
ElőnybEn a kosarasok

Jobban bírta 
a hajrát a KK

Megnyerte a kiesés elkerülé-
se ellen vívott párharc első 

összecsapását a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye 
KK tegnap este a Poli Iaşi 
ellen a román férfi-kosárlabda-
bajnokságban. 

grafikai tárlat

A Mindenség 
emlékművei

Aszatmárnémeti születésű Vá-
sár helyi Antal, 1979 óta Ma-

gyar országon élő és alkotó grafi-
kus művész munkáiból nyílik kiál-
lítás a csíkszeredai Új Kri te-
rion Galériában. A Kultikus 
ar chitektúra című tárlatot 
Szabó Noémi művészettörténész 
nyitja meg. 

fElszabaduló állások 

Orvos is, sofőr is 
kellene

Aszaktárca közleménye szerint 
elképzelhető, hogy felszaba-

dítják az egészségügyi intéz-
ményekben évek óta zárolt 
állásokat. Ha ez valóra válik, 
a személyzethiánnyal küszködő 
kórházak felszusszanhatnak. 

távolsági buszállomás 

Sorompók 
és kamerák

Két sorompót, valamint külső 
megfigyelőrendszert szerel-

nek fel a csíkszeredai távolsági au-
tóbusz-állomás területén, 
emellett az esővíz-elvezető 
rendszer tisztítására és a 
beállóhelyek számozására is sor 
kerül a későbbiekben.

a lEszármazottak nEm támogatják az újratEmEtés ötlEtét

Budapesten is felravatalozzák 
Nyirő Józsefet

Valószínűleg Budapesten is felravatalozzák Nyirő Józsefet: a székely író földi maradványait múlt 
kedden exhumálták a madridi Almudena temetőben, a hófehér koporsó díszőrök kíséretében  
ma egy hete landolt a Liszt Ferenc repülőtéren. Az írót végakarata szerint Székelyudvarhelyen  

temetik újra, bár a hazahozatalt, a pünkösdvasárnapra tervezett ceremónia ötletét  
a leszármazottak nem támogatják. > 5. oldal

Exhumálták Nyirő hamvait, a hófehér koporsó egy hete érkezett Magyarországra fotó: lukács csaba

Feladta a leckét
Traian Băsescu államfő azt 

hangsúlyozta, hogy Romániában 
jelen pillanatban nem sok lehe-
tőség kínálkozik új munkahelyek 
megteremtésére, ez csak 
akkor történhet meg, ha 
felelősségteljesen viszonyu-
lunk a bányászati tevékenységek 
újrakezdéséhez. 
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    Hecser zoltán

Művészektől 
tanulhatnak a diákok 63 4Aggódnak a mofettákért 

és az ásványvízért
Dr. Tempfli Imre 
a búcsú ünnepi szónoka

hIrDETéS

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3746ì
1 amerikai dollár USD 3,3376î
100 magyar forint hUF 1,4639î
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A szaktárca közleménye sze-
rint elképzelhető, hogy felsza-
badítják az egészségügyi in-
tézményekben évek óta zárolt 
állásokat. Ha ez valóra válik, a 
személyzethiánnyal küszködő 
kórházak felszusszanhatnak. 

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

Elképzelhető, hogy a közeljö-
vőben sikerül felszabadíta-
ni az egészségügyben jelen-

leg zárolt állásokat. Felvetettem 
ezt a problémát a kormány előtt, 
és a visszajelzések pozitívak – nyi-
latkozta Ritli László egészségügyi 
miniszter a napokban. Úgy fo-
galmazott, hogy ez a lépés már 
régóta esedékes, ugyanis jelenleg 
a romániai egészségügyi rendszer 
személyzethiánnyal küzd, ezért 
feltétlenül szükség van az új mun-
kaerőre.

– Nekünk ez nagy segítség 
lenne – jelentette ki a hír kap-
csán dr. Demeter Ferenc, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház menedzsere. Azt mondta, 22 
szakorvosi állás, valamint több 
tíz asszisztensi, ápolói, illetve más 
kisegítőszemélyzeti állás felszaba-
dítását kérte a kórház.

– Gépkocsivezetői állás fel-
szabadítását is kértük, ugyanis 
azt a sofőrt, aki elment nyugdíj-
ba, az állások zárolása miatt nem 
tudtuk új munkaerővel pótolni, 
a törvényszéki orvostanon pedig 
nagy szükség volna egy gépkocsi-
vezetőre – nyilatkozta az igazga-
tó, alátámasztva, hogy nemcsak 
szakorvosokból van hiány a kór-
házban. Ami az orvosi állásokat 
illeti, elmondása szerint azok egy 
részére már jelentkező is volna, 

amelyekre pedig most nincs is, 
hirdetések, megkeresések útján 
találnak pályázó szakembert.

Demeter Ferenc egyértelmű-
en pozitív intézkedésnek tartja 
az állások felszabadítását, mert 
mint mondta, a zárolások óta 
csak belső helyettesítéssel tudták 
megoldani a személyzet pótlását, 
viszont nem mindig találtak az 
alkalmazottak között az éppen 
megüresedett állásra megfelelő 
képzettségű személyt.

Körkép
csík
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VONZÓ, változó kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti Banknál. 

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

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzs-
könyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sé-
tány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban, 2009. febru-
ár 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala-
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, neveze-
tesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. ápri-
lis 23-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 
0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–
212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Hargita Megye Tanácsának elnöke 
a 2012/405-ös tanácselnöki rendeletével  

2012. április 12-én 9.30 órára összehívja Hargita Megye  
Tanácsának rendkívüli ülését a protokollterembe. 

Napirenden:
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-

jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

Két sorompót, valamint külső 
megfigyelőrendszert szerelnek 
fel a csíkszeredai távolsági au-
tóbusz-állomás területén, emel-
lett pedig az esővíz-elvezető 
rendszer tisztítására, valamint 
a beállóhelyek számozására és a 
menetrendek kifüggesztésére is 
sor kerül a későbbiekben.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Acsíkszeredai távolsági au-
tóbusz-állomás forgalmát 
szabályozná az az előta-

nulmányi szinten levő beruházás, 
amely révén sorompókat, valamint 
térfigyelő kamerákat szerelnének 
fel a létesítmény területén a követ-
kező hónapok folyamán. 

