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Április elsejétől drÁgÁbb a gigakalória CsíkszeredÁban

Csak a meleg vízre 
alkalmazzák az új árat

április elsejétől 299 lejről 335 lejre emelkedett a gigakalória ára Csíkszeredában, egy, még 
a tavaly ősszel elfogadott tanácsi határozat értelmében. Az árnövekedés miatt többen 

elégedetlenségüknek adtak hangot, a csíkszeredai Kalász lakószövetség vezetősége például 
szerkesztőségünkbe eljuttatott nyílt levélben fogalmazta meg tiltakozását. Az ügyben 

újdonsággal rukkolt elő a polgármester: az új ár csak a meleg vízre érvényes. > 2. oldal

Áldott húsvétot!

következő lapszámunk 
április 11-én,

szerdán jelenik meg.
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hirdetés

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette 

és közzéteszi a következő tervezeteket:
1. Határozattervezet a 2012. évi Pro Hargita-díj odaítélésének elfoga-

dásáról;
2. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő 

ingatlanokkal való gazdálkodásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló 
2007/136-os számú megyei tanácsi határozat módosításáról.

A határozattervezetek tanulmányozhatók Hargita Megye Tanácsának 
weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbe-
járatánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita Megye Tanácsa 
Kancelláriájának irodavezetője. Elérhetőség: 229. iroda, tel.: 207700, 1213 belső.

Április elsejéTől drÁgÁbb a gigakalória CsíkszeredÁban

Csak a meleg vízre alkalmazzák 
az új árat

Április elsejétől 299 lejről 335 
lejre emelkedett a gigakalória 
ára Csíkszeredában, egy, még a 
tavaly ősszel elfogadott tanácsi 
határozat értelmében. az árnö-
vekedés miatt többen elége-
detlenségüknek adtak hangot, 
a csíkszeredai kalász lakószö-
vetség vezetősége például szer-
kesztőségünkbe eljuttatott nyílt 
levélben fogalmazta meg tilta-
kozását. az ügyben újdonsággal 
rukkolt elő a polgármester: az új 
ár csak a meleg vízre érvényes.

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

Nem tartja megalapozott-
nak a gigakalória árának 
299 lejről 335 lejre való 

emelését a Kalász lakószövetség ve-
zetősége, ezért a szerkesztőségünk-
be eljuttatott nyílt levelükben arra 
kérik az önkormányzatot, hogy 
térjenek vissza erre a – vélemé-
nyük szerint politikai – döntésre. 
A nyílt levél aláírói, Dorin Alecsa 
elnök, Gergely Csaba alelnök, 
Cseke Zsuzsanna titkár és Sandu 
Neculai adminisztrátor a drágítás-
ra vonatkozó határozat törvényes-
ségét is megkérdőjelezik, többek 
között azért, mert állításuk szerint 

a távfűtést szolgáltató Goscom Rt. 
nem hozta a lakosság tudomására 
a hőenergia árának kiszámítási 
módját, ennek hiányában pedig 
úgy vélik, hogy a mostani drágítás 
nem magyarázható mással, mint a 
hibás menedzsmenttel. „A gigaka-
lória árának emelését igen nehezen 
tudja majd elviselni a város lakos-
sága a 2012–2013-as fűtésidény-
ben. A megalapozatlan és túlzott 
drágítás következtében egyre 
több lakó dönt majd a távfűtési 
rendszerről való leválás mellett. 
A veszteségek és a pluszköltségek 
egyre kevesebb fogyasztó között 
oszlanak majd meg, és ezek a fo-
gyasztók éppen a leghátrányosabb 
helyzetű családok köréből kerül-
nek ki” – fogalmaznak az aláírók. 
Azt is hozzátették, hogy az elmúlt 
télen Csíkszeredában alkalmazott 
299 lejes gigakalória-ár Konstanca 
után a legmagasabb az országban, 
ezzel szemben viszont itt a polgá-
rok anyagi helyzete a létminimum 
határát súrolja.

az állami szubvenció 
megvonásával indokolták
Amint arról annak idején be-

számoltunk, tavaly szeptember 
30-i ülésén döntött Csíkszere-

da önkormányzata arról, hogy 
a távhőre nyújtott kormányzati 
támogatás megvonása következté-
ben megemelkedik a lakosság által 
fizetett gigakalória-ár. Akkor, bár 
50 százalékos áremelésről szóltak 
az előzetes hírek, „csak” 30 száza-
lék körüli volt a drágítás, az önkor-
mányzat ugyanis közel egymillió 
eurós ráfordítással az elmúlt télre 
átvállalta a megvont állami szub-
venció értékének egy részét. Ám a 
szeptemberi határozat azt is tartal-
mazza, hogy az akkor meghatáro-
zott 299 lejes ár csak 2012. április 
1-jéig marad, utána 335 lejbe kerül 
Csíkszeredában egy gigakalória.  

a fűtés ára marad a régi
– Nem a fűtés, hanem a meleg 

víz ára növekszik – nyilatkozta a 
Hargita Népének Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester, aki állítá-
sa szerint az említett nyílt levelet 
nem kapta meg, ezért annak tar-
talmát sem kívánta kommentál-
ni. Újdonsággal rukkolt viszont 
elő: a fűtésre április elseje után is 
marad az eddig alkalmazott 299 
lejes gigakalória-ár, a 335 lejt csak 
a meleg víz előállításához elhasz-
nált hőre alkalmazzák. 

– Terveink szerint a távfűtésre 
alkalmazott 299 lejes gigakalória-
ár a jövő télre sem módosulna, 
akkor is csak a meleg vizet számol-
nánk magasabb árral – nyilatkozta 
a Hargita Népének Ráduly, aki sze-
rint azon vannak, hogy a távhő árát 
csökkentsék, ezért első lépésként a 
Tudor negyedben, magánpartner 
bevonásával alternatív megoldás 
bevezetésén dolgoznak. Szerinte 
ha ez sikerül, a fűtés ára Csíksze-
redában egyelőre nem változik. 
Sőt, ha terveik valóra válnak, és a 
villanyerőmű, illetve a biomassza 
alapú hőelőállítás is beindul, „min-
denki, aki lemondott a távhőről, 
visszacsatlakozik a rendszerre” – 
fogalmazott a polgármester. 

Alternatív megoldásokkal tartanák kordában a hőenergia árát Csíkszeredában fotó: balázs árpád

Ételszentelési szertartás 

K issé eltér idén a húsvéti 
ételszentelés szertartása 
a tavalyitól, a Szabadság 

tér felújítási munkálatai miatt a 
Kossuth utcában tartják az ün-
nepi eseményt. Az ételszentelés 
időpontja azonban nem változik, 
húsvétvasárnap reggel 8 órától 
veszi kezdetét a Millenniumi-
templom előtti téren. Az étel-
szentelést megelőző köszöntésre 
a templomban kerül sor, innen 
pedig a Kossuth utcára vonul-
nak ki a papok, ahol a hívek 
oszlopokba rendeződve várják 
őket. Az ételszentelés a tervek 
szerint fél órát tart. Ez idő alatt 
lezárják a járműforgalom előtt 
a Kossuth utcát a Szent Kereszt 

Plébániatemplom és a Szabad-
ság tér közötti szakaszon. – Az 
emberek négy oszlopsorba ren-
deződve vesznek részt a szertar-
táson, a járdákon, valamint az út 
két sávján állva – idézte Darvas 
Kozma József felhívását Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere. 

