társadalomnak ismét meg kell 
hirdetni az evangéliumot. Szentatyánk külön 
pápai tanácsot hívott létre az új evangelizáció 
előmozdítására. Az idei Püspöki Szinódusnak is 
ez a témája. 

Gyakorlatban mi is minden évben húsvét vigíliáján – 
vagy ahogy a liturgia megszentelt nyelvén mondjuk „a vir-
rasztás szent éjszakáján” –, akár van keresztelendő gyermek 
vagy felnőtt, akár nincs, égő gyertyával a kezünkben meg-

újítjuk keresztségi 
fogadásain-

kat. Ami-
kor meg-
keresztel-

tek minket, 
jó szüleink és 

keresztszüleink a 
mi nevünkben tet-

ték le az ígéreteket. 
Milyen szép volna, ha 

évente ezt a megújítást 
minél nagyobb és nagyobb 

öntudattal végeznénk, most 
már mi magunk. Keresztségi 

fogadásainkat halálunk óráján szá-
mon kéri a jó Isten.

De mit is fogadtunk és mit is ismé-
teltünk meg az elmúlt éjjel a húsvéti vi-
gílián? 

Három kérdésre három válaszban 
ellene mondtunk az ördögnek, minden 
cselekedetének és minden csábításának. 
Majd a Hiszekegyet a Szentháromság 
szerint három részre bontva megvallot-
tuk keresztény hitünket. Ebben benne 
volt keresztségünk lényege: elfordul-
tunk az ördögtől, a romlott életviteltől, 
mert a megszentelő kegyelem birtokba 
vette lelkünket, és képesíti elesett, de 
megváltott emberi természetünket a 
szeretet parancsának megélésére. Már 
gyermekkorunkban megtanultuk a kis 
katekizmus nagy igazságát: „A világon 
avégett vagyunk, hogy Istent megismer-
jük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezál-
tal a mennyországba jussunk.”

Krisztus föltámadása nyitotta meg 
számunkra is a test feltámadásának örö-
mét és az örök boldogság kapuját, keresz-
tény földi életünk igazi célját.

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kí-
vánok minden kedves Testvéremnek és 
minden jóakaratú embernek!

Jakubinyi György 
érsek

2012. április 6., péntek | 9. oldal hargitanépe

Megújítjuk keresztségi fogadásainkat

megjelölt bibliai verstöredékben Pál apostol 
kívánságát olvashatjuk. Pál nem rejti véka alá 
vágyakozását, nem titkolja legbelsőbb gondo-
latait, hanem kimondja: „kívánok elköltözni”. 

Úgy tűnik, hogy a nagy apostol szeretne meghalni. Talán 
megunta az életet, és vágyakozik a halál után?

Látnunk kell, hogy Pál valóban a halál pillanatáról be-
szél, de azt „elköltözésnek” nevezi, s ezzel egészen más tar-
talmat ad neki. A régiek akkor használták ezt a kifejezést, 
amikor elbocsátották a hajót a kikötőből, hogy szélcsend-
ben vagy viharos tengeren át megérkezzen a túlsó partra; 
amikor vándorló népek lebontották a sátrat, vállukra vet-
ték a sátorfát, hogy megfelelőbb életteret keressenek em-
ber és állat számára. De használták akkor is, amikor a fel-
szabadított rabszolga a jogfosztottságból átlépett a szabad 
emberek világába. Az „elköltözés” átmenetelt jelent egyik 
állapotból a másikba, egyik világból a másikba. Bizonyára 
érezzük, hogy a „kívánok meghalni” és a „kívánok elköl-
tözni” fogalmazásmódok között hatalmas a különbség. 
A „meghalás” az élet befejezésére tekint, az „elköltözés” a 
folytatásra; az első a földi élet végére, a második a mennyei 
kezdetére; az egyikben lemondás, csüggedés van, a másik-

ban pedig megszólal a remény és a hit hangja is. Az apostol 
tud valamit, amit nem rejteget, amit másokkal is meg akar 
osztani, amit a korinthusiakhoz írt levelében így fogalmaz 
meg: „Mert mi tudjuk, hogy ha a mi földi sátorházunk el-
bomol, van nékünk Istentől nem kézzel csinált, örökkévaló 
házunk a mennyben” (2 Kor 5,1). Pál hisz a folytatásban. 
Tudja, hogy a földi sátorház biztosan elbomlik, de azt is 
tudja, hogy az nem a vég, nem a megsemmisülés pillanata, 
hanem „elköltözés”. A hajónk végre révbe ér a túlsó par-
ton, vállunkra vesszük a sátorfánkat, hogy valahol máshol 
lakozzunk, a földi élet megkötözöttségei után átlépünk a 
szabadság világába. 

Költözünk, de a kérdés az, hogy hová? Úgy tűnik, hogy 
Pál arra vágyakozik, hogy halála után Krisztussal lehessen. 
Ennél viszont többről van szó: Pál tudja, hogy halála után 
azonnal Krisztussal lesz. Ezt a bizonyosságot kifejező mon-
datot Pál egyetlen lélegzettel mondja ki, mint aki ezzel is 
jelezni szeretné, hogy a két állapot között nincs semmiféle 
közbevetés, az egyiket követi a másik. Mi több, Pál nem csu-
pán vágyakozik ezen állapot után, de biztos abban, hogy az 
valósággá is válik. Honnan tudja ezt? Nos, onnan, hogy Is-
ten megígérte, és ő komolyan veszi Isten kijelentését. Isten 

megígérte, hogy a sátorház elbomlása után van hajlékunk 
a mennyben, amit Isten elkészített számunkra. Komolyan 
veszi Jézus húsvéti szavait, aki azt mondta tanítványainak, 
hogy „én élek, és ti is élni fogtok”. A testvérét gyászoló 
Mártát pedig így vigasztalja: „aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él”. Pál tudja, hogy igazi élet csak Krisztussal van, 
aki pedig itt a földön vele volt, a halála után, a mennyben 
is vele lesz. 

Persze, mi rögtön afelől érdeklődnénk, hogy milyen 
lesz ez az élet Krisztussal a mennyben. A Biblia elég szűk-
szavúan beszél erről az állapotról, s Pál is csak annyit mond, 
hogy „ez sokkal inkább jobb”. Ezt egészítik ki és ehhez a 
mennyei valósághoz visznek közelebb a Jelenések könyve 
képei, amelyekből megtudhatjuk, hogy Isten eltöröl majd 
minden könnyet, nem lesz többé halál, sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom, és hogy akkor majd Isten jelenlétét 
folyamatosan megtapasztalhatjuk. Pál ez után az állapot 
után vágyakozik, azért kíván elköltözni, hogy Isten ígére-
teit a maguk teljességében megtapasztalhassa. 