– Jelenleg a tervek elkészítésén 
dolgozunk, ezt követően tudjuk 
meg, hogy mennyibe kerülne ez a 
beruházás, mivel egyelőre 20 ezer 
lejes költségkeretet hagytunk jóvá 
a kivitelezésre – számolt be lapunk-
nak a buszállomást működtető, 
önkormányzati tulajdonban levő 
Csíki Trans Kft. igazgatója, Veres 
János. – Egyelőre úgy tervezzük, 
hogy a területre való beérkezést 
egy forgalmista szabályozná a so-
rompó működtetésével. A kilépte-
tő rendszer kapcsán egy indukciós 
kivitelező rendszer kiépítése tűnik a 
legésszerűbbnek, ami úgy működ-
ne, hogy a rendszert működtető 

réztekercs áramot generálna, ami 
áthaladáskor felemelné a sorompót 
az autóbusz előtt. Reméljük, hogy 
már egy hónapon belül hozzá le-
het fogni a rendszer kiépítéséhez – 
mondta el Veres. 

Emellett kisebb-nagyobb újí-
tások, javítások is lesznek az au-
tóbusz-állomás területén, az egyik 
legfontosabb az eső- és szenny-
vízelvezető rendszerek kitisztítása 
lenne, mivel a Villanytelep utcából 
befolyik a felgyűlt víz. 

– Már felvettük a kapcsolatot 
a Harvíz Rt.-vel, velük közösen 
kitisztítjuk, rendbe tesszük a rend-
szert. Emellett a már működő bel-

ső megfigyelő rendszer mintájára 
kívül is szerelnénk fel kamerákat 
az állomás épületére, ezekből ket-
tő a bejövő és kimenő forgalmat 
figyelné. Ezzel szabályozni lehet 
a buszállomás forgalmát, és meg 
tudjuk majd akadályozni, hogy 
illetéktelenek is behajtsanak a 
területre. Még hátravan az autó-
buszok beállóhelyeinek megszá-
mozása, valamint a menetrendek 
kifüggesztése. Reméljük, hogy 
jövőben el tud különíteni a város 
pénzt a buszállomás teljes felújí-
tására, amikor is leaszfaltoznánk 
a területet – fogalmazott a Csíki 
Trans igazgatója. 

hIrDETéSEK SzAbályOznáK A buSzállOMáS fORgAlMáT 

Sorompókat, kamerákat szerelnek

VAn ReMény Az álláSOK felSzAbAdíTáSáRA Az egéSzSégügyben

Orvos is, de sofőr is kellene

Poliklinikai labor. A megyei kórháznál több tucat állás felszabadítását kérték fotó: balázs árpád

A csíkszeredai távolsági buszállomás. hatékonyabbá tennék a működését fotó: balázs árpád



Útjavítási munkálatok kezdőd
nek, ravatalozót építenek, tavaszi 
nagytakarításra kerül sor Har
gitafürdőn – hangzott el azon a 
lakossági fórumon, amelyet Csík
szereda elöljáróinak jelenlétében 
tartottak a hargitafürdői lakosok, 
valamint az ott különböző létesít
ményeket, vendéglátóipari egy
ségeket működtetők részvételé
vel. A fórumon többen is aggodal
mukat fejezték ki a bányavállalat 
tevékenységeinek újraindulása 
kapcsán.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Közmunkával végzik el a ta-
vaszi nagytakarítást, a ter-
vezett ravatalozót szintén 

a helyiek segítségével építenék fel 
Hargitafürdőn, emellett pedig útjaví-
tási munkálatokra is sor kerül, amint 
a hó elolvad a hegyen is – derült ki 
azon a lakossági fórumon, amelyet 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
tartott tegnapelőtt Hargitafürdőn. 

– Az itteni lakók közül mintegy 
60-70 személy vett részt a lakossági 
fórumon, amivel azt tanúsították, 
érdekli őket, hogy mi történik a te-
lepülésen, valamint a problémákat 
hajlandók közösségi szinten meg-
vitatni. A városvezetés megelége-
dettségét fejezte ki a Hargitafürdőn 
történő folyamatos fejlesztések kap-
csán – tájékoztatott Tófalvi Ernő. 
A csíkszeredai polgármesteri hivatal 
hargitafürdői megbízottja arról is be-
számolt, hogy az önkormányzat idén 
30 ezer lejt fordít Hargitafürdőn út-
javítási munkálatokra, aminek nagy 
részét szintén közmunkával kell 
megoldani. Az önkormányzatnak 
van már egy nyertes pályázata az it-

teni aszfaltozási munkálatokra, ami 
leghamarabb jövő tavasszal kezdőd-
het el, és a tervek szerint a Sazy cég 
fogja majd elvégezni – mondták el a 
városvezetők a lakossági fórumon.

– Emellett elkezdődik a Hargi-
tafürdőre tervezett sorházak kivite-
lezése is, ami a területek kimérésével 
indul a közeljövőben. Ezeket a sorhá-
zakat a 35 éven aluli fiatalok számára 
építik – részletezte Tófalvi. 

Ugyanakkor több probléma is 
felmerült a találkozón, mint például 
a vízellátás, ami különböző akadá-
lyok miatt nem volt folyamatos a téli 
hónapok folyamán.  – A lakók, va-
lamint a sípályák, panziók üzemel-
tetői elmondták, hogy voltak olyan 
napok, amikor nem volt víz, illetve 
többször is barna színű, piszkos víz 
folyt a vezetékekből. Ez a problé-
ma abból adódott, hogy a begyűjtő 
rendszer nem tudta rendesen befog-
ni, sok esetben a tartály mellett folyt 
el a víz. Mivel az ősszel nagy volt a 
szárazság, ez is közrejátszott az itteni 
vízhiányban. A Harvíz Rt. azonban 
ígéretet tett arra, hogy rendbe teszi a 
begyűjtő rendszert, ezután folyama-
tos és akadálymentes lesz a vízellátás 
– hangzott el. 

A hargitafürdői lakók emellett 
aggodalmukat fejezték ki a bánya-
vállalat tevékenységeinek beindítá-
sa kapcsán is. 