– Úgy gondoljuk, hogy a reg-
geli órában nem lesz számottevő 
a forgalom, az autósokat nem za-
varja az útszakasz lezárása. Szeret-
nénk felhívni a lakók figyelmét, 
hogy tekintettel a húsvéti szertar-
tásra, amennyiben lehetséges, ne 
parkoljanak ezen az útszakaszon, 
mivel nagyszombaton este is kör-
menet lesz – kérték a szervezők.

178 HekTÁrnyi TerüleT égeTT le 24 óra alaTT

Védett területek is 
lángolnak

a hatóságok felhívásainak és 
intézkedéseinek dacára nem-
hogy csökkenne a tarlótüzek 
száma, egyre több helyen csap-
nak fel a lángok megyeszerte. 
a tűz a környezetvédelmi terü-
leteket sem kíméli, tegnap már 
hétvégi házak is váltak a lángok 
martalékává.

F-E. Gy.

Hétfő óta harmadszor 
csap tak fel a lángok teg-
nap délután a csíksze-

redai Zsögödfürdőn lévő Kisvár-
dombon, amely a Csihányos–Ha-
rom–Kisvár természetvédelmi 
te rület része. A domb mostanra 
már teljesen fekete, elégett rajta a 
teljes növényzet, holott olyan ritka 
növényeknek ad élőhelyet, mint 
a jégkorszakbeli maradványnak 
számító erdélyi csatavirág vagy a 
szintén védett turbánliliom. Rá-
adásul ez a hely a Natura 2000-es 
természetvédelmi övezetnek is 
része és madárvédelmi terület – a 
tarlótűz során leégett bokros sok 
ott fészkelő madár költőhelyét tet-
te tönkre. A tegnap délutáni tüzet 
zsögödi lakosok a környezetőrség-
nek is jelentették.  Grigore Sabău, a 
környezetőrség vezetője azt mond-
ta, vizsgálják a keletkezett károkat, 

ám gyanúsítottjuk egyelőre nincs. 
A tűzoltók jelentése szerint szer-
dán 13 tarlótűzhöz riasztották 
őket, másik négy esetben önkén-
tes tűzoltók vették fel a harcot a 
lángokkal. Leégett körülbelül 8 
hektár lombhullató erdő, két hét-
végi ház Gyergyóban, két istálló, 
egy deszkakalyiba, 130 darab vas-
úti talpfa, négy köbméter faanyag 
és a száraz növényzet mintegy 
178 hektáron. 

Éves összesítést is készítettek 
a tűzoltók. E szerint az év elejétől 
mostanig Hargita megyében 84 
felügyelet nélkül hagyott tüzet 
jegyeztek, melyek során leégett 
57,2 hektár erdős terület és 943 
hektár tarló.

Természetvédelmi területen pusztított a tűz

nagycsütörtöki szent-
mise. Az utolsó vacsora nap-
ján, nagycsütörtökön Jézus a 
Getsemáne-kertben búcsút vett 
tanítványaitól, és felkészült az 
áldozatra, szeretete jeléül pedig 
megmosta tanítványai lábát. A 
csíkszeredai Millenniumi-temp-
lomban ennek emlékére a tegnap 
esti szentmise keretében Tamás 
József püspök is elvégezte a láb-
mosás szertartását.  fotó: balázs árpád



Xantus Géza képzőművész új
abb keresztúton dolgozik, a 
munka pedig témában és tech
nikában egyaránt újabb kihívás 
elé állította. Készített már kál
váriát több műfajban és techni
kával: tussal, olajjal, akvatintá
val, rézdomborítással, a jelen
legi munkát bronzba öntik – ez 
jelenti a nóvumot. Akárcsak 
a témája, ugyanis a képsor a 
klasszikus krisztusi szenvedés
történet mellett, azzal párhuza
mosan bemutatja a gyimesi nép 
kálváriáját.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Xantus Géza munka köz
ben emlékeztet rá, hogy 
tizennégy stációja van a 

hagyományos keresztútjának. Ma
napság azonban egyre több helyen 
megjelent a tizenötödik állomás is, 
mintegy megkoronázva a krisztusi 
szenvedéstörténetet, hangsúlyozva 
annak értelmét: a feltámadás jele
netét ábrázoló stáció.

– Salamon József gyi mes
bükki plébános keresett meg 
ötletével, miszerint a Dani Ger
gely által épített bükki templom 
mögötti hegyen kiképzett kál

várián, a keresztfák előtt helyez
zenek el kőtömböket, s ezekre 
rögzítsék a kálvária stációit be
mutató bronztáblákat – vázolta 
a művész az alkotás létrejötté
nek körülményeit.

Mint mondta, a bükki lelki
pásztor elképzelése szerint a bronz
táblákon párhuzamosan kellene 
megjelenjen a Jézus kínszenvedése
it bemutató jelenetek sora, illetve a 
gyimesi nép hányatott történelme.

A művész sorra mutatja a 
táblákat. Egy részét már kiön
tötték egy kolozsvári műhely
ben, mások öntésre készen áll
nak, egykettőn pedig az utolsó 
simításokat végzi, megformálva 
az alakokat, megjelenítve a tör
ténéseket.

A két történet párhuzamosan 
zajlik: Jézus keresztútja a halálra 
ítélése pillanatával kezdődik, a 
Gyimesek mai lakói elődjeinek 
kálváriája pedig a 18. század eleji 
éhínséggel, pestisjárvánnyal és a 
nagy közterhek kiróvásával kez
dődik. A második stáció képén 
Jézus vállára veszi a keresztet, 
illetve a madéfalvi veszedelmet 
követően a székelyek nekivágnak 
a Gyimesvölgyének, mások meg 
Moldvának.

Aztán rendre megjelenik a 
magukra maradottak sorsa, az új 
falvak létrehozása. Cirenei Simon 
– aki segít a kereszt hordozásában 
– alakja mellett jelenik meg Zöld 

Péter alakja. S megjelenik a táblá
kon a kiszolgáltatottság, a szinte 
erőn felüli köztehervállalás, a jár
ványok és a nagyfokú gyermek
halandóság, az első világháború 
okozta szenvedés, az impérium
váltás traumája, az emberek föl
dönfutóvá tétele.

A Jézus temetését bemutató 
tábla a Gyimesek szétválasztását 
ábrázolja, a feltámadást hírül adó 
jeleneten pedig a Mária Országa 
elevenedik meg, mintegy reményt 
sugallva: a sok szenvedés elnyeri 
méltó jutalmát, a feltámadást.

A művész elmélyülten dolgo
zik. S közben számol: a tizenöt 
táblán összesen 82 alakot mintá
zott meg. Minden idejét a mun
kának szenteli, ugyanis pünkösd
re tervezi a bükki plébános az 
ily módon felékesített keresztút 
megáldását. S addig az öntők is 
el kell végezzék munkájukat, s a 
bronztáblákat is a helyükre kell 
szerelni.

Nagyhét van, a katolikus 
templomokban a keresztúti ájta
tosságot végzik a hívek. Lélekben 
azonosulnak a Szenvedővel, bízva 
a feltámadás csodájában. Ezt az 
azonosulás és bizakodásélményt 
erősíti Xantus Géza munkája.