Testvéreim! Úgy gondolom, hogy mi, akik szeretjük 
ezt a földi életet, nem kívánunk elköltözni. De tudnunk 
kell, hogy egyszer lejár a kegyelmi idő és eljön a mi elköltö-
zésünk ideje is. Ezért tehát jó tudni, hogy aki itt vele volt, 
ott is vele lesz, és aki a földön benne bízott, a mennyben is 
átéli a vele való közösséget. Így a hívő ember halála meg-
halás a bűnre nézve és átmenet az örök életbe, a Krisztus 
közösségébe. 

Dr. Pap Géza,
az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Húsvét

A

A

Elköltözni
„Kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb.” (Fil 1,23/b)

Juhász Gyula

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

A főpásztori üdvözleteket Ferencz Imre ágból faragott 
korpuszaival illusztráltuk.



folytatás a 7. oldalról
Az volt a kérése, nézzem meg, minden megvan-e a kolostorban, 
és ha egy ceruza is hiányzik, jelentsem neki. Jóakaratú ember 
volt, németül beszéltünk, valószínűleg zsidó volt. Másnap már 
hazamehettünk. Ezekkel a példákkal csupán azt akarom illuszt-
rálni, hogy a nehéz időszakokat mindig jó követi. Nagypéntek 
után mindig húsvét következik, és fontos, hogy felismerjük éle-
tünkben a nagypénteket és a húsvétot.

– Ervin atya több interjúban is elmondta, hogy imádkozott 
annak a bírónak a koporsója mellett, aki halálra ítélte. Mi adott 
akkora lelkierőt, hogy még erre is képes volt?

– A kérdés úgy tevődik fel, hogy keresztények vagyunk, 
vagy csak annak mondjuk magunkat? Ez pontosan olyan, mint 
amikor a százados felszólítja a Szabó nevű katonát, hogy varr-
ja fel a mundérjára a gombot, és az illető azzal utasítja vissza, 
hogy neki a neve Szabó, de a mestersége nem. Kereszténynek 
nevezem magam, de nem vagyok keresztény?! Jézus a kereszten, 
amikor gyalázták, csúfolták, káromolták, azt mondta: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Saj-
nálni tudom azokat, akik csak gyűlölködni tudnak. A „bocsásd 
meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek” mindenki kötelessége, nemcsak az enyém, a papé. 
A legszerencsétlenebb ember pedig az, aki nem tud megbocsá-
tani, csak gyűlölködni tud, mert megmérgezi a saját lelkét, az 
egészségét. Papp Lajos szívsebész elmondta, mennyire árt az 

egészségnek a gyűlölködés. Tehát semmi nehézség nem volt, 
odaálltam a koporsója mellé és „ügyvédként” jelentkeztem 
hivatalból. S hogy mindent összezavarjak, itt mondanám el, 
hogy amikor kijöttem a börtönből, egy nagyobb börtönbe ke-
rültem, de sokat építettem, amiért aztán az volt a hála, hogy a 
csalók és korruptak ismét betettek a börtönbe korrupció miatt. 
A kolozsvári templom javításakor milliárdokat loptak el, én 
pedig rózsafüzéreket gyártottam, és ezért két évet kaptam. A 
szekuritátés vallatóimnak is megmondtam, nem félek a haláltól, 
mert tudom, ők jobban félnek a Bibliától, mint az atombom-
bától. Pökhendi módon beszéltem velük, ez az őszinteség. De 
jó, hogy mindez megtörtént, mert elmondhattam ott a „felleg-
várban” Erdély történetét azoknak a minisztereknek, államtit-
károknak és gazembereknek, akik nem tudták, hogy 1918 előtt 
Kolozsvár Magyarországhoz tartozott. Hát ez nem kultúra?! 
Ezért nem volt érdemes bemenni oda?! Mindezt pozitívum-
nak tartom. Nagypéntek – húsvét, borúra derű – ez az életünk. 
A hosszú életem során hatvan kormány megbukott. Ki hitte 
volna, hogy a Szovjetunió megbukik?! Senki nem hitte, még 
1988-ban sem hitték a politikusok. Nekünk jutott eszünkbe 
1954-ben, hogy hátha megbukik, és többpártrendszert tudunk 
létrehozni, ezért ítéltek el minket, és ezért kaptunk tízen halálos 
ítéletet.

– Egy alkalommal idejövetele alkalmával kijelentette, 
hogy 20 éves szerződést kötött Szárheggyel. Mire alapozta 
ezt a kijelentését?