– Ősszel sikerült kiharcolni, 
hogy ne kezdjék el a fúrásokat a régi 
bánya környékén, azonban tavasz-
tól ez elkerülhetetlen lesz, ugyanis 
minden engedély megvan hozzá. 
Attól tartunk, hogy miközben fúrá-
sokat végeznek ásványvíz, valamint 
gázok fellelésének céljából, nagy 
esély van arra, hogy a mofetták 
ereibe is belefúrnak, ami a gáz eltű-

nését jelentené. Évente több mint 
5000 ember látogatja a mofettákat 
gyógyulás és kikapcsolódás céljá-
ból, nagy érvágás lenne a település 
számára, ha ettől a bevételi forrás-
tól elesne – fogalmazott Tófalvi, 
hozzátéve, attól is tatanak, hogy a 

borvízforrásokból is eltűnhet a víz 
a fúrások miatt. A város sem tehet 
ennek megakadályozása ellen sem-
mit, mivel a terület a közbirtokos-
ságé, amely bérbe adta a területet a 
bányavállalat cégei számára – fog-
lalta össze a hargitafürdői megbí-

zott. Mint már arról korábban be-
számoltunk, az illetékesek szerint 
nincs ok az aggodalomra, ugyanis 
az engedélyeket annak függvényé-
ben adták ki a fúrások elvégzésére, 
hogy azok nem okoznak károkat a 
település számára.
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Körkép
csík

Egy miniszter hivatalos beiktatása, eskütétele mindig is 
ünnepélyes pillanat, s ez így történt kedden is, amikor is a 
Cotroceni-palotában beiktatták tisztségébe az új környezetvé-
delmi és erdőgazdasági minisztert, Korodi Attilát. Ugyanakkor 
azonban komor hangulatúnak bizonyult az államfő Traian 
Băsescu beszéde. Miután köszöntötte az új minisztert, utalt arra 
is, hogy Románia ásványtartalékainak kitermelése szempontjá-
ból ez a tárca döntő jelentőségű. Majd rátért a „tárgyra”: elöljá-
róban arra, hogy amit mondani fog, az heves, de igazságtalan 
tiltakozásokat is kiválthat, ám ennek ellenére el kell mondania, 
amit szükségesnek tart. E tekintetben pedig azt hangsúlyozta, 
hogy Romániában jelen pillanatban nem sok lehetőség kínálko-
zik új munkahelyek megteremtésére, csak akkor, ha felelősségtel-
jesen viszonyulunk a bányászati tevékenységek újrakezdéséhez. 
Konkrétan utalt a verespataki beruházásra, amely szerinte a 
román magas rangú tisztségviselők demagógiája és félénksége 
okán 1997 óta egy helyben topog, míg a jövőre nézve igen költ-
séges perek körvonalazódnak. Biztosította a jelenlévőket, hogy 
támogatója azon állásfoglalásoknak, amelyek előtérbe helyezik 
a környezetvédelmet az ásványi tartalékok kitermelése kapcsán, 
ugyanakkor arra is utalt, hogy az adott ásványi tartalékok, 
az arany, a réz és a palagáz kitermelése – olyan körülmények 
között, hogy biztosított legyen a környezetvédelem –olyan tech-
nológiák importálását teszi szükségessé, amelyek több milliárd 
euróba kerülnének, de ezekkel az összegekkel Románia nem 
rendelkezik. Ám szerinte ennél is fontosabb a munkahelyterem-
tés. Ezt azzal indokolta meg, hogy a nyugdíjpénztár deficitje 

évente 3,6 milliárd eurót tesz ki, ez pedig gyakorlatilag vesztesé-
get jelent Románia számára, ugyanakkor az ország eleshet attól 
a nyereségrészesedéstől is, amit a verespataki bányakitermelés 
jelentene.

Szólt arról is, hogy Románia az elkövetkező évek során 
– szerinte a következő öt esztendőben – nemigen számít-
hat a külföldi beruházások fokozódására, így vétek lenne 
minden várakozás, azaz az elkövetkező években is számí-
tani lehet a nyugdíjalap 3,5 milliárd eurós deficitjére. Majd 
visszakanyarodott a verespataki bányanyitás ügyéhez, azt 
állítva, hogy 1997 óta a román hatóságok a felelősségvál-
lalást egymás között sétáltatják. Mindezek okán arra kér-
te az új minisztert és a kormány tagjait, hogy amennyiben 
megvalósítható a verespataki kitermelés, és úgy vélik, hogy 
a munkahelyek teremtése révén jót tesznek Romániának, 
akkor sürgősen bocsássák ki az engedélyeket, ha pedig úgy 
vélekednek, hogy ez nem így van, akkor közöljék a befektető-
vel a „nemet”. „Megismételném, a román állam 1997-ben 

vállalta együtt a külföldi partnerekkel ennek az ásványi érc-
nek a kitermelését. Ha nem, akkor ezt jelentsék ki holnap és 
zárják le a témát, és majd meglátjuk, hogy mi fog történni a 
perek során” – nyomatékosított az államfő. Kitért a palagáz 
ügyére is, arra kérve a minisztert, hogy prioritással kezelje és 
gyorsan elemezzék ki környezetvédelmi szempontból a há-
rom körvonalazódó beruházást, illetve azt, hogy Romániá-
nak szüksége van-e a palagázra. Amennyiben az országnak 
nincs szüksége a palagázra, akkor le kell állítani a kapcsola-
tokat az érintett külföldi céggel, a Chevronnal. Utalt arra, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok földgázszükségleté-
nek 25-30 százalékát a palagáz kitermeléséből biztosítja, 
Lengyelországban pedig jelentős mértékben fog csökkenni a 
gázimport a palagáz nagyszabású kitermelése nyomán. De 
lehet, hogy Romániában vannak olyanok, akik azt akarják, 
hogy ne történjen semmi, márpedig a kormány, a parlament 
dolga az lenne, hogy történjen valami, ami csökkentheti füg-
gőségünket, illetve az energetikai források importját.

Bizonyos értelemben úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
Traian Băsescu feladta a leckét. Lehet, az újonnan kine-
vezett miniszternek, lehet, a kormánynak, lehet, a jelen levő 
honatyáknak. Hogy igaza van-e vagy nincs az államfőnek, 
annak eldöntésére nem tartjuk magunkat hivatottnak. Egy 
dologban viszont igaza van: a határozatlanság mindenképp 
károkat okozhat.