2012. április 6., péntek | 3. oldal 
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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
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Gyimesi kálvária

hIrdetéSek

Xantus Géza. tizenöt stáció, nyolcvankét alak fotó: balázs árpád



Hosszú téli estéken, miután a „kin-
ti bajjal” végeztek, gagyavásznat, 
ingvásznat szőnek a család női 
tagjai, a férfiak kesicét, hangszert 
készítenek. Györgyicze György 
és felesége, Emma, a szüleiktől 
tanulták és a gyermekeiknek to-
vábbadva örökítik át az ősi tudást. 
Húsvétra készülődve kerestük fel 
őket a Gyimesekben, Hidegsé-
gen, Szalamás-patakán, hogy az 
általuk készített kesicével, hagyo-
mányos módszereikkel tojásírást 
tanuljunk, a régi szokásokból íze-
lítőt kapjunk, és tartalmas, mun-
kás életükből erőt merítsünk.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hűvös reggelen, a még 
erőtlen nap sugaraitól 
kísérve érkeztünk meg 

Hidegségbe. Szalamás-patakán 
már vártak: a Györgyicze család-
hoz jelentkeztünk be, hogy – ven-
dégként – beleláthassunk húsvéti 
előkészületeikbe.

Az itthon tartózkodó család-
tagok – György, a családfő, Emma, 
a felesége, valamint fiuk, Béla – 
nagy testű, de jámbor kutyájuk, 
Bodri társaságában az udvaron 
várnak. Leányuk nincs itthon, 
Brassóban tanul. 

Jólesett téblábolni a tágas ud-
varon, a patak csobogását hallgat-
va, az ébredő természet hírnökei 
– a ház előtt hófehér szőnyeget 
terítettek a hóvirágok, barkák – 
tartóztattak fel egy pillanatra. A 
család kedves szóval hívott be a 
házba, ahol írott tojással díszített 

barkaágak voltak, mintegy kedv-
csinálónak, előkészítve.

„Jókor jöttek. Épp most végez-
tük bé a reggeli bajt” – vette fel a 
társalgás fonalát a gazdasszony, aki 
tüzet rakott, térült-fordult, hogy a 
látogatóknak kellemessé tegye az 
ottlétet. Az ismerkedést, a társalgást 
megkönnyítendő, életükről, gazda-
ságukról, mindennapjaikról, gyer-
mekeikről mesélnek házigazdáink. 
Foglalkoznak turizmussal is, húsz 
személyt tudnak elszállásolni. Van-
nak visszajáró vendégeik, és inkább 
az ismerősök ajánlásában bíznak, 
mintsem hogy interneten hirdessék 

magukat. Tej- és hústermékeikkel 
rendszeres résztvevői a hagyomá-
nyos termékek vásárának.

A közelgő húsvétra való tekintet-
tel az ünnepkör szokásairól, jelleg-
zetességeiről beszélgetünk. Nagy-
pénteken írják a tojást a gyimesi 
asszonyok – a Gyimesekben ma 
is él a hagyomány, miszerint csak 
nagypénteken szabad írni a tojást, 
mert ezen a napon folyt ki Jézus 
szent vére. A hagyományos min-
tákból nincs hiány, a Györgyicze 
Emma által előkészített tojások-
ról ismertük meg a töltött rózsa, 
a napocskás, az ördög térde, a bar-

kás, kupás, kandarucás, hatrózsás, 
vonalkás, fenyőágas, leveles, kicsi 
virágos díszeket, de ezek kombi-
nációja további lehetőségeket ad a 
tojásíróknak.

Miközben a kályhára készíti a 
gazdasszony a pléhedényben tárolt 
méhviaszt a kesicékkel – ajánlatos 
több írószerszámot a viaszban tar-
tani, hogy cserélni lehessen munka 
közben – elmondja, vannak olyan 
minták is, amelyeket csak egyes 
asszonyok tudtak a faluból, de ma 
már senki nem gyakorolja: ilyen az 
„utaveszte” motívum vagy a „ge-
reblyés”, azt sem szokás már írni.

Hogy ne csak beszéljünk ró-
la, kifújt tojásokat tesz elénk 
Györgyicze Emma, és türelmes út-
mutatásával az egyszerűbb motívu-
mok írására is megtanít. A munka 
szüneteiben tovább bővül a szóba 
kerülő szokások köre. Györgyicze 
György szerint régen az öntözés is 
másként zajlott. A tavasz első virá-
gai közül az ibolyát gyűjtötték és 
áztatták vízbe, az így kapott illatos 
vízzel locsolták a lányokat. Ma már 
ez nem szokás, hanem sprayjel jön-
nek a locsolók – nem is értékelik a 
gesztust a lányok.

A család őseik hagyományaival 
él, elevenen öröklődik generációról 
generációra a tudás. Ők szüleiktől 
tanultak tojást írni, kesicét készí-

teni, hangszert – gardonyt – csi-
nálni, és ezt – azzal, hogy őrzik és 
művelik – a gyermekeik életébe is 
beleoltották. Amikor Györgyicze 
Emma tojásírását dicsérjük, nem 
mulasztja el megjegyezni, hogy 
leánya még szebben ír, de szorosan 
az édesanyja nyomában van a szö-
vés, varrás tudományával is, zenél 
is, sőt gyermekeket, fiatalokat tanít 
hegedülni.

A nagypénteki tojásírást kö-
vetően, szombaton vágják le a 
bárányt, ami a szentelésre szánt 
eledelek előkészítése szempontján 
túl is érdekes, ugyanis a bárány-
bélből készítik a gardonyhúrokat. 
Györgyicze György elmondja, a 
hangszert nem akármilyen fából, 
csipkés levelű juharfából készítik, 
ennek tudománya is családon be-
lül örökölt, fia pedig gondoskodik 
a továbbőrzéséről.

Az ételszentelés jellegzetes gyi-
mesi hagyomány szerint szomba-
ton, az éjjeli szentmisén történik. 
Házigazdáink azt is elmondják, 
bárányhúsból, kolbászból, kenyér-
ből, kalácsból és italból csak annyit 
visznek szenteltetni, amennyit egy 
leültében a család elfogyaszt. Há-
zigazdánk a régi időkre emlékezve 
elmondja, édesapja a nagyobb ün-
nepekkor az állatoknak a legfino-
mabb sarjúból adott, hogy azok is 
érezzék az ünnepet.

Az írott piros tojásokkal, ke-
sicével felpakolva búcsúztunk el 
vendéglátóinktól, akik örömmel 
avattak be mindennapjaikba, tu-
dásukból is tiszta szívvel adtak 
ízelítőt. 
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Gyimesi írott tojások. A hagyomány szerint nagypénteken írják a csángó asszonyok

KatoliKuS vidéKEKEn népSzErű SzoKáS

Húsvéti határkerülés Szentegyházán

naGypéntEKEn írjáK a tojáSt a GyimESEKbEn

Akik megélik hagyományaikat

Közvetlenül a rendszerváltás 
után kapott újra nyilvánossá-
got Szentegyházán a húsvéti 
határkerülés hagyománya, bár 
a falubeli öregek elmondása 
szerint a kommunizmus idején 
is gyakorolták ezt a szokást, a 
tiltás ellenére. Sőt az is megtör-
tént, hogy az emberek szó sze-
rint kilopták a templomtorony-
ból az egyházi lobogókat, azok-
kal indulva határkerülésre – de 
amikor már komolyabb szankci-
ókkal járt ez az egyházi jellegű 
megmozdulás, lassan felhagy-
tak vele. 1990 után sikerült fel-
éleszteni a húsvéti hagyományt 
az egyházközség akkori megye-
bírójának, Ambrus Imrének és 
a helyi plébánosnak, portik ba-
kai Sándornak köszönhetően. a 
határkerülésről a volt egyház-
községi megyebírót, Ambrus 
Imrét faggattuk.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A húsvéti határkerülés al-
kalmával az egyházta-
nács tagjai, a falu lakói 

közösen járják be a helység kü-
lönböző részeit, földjeit, ahol a 
feltámadás örömhírével imád-
koznak a jó termésért, a falu élő 
és meghalt tagjai ért, az erdő-

kért, mezőkért, áldást kérve a jó 
munkára. Valahogy így lehetne 
megfogalmazni a húsvéti nép-
szokás lényegét a szentegyházi 
Ambrus Imre szerint. 