– Ha az ember élni akar, akkor legyenek tervei, legyen ér-
telme az életének. Ha valakinek az életében nincs remény, nin-
csenek tervei, elképzelései, haljon meg! Az ilyennek valóban 
nem érdemes élni. Bálint Lajos érseknek az volt a jelmondata: 
In vanum vivit qui nemini prodest! – Hiába él, aki másoknak 
nem használ! Átvettem tőle ezt a jelmondatot, ha úgy tetszik, 
„plagizáltam”, és életem alapelvévé tettem, hogy amíg mások-
nak tudok használni, addig igyekszem ezt tenni. Amikor azt 
mondtam viccesen a szárhegyi Pál Józsefnek, Leo testvérnek, 
hogy húsz évre szerződést kötöttem Szárhegyen, megkérdez-
te, kivel. Erre mondtam neki, hogy úgy érzem, amíg nekem 
Szárhegyen tennivalóm van, addig a Jóisten éltetni fog, de ha 
meg kell halni, mert az a jobb, akkor haljak meg, nem félek 
a haláltól. Sokszor voltam a halál árnyékában, de soha nem 
féltem – ez jelenti az élet kultúráját. Mindenkiben megvan, 
ha mind csírájában is, hogy vágyik az örök életre. Nagyhét-
ben vagyunk, és ebben az időszakban a világ minden tájáról 
zarándokok ezrei Rómába igyekeznek, hogy a Szent Péter 
téren lévő obeliszk köré felsorakozva meghallgassák a pápa 
üzenetét. Az obeliszkre – ami a tér geometriai középpont-
jában van – azt írták Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus 
imperat. Ez azt jelenti: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, 
Krisztus parancsol. Ez az obeliszk üzenete, de mi a múltja, 
nem sokan tudják. Valamikor ötezer évvel ezelőtt – nem 
néztem utána az interneten, nem tudom pontosan – Egyip-
tomban Heliopolisban alkották meg ezt a hatalmas obelisz-
ket a fáraók dicsőítésére. A fáraók eltűntek, a római légiók 
lerohanták Egyiptomot, és Rómába hurcolták a kincseiket. 
Caligula császár elhozatta ezt a csodálatos értéket Rómá-
ba, a téren felállította, majd Néró idejében ott végezték ki 
a keresztényeket, azokat az embereket, akik hittek az élet 
kultúrájában. És ott, ahol Szent Pétert fejjel lefelé keresztre 
feszítették, ott emelkedik a világ egyik legcsodálatosabb ka-
tedrálisa. Ez az obeliszk a tanúja annak, hogyan változik az 
élet és a halál, és a történelemben hogyan tűnnek el a diktá-
torok, a Kárpátok géniuszai. Az én életemben talán már 65 
kormány bukását éltem át. A múlt század a nagy diktátorok, 
az istenített übermenschek és bukásuk története volt. Mi, 
magyarok sok dicsőséget és tragédiát éltünk meg életünk-
ben, de mégis élünk, és élni akarunk. Mostanában Európa 
központjában nem akarnak hallani az örök és végső Okról. 
Úgy érzem, pocsolyára építenek, nem akarnak hallani a 
sziklaalapról, amely nélkül összedől minden épület. Mosta-
nában, mi magyarok igen sok támadásnak vagyunk kitéve. 
Kezdenek ismerni minket az egész világon, pedig legtöbben 
azt sem tudják, hol vannak a Kárpátok bércei. Mi azonban 
bízunk, és remélünk. Ha egy nép hűtlenné válik azokhoz az 
eszményekhez és erkölcsi törvényekhez, amelyek őt egykor 
naggyá tették, akkor pusztulásnak indul, és nem vár rá föl-
támadás. Ha meginognak benne az oszlopok – az erkölcs, 
szeretet, szociális és gazdasági igazságosság oszlopai –, akkor 
összeomlik az egész ország. Halljuk meg tehát a húsvéti ha-
rangok szavának figyelmeztetését, amely magunkba térésre, 
elmélyedésre int egyént és társadalmat egyaránt. Ha egy 
nemzetnek polgárai hisznek a húsvéti titokban, az élet kul-
túrájában, a túlvilági életben s az örök élet reánk váró valósá-
gában, akkor ezek a polgárok becsületesek lesznek, munka-
kedvelők, embertársaikat megbecsülők, áldozatkészek, azaz 
valódi támaszai a nemzetnek és előmozdítói a jövő feltáma-
dásának. Higgyük és reméljük, hogy újra naggyá leszünk! 
Ne feledjük soha: nagypéntek után húsvét következik!
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Nagypéntek után húsvét következik

it cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak 
hívnak? Feszíttessék meg! […] És az ő feje fölé 
illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda ír-
ván: Ez Jézus, a zsidók királya – olvasható 

a Bibliában. A feszületeken ma is általában ez a felirat 
látható: I.N.R.I. Több olvasónk kíváncsi jelentésére. A 
latin Jesus Nazarenus Rex Judeorum rövidítése. Magya-
rul: Názáreti Jézus a zsidók királya.

Krisztus feltámadásának emlékünnepe alkalmából 
rovatunk olyan szavakról óhajt szólni, amelyek ilyenkor 
a mindennapi beszédben az átlagosnál gyakrabban szok-
tak előfordulni.

Kezdjük a böjttel! Az egyházi életben a jelentése: 1.’ a 
vallás rendeleténél fogva bizonyos eledelektől való önmeg-
tartóztatás, húsevéstől való tartózkodás’, 2.’ a böjt időszaka’. A 
nagyböjt: hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjt. Ez a 
szó az 1200-as évek elejétől már kimutatható a magyar írás-
beliségből, eredetét azonban még nem derítette ki a szótörté-
neti kutatás. Azt bizonyosra veszi a nyelvtörténet, hogy böjt 
szavunkat ismerték őseink a honfoglalás előtt is, igaz, nem le-
het tudni, milyen fogalmi körbe tartozott, a honfoglalás után 
viszont jellegzetesen egyházi használatú szó lett.

Húsvét szavunk az 1200-as évek elején latin nyelvű szöve-
gekben Hosued, később Husveit formában rögzítődött, kó-

dexeinkben pedig a hoswety, Husvit, Húsvét találhatók. Szó-
fejtő szakirodalmunk szerint a húsvét szláv mintára alkotott 
tükörszó, minden bizonnyal a szláv mesovazam, mesovúzem 
elemenkénti lefordításáról van szó. A szláv forma tulajdon-
képpen húsvételt jelent és kölcsönös (korrelatív) viszonyban 
van a húshagyó jelentésű mesopuszty szóval.

A bárány szót is sokszor használjuk az ünnep köze-
ledtével. Ennek a szónak is köze van a szláv nyelvekhez. 
A legtöbb szláv nyelvben baran, berani, boran formában 
használatos, a magyarba valószínűleg a szlovákból került 
át. Az 1100-as évek végén a latin nyelven írt Árpád-kori 
új okmánytár szövegében már előfordul baran formá-
ban, a Szenczi Molnár Albert latin–magyar szótárában 
(1604) már a mai bárány forma szerepel. A barkaszen-
telés szokása sugallja, hogy szóljunk a barka szóról is. 
Ez a bárány származéka. Becéző formájából, a barikából 

az i betű/hang kiesésével keletkezett. Tárgyi hasonlóságon 
alapuló névátvitelről van szó, ugyanis a fűzfa finom, boly-
hos, bársonyos virága hasonlít a kis bárány ugyancsak fi-
nom, puha szőrzetére (más nyelvekben is vannak hasonló 
elnevezések). Az eddig mondottakból hamar észrevehető, 
hogy erős szláv hatás érte nyelvünket, melynek kezdetei a 
honfoglalás előtti időkbe nyúlnak vissza. A kereszténység 
felvételekor (ez nálunk, magyaroknál, időben egybeesik az 
állami élet kialakulásával) számos szláv térítő pap közremű-
ködésével kell számolnunk. Így – a latin hatás mellett – az 
egyházi életben használt szavaink jelentős része szláv ere-
detű: apáca, bérmál, érsek, kereszt, keresztény/keresztyén, 
szent, vecsernye stb. A keresztény és keresztyén változatok 
közül a ty betűs az eredeti nyelvünkben. Csaknem három 
évszázada már, hogy a két alakváltozat felekezeti megoszlást 
mutat: a keresztény – a kereszt szó hatására – a katolikus, a 
keresztyén pedig a protestáns (református, unitárius, evan-
gélikus) szóhasználatban él. A Kellemes húsvéti ünnepeket! 
jókívánság világias hangulatú, a Boldog húsvéti ünnepeket! 
forma inkább vallásos jellegű.