Feladta a leckét
     NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Lakossági fórum Hargitafürdőn

Aggódnak a mofettákért és az ásványvízért

A hargitafürdői lakosok attól tartanak, hogy a feltáró fúrások befolyásolhatják a már meglévő természeti kincseket  fotó: csíki zsolt / archív



„Máriával, Jézus anyjával” – az 
idei csíksomlyói pünkösdi bú-
csú mottója. A május 25–28. 
közötti nagy zarándoklat litur-
gikus programját, valamint a 
legfontosabb tudnivalókat közli 
a ferences rendház. 

HN-információ

Május 25-én, pénteken 
az este 7 órakor kez-
dődő szentmise nyitja 

meg a 445. csíksomlyói pünkös-
di zarándoklatot. A szentmisét 
követően a kegytemplomban 
egész éjszakán át tartó virrasztás 
kezdődik – közlik a somlyói fe-
rences szerzetesek.

A zarándoklat  
     liturgikus programja

A pünkösdi búcsú napján, má-
jus 26-án, szombaton reggel 7-kor 
és 8-kor, valamint este 7 órakor 
lesznek szentmisék a kegytemp-
lomban.

A papi kordon fél 11-kor in-
dul a kegytemplom előtti térről 
a szentmise helyszínére, a Kis- és 
Nagysomlyó közötti nyeregbe, a 
Hármashalom oltárhoz. A búcsú 
kordonban helyet kapó szimbó-
lumát, a labarumot a csíkszeredai 
Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium két végzős tanulója, 
Csúcs István és Antal Előd viszi. 
A faciger, vagyis a labarumvivők 
kísérője Ravasz Róbert lesz. A 
kegytemplom kisbazilika-jelvé-
nyét a körmenetben Baricz Ró-
bert viszi.

Az ünnepi búcsús szentmi-
se fél 1-kor kezdődik a Kis- és 
Nagysomlyó közötti nyereg-
ben, a Hármashalom oltárnál. A 
szentmise szónoka ft. dr. Tempfli 
Imre, a németországi Kirche in 
Not/Ostpriesterhilfe katolikus 
nemzetközi segélyszervezet osz-
tályvezetője, a Stuttgarti Magyar 
Katolikus Egyházközség plébá-
nosa lesz.

Az ünnepi ceremóniát – 
amelyen részt vesz nm. és ft. dr. 
Jakubinyi György gyulafehérvá-

ri érsek, nm. és ft. Tamás József 
gyulafehérvári segédpüspök, va-
lamint fr. dr. Orbán Szabolcs, a 
Szent István királyról nevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány 
elöljárója – a Duna Televízió és a 
Mária Rádió élőben közvetíti.

A kegytemplomban délután 5 
órakor csángó mise lesz, és este 7 
órakor kezdődik a pünkösdelőesti 
szentmise. Azt követően reggelig 
tartó virrasztás kezdődik.

Május 27-én, vasárnap, pün-
kösd ünnepén a szentmisék a 
kegytemplomban reggel 7-kor, 
8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 
órakor lesznek.

Május 28-án, hétfőn, pün-
kösd másodnapján a szentmisék a 
kegytemplomban szintén ünnepi 
sorrendben lesznek: 8-kor, fél 11-
kor és este 7 órakor.

A csíksomlyói 
pünkösdi búcsú szónoka
Dr. Tempfli Imre 1954-ben 

született a Szatmár megyei Kap-
lony ban. Középiskolai tanulmá-
nyait Nagykárolyban, a teoló-
giát 1973–1979 között a gyu-
la fehérvári Római Katolikus 
Hit tudományi Főiskolán végez-
te. 1979. június 24-én szentelte 
pappá dr. Jakab Antal gyulafehér-
vá ri püspök. Papi működését 
Má ra marosszigeten kezdte, majd 
Nagy bánya és Alsó-Homoród 
következett. 1990-től teológiai 
tanár és fegyelmi prefektus lett a 
gyulafehérvári teológián.

1991–1993 között Rómában 
egyháztörténelmet tanult, a Ger-
gely Egyetemen licenciátusi fo-
kozatot szerzett. Rövid szatmári 
plébánoskodás után 1994 ápri-

lisában kinevezték a Frankfurt 
melletti Königsteinban a Kirche 
in Not/Ostpriesterhilfe katoli-
kus nemzetközi segélyszervezet 
osztályvezetőjének. Ebben a mi-
nőségében Albánia, Bulgária, 
Lengyelország, Magyarország és 
Románia katolikus egyházainak 
segélyezését vezeti.

1994-ben a budapesti Páz-
mány Péter Hittudományi Aka-
démián teológiából megszerezte a 
doktori fokozatot.

Königsteini hivatala mellett 
2001. május 1-jétől Reizer Pál 
szatmári püspök haláláig (2002. 
április 18.) a Szatmári Egyházme-
gye püspöki helynöke volt.

2007. július 1-jétől a Stuttgar-
ti Magyar Katolikus Egyházköz-
ség lelkésze, 2008 decemberétől 
plébánosa. 

Dr. Tempfli Imre papi életé-
nek célját így összegzi: „Minden 
erőmmel és energiámmal azon 
vagyok, hogy Jézus közösségét 
építsem. Szeretem összehozni az 
embereket.”

Az erdélyi ferencesek a 
csíksomlyói zarándoklatról
A Szent István királyról ne-

vezett Erdélyi Ferences Rendtar-
tomány, különösen a csíksomlyói 
ferencesek nevében fr. Urbán Erik 
OFM megbízott házfőnök, temp-
lomigazgató az alábbi felhívással 
fordul a Csíksomlyóra zarándo-
koló hívekhez:

„Csíksomlyó a zarándoklat, 
az Istennel való találkozás és az 
imádság szent helye, ahol a ke-
resztények mindig az élő Isten 
kezdeményező szeretetét ismerik 
fel. Olyan az üdvösség helyszíne-
ivel találkozni, mint megérinteni 
a velünk levő Isten történetét. A 
hit nem mítosz. Valós történelem, 

amelynek nyomait kezünkkel 
érinthetjük. Nálunk ezt a szám-
talan hálatábla és a zarándokok 
szüntelen érkezése is bizonyítja. 