– Az első években nagy volt 
a lelkesedés, nagyon sokan jöt-
tek a határkerülésre. 1991-ben 
még egy katonai helikopter is 
körözött a tömeg feje fölött az 
ünnep reggelén, mert nem tud-
ták elképzelni, hogy milyen tö-
meges megmozdulásra került 
sor Szentegyházán. Ez a lelkese-
dés azonban évről évre lankadt, 
ma már örülünk, ha 25-30, jó 
esetben ötvennél valamivel több 
ember jön el – mondja Ambrus, 
aki jelentős mértékben kivette 
részét a hagyomány újjáélesz-
tésében, ugyanis a plébánossal 
közösen egy határkerülő imafü-
zetet állítottak össze. – Ez a fü-
zet archaikus imákat, népi éne-
keket tartalmaz, ezek összesen 
29 állomásra (keresztek) vannak 
felosztva. Ma már nem élő idős 
egyházközségi tagokat, Lőrincz 
Pált, Lőrincz Jánost és György 
Pétert kerestem fel, akikről 
tudtam, hogy vannak régi ima-
könyveik, amelyek úgynevezett 
imafoszlányokat is tartalmaz-
tak, amit határkerüléskor imád-
koztak régen az emberek. A fü-

zetben ilyen archaikus imákkal, 
könyörgésekkel találkozhatunk: 
„Hozzád fordulunk uram és ké-
rünk téged: áldd meg ezeket a csí-
rázó vetéseket, erősítsd azt enyhe 
szelek szelíd fuvallatával, növeszd 
az ég harmatával, hogy a lélek és 
test javára teljesen beérjen. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus által.”

Ének és rózsafüzér
A könyörgést minden alka-

lommal felváltva olvassák fel a ha-
tárkerülésen részt vevők. Ez tema-
tikailag is fel van osztva: a mezőn 
a bő áldásért, jó termésért, a falu 
között az emberekért, az egyház-
ért imádkoznak. Menet közben 
rózsafüzért imádkoznak vagy 
húsvéti népi énekeket énekelnek. 

– Régen minden évben be-
szerveztem egy vagy több kán-
toriskolás fiatalt is, akik vezették 
az énekeket. Az is cél, hogy minél 
több fiatal vegyen részt a határ-
kerülésen, hiszen ez egy nagyon 
szép húsvéti hagyomány. Arra 
szoktam biztatni a részt vevő fi-
atalokat, hogy következő évben 
ismerőseiket, barátaikat is hozzák 
el. Azt a szokást is gyakorlatba ül-
tettük az évek folyamán, hogy a 
legfiatalabb résztvevőt jutalmaz-
ni szoktuk, általában könyvvel – 
részletezte Ambrus Imre.

Kínálkodás, 
a szokás margójára
– A határkerüléssel kapcso-

latosan volt egy olyan kialakult, 
rossznak is nevezhető szokás, 
hogy több falubeli borral, pá-
linkával várta a határkerülőket, 
a pihenőknél megkínálva őket. 
Amikor több helyen is kínáltak, 
az emberek már nem annyira a 
határkerülés lényegére figyeltek, 
ezért nem tartottuk jó kezdemé-
nyezésnek. Miután ezt a plébá-
nos a templomban szóvá tette, 
a rákövetkező években ez visz-
szaszorult. Úgy helyes, ha süte-
ménnyel, kaláccsal kínálják meg 
az út közben elfáradt társaságot 
szeszes ital helyett – véli a volt 
megyebíró. 

Határkerülés idejére általá-
ban feldíszítik a faluban talál-
ható kereszteket: van, aki zöld 
ágakkal, van, aki virágcsokrok-
kal, máshol pedig a feltámadást 
ábrázoló festményeket tesznek a 
kereszt elé felállított díszes asz-
talra. A húsvéti határkerülésre 
való tekintettel, vannak, akik a 
kereszten található korpuszt is 
évről évre újrafestik.

– A legfontosabb, hogy az út 
során közelebb kerüljünk Isten-
hez, egymáshoz, hogy tovább 
tudjuk majd adni a húsvéti ünne-
pek üzenetét, emellett pedig kö-
zösen az áldásért, kegyelmekért 
imádkozzunk – foglalta össze a 
határkerülés üzenetét Ambrus 
Imre.

Egyházi lobogókat visznek a határkerülők. Jó termésért imádkoznak fotó: tamás attila
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Rendőri kezdeményezés nyomán 
megbeszélésre hívták össze Teke-
rőpatak roma lakosait tegnap, de 
a háromszázból mindössze öten 
jelentek meg a helyi kultúrotthon-
ban. Egyed József polgármester 
szerint a távolmaradás az egyre 
több konfliktusért felelősnek tar-
tott cigány közösség válasza: a 
rendőrség nem képvisel erőt az 
ő szemükben, a rendfenntartásra 
más megoldást kell keresni.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kisebb lopások, járókelők 
sértegetése, gyerekek meg-
félemlítése – az utóbbi idő-

ben megszaporodtak a panaszok a 
Tekerőpatak lakosságának negyedét 
képező, háromszáz fős roma közös-
ségre. A problémák megbeszélése 
érdekében hívott össze gyűlést Ţepes 
Ionică, aki a községi rendőrségek át-
alakítása óta egyedül látja el a rend-
őri feladatokat Újfalu község öt tele-
pülésén. A meghívásra a háromszáz 
cigány közül öten válaszoltak, a mű-
velődési ház nagytermében tartott 
gyűlésen illedelmesen a rendőr és 
a polgármester tudtára adták: nem 
lesz könnyű dolga annak, aki őket 
meg akarja változtatni.

Járassák iskolába gyermekei ket, 
legyen vége a lopásoknak, a csendza-
varásnak, és tartsanak rendet házaik 
körül – ezt várja el Egyed József pol-
gármester a roma közösségtől. Mint 
mondja, elszabadultak az indulatok: 

– Voltak lopások, egyéb rendbon-
tások a közösségben, és nem mond-
hatjuk, hogy az ő számlájukra írható 
minden, de részben ők a hibásak. 
Adjanak lehetőséget a párbeszédre, 
egyezzünk meg valamiben, és azt 
próbáljuk betartani. Mi is adunk 
valamit, ehhez képest kapjunk is 
valamit. Hátha így sikerül elérni, 
hogy beilleszkedjenek. Részemről 
az lenne az elvárás, hogy viselkedje-
nek normálisan. Azt hiszem, ezzel 
elmondtam mindent – fogalmazott 
a polgármester.

Egyed a kisszámú hallgatóságnak 
többször is elmondta, legfontosabb, 
hogy a gyerekeiket iskolába járassák, 
hogy jobb sorsuk legyen egyszer, 
mint szüleiknek. Hajtogatta azt is, 

hiába népes a roma közösség, el fog 
veszni, ha nem fejlődik, nem lesznek 
céljaik. Felvetésére sűrű bólogatás 
volt a válasz, a jelenlévők megjegyez-
ték, ők csak a saját gyerekeikért felelő-
sek, a többit oldja meg az „elnök úr”. 
Ők nem tehetnek semmit a falu sze-
metes, omladozó Horti-portájának 
rendbetételéért sem, menjen oda a 
polgármester és a rendőr, vigyék el a 
cigány családot onnan, vegyék meg 
a házát, és adjanak másikat helyette. 
„Ezt húsvét után meg lehet játszani” 
– szolgált ötlettel az egyik cigány-
ember, jelezve, az ő segítségükre 
számítani nem érdemes. Majd ők 
álltak elő kéréseikkel: javítsák meg a 
pérási hidat, csináljanak új utat, mert 
nyakig járnak sárban, de nehogy ho-

mokot vigyenek, mert a portól sem 
akarnak megfulladni. A leányrablás-
ba pedig – hiába, hogy az okozza a 
legtöbb verekedést –, legyen szíves, 
ne szóljon bele „a vezetőség”, mert az 
hagyomány, megváltozni nem fog, 
tiltani sem lehet. 