Igaz, hogy a locsolkodik, locsolkodás szavak mifelénk 
szokatlannak számítanak, de nem helytelenek. Gyakorító 
képzős szabályos változatok, a magyar nyelvterület számos ré-
szén használják, nagyobb szótáraink is számon tartják őket.

Húsvét
M                    helyesen n Komoróczy György
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PaPírforma eredmények a BL-Ben

Elődöntős a Real és a Chelsea
nem született meglepetés a 
labdarúgó Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntőjének szerda esti 
mér kőzésein. Az idegenben 
előny be kerülő Real, illetve a 
Chel sea hazai pályán is behúz-
ta a győzelmet, és az elődöntő-
be meneteltek.

Könnyű dolga volt a Real 
Madrid gárdájának, amely 
megnyugtató 3–0-s előny-

ből várta a ciprusi kiscsapat, az 
APOEL elleni visszavágót. A spa-
nyolok pedig egy szemernyi esélyt 
sem adtak az APOEL-nek, és sima 
5–2-vel küldték haza őket. A nap 
másik összecsapásán a Chelsea is 
előnyből várta a portugál Benficát, 
és a 24. percben megduplázták elő-
nyüket, ám ezt követően leálltak. 
A Benfica életre kelt, a hajrában 
egyenlített, és a győzelem reményé-
ben az utolsó percekben mindent 
megtett ezért. A Chelsea azonban 
annál rutinosabb csapat, hogy ezt 
ne használja ki, és végül a hosszab-
bításban a maguk javára döntötték 
a találkozó sorsát.

Az elődöntőben Real – Bayern, 
illetve Chelsea – Barcelona párhar-

cokat rendeznek. Érdekesség, hogy 
az elmúlt hét évben a Chelsea és a 
Barcelona nyolc alkalommal találko-
zott egymással a BL-ben. Legutóbb 
három évvel ezelőtt a katalánok 
Andres Iniesta 90. percben szerzett 
találatával, idegenben lőtt több gól-
lal ejtették ki a londoniakat.

eredmények
Real Madrid – APOEL Nico-

sia 5–2 (2–0) /Cristiano Ronaldo 
26., 75., Kaká 36., Callejón 80., Di 
María 84., ill. Manduca 67., Solari 

82. –11-esből/. Továbbjutott: a 
Real Madrid, kettős győzelemmel, 
8–2-vel; Chelsea – Benfica 2–1 
(1–0) /Lampard (21. – 11-esből), 
Raul Meireles (92.), ill. Javi García 
(85.)/. Továbbjutott: a Chelsea, 
kettős győzelemmel, 3–1-gyel. 

Az elődöntő programja: áp-
rilis 17., kedd: Bayern München 
– Real Madrid (21.45); április 18., 
szerda: Chelsea – FC Barcelona 
(21.45). A visszavágókat rá egy 
hétre rendezik. A döntőre május 
19-én kerül sor Münchenben.

három éve a Barca iniesta góljával ejtette ki a Chelsea-t

Jöhet a rájátszás

Biró Tibor, 
Csíkszereda, Pacsirta sétány 6/A/2. szám alatti lakhellyel értesíti az érintette-
ket, hogy a Csíkcsicsó szám nélkül található, 36 190 m2-re vonatkozó ZONÁ-
LIS RENDEZÉSI TERVET (PUZ) – lakóházak építése céljából a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 9802/2012.03.27 számú 
döntés értelmében nem szükséges környezeti vizsgálat, de szükséges természet-
védelmi hatásvizsgálat.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 
A döntés megtalálható az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu 

internetes oldalon.

hirdetések

Lejárt a román férfi-kosárlabda-
bajnokság alapszakasza szer-
da este. A táblázaton elfoglalt 

helyek alapján kialakultak a felsőházi 
rájátszás párosításai. A felsőházban a 
legkiélezettebb párharcot az előzetes 
várakozások szerint a címvédő Ko-
lozsvár és Marosvásárhely, illetve a 
bajnoki ezüstérmes Ploieşti és Nagy-
várad fogja vívni.

Miután a múlt héten a szakszö-
vetség úgy döntött, hogy nem ren-
deznek alsóházi rájátszást, csupán 
egy párharc fog dönteni a kiesők 
sorsáról. Ezen a Csíkszeredai KK is 
érdekelt, aki a Poli Iaşi ellen fog két 
nyert mérkőzésig tartó párharcot 
vívni váltott pályaválasztással.

A 30. forduló eredményei: Poli 
Iaşi – Energia Rovinari 55:97, Ma-
rosvásárhelyi KK – Temesvári BC 
85:77, CSU Ploieşti – Bukaresti 
CSM 85:66, Nagyszebeni CSU 
Atlassib – Kolozsvári U 87:89, 
Csíkszeredai KK – Giurgiu 89:96, 
Medgyes – BCM U Piteşti 89:80, 
Bukaresti Dinamo – Nagyváradi 
VSK 77:99. A rájátszás műsora: fel-
sőház, 1. mérkőzések, április 11. (a 
párharcok egyik fél harmadik győzel-
méig tartanak): Medgyes (alapsza-
kasz 1. helyezett) – Rovinari (alap-
szakasz 8. helyezett), Temesvár (2.) 
– Bukaresti CSM (7.), Kolozsvár 
(3.) – Marosvásárhely (6.), Ploieşti 
(4.) – Nagyvárad (5.).

Hétvégi sportműsor
Jégkorong
U18, Divízió II, A csoport: ma: 

Korea – Litvánia (14.30), Nagy-Bri-
tannia – Korea (18), Románia – 
Hollandia (21.30).

Labdarúgás
Liga 1., 25. forduló: ma: Ma-

rosvásárhely – Medgyes (20.30, 
Digi Sport); holnap: Szeben – 
Vaslui (14, Digi Sport), Dinamo 
– Ploieşti (19, Digi Sport), CFR 
– Rapid (21.30, Digi Sport); va-
sárnap: Astra – Pandurii (17, 
GspTV), Ceahlăul – Kplozsvári U 

(19, Digi Sport), Steaua – Sportul 
(21.30); hétfő: Brassó – Chiajna 
(19, Dolce Sport), Mioveni – 
Oţelul (20.30, Digi Sport).

Női A liga, 13. forduló: hol-
nap: Szentegyházi Vasas – CS 
Brazi (15, Nagygalambfalva).