Ezért zarándokolnak Csíksom-
lyóra több évszázada az emberek. 
Ennek a találkozásnak a segítői 
akarunk lenni mi, ferencesek ma 
is, amikor őrizzük a csíksomlyói 
kegyhely, valamint a hit tisztasá-
gát. Csíksomlyó ugyanaz, mint 
aminek az ősök építették, a búcsú, 
aminek az ősök fogadták: hála-
adás a Boldogságos Szűzanyának 
az évszázados oltalomért, hála-
adás azért, hogy katolikus hitünk-
ben megmaradhattunk, és kegye-
lemkérés a viharfelhős jövőre. 
»Sohasem lehetett hallani, hogy 
valakit magára hagyott volna«, 
imádkozzuk. Ilyen lelkülettel vár-
juk az idei évben is a zarándok 
testvéreket a pünkösdszombati 
nagybúcsúra.

Az Erdélyi Főegyházmegye, 
számos más egyházmegyével egye-
temben, a 2012-es évet a misszió 
évének nyilvánította. Minden ke-
resztény a keresztség által külde-
tést kap, hogy megvigye az öröm-
hírt másoknak is, mert »a közös-
ség és küldetés egymással mélyen 
összekapcsolódnak, (…) a közös-
ség a küldetés forrása és gyümöl-
cse, ezért a közösség missziós jel-
legű, a misszió pedig a közösségre 
irányul« – olvashatjuk Boldog II. 
János Pál pápa Christifideles laici 
kezdetű buzdításában. A zarán-
doklat alkalmával közösségileg 
is találkozunk Istennel. Igyekez-
zünk, hogy ne csak egy emlék 
maradjon ez a szertartás, hanem 
kegyelmi gazdagságát adjuk át 
felebarátainknak, legyen ez egy 
misszió, küldetés minden jóaka-
ratú ember felé!

Szeretettel köszöntve minden 
zarándok testvéremet, aki a pün-
kösdi búcsúra érkezik, kívánom, 
hogy legyen Csíksomlyó és a 
pünkösdi búcsú nemcsak cél, ha-
nem kiindulópont is mindenki 
életében!” – összegez fr. Urbán 
Erik.

HN-információ

Kevesebb jelentkező vett részt 
idén az Agora Alapítvány 
által meghirdetett szavaló-

versenyen Csíkszeredában, amelyet 
a Magyar Költészet Napjára, József 
Attila születésnapjára szerveztek. A 
József Attila Általános Iskola dísz-
termében tartott versenyen három 
kategóriában mérkőztek meg a vers-
kedvelők. Az 5–8. osztályos diákok 
képviselete volt a legszámosabb, a 19 
versenyzőből 10 ebből a korcsoport-
ból került ki – tudtuk meg az Agora 
Alapítvány szóvivőjétől, Sántha 
Zsuzsánnától. Öten szálltak a rím-
ringbe a középiskolások kategóriájá-
ban, míg a 19 év fölöttiek csoportjá-
ban négyen voltak. 

– A 13 meghirdetett költőből 
6-tól hallottunk verseket, a legnép-
szerűbb József Attila volt, őt követte 

Áprily Lajos, Ady Endre, de hallot-
tunk remekműveket Juhász Gyula, 
Szabó Lőrinc és Hervay Gizella 
költészetéből is” – részletezte Sántha 
Zsuzsánna. A Role zenekar a zsűri 
tagjait bemutatva elmondta, a ver-
senyzőket Ferencz Kornélia, a Cor-
vina Könyvesház igazgatója, Nagy 
Edina, az Agora Alapítvány képvi-
selője, Túros Endre nyugalmazott 
magyar szakos tanár, valamint Dáné 
Szilárd magyar szakos tanfelügyelő 
értékelte. A nyertesek – az első kate-
gória első helyezettje Bucur Tímea, a 
középiskolások kategóriájában Szé-
kely Beáta, a 19 év fölöttiek mező-
nyében Bogács Nóra Ágnes – az esti 
gála keretében a nagyközönség előtt 
is bemutatkoztak a Csíki Játékszín 
színpadán. A színházban Orbán Fe-
renc és a Role zenakar adott ünnepi 
műsort.

4. oldal |  2012. április 12., csütörtökhargitanépe

csík

Körkép

A költészet nApJA csíkszeredábAn

Rímbe szálltak egymással

csíksoMlyói pünkösdi búcsú – 2012

Dr. Tempfli Imre az ünnepi szónok

Ft. dr. Tempfli Imre Fotó: Ferences archívum

ledönteni a közöny falát 
– ezzel a céllal írta Ágyú és tuli-
pán című könyvét Beder Tibor 
nyugalmazott tanár, a magyar–
török kapcsolatok kiépítésének, 
ápolásának következetes szor-
galmazója. A kötet a Konstan-
tinápoly falain rést ütő, eladdig 
a legnagyobb ágyú készítőjének, 
Orbán mesternek állít emléket. 
Tegnap a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem hallga-
tói, oktatói ismerkedhettek meg 
a könyv tartalmával, beszélget-
tek a szerzővel. Fotó: BaláZs árpád
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Körkép

Valószínűleg Budapesten is fel-
ravatalozzák Nyirő Józsefet: a 
székely író földi maradványait 
Magyarország spanyolországi 
nagykövete – és két székely 
újságíró – jelenlétében múlt 
kedden exhumálták a madridi 
Almudena temetőben, a hó-
fehér koporsó díszőrök kísé-
retében ma egy hete landolt 
a Liszt Ferenc repülőtéren. Az 
írót végakarata szerint Szé
kely udvarhelyen temetik újra, 
bár a hazahozatalt, a pün kösd
vasárnapra tervezett ce re mó
nia ötletét a leszármazottak 
nem támogatják... 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az 1953-ban elhunyt író 
egyik utolsó, szellemi vég-
rendeletnek is tekinthető 

írásában úgy fogalmazott: „Ha 
testemet nem is, de legalább lel-
kemet vidd haza a Házsongárdi 
vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy 
terítsd le az áldott földön, hogy 
attól is nőjön a fű, szebbüljön a 
világ.” Nyirő József földi marad-
ványainak hazahozatalára több 
ízben is történt kísérlet, a kusza 
jogi és politikai helyzet azonban 
sosem kedvezett ennek.