A létszám és az elhangzott vé-
lemények – amint a polgármester 
megjegyezte – egyértelmű jelei 
annak, hogy a roma lakosság tisztá-
ban van erejével és az egyszemélyes 
rendőrség lehetőségeivel is. Szerinte 
halaszthatatlan egy olyan folyamat 
elkezdése, amelynek eredményeként 
egyszer „fehér ember módjára” fog-
nak viselkedni a romák is.

– A rendőrségtől nem tartanak. 
Jól tudják, nyugodtan garázdálkod-
hatnak, mert a parancsnok egye-
dül tehetetlen, a medencében lévő 
egyetlen rohamosztag pedig, ha ép-
pen Remetén van, mire ideér, csak 
a károkat tudja felmérni – mondta 
Egyed, hozzátéve, hogy a problémák 
napról napra szaporodnak.

Ezt erősítette meg a tekerőpata-
kiak családorvosa, dr. Tamás Ferenc 
is, akihez leggyakrabban romák jár-
nak panasszal: a kicsik felfáznak, lég-
zőszervi problémáik gyakoribbak, a 
felnőttek a táplálkozási szokások mi-
att szív- és érrendszeri problémákkal 
küzdenek, túlsúlyosak. Az orvos arra 
sem tudta rávenni sokukat, hogy leg-
alább vizsgálat előtt tisztálkodjanak, 
pedig több alkalommal is saját pén-
zén szappant vásárolt, és kiosztotta 
a romák között. „Egyesek nyáron, a 

kánikulában sem mosakodtak, azok 
sem, akiknek a házuk előtt elfolyik a 
patak” – mondta az orvos, egyben 
azt is indokolva, hogy miért szüntet-
te meg a szappanosztást. Szerinte a 
romák közül kellene kikerüljön egy 
hangadó, arra esetleg hallgatnának, 
mert mások szavát nem sokra tart-
ják.

A polgármester állítja, az elkép-
zelést kipróbálták, de nem vált be. 
Két éve Mátyást a roma közösség 
választotta meg kapcsolattartónak, 
aztán mégsem követték javaslatait. 
Most, a gyűlésen is csak legyintettek 
a vajdaválasztás ötletére: „Az az idő 
lejárt, mikor a cigányoknak vajdájuk 
volt. Hagyjuk ezt!” – tettek pontot a 
beszélgetés végére.

Egyed József úgy gondolja, 
regionális rendőrség létesítésével 
oldódhatna meg a probléma. A te-
lepülések egyenként képtelenek lét-
rehozni ilyen egységeket, de közösen 
megtehetnék, autóval ellátva, eszkö-
zökkel felszerelve a csapatot. Egyed 
kijelentette: tárgyalást kezdeményez 
a medence többi településének veze-
tőjével, mert „a kialakult állapottal 
szemben nem agresszíven, de hatá-
rozottan kell fellépni”. Félelmét sem 
hallgatta el: „A községvezetés meg 
kell oldja valahogy a közrend kérdé-
sét, mert ha nem lépünk, megoldja 
a társadalom, és az szélsőséges lesz. 
Magyarországon sem azért jött létre 
a gárda, hogy masírozzon. Ha pedig 
egyszer felépült a rendszer, nehéz 
lesz lebontani.”

Fórum. Kevesen hallgatták a polgármestert és a község rendőrét  fotó: balázs katalin

RomapRoblémák TEkERőpaTakon

„Viselkedjenek fehér ember módjára!”

Egy erdélyi médiaturné kereté-
ben járt tegnap Székelyudvar-
helyen a budapesti Compact 
Disco zenekar, amely májusban 
magyarországot képviseli a ba-
kuban (azerbajdzsán) megren-
dezésre váró 57. Eurovíziós dal-
fesztiválon. az együttes tagjai a 
határon túli magyarok szavazata-
iért jöttek lobbizni, a dalfesztivál 
szabálya értelmében a verseny 
alatt magyarországról nem lehet 
szavazni a saját képviselőre.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A budapesti Compact Dis-
co 2008-ban alakult Buda-
pesten, bevallottan a 80-as, 

90-es évek zenéjét képviselik mo-
dern elemekkel vegyítve. A nevük 
is innen ered, hisz akkoriban jelent 
meg és terjedt el a CD (a Compact 
Disc, magyarul kompaktlemez rö-
vidítése), innen már a diszkó szó 
angol megfelelőjével játszadozva 
meg is született az eddig két nagy-
lemezzel jelentkező, négytagú ze-
nekar neve. A zenekarban Lotfi 
Behnam mellett Pál Gábor billen-
tyűs hangszereken játszik, Sándor 

Attila basszusgitározik és Walkó 
Csaba énekel.

A magyar eurovíziós vá lo-
gatóshow, A Dal finishében a 
Compact Disco mellett a Király 
testvérek, Molnár Ferenc Caramel 
és Heincz Gábor Biga kapták a 
legtöbb közönségszavazatot, de a 

zsűri döntése alapján a viszonylag 
frissen felfedezett együttes utazhat 
a májusban Bakuban rendezendő 
Eurovíziós Dalfesztiválra.  

A magyar eurovíziós válo-
gatóshow február 11-i döntőjében 
nyolc produkció hangzott el, a 
Compact Disco mellett versenyben 

volt még Heincz Gábor Biga, Mol-
nár Ferenc Caramel, a Király test-
vérek (Linda, Ben és Viktor), vala-
mint Tóth Gabi, Gyurcsík Tibor, 
Veres Mónika, illetve Fábián Juli 
és Zoohacker. A közönség négy 
versenyzőt választott ki, akik közül 
a zsűri – Wolf Kati, Csiszár Jenő, 

Rákay Philip és Rakonczai Vik-
tor – jelölte meg a végső győztest. 
Döntésük értelmében a Compact 
Disco száma, a Sound of Our 
Hearts lesz a magyar versenydal az 
57. Eurovíziós Dalfesztiválon. Az 
Udvarhelyre látogató fiúk megle-
hetősen büszkén árulták el, hogy 
a mai napig 13 országgal írtak 
alá szerződést, pedig a dalverseny 
még el sem startolt. Ezekben az 
országokban először egy kislemez 
jelenik meg az eurovíziós daluk-
kal, majd két albumukból „gyúr-
nak össze” egy lemezre valót, ez 
lesz a bemutatkozó nemzetközi 
albumuk.

– Már most nagyon sokat 
nyertünk az egésszel, reméljük, 
hogy Bakuban is jó eredményt 
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 látható a 
közszolgálati tévék képernyőjén, 
ha szerencséjük van, akkor a május 
26-i döntőben is viszontláthatjuk 
őket, és persze segíthetjük telefonos 
szavazatainkkal.