Utánpótlás-bajnokság, 4. for-
duló: holnap: U18: Nagyszebeni 
Interstar – Csíkszeredai VSK (12); 
U16: Marosvásárhelyi FCM – Csík-
szeredai VSK (14).

Románia-kupa, megyei sza-
kasz, 3. kör: ma: Csíkszépvíz 
– Gyimesfelsőlok (17); holnap: 

Csíkszentsimon – Csíkszereda 
(11), Csíkcsicsói I – Csíkcsicsói II 
(11), Korondi Ifjúság – Korondi 
SE (13), Székelyszentmihály – 
Szentábrahám (13), Szentlélek – 
Malomfalva (13), Zetelaka – Farcád 
(13), Szárhegy – Maroshévíz (14), 
Karcfalva – Szentmihály (14), 
Csíkszentgyörgyi Fiság – Tusná-
di Piliske (14), Csíkszentmártoni 
Meteor – Szentegyházi Vasas 
(14), Homoródszentmárton – 
Homoródalmási Homoród (16.30), 
Farkaslaka – Parajdi SE (16.30), 
Nagygalambfalva – Betfalva (17).
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Azt kívánom Neked e napon,
Bánat ne kísérjen utadon,
Legyen hosszú és szép életed,
őrizd meg a jó emlékeket.

ALBERT ERZSÉBETNEK Csíkszere
dába, a legdrágább édesanyának 
70. születésnapja alkalmából erőt, 
egészséget, hosszú boldog életet 
kíván lánya, EMESE.

lakás
ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű 

lakás. Ára alkudható. Telefon: 0741–
192672. (21634)

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) Csík
szeredában, a Testvéri ség su gárút 28. 
szám alatt (a Har gita Ven dégváróval 
szemben), új ablakokkal, új konyha
bútorral. Irányár: 28 500 euró. Telefon: 
0728– 012611, 0728–012612.

KIADÓ felújított, bútorozatlan gar
zonlakás Csíkszeredában, a Szív u. 7/B 
tömbházban. Telefon: 0744–895621. 
(21601)

Hajdúszoboszlón, kertvárosi részen, 
két szoba összkomfort, saját kerttel, 
családias környezetben várjuk kedves 
vendégeinket. WIFI, grillezési lehetőség, 
kerti bútorok, gyermekhinták, libikóka, 
gyermekpancsoló, fedett kocsibeállási 

lehetőség. Közelben horgásztó, lo vas
ta nya. Telefon: +36–30–9289462 
vagy +36–30–6275938, email cím: 
lamiapartmans@freemail.hu, weboldal 
wwww.lamiapartman.hu.

telek
ELADÓ Borzsova központjában, a 

Mátékertben egy hektár beépíthető ka
száló, valamint Fatában 5 hektár erdős 
kaszáló. Irányár mindkettőnél 10 000 eu
ró. Telefon: +36–62–266703 (este).

ELADÓ két, azonnal beépíthető 
1450 m2 és 2050 m2 beltelek Csara
csó ban (Csicsó község), kedvező áron. 
Telefon: 0745–931242. (21662)

ELADÓ Csíkmindszenten 25 ár 
belterület főút mellett. Telefon: 0724–
526356. (21645)

ELADÓ 8,5 ár építkezésre alkalmas 
beltelek Csíkszereda csobotfalvi részén 
(víz, villanybekötési lehetőség). Ár: 17 
euró/m2. Telefon: 0723–241333. (21578)

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa

gen Golf IV, 1.4es, euró 4es, ötajtós, 
limuzin, metálkék színben, frissen be
hozva, nagyon jó, szép, karc és rozs
damentes állapotban, első gazdától. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, négy elekt
romos alak, négy légzsák, két ülés, fű
tés elől, Sony CDlejátszó, elektromos 
tükrök, központi zár. Bármilyen tesztet, 
valamint beíratását vállalom. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21664)

VÁSÁROLOK egy forgalomban 
lévő Aro 10es személygépkocsit mi
nimum egyéves műszakival. Telefon: 
0745–705654. (21591)

ELADÓ 2005ös évjáratú Yamaha 
R1es sportmotor. Fix ár: 3500 euró. 
Telefon: 0731–357066. (21643)

ELADÓ 1999es évjáratú Suzuki 
Swift 4 x 4es (Subaru) 1.3as motor
ral, frissen behozva. Ára: 1100 euró. 
Telefon: 0745–369025. (21635)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, frissen behoz
va, Euro 4es, nagyon szép, karc és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, légzsákok, központi zár, állítható 
kormány, multivolán, elektromos abla
kok stb. Irányár: 3400 euró. Vállalom 
a beíratását is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (21593)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Astra limuzin, 1.4es motor, beíratva, 
sok extrával, érvényes műszakival, 
minden illeték kifizetve, jó állapotban. 
Irányár: 1750 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21589)

ELADÓ 2001es évjáratú Peugeot 
Partner 2.0 HDi, beírva, ötszemélyes, 
rendezett iratokkal, 5 literes fogyasz
tással, szervizkönyves, kitűnő állapot
ban. Extrák: légkondi, szervo, elek tro
mos ablakok és tükrök, két légzsák 
stb. Ára: 2650 euró. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnádfalu.

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

ELADÓ 2002es évjáratú, fekete 
színű Opel Astra G 1.6os, benzines 
motorral, 200 000 kmben, kitűnő ál
lapotban, hargitai rendszámmal (női 
tulajdonostól). Irányár: 3500 euró. Te
lefon: 0749–330754. (21639)

ELADÓ 2001es évjáratú Citroën 
Berlingo 1.4i (ABS, két légzsák, köz
ponti zár, elektromos ablak és tükör, 
légkondi, öt ajtó). Ára: 3500 euró. Te
lefon: 0744–591847. (21630)

ELADÓ Székelyudvarhelyen 1994
es évjáratú, 1,1es benzines, ötajtós, 
napfénytetős, zöld színű Peugeot 106
os. Az autó rozsdamentes, szép állapot
ban van. Kis fogyasztása ideális városi 
használatra. Irányár: 1150 euró. Tele
fon: 0742–561127.