– Tudni kell, hogy az írót nem 
a család, hanem Magyarország ak-
kori madridi nagykövete temet-
tette el, aki tulajdonképpen már 
nem is volt nagykövet: Magyar-
országnak hivatalosan nem volt 
diplomatája az ibériai országban, 
hiszen a Franco-rendszer nem is-
merte el a szocialista magyar kor-
mányt – avatott be a részletekbe 
Lukács Csaba újságíró. Az újra-
temetés kommunikációs vezetője 
azt mondja, amióta Kövér László 
a Magyar Országgyűlés elnöke, 
azóta folyamatosan egyeztetnek 
jogászokkal, politikusokkal, en-
nek eredményeként Spanyolor-
szág hivatalosan is elismerte a 
jogfolytonosságot, azaz a jelenle-
gi madridi magyar nagykövetség 
lett a sír gondozója, fenntartója, 
így elhárult ez az akadály a haza-
szállítás elől.

Noha Nyirő egy később meg-
talált feljegyzésében úgy írt, nem 

szeretne úgynevezett fülkesírban 
nyugodni, ne a vakolókanál, ha-
nem a koporsójára koppanó rö-
gök zaját szeretné hallani, anyagi-
ak hiányában kívánsága mégsem 
teljesülhetett: tizenhárom eszten-
deig nyugodott többedmagával 
egy „emeletes” fali fülkében, míg-
nem 1966-ban amerikai magya-
rok adakozásának köszönhetően 
áttemették a madridi Almudena 
temető egy másik szegletébe, 
Vaszary János emigrációban élő 
írótársa és barátja mellé.

– Akkoriban száz pesóért bo-
nyolítottak le egy temetési szer-
tartást, a kilencvenkilenc évre 
megváltott, téglával kirakott sír-
hely – mely felett a „Nyirő József 
székely apostol. Escritor hungaro 
1889–1953” feliratú szürke grá-
nit sírkő díszeleg – pedig tizen-
kétezer pesóba került, amiért már 
egy madridi lakást lehetett vásá-
rolni – mondja Lukács.

Lukács: 
megrázó pillanatok voltak
A székelyudvarhelyi Szabó Ká-

roly 1997 októberében készített 
rövid videót az író azóta elhunyt 
lányával, Nyirő Ildikóval, aki úgy 
fogalmazott: „Én nagyon szeret-
ném, hogyha édesapám hamvai 
hazakerülnének, de nem hiszem, 

hogy erre egyhamar sor kerülne. 
Idős nyugdíjas lévén sajnos én sem 
vagyok olyan anyagi körülmé-
nyek között, hogy ezt megtehet-
ném, hogy onnan hazahozassam 
Székelyudvarhelyre” – mondta 
kifogástalan magyarsággal Ildikó. 
Lukács Csabától tudjuk: az uno-
kák a kezdeti lelkesedésük ellené-
re végül sajnos nem támogatták 
a hazaszállítás, újratemetés ötle-
tét... Az író végrendelete ennek 
ellenére egyre jobban beteljesedni 
látszik: a Magyar Országgyűlés 
kezdeményezésére múlt kedden 
tárták fel a madridi sírt, Nyirő 
földi maradványait tartalmazó, 
lezárt fémkoporsó pedig ma egy 
hete érkezett meg Budapestre, a 
Liszt Ferenc repülőtérre.

– Székelyudvarhelyi származá-
sú kollégámmal, Marosi Gézával 
együtt jómagam is jelen lehettem 
az exhumáláson. Megrázó pillana-
tok voltak. Egyrészt szíven ütött a 
sírfeltárás drámája: felkavaró volt, 
amint a két és fél méteres gödör 
mélyén fonott kosárba söpörték 
azt, ami egy emberből közel hatvan 
esztendő után megmarad, másrészt 
pedig úgy éreztem, valamiféle tör-
ténelmi igazságtétel tanúja vagyok. 
Életre szóló élmény volt – fejtette 
ki lapunk érdeklődésére Lukács 
Csaba. Az író földi maradványait 

egy fémbetétes, hófehér gyerek-
koporsóba tették, amit rögtön le 
is hegesztettek, hiszen az országok 
közötti egyezmények értelmében 
csak így lehet holttestet szállítani. 
A koporsót múlt szerdán díszőrök 
emelték le a repülőgépről, s jelen-
leg a budapesti temetkezési vállalat 
tárolja. Mivel az anyaországban is 
nagy a Nyirő-kultusz, a Magyar 
Országgyűlés úgy tervezi, az írót, 
aki 1941 és 1945 között maga 
is tagja volt az országgyűlésnek, 
Budapesten is felravatalozza, mie-
lőtt a csíksomlyói búcsúra induló 
Boldogasszony zarándokvonat-
tal hazaszállítják Székelyföldre. 
A pünkösdvasárnapi szertartást 
egyébként a Duna Televízió élő-
ben közvetíti majd.

Nagy az érdeklődés
Magyarországon is hatalmas 

érdeklődés előzi meg az újrateme-
tési ceremóniát, az utazási irodák 
kínálatában a csíksomlyói búcsú 
mellett a székelyudvarhelyi ese-
mény is szerepel.

– Úgy gondolom, pünkösd-
vasárnapja méltó időpont az 

újratemetéshez, bár személy sze-
rint nem örülök annak, hogy 
ez két héttel az önkormányzati 
választások előtt zajlik le... Ami-
kor viszont körvonalazódott az 
időpont, akkor még úgy volt, 
novemberben lesznek a helyha-
tósági választások Romániában 
– részletezte Lukács Csaba. Az 
újságíró – aki kamaszkorában 
egy Rebreanu-regénybe rejtve 
kapta kézhez élete első Nyirő-
könyvét, a Sibói bölényt – azt 
mondja, azért sem lenne szeren-
csés elodázni az újratemetést, 
mert ki tudja, egy év múlva ma-
gyar lesz-e a kulturális miniszter 
Romániában, aki – mint mondta 
– sokat segített az ügyben.

– Noha rendben van minden, 
azért tartok attól, nehogy valami 
gond legyen az utolsó száz méte-
ren. Nem volt egyszerű minden-
féle engedélyt beszerezni három 
ország különböző hatóságaitól. 
Egy amerikai meg sem értené a 
dolgot: Magyarország kéri Spa-
nyolországtól egy személy exhu-
málását, akit majd Romániában 
szeretne újratemetni...