SzámíTanak SzavazaTainkRa

Compact Disco – a friss nosztalgikusság

Négyen jöttek a médiaturnéra. Útközben egyikük elfáradt fotó: szász csaba
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Lemondott Borbély László hirdetések

hirdetés

Ha rövid programmal is, de 
többnyire nyitva tartanak a Csík 
szeredában működő bevásárló
központok az ünnep alatt.

hN-információ

AKaufland szombaton a szo
kásos programmal, reg gel 
8 és este 9 óra között tart 

nyitva, vasárnap 8tól 2ig, hétfőn 
pedig 8tól 4ig várja a vásárlókat. 
A Kauflandban működő Sensiblu 
gyógyszertár kilenckor nyit min
dennap, szombaton 21, vasárnap 
14, hétfőn pedig 16 óráig tart 
majd nyitva.

Megkeresésünkre a Penny Mar
ket szóvivője elmondta, szombaton 
és hétfőn rendes program szerint, 
8tól 21 óráig tartanak nyitva, va
sárnap 9től délután hatig. A Mer
kúr szupermarketek ünnepi prog
ramjáról Gál Edit kapcsolattartó 
elmondta, szombaton a szokásos 
rend szerint, 7től 22 óráig állnak 
a vásárlók rendelkezésére, vasárnap 
zárva lesznek, míg hétfőn a vasár

napi programmal, 8tól 18 óráig 
dolgoznak.

Kenyérboltok órarendje
A Harmopan pékség üzleteinek 

húsvéti nyitási rendjét az alábbiak
ban olvashatják: az 1. számú üzlet, 
Kossuth Lajos utca 31. szám (kicsi 
pékség) szombaton 7–14 között 
tart nyitva, vasárnap zárva lesz, 
hétfőn pedig 9–13 óra között nyit.  
A 3. számú üzlet (Hargita utca 46. 
szám), az 5. számú üzlet (Szabadság 
tér 8. szám – a Szakszervezetek Mű
velődési Háza mögött), a 6. számú 
üzlet (Márton Áron utca 4. szám 
– a Feminával szemben), 7. számú 
üzlet (Testvériség sugárút 18. szám 
– a József Attila iskola szomszédsá
gában), 8. számú üzlet (Testvériség 
sugárút 3. szám – a rendőrséggel 
szemben), 25. számú üzlet (Kalász 
negyed) és a 36. számú üzlet a pi
acnál egyforma nyitásrendet követ 
az ünnepek alatt: szombaton 7–14 
között várják a vásárlókat, vasárnap 
és hétfőn zárva tartanak.

Gyógyszertárak programja
A Dona gyógyszertárak – a 

Hargita és a Kossuth Lajos utcá
ban – szombaton és hétfőn reggel 
8tól 13 óráig lesznek nyitva, va
sárnap nem nyitnak. A Temesvári 
sugárút 47/1. szám alatt működő 
Árnika patika szombaton rövid 
programmal, 9től 13 óráig áll a 
vásárlók rendelkezésére, vasárnap 
és hétfőn zárva tart. Az ugyan
csak Temesvári sugárúti Bellis 
gyógyszertár csak szombaton 
lesz nyitva, 9–14 óra között. A 
Testvériség sugárút 5. szám alatti 
Para Farm szombaton 8–13 óra 
között, vasárnap és hétfőn 10–12 
között fog nyitani. A Ropharma 
gyógyszertár Majláth Gusztáv 
Károly téri kirendeltségén szom
baton és vasárnap a megszokott 
program szerint 9 és 14 óra között 
dolgoznak, hétfőn viszont zárva 
lesz ez a patika. A Tudor negyedi 
kirendeltségük vasárnap tart zár
va, hétfőn pedig a rendes munka
programmal dolgoznak. 

Üzletek és gyógyszertárak nyitásrendje

Lemondott a tárca éléről Bor
bély László környezetvédelmi 
és erdészeti miniszter, bár ha
tározottan elutasítja a Korrup
cióellenes Ügyészség (DNA) 
által ellene felhozott vádakat. 
Meg nem erősített információk 
szerint Borbélyt Korodi Attila 
képviselő, korábbi környezet
védelmi miniszter válthatja – az 
RMDSZ jövő kedden nevesít. 

hN-információ

Traian Băsescu államfő csü
törtökön elfogadta Borbély 
László környezetvédelmi 

miniszter felmondását, és ideigle
nesen Mihai Răzvan Ungureanu 
miniszterelnököt bízta meg a tárca 
vezetésével. Borbély azért mondott 
le, mert a DNA befolyással való 
üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata 
többrendbeli meghamisításával gya
núsítja, és bűnvádi eljárást kért elle

ne a legfőbb ügyésztől. A miniszter 
kijelentette, nem azért mondott le, 
mintha oka lenne rá, hanem azért, 
hogy semmilyen gyanú ne árnyékol
hassa be a kormány munkáját. Hoz
zátette: nem közölték vele, mivel 
gyanúsítják, a sajtóból értesült arról, 
hogy a korrupcióellenes ügyészség 
bűnvádi eljárást kért ellene. Meg
alapozatlannak tart és határozottan 
visszautasít minden ellene felmerülő 

vádat, és reméli, hogy az igazságszol
gáltatás is bebizonyítja ártatlanságát. 
Borbély mellett kiáll az RMDSZ: 
Markó Béla és Kelemen Hunor is 
hangsúlyozta, hogy hisz a volt mi
niszter ártatlanságában, a szövetség 
pedig támogatja és kiáll mellette. Ke
lemen Hunor emlékeztetett rá, hogy 
a DNA egy tavaly megszellőztetett 
ügyet vett ismét elő, amiről július
ban még azt mondták, hogy abban 
nem Borbély László a gyanúsított. 
„Kicsit furcsállom, hogy ez a válasz
tási kampány előtt történik, de ennél 
fontosabb az, hogy Borbély Lászlót 
ártatlannak tekintjük és teljes támo
gatásunkról biztosítjuk” – szögezte 
le az RMDSZ elnöke.

 Borbély helyére sajtóinformá
ciók szerint Korodi Attila parla
menti képviselőt nevezhetik ki, 
aki korábban már vezette a tárcát 
– az RMDSZ erről a hét elején 
hoz döntést.



– 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!
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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

 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
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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

A Hotel Salvator – Étterem és Konferenciaközpont 
pincért/pincérnőt keres!!!

Általános feltételek:
 Magyar és román nyelven túl angol vagy német nyelv minimum alapfokú 
ismerete;
 Szállodaipar területén végzett tapasztalat, külföldi tapasztalat előnyt jelent;
 Magas munkabíró képesség, csapatban való gondolkodás, flexibilitás;
 Jó kommunikációs készség, vendégorientáltság;
 Kezdeményezés, önálló munkavégzésre való képesség;
 Határozottság, döntésképesség;
 Számítógépes ismeret.

Amit kínálunk:
 versenyképes javadalmazás;
 megbízható és jó munkakörülmények;
 dinamikus munkatársak;
 jó csapatszellem.

Szükséges iratok: önéletrajz, motivációs levél, szakirányú végzettséget 
igazoló oklevél másolata.

Az állásra jelentkezők, kérjük, legkésőbb április 22-ig küldjék el a kért 
iratokat (elektronikus formátumban vagy szkennelve) a zoltan.andras@
salvator.ro e-mail címre. A kiválasztott jelölteket telefonon értesítjük az 
állásinterjú idejéről és helyszínéről.

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.
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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).



jókívánság

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.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Hunyadi János utcában. Irány
ár: 49 000 lej. Telefon: 0740–461581. 
(21647)

BÉRELNÉK hosszú távra többszo
bás, összkomfortos kertes házat Csík
szeredában vagy környékén, esetleg 3 
vagy 4 szobás tömbházlakást. Ajánla
tokat a 0752–625023as telefonszám
ra várok. (21644)

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.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyedben II. emeleti, 2 szobás, 
felújított tömbházlakás. Telefon: 0752–
153810. (21560)

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
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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Egy napot késett ezen a héten az Aranyalma, rendhagyó módon 
pénteken jelenik meg. 