ELADÓ 1999es évjáratú BMW 
316 sötétkék színben, frissen behoz
va, kifogástalan állapotban, reális 
kilométerben, kevés illetékkel. Ext
rák: elektromos ablak, elektromos 
napfénytető, szervo, ABS, ESP, elekt
romos tükrök, AC, alufelnik, xenon, 

angel eyes stb. Irányár: 3650 euró. 
Beíratását vállalom. Telefon: 0734–
859586. (21608)

ELADÓ 2004es évjáratú Opel 
Astra Bertone 1.8i, benzines + GPL, 
ezüstmetál színben, Euro 4es, karc 
és rozsdamentes állapotban, frissen 
behozva, RARvizsgával, fullextrás: 
elektromos ablakok, elektromos tük
rök, klimatronik, bőr ülések, ülésfűtés, 
ESP, szervo, multivolán, CDlejátszó, 
17 colos alufelni. Irányár: 4150 euró. 
Telefon: 0734–859586. (21608)

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

vegyes
Eladó kottatartó megkímélt állapot

ban. Érdeklődni: Székelyudvarhelyen a 
0743–876 401es telefonszámon a dél
utáni órákban. 

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

Eladó étkezési és ültetni való krumpli. 
Érdeklődni a 0743–643 995ös telefon
számon a délutáni órákban lehet.

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
traktorok, ladewagenek, kaszálógé
pek, rendforgatók, rendsodrók, ekék, 
körbálázó, körkasza, borona, műtrá
gyaszóró, 2 soros kukoricavető gép. 
Érdeklődni a 0743–878596, valamint 
a 0723–120396os telefonszámokon 
lehet. (21649)

ELADÓ MIG 5ös istállótrágya
szóró üzemképes állapotban, új ki
hordóláncokkal felszerelve. Telefon: 
0266–322189, 0752–821134. (21640)

ELADÓ tejkvóta és napos borjak. 
Telefon: 0266–331817. (21636)

ELADÓ 120 literes, új pálinkafőző 
üst teljes felszereléssel és építkezés
hez új pannók 2,6 x 0,6 m méretben. 
Telefon: 0731–357066. (21643)

ELADÓ vetni való triticale, árpa, 
feketeborsó, Laura ültetni való burgo
nya. Telefon: 0742–699665. (21648)

ELADÓK húsdisznók. Telefon: 
0742–791222. (21607)

ELADÓ két 4 éves, egy 3 hónapos, 
valamint egy 7 hónapos borjadzó fejős
tehén. Telefon: 0266–331864, 0751–
403866. (21620)

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

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál
lással, minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21613)

VÁLLALUNK szobafestést, mázo
lást (lépcsőházakat is), gipszkartono
zást, csempézést, hőszigetelést, vala
mint teljes körű lakásfelújítást igény 
szerint vagy saját ötleteikkel. Pontos, 
precíz munka garantált! Anyagbe
szerzésben segítünk. Telefon: 0756–
493656. (21654)

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

Hétvégi ház építéséhez, 12 x 7 m 
alapon, AJÁNLATOT VÁRUNK mes
terektől saját gömbfa anyagból vagy 
csak a felépítésre Kézdivásárhely kör
nyékén. Telefon: 0742–955522.

állás

Építkezésben jártas személyt AL
KALMAZOK hajtási jogosítvánnyal. 
Telefon: 0757–731919. (21652)

Erdeigombaosztályozó szakem
bert keresünk. Érdeklődni a 0745–
654903as telefonszámon lehet.

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

A csíkszeredai Riehen Egyesület 
tervezési munkálatokra műépítészt 
keres. Bővebb információ: www.
asociatiariehen.ro.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk,

dr. BEGE ANTAL
egyetemi előadótanárt

utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
kegyelet virágait helyezték, a nehéz 
percekben segítő kezet nyújtottak, 
részvétükkel, imájukkal fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család. (21659)

elhalálozás

Hirdetések

Életünk a világon véges,
Végére már csak 
a számvetés marad,
Aki dönt, felettünk áll.
S kezében vagyunk 
mindannyian.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
apa, nagyapa, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

GYARMATI DÉNES

életének 58. évében 2012. áp-
rilis 4-én tragikus körülmények 
között hirtelen elhunyt. 

Velünk sírnak a harangok,
mert akit szerettünk, 
az minket itt hagyott. 
Elköltözött tőlünk 
az örök hazába,
csendes temetőbe, 
holtak otthonába.
Koporsója fölött 
a szeretet könnyeit ontjuk,
áldozatos életéért 
köszönetet mondunk.

Drága halottunkat ma du. 2 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
az unitárius egyház szertartása 
szerint a szombatfalvi katolikus 
ravatalozóból az új unitárius te-
metőbe.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy

DECKER PÉTER
szabómester

életének 102. évében, 2012. 
április 4-én csendesen elhunyt. 
Drága halottunk temetése áp-
rilis 7-én, szombaton déli 12 
órakor lesz a római katolikus 
egyház szertartása szerint a 
székelyudvarhelyi Szent Mi-
klós-hegyi templom ravatalozó-
jából a helyi temetőbe. Pihené-
sed legyen csendes, emléked 
áldott! Részvétnyilvánítás a 
te metés előtt egy órával. A gyá-
szoló család.
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2012. április 4-i lapszámunkban tévesen jelent meg a környezetvédel-
mi véleményezést kérelmező cég neve. Helyesen: AMBER IMOB Kft. Az 
érintettek szíves elnézését kérjük.

 
Az AMBER IMOB Kft. 

értesíti az érintetteket, hogy a Lovasközpont és turisztikai panzió ZONÁ-
LIS RENDEZÉSI TERV (PUZ) bemutatott változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 
8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. április 18-ig.

HARGITA MEGYE MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pumpaház bontása tervé-
vel kapcsolatban, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
döntéstervezetet hozott 2012. április 3-án – melynek értelmében 
nem szükséges a Natura 2000-re vonatkozó hatástanulmány készí-
tése. A megvalósítandó terv Gyergyószárhegy község külterületén 
valósul meg.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket/meg-
jegyzéseiket, a jelen hirdetés megjelenésétől számított 5 napig nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, illetve a döntéstervezet 
tanulmányozható a következő webcímen: http://apmhr.anpm.ro/

Fax: 0266–310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

SALAMÁS KÖZSÉG 
értesíti az érdekelteket, hogy a 
Zonális Rendezési Terv – SZÁN-
KÓPÁLYA KIALAKÍTÁSÁRA 
– vonatkozó terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi vé-
leményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével megtehetik na-
ponta 8.30 és 16.30 óra között, 
a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél. (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám), 2012. április 21-ig.

A Csíkkozmási Közbirtokosság vezetőtanácsa
meghívja tagságát a 2012. április 14-én, szombaton 10 órakor 

tartandó évi közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:

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

Ha a közgyűlés határozatképtelen lesz, akkor 2 óra múlva ugyan-
azon a napon, ugyanabban a helyiségben megismétlődik.