A LeSzárMAzottAk NeM táMogAtJák Az úJrAteMetéS ötLetét

Budapesten is felravatalozzák Nyirő Józsefet

Nyirő József hamvai. Másodszor hantolták ki  fotó: lukács csaba

> Értékeltek és tájékoztattak Zete
lakán. Nagyszámú hallgatóság  előtt tar-
totta éves beszámolóját a Zetelaki Köz-
birtokosság. A zsúfolásig megtelt zetelaki 
kultúrotthonban tartotta éves beszámo-
lóját a Zetelaki Közbirtokosság, mely 
alkalomból a szervezet elnöke, Jakab Fe-
renc beszélt az elvégzett tevékenységek-
ről, megvalósításokról, kihangsúlyozta, 
hogy pozitív mérleget mutathatnak fel, 
s ennek fényében is eredményesnek ér-
tékelte az évet. A háromórás gyűlésen 
Sándor Alpár, a zetelaki magánerdészet 
vezetője az erdőgondozásról tájékoztat-
ta a jelenlévőket, Benke József, a Zetelaki 

Vadásztársulat elnöke pedig a vadkárok-
ról tartott előadást. – A helyi RMDSZ 
meghívására a találkozóra eljött Haschi 
András, a Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA) Har-
gita megyei igazgatója és Antal István 
parlamenti képviselő is – tájékoztatta 
lapunkat a szövetség helyi szervezetének 
elnöke, Sándor Barna. Az APIA megyei 
igazgatója a földalapú támogatások le-
hetőségeiről és formájáról, az igénylések 
folyamatáról, illetve azokról a változá-
sokról tájékoztatta a zetelaki gazdákat, 
amelyek ettől az évtől léptek érvénybe 
a támogatásokat illetően. Antal István 

RMDSZ-es parlamenti képviselő be-
szédében az összefogás szükségességét 
hangsúlyozta, hogy Udvarhelyszéken 
tovább lehessen lépni, ugyanakkor ki-
emelte a helyhatósági választásokon a 
helyes döntés fontosságát, ahhoz, hogy 
Zetelaka is fel tudjon zárkózni a többi 
udvarhelyszéki község közé. A 2012-es 
évi területalapú támogatások igénylési 
időszaka a múlt hónapban kezdődött, 
a gazdák május 15-ig nyújthatják be 
kéréseiket az APIA megyei ügynöksé-
géhez, késés esetén ennek mértékétől 
függően megvonják a támogatás egy 
részét. (Sz. Cs.)



Gömbkoronájú 
fákat ültetnek

Gömbakác, szivarfa és vérszil
va kerül a sugárút Bucsin 
negyedi részének szélére 

– tegnap a kertészet munkatársai 
48 földlabdás csemetét ültettek ki. 
A Magyarországról importált fák 
különösebb ápolást nem igényel
nek, három héten belül csupán 
vízigényüket kell pótolni – tudtuk 
meg György Istvántól, a kertészet 
vezetőjétől, aki megjegyezte, a la
kosságnak mindössze egy feladata 
van: hagyja békén a csemetéket, 
hogy megfoganhassanak. A villany
vezetékek alá, parkokba és sorfának 
ajánlott faféléket kísérleti jelleggel 
ültette el Gyergyószentmiklós ön
kormányzata. Ha beválnak, jövőre 
újabb részeken ültetnek gömbko
ronájúakat – tájékoztatott Nagy 
Zoltán alpolgármester. 

A Faludyfeszt néven közismert-
té vált diákfesztivált idéntől 
Ki menő Összművészeti Diák-
fesztivál névvel szervezi meg 
az Antropocentrum Kulturális 
Egyesület és a Sövér Elek Is-
kolaközpont Gyergyóalfaluban. 
A ma délután kezdődő fesztivál 
programjában négy kerek év-
fordulós íróra – Áprily Lajosra, 
Örkény Istvánra, Karinthy Fri-
gyesre és Faludy Györgyre – 
emlékeznek. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Lezárult a pályázatok bekül
dési határideje, a legtöbb 
pályamunka grafikából ér

kezett – jelentette ki utóbbi saj
tótájékoztatóján Bonczidai Éva, 
a diákfesztivál egyik szervező
je. Megállapította, sajnos nem 
minden pályázó volt tisztában 
a grafika fogalmával, ezért nem 
mindegyik pályamű kerül a zsűri 
elé, azonban minden rajzot kiál
lítanak a diákfesztivál helyszínén, 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
ban. A grafikai kiírást követően a 
legnépszerűbb pályázat az iroda
lom volt, majd a zene. Akiknek 

elfogadták az előzsűrizés során a 
pályázatát, azok részt vehetnek a 
délelőtt 10 órától kezdődő mű
helymunkákon, amelyek irányí
tói neves művészek, szakemberek 
lesznek. Így a grafika műhelyt 
Ferencz Zoltán képzőművész, az 
irodalmi műhelyt Zalán Tibor 
író, a színházi műhelyt Dézsi 

Szi lárd rendező és Szabó Eduárd 
színművész, a zeneműhelyt pedig 
Lakatos Sándor zenész vezeti. A 
fesztivál keretében lesz újságíró 
műhely is, az itt munkálkodó diá
kok amellett, hogy Balázs Katalin, 
Pethő Melánia és Gergely Imre új
ságírók segítségével ismerkedhet
nek a szakma rejtelmeivel, min

dennap megszerkesztik a Fesztike 
című fesztiválújságot. A fesztivál 
négy napján délután három órá
tól lesz nyitott program különféle 
előadásokkal és esti koncertek
kel, illetve érdekes vetélkedőkkel, 
amelyekre bárki benevezhet, és 
– amint a szervezők mondták – 
nyerhet legalább egy könyvet. 

Szekeres Rita, a fesztivál ügy
vezetője elmondta, 7080 fős hát
térstáb fogja biztosítani a rendez
vény lefolyását, ez helyi diákokból 
és többek közt a Dávid Ferenc 
Egylet önkénteseiből áll. Farkas 
Wellmann Endre, a fesztivál fő
szervezője már abban gondolko
dik, hogy jövőre egyéb művészeti 
ágazatokkal is bővíti a rendez
vényt. Kifejtette, noha úgy tűnik, 
egy jelentős pályázati forrásra 
nem kaptak biztos választ, ez nem 
fogja akadályozni a rendezvényt. 
A fesztivál támogatói egyébként 
a Nemzeti Erőforrás Miniszté
riuma, Románia Kulturális Mi
nisztériuma, Gyergyóalfalu Ön
kormányzata, Hargita Megye Ta
nácsa, a Communitas Alapítvány, 
a Titandent, a Mammooth Stage, 
illetve helyi vállalkozók és magán
személyek.