Nagypéntek van ma, a keresztény világ egyik nagy ünnepe. Jézus 
keresztre feszítésének és halálának a napján a katolikus templomok-
ban nincs szentmise, csak igeliturgia. Harangszó sincs a nagyszom-
bati feltámadási szentmiséig, úgy tartják, „a harangok Rómába 
mentek” annak emlékére, hogy a nagycsütörtöki elárultatás után sen-
ki sem szólt Jézus mellett. A nagypénteki liturgiát a befelé fordulás, a 
csendesség, az elmélyülés jellemzi.

Nagyszombaton, húsvét vigíliáján a katolikus templomokban 
vizet szentelnek, és megáldják a tüzet, amelyről aztán a hívek meg-
gyújtják a gyertyájukat. A húsvéti gyertya és a körmenet már Jézus 
feltámadását és az emberek örömét hirdeti. 

Húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának napja a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe. Szenvedésével és kereszthalálával Jézus megváltotta 
az embereket bűneiktől, feltámadásával pedig a halál felett győzedel-
meskedett. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk meg fejtői közül a szerencse a 
csíkrákosi Máté Szilviának kedvezett, Balla Zsófia Rózsa és Ibolya 
című könyvét küldjük neki ajándékba.

Minden olvasónknak áldott húsvétot és kellemes vakációt kíván,
Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Kiss Teréz, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Zakariás Dorottya, 7 éves, Csíkszereda

Móra Ferenc 

A húsvéti tojások

hargitanépe

Kék az ég
és ég a kék
ugye látod 
milyen szép
fenn az égen
tűz lobog
soha el nem
olthatod
és mondd benned
mi dobog

hogyha figyelsz
hallhatod
ég az ég
így tavasszal
szél játszik a
hajaddal
dallal ébredsz
szívedben
dalban vallasz
a szélben

ugye érzed
és hallod
ugye te is
hallgatod
dal ébred a
szívünkben
járjunk táncot
a szélben

Az erdő közepében, egy 
vén cserfa alatt kicsi há-
zikó állott. A házikóban 

lakott Tapsi úr a feleségével meg 
a két gyerekével. Rendes, jóravaló 
erdei nyulak voltak Tapsiék, és 
bár hosszú volt a fülük meg kurta 
a farkuk, senkinek az erdőben pa-
nasza nem lehetett ellenük. 

Egy reggelen, éppen újév regge-
lén, Tapsiné azt kérdezte az urától: 

– No, édes apjukom, mit főz-
zek ma ebédre? 

Az öreg nyúl egyet-kettőt 
szippantott a pipájából, és azt 
mondta: 

– Jó lesz egy kis takarmányré-
pa. Ha meg találsz a piacon édes 
káposztatorzsát, hozhatsz belőle a 
gyerekeknek. 

A gyerekek nagyon szerették 
a káposztatorzsát, és örömükben 
mindjárt ugrálni kezdtek az asztal 
körül. Tapsiné asszony pedig a cse-
léddel elment a piacra. 

Hanem jó félóra múlva már 
vissza is jött megint, átfázva a 
nagy hidegtől, tüsszentve, és üres 
kosárral. 

– Hol van a répa? – kérdezte az 
öreg nyúl. 

– Hát a káposztatorzsa? – kér-
dezték a kicsinyek. 

– A káposztatorzsának már el-
múlt az ideje, a répáé még meg se jött. 
A vásáros kofák a nagy havazás miatt 
be se jöhettek a falvakból, még csak 
gyönge fahéjat sem tudtam venni. 
Egy pár fiatal fának szóltam ugyan 
visszajövet, de ők azt mondták, hogy 
ebben a kegyetlen hidegben nekik 
is kell a héjuk. Az öreg nyúl megva-
karta erre hosszú füle tövét, a kicsi-
nyeknek pedig sírásra állott a szájuk. 
Kevés szecska volt ugyan még a kam-
rában, de ilyen napon, újév napján, 
még a mezei egér asztalán is különb 
ebédet tálalnak föl. 

Az öreg nyúl egyet-kettőt 
szippantott a pipájából, és azt 
mondta: 

– Baj, hát baj, de azért nem kell 
ám mindjárt sírni!

Aztán odafordult nyúlné asz-
szonyhoz, hogy öltöztesse fel jó 

melegen a gyerekeket. Az asszony 
fel is öltöztette őket, meleg kendőt 
is kötött mindegyiknek a nyakára, 
hogy köhögést ne kapjanak a reg-
geli ködben. 

– Gyerekek – mondta az öreg 
nyúl –, menjetek át a tisztásra az 
erdész bácsihoz. Köszöntsetek rá 
illedelmesen, mondjátok, hogy 
boldog újévet és jó egészséget kí-
vántok neki, és hogy jó szívvel 
venném, ha valami kis finom fő-
zelékfélével segítene rajtunk. A 
gyerekek mindjárt szaladni akar-
tak, de az apjuk utánuk szól: – 
Azt mondom, ne bácsikázzátok 
az erdész urat, hanem szólítsátok 
tekintetes úrnak. 

Az anyjuk pedig azt mondta: 
– Meg ne álljatok a jégen csúsz-

kálni! Ha meg azokkal a bolon-
dos vizslakölykökkel találkoztok, 
kerüljétek el őket okosan, hogy 
fogócskát ne játsszanak veletek 
megint.

A gyerekek kézen fogva men-
tek az erdőn át, az erdészlak felé. 
Meglehetősen jól viselték magu-
kat, csak néha böktek meg alat-
tomban egy-egy havas bokrot, 
hogy egy kis havazást csináljanak. 
Az erdész urat a kert alatt találták 
a három kisfiával. A kisnyulak el-
mondták a mondókájukat, az er-
dész meg tüstént beküldte a fiait az 
erdésznéhez, hogy adjon valamit 
a nyulaknak. Adott is négy-négy 
nagy répát. A kisnyulak a répákkal 
hazafelé mentek. Mikor az ismerős 
erdőbe értek, jó kedvük kereke-
dett, és futkosni kezdtek. Azzal 
ijesztettek egymásra, hogy „Jön 
a róka!” Aztán nagy versengés-
sel iramodtak házuk felé. Aznap 
nyúléknál igen jó ebéd volt. Első 
fogásuk répaleves, aztán pirított 
répa répamártással, a harmadik 
fogás répafőzelék, végül kirántott 
répa. A télnek vége lett, és a nyulak 
egyszerre csak azon vették észre 
magukat, hogy a hó elkotródott a 
házuk tájékáról, és hogy régi isme-
rőseik, a vándormadarak megint 
ott csicseregtek a fák között, cso-
dálatos dolgokat mesélve idegen 

országokról, hol a télen jártak. A 
nyulaknak most már nem kellett 
többé az erdészhez fordulniuk, ha 
megéheztek, mert az erdő tele volt 
bársonyos fűvel és illatos herével. 
Hanem azért nem feledkeztek 
meg erdészékről. Az öreg nyúl azt 
mondta: 

– Ilyen nagy úrral jó fenntarta-
ni a barátságot, és nem lehet tudni, 
mi lesz a jövő télen. 

Éppen húsvét éjjelén volt, mi-
kor a legnagyobb csendben furcsa 
egy társaság sompolygott az er-
dészék kertjébe. 