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.
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Körkép

A tatabányai Edutus Főisko-
la és a budapesti Edupress 
Magyar Oktatási Hírügynök-
ség több mint száz szak-
mai kötetet adományozott a 
MÜTF gazdasági könyvtárá-
nak. Az adomány a Nordica 
Kft. segítségével jutott el 
Székelyudvarhelyre.  

hNU információ

Az ajándékozott könyvek 
között szerepelnek, válla-
lati és közpénzügyi, jogi 

tematikájú könyvek, menedzs-

menttel, marketinggel, környe-
zetvédelemmel kapcsolatos kö-
tetek, valamint angol és német 
gazdasági szótárak és nyelvköny-
vek. A mostani adománnyal az 
intézmény könyvtárának állomá-
nya megközelíti a 7000 példány-
számot.  Az intézmény keretein 
belül elsősorban gazdasági kép-
zések folynak, ezért a könyvtár-
ban is elsősorban gazdasági szak-
könyvek találhatóak marketing, 
menedzsment, reklám, logiszti-
ka, turizmus, jog, kommuniká-
ció, statisztika, gazdasági idegen 

nyelv, ugyanakkor tankönyvek 
a hallgatók számára. Az iskola 
megalapítása óta a vezetőség fo-
lyamatosan igyekszik bővíteni és 
korszerűsíteni a könyvállományt, 
hogy a hallgatók a legújabb 
szakmai irodalom segítségével 
sajátíthassák el a közgazdasági 
tudomány fortélyait. A könyv-
tár leginkább az alap- és mester-
képzésben résztvevő hallgatók 
felkészülését hivatott szolgálni, 
de nyitva áll minden, gazdasági 
ismeretek iránt érdeklődő sze-
mély számára.

ÚjAbb SzAKMAi KöNyvEK

Gazdagodott a MÜTF Oktatási Központ könyvtára



ma

Péntek
Az év 97. napja, még 269 nap van hátra az 

év végéig. Napnyugta ma 19.48-kor, napkelte 
holnap 6.48-kor. 

Isten éltesse 
ma Bíborka, holnap Herman, vasárnap 

Dénes, hétfőn Erhard, kedden pedig Zsolt 
nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik 
ezeken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Bíborka jelentése bí-

bor. A germán eredetű Herman jelentése: 
hadi férfi. A görög eredetű Dénes jelenté-
se: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istené-
nek ajánlott, míg a germán eredetű Erhard 
jelentése: becsület és erős. A magyar eredetű 
Zsolt a Solt név alakváltozata, amely azonos 
eredetű a Zoltán, valamint a Zolta és eset-
leg a Csolt névvel, az ótörök szultán szóból 
származik, uralkodót jelent.

Április 6-án történt 
1814. Napóleon feltétel nélkül lemondott 

a császári trónról. 
1896. Athénban megkezdődött az első új-

kori olimpia. 

Április 6-án született 
1812. Alekszandr Ivanovics Herzen orosz 

író, filozófus 
1907. Richard Murdoch angol színész 
1912. Székely Endre kétszeres Erkel Fe-

renc-díjas zeneszerző, karnagy, zenetanár 

Április 6-án halt meg 
1490. Hunyadi Mátyás magyar király 
1520. Raffaelo olasz festő és építész 
1528. Albrecht Dürer magyar származású, 

német festő és grafikus

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén 9–13 
óra között dr. Erőss Gábor András tart fogor-
vosi ügyeletet a Farcádi utca 2/A. szám alatti 
rendelőjében (telefon: 0266–212 488).

az ajánlata

Napról napra
szabadidő

programajánló

Bemutató
A székelyudvarhelyi művelődési ház 

koncerttermében ma este hét órától harci 
bemutatóval egybekötött előadást tart dr. 
Hidán Csaba. A történész, egyetemi ad-
junktus a középkori Magyarországról érte-
kezik, rávilágítva, hogy István király olyan 
államot alapított, amely négyszáz évig 
Közép-Európa legerősebb nagyhatalma tu-
dott maradni.

Koncertek
Ma este tíz órától a De La Funk együt-

tes és Tóth Kati marosvásárhelyi éne-
kesnő szórakoztatja a zenekedvelőkat 
székelyudvarhelyi Septimia Szabadidő-
központban. Asztalt foglalni a 0745–133 
831-es telefonszámon, illetve a helyszínen 
lehet.

A Thunder Rock Club sem tart zár-
va a hétvégén: ma este a németországi 
Scharbock játszik. A belépés este kilenc 
óráig ingyenes, utána 10 lejt kell fizetni.

Vasárnap este kilenc órától, a Kalapos 
kávézóban húsvéti koncertet ad az udvar-
helyi zenekedvelők által jól ismert Koala 
Jazz Band. A belépés ingyenes, a szervezők 
asztalfoglalást javasolnak. A műfajon be-
lüli sokszínűséget ígérő dzsezzegyüttes a 
Puja Barna (trombita), Kovács László (sza-
xofon), Tankó Zsolt (bőgő), Enyed Károly 
(billentyűk), Biró Endre (dobok) felállás-
ban fogja szórakoztatni a nagyérdeműt. 

Irodalmi est
Felolvasóestet tartanak holnap este hét 

órától a székelyudvarhelyi G. Caféban az 
Erdélyi Magyar Írok Ligájának (EMIL) 
szervezésében. Felolvasnak: Bálint Tamás, 
Böszörményi Zoltán, Farkas Wellmann 
Endre, Fekete Vince, Gáll Attila, Király 
Zoltán, László Noémi, Muszka Sándor és 
Nagyálmos Ildikó, házigazda: Murányi 
Sándor Olivér.

Előadás
Kőrösi Csoma Sándor halálának 

170. évfordulója alkalmából, a himalájai 
Csoma-épület mentőakciójának erdélyi 
turnéja keretében tart előadást a Csoma 
Szobája Alapítvány Székelyudvarhelyen 
április 10-én. Helyszín: a városi könyvtár 
látvány- és hangzóanyag részlege, kezdési 
időpont: 17 óra.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Böjte Csaba: Hiszek a szeretet 
végső győzelmében!

„Isten minden gonosz-
ság ellenére bízik 
az emberiségben. 

Szovátán, az égő ház előtt, 
amit másoknak szeretetből 
építettünk, csak azt tudtam 
mondani, hogy Isten adta, Is-
ten elvette, legyen áldott az ő 
szent neve. És azt mondtam, 
hogy arról az útról, amit Krisz-
tus mutatott nekem, nem fo-
gok letérni. Még akkor se, ha 
körülöttem a fél világ leég, még akkor sem, ha 
az emberek egymás nyakának esnek, és egye-

bet se fogok látni, mint bűnt és 
nyomorúságot. Én akkor is hin-
ni akarok Krisztusban, és a sze-
retet végső győzelmében, mert 
ennél szebb dolog nincs ezen a 
földön” – vallja Böjte atya.