Tapsiék voltak meg a rokonsá-
guk. Elöl Tapsiné ment, egy-egy 
piros tojást vitt a hóna alatt. Az-
tán Tapsi úr jött, ez meg akkora 
húsvéti tojást hentergetett maga 
előtt, amelynél nagyobbat és 
szebbet sose láttam. Kék bársony-
ból volt ez a húsvéti tojás, arany 
abronccsal. Aztán jöttek a többi-
ek, ők meg kosárban, pici szekér-
ben hozták a sok húsvéti tojást. 
Mikor a kertbe értek, serényen 
munkához láttak. A kicsinyek 
ügyes fészkeket raktak a fűben, a 
bokrok alatt, az öregek meg óva-
tosan elosztogatták a tojásokat a 
fészkekben. Mikor elvégezték a 
munkájukat, usgyé!... visszaira-
modtak az erdőbe. 

Másnap az erdész már korán 
reggel lent járt a kertben. Később 
leszólította a gyerekeket is: 

– Gyerekek – mondta –, nekem 
úgy rémlik, mintha nyomokat lát-
nék a kertben. Ha itt jártak, akkor 
itt is hagytak valamit. Jó lesz egy 
kicsit körülnézni a bokrok alatt. 

A gyerekek szétfutottak a 
kertben, aztán itt is, ott is hal-
latszott az örömkiáltásuk, amint 
egy-egy húsvéti tojással megra-
kott fészekre bukkantak. Az a kék 
bársonyos, arany abroncsos tojás, 
melyet Tapsi úr maga görgetett 
be a kertbe, tele volt cukorral. Én 
is megkóstoltam, mert éppen ak-
koriban vendégségben voltam az 
erdészéknél, és egész komolyan 
mondom, hogy alig ettem még 
ennél édesebb cukrot.

Lőrinc Pál

Három füles
Három kis nyúl ül a réten.

Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,

Húsvét táján ez így szokás.

Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok

Olyan, mint a fürge gyíkok.

Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,

Tojásokat válogatja.

Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.

Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.

Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,

Nyúlapó tesz a zsebibe.

Tekse Antal

Kék illatú tavaszi vers

Segíts a nyuszinak megtalálni a húsvéti tojást. Ha elkészültél, ki is színezheted. A meg-
fejtést vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorso-
láson.

készítette: Benedek enikő
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szabadidő
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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

Helytörténeti 
évforduló

Száztizenöt éve, 1897. április 6-án hunyt el 
Adorján Imre csíksomlyói tanár. 

*
Harminc éve, 1982. április 10-én hunyt el 

Kolozsváron Puskás Lajos pedagógiai író, mű-
fordító. Gyergyóalfaluban született.

3D-s mozifilmek

Ezen a hétvégén a következő filmeket 
vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
ma 20 órától a Pina Bausch című filmet. Az 
Avatart szombaton és vasárnap 19.15-től 
vetítik, a Trón: Örökség című filmet szom-
baton és vasárnap 17 órától. A Delfines ka-
land című filmet ma 18 órától, szombaton 
és vasárnap 15 órától tűzték műsorra, míg a 
Gnómeó és Júlia című mesefilmet szomba-
ton 13 órától láthatjuk, a Kung Fu Panda 
mesefilmet pedig szombaton 11, vasárnap 
13 órától tekinthetik meg. Az Anyát a 
Marsra című film vetítési ideje: vasárnap 
11 óra.
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Előadás a Városházán 
A Prosperitas Vitae Egyesület a Csík-

szent mártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs 
Központ szervezésében április 11-én, szerdán 
17 órától Kisgyermekkori pszichoszomatikus 
problémák címmel a budapesti dr. Rideg Orso-
lya gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter tart 
előadást Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak gyűléstermében.

Húsvéti túra
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 

harmadik alkalommal szervezi meg a hagyo-
mányos locsolótúráját a sutai erdőbe, amely-
re korosztálytól függetlenül minden túrázni 
vágyót várnak. Megközelítés: gyalogosan 
vagy kerékpárral. Ami szükséges: fejenként 
5-6 krumpli, egy lépés kolbász, szalonna, 1 
főzőhagyma, fűszerek, zöldség/savanyúság, 
kenyér, evőeszköz, öblös tányér, 2 liter víz, 
derékalj. Férfiaktól locsolóvers, hölgyektől 
sütemény. Indulás: hétfőn reggel 9.30-kor 
a Szentlélek utcai piactól; visszaindulás: 
kb. 15 órakor. Túravezető: Bölöni Emőke, 
bővebb információ a 0747–124173-as tele-
fonszámon kapható.

Túra a Szent Anna-tóhoz
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület hétfőn a Szent Anna-tóhoz 
szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Tusnádfürdő – 
Komlós-árok – Szent Anna-tó – Lópiac – 
Tusnádfürdő. Indulás: hétfőn reggel a 6.30-
kor induló személyvonattal Tusnádfürdőig. 
Megjegyzés: a túrán csak előzetes beiratko-
zással lehet részt venni. Beiratkozni vasár-
nap este 9 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.

Fotótanfolyam 
A Hargita Megyei Kulturális Központ 

(HMKK) akkreditált fotótanfolyamot szer-
vez április 13-mal kezdődően (curs de fotograf 
cod COR 343101). A 80 órás képzésre jelent-
kezhetnek a teljesen kezdők és a gyakorlottabb 
fotózni vágyók, illetve azok is, akik hosszú 
ideje fotóznak, de tudásukat szeretnék elmé-
lyíteni. A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni 
vágyók rendelkezzenek fényképezőgéppel. A 
képzés 5 hétvége alatt zajlik: április 13–15., 
20–22., 27–29., május 4–6., 11–13., pénte-
kenként 17–21, szombaton és vasárnap 9–15 
között, és magában foglal egy hétvégi kirándu-
lást is. Érdeklődni munkanapokon a HMKK 
székhelyén lehet vagy a 0266–315891, illetve 
a 0746–244235-ös telefonszámon, valamint a 
kultura@ccenter.ro e-mail címen.

ügyfélszolgálati program

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ez-
úton is tájékoztatja a lakosságot, hogy 2012. 
április 9., húsvéthétfő hivatalos munkaszüneti 
nap, ezért szünetel az ügyfélszolgálat a Város-
házán. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
– Ne babráld a kazánt, Jenőőő!!!
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A Pallas-Könyvkiadó Kiadványa

Bogdán László: 
Az erdélyi Madonna. Versek

Egy asszony sorsán keresztül 
azokat a történelmi trau-
mákat villantja fel Az er-

délyi Madonna epikus költemény, 
amelyeket a huszadik században 
kellett elszenvednie az erdélyi ma-
gyarságnak: a két világháborút, 
Erdély elcsatolását és a kollekti-
vizálás rémségeit. A költemény-
ben „felragyogtatott hőstörténet” 

tra  gédiája a kollektív emlékezetet 
erősíti a szenvedés kohójában. A 
kötetet a neves festőművész, Már-
ton Árpád illusztrálta. A könyv 
terjedelme 54 oldal, melyből 
15 oldal illusztráció, kötött, ára: 
18,50 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Gutenberg Könyvesboltban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz. Te-
lefon: 0266–316798.
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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

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A március 19–23. között megjelent skan di-
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül a csíkszeredai Péterffy Csabának ked-
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Stanley Kubrick – Ra-
gyogás; ...ott már voltunk és most moziba 
megyünk; ...kézzel ne vágd fel a begyét elő-
re; Benczúr Gyula – Vajk megkeresztelése; 
Jancsó Miklós – Égi bárány – Oldás és kötés.

sudoku
kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.április6.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. április 18-ig kell beküldeni.

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