A 92 oldalas, puhatáblás, 
ragasztókötött könyv megvá-
sárolható az Árnika Könyves-
boltban (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, 
telefon: 0266–210 046, 

0751–103 915). A kötet megvásárlásával 
támogatja Böjte Csaba atya gyermekeit.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
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A húsvéti nyúl eredete

A húsvéti nyúl vagy nyuszi a húsvét 
ünnepéhez kötődő figura, a Mikulás-
hoz és a Fogtündérhez hasonlóan a 

gyermekfolklór része, és ajándékot osztogat 
a kicsiknek.

A húsvéti nyúl egyes források szerint a 16. 
századi Németországban vált a keresztény ün-
nepkör részévé, itt készítették az első kosárfész-
ket és később az első édességből készült nyulat. 
A fészekrakás valószínűleg abból vezethető le, 
hogy a nyugati kultúrákban ábrázolt nyúl álta-
lában a Lepus fajhoz tartozik, amely abban kü-
lönbözik más nyúlfajoktól, hogy nem üregben 
él, hanem fészket rak, kicsinyei nyitott szem-
mel születnek, teste nagyobb és füle hosszabb. 
A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta termé-
kenységi szimbólum: mivel a nyulak nagyon 
sok utódot nevelnek fel, a tavaszi napforduló 
idején a föld megnövekvő termékenysége jel-
képének tartották őket. 

Franciaországban és Belgiumban a tojá-
sokat nem a húsvéti nyúlhoz kötik, hanem 
azt mondják: a húsvéti harangok (cloches de 
Pâques) pottyantják le őket. 

Ausztráliában, ahol a nyúl behurcolt állat 
és kártevőnek tartják, a húsvéti nyulat mérsé-
kelt sikerrel próbálták meg lecserélni a húsvéti 
bilbyvel, egy nyúlhoz hasonló őslakó erszényes 
állatfajjal. Bár az ausztrál áruházakban húsvét 
környékén tipikus látvány a csokoládé húsvéti 
bilby, a nagyon ritkán a gyerekek szeme elé ke-
rülő, kihalás fenyegette bilby nem tudta „levál-
tani” húsvéti állatként a nyulat. 

A behurcolt és elszaporodott nyulakat Új-
Zélandon is szinte természeti csapásnak tartják 
és tűzzel-vassal irtják, nem véletlen, hogy itt is 
felmerült a gondolat, hogy a húsvéti nyulat 
másra kellene cserélni. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma még nagyrészt napos idő várható, a hét végén, 
jövő hét elején pedig borúsabb, néhol esős időre le-
het számítani. A hétvégén a hidegfrontokkal együtt 
járó tünetek jelentkezhetnek. 

A fotót Csíki Boglárka, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette. 

Harmincöt vagyok, ám még most sem tö-
rődtem bele, hogy hétből ötöt dolgoznom kell, és 
csak kettő marad Életre. Sokszor észrevétlenül 
olvasztom össze a napokat – ilyenkor leleményes 
agykurkászok sem tudnák visszahívni a lemen-
tésre érdemtelennek tartott pillanatokat. Gaz-
dasági tézisek ide vagy oda, szerintem rosszul 
kódoltak minket, hisz elhitették velünk, az a 
normális, ha örökösen a hétvégét, a percet várjuk, 
amikor végre önmagunk lehetünk. Nagypéntek 
van, ám nekünk – anélkül mondom, hogy hit-
vitára buzdítanék bárkit is – minden péntek 
nagy, a szombat pedig a legnagyobb. Sőt most 
hétfő is nagy lesz, sokaknak pedig a kedd válik 
igazi ünnepi másodnappá. Gyermekkoromban 
én is locsoltam, most már legfeljebb virágokat. 
Lányom van – elkerülnek azok az elviszem a 
fiam locsolni fedőnév alatt megejtett apás szó-
rakozások, melyek során büntetés nélkül körbe 
lehet kóstolni a baráti kör feleségeit.  Gondolkod-
tam, vajon mi tudna újból locsolásra késztetni. 
Egy fiúgyermek mindenképpen, no meg... Kü-

lönben is, az elmúlt évtizedekben egyetlen nő 
sem hervadt el környezetemben. S amúgy sem 
vagyok az a mindenáron ápoljuk hagyománya-
inkat típus, de pálcát sem török a locsolók felett. 
Ha tetszik, ha van mivel, ha van akit, hát elő a 
pacsulit, a picusnyakkendőt, a tojásgyűjtő kisko-
sarat, és irány a nők! Egy jól célzott mondóka, 
és néhány csepp kölnivíz – mindannyian tudjuk 
– csodákra képes. Ösztöneink sodrásában azért 
az egyszülött fiúról se feledkezzünk meg! Hisz 
végtére is húsvét nem a bárányhústól, sonkáktól 
duzzadó tányérokról, koccanó poharakról vagy 
hervadó nőkről szól, hanem a megváltásról, a 
feltámadásról, egy új kezdetéről, a halál feletti 
győzelmünkről. 

Engedjék meg, hogy a sokunk által idén is 
kihagyott böjt végén azt kívánjam: csak kevés 
kellene a boldogsághoz, szülessünk hát újra mi 
is, jöjjön el a lelki, szellemi, érzelmi megtisz-
tulásunk, és miért ne, kerülhessünk közvetlen 
kapcsolatba felettes avagy felsőbb énünkkel, 
teremtőnkkel. 

Ösztönök, hervadó nők 
és felettes ének 

    villanás n Máthé László Ferenc
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A rejtvényben 
Szent-Gály Kata költőnő 
egyik gondolatát idézzük:

„Szeress hallgatni, hogy meg 
tudjon érni szívedben az a 
gondolat, melyet már...”

Befejező része 
a rejtvényben olvasható.

skandipályázatiszelvény 2012.április6.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 székelyudvarhely, kos-
suth lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. április 18-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................

angol, német, román
nyelvtanfolyamok

és ECL vizsgafelkészítők
kezdés: 2012. ápr. 2–5.
Iroda: Székelyudvarhely, 
Márton Áron tér 2. szám

Tel.: 0266–218 088 (0722–202 069)
www.essential.com.ro
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A Hargita Népe Udvarhely 
napilap lapkihordót és 

rikkancsot keres Székely-
udvarhelyre. Érdeklődni a 
következő telefonszámon 

lehet: 0733–553 014