6. oldal |  2012. április 12., csütörtökhargitanépe Körkép
gyergyó

 hirdetés

Farkas Wellmann Endre főszervező. A stáb felkészült, indulhat a fesztivál

 fotó: balázs katalin

KImenő ÖsszművészetI DIáKFesztIvál

Művészektől tanulhatnak a diákok



ásárhelyi Antal, a saját jellegzetes művészi 
világát kitartó következetességgel építő 
alkotó egy interjúban a következőképpen 
válaszolt a művei tartalmát, üzenetét firtató 

kérdésre: „Műveimben keresem az örök állandóságot, az 
örök otthont, a végleges megnyugvás kozmikus örömét. Ezt 
persze soha nem érem el, de ennek köszönhetően tovább 
kutatom a világmindenségbe nyúló labirintusrendszert.” 
Alapos önismeretről tanúságot tevő mondatában az a 
tipikus kettősség rejlik, ami egész személyiségét jellem-
zi. Hiszen amennyire konstans és kitartó módon halad 
grafikai munkásságában, annyira szerteágazó és sokrétű 
kultúrmissziót, társadalmi életet folytat. Fiatalkorában 
Bukarestben végzett belsőépítészeti és grafikai stúdi-
umokat, majd a 80-as években a legendás Fiatal Művé-
szek Klubjának volt művészeti vezetője. Hosszú időt 
töltött Németországban, majd visszatérve Budapestre 
megalapította a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Mű-

vészek Egyesületét, aminek fáradhatatlan vezetőjeként 
grafikusokat segít hozzá a profi műhelymunkához, il-
letve hazai és nemzetközi kiállításokat szervez, mindezt 
pedig lelkiismeretesen dokumentálja blogján. Az aktív 
és agilis művész életrajzi vonatkozásai azért is fontosak, 
mert rávilágítanak annak okára, amiért Vásárhelyi olykor 
makacsul elvonul műtermébe, hogy a körülötte fortyogó 
bábeli zűrzavar lecsillapításaként egy műszaki rajzasztal, 
valamint egy vonalzó társaságában a miniatúrakészítők 
alaposságával készítse el grafikáit. Az alkotás számára 
menekvés – a szó legpozitívabb értelmében –, és ezt a 
néző első blikkre érzi. A fehér lap hűvös eleganciája és 
a rajta futó fekete tusvonalak, illetve az abból kibomló, 
elmélyült munkát igénylő felületmegoldások, legtöbb-
ször monokromban tartott pöttyözések, satírozások, ro-
vátkák bonyolult rendszere alapvetően egy célt szolgál: 
önmagunkat, az embert struktúrába foglalni. 
 Folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Motozás és legyecske – 9. oldal] n [Balázs Imre festőművészre emlékezve – 10. oldal] 

V

A szatmárnémeti születésű Vásárhelyi Antal, 1979 óta Magyarországon élő és 
alkotó grafikusművész munkáiból nyílik kiállítás holnap este 6 órakor a csíkszeredai 
Új Kriterion Galériában. A Kultikus architektúra című tárlatot Szabó Noémi művé
szettörténész nyitja meg. Az alábbiakban Szabó Noémi Vásárhelyi Antal legújabb 

műveihez írt szubjektív jegyzete olvasható.

Székely udvarhelyi
barátok temploma

székelyudvarhelyiek által leginkább barátok-
ként emlegetett ferencesek jelenléte a város-
ban több évszázadra nyúlik vissza, de a hagyo-
mánnyal ellentétben nem a várban lévő egy-

kori kolostortemplom volt ősi székhelyük, mivel végleges 
megtelepedésüket csak a 18. század elejétől számíthatjuk. 
Ennél sokkal régebbre tehető viszont az Assisi Szent Ferenc 
által 1209-ben alapított, a szegénységet életszabályuknak 
választó és a prédikálást fő feladatuknak tekintő szerzetes-
rend erdélyi megjelenése, hiszen első kolostoraikat még a 
13. század végén és a 14. század elején alapították a szászok 
lakta városokban (Beszterce, Nagyszeben, Szászváros). A 
kolostoralapítások a következő században is folytatódtak, 
a 15. század közepén Csíksomlyón is megjelentek a feren-
cesek, akiknek itteni építkezéseit nagy valószínűséggel 
Hunyadi János is segítette. Egy évszázad múltán, a hitújí-
tás következtében azonban már nemhogy újabb terjeszke-
désre nincs lehetőségük a barátoknak, hanem meglévő ko-
lostoraikat is kénytelenek elhagyni, csupán Csíksomlyón 
maradhatott két-három ferences.

A székelyudvarhelyi kolostoralapításnak kedvezett a 
18. századi katolikus visszarendeződés, amikor lehetőség 
nyílt a korábban már létező rendházak visszaszerzésére és 
újak építésére. A régen áhított megtelepedésnek Lakatos 
István udvarhelyi telekadományozása adta meg az elsza-
laszthatatlan lehetőséget. Lakatos István csíkkozmási 
főesperes 1705. október 25-én a csíksomlyói kolostor-
ban kelt végrendeletében az udvarhelyi Piactér alsó, 
északnyugati részén alló házát és az ahhoz tartozó telket 
a ferenceseknek adományozta. A jegyzőkönyvből jól ki-
vehető az adományozott telek helye, e szerint az akkori 
Piactér északi sarkától, a Szombatfalva irányába vezető 
országút mentén, a Küküllő hídjáig tarthatott az adomá-
nyozott terület. 

Folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

A

A Mindenség emlékművei



folytatás a 7. oldalról
Lakatos felsorolja a telken lévő épületeket is: „Az első a köház 
[…], a másik előtte való Ó ház […]”, ezeken kívül még egy csűrt, 
és kis házat is megemlít. A Piactér (ma Városháza tér) alsó, 
északnyugati részén állhatott „a piaczra nyiló ablakával, kapu-
jával” az a kőház, amelyet még az adományozás előtt maga La-
katos javíttat ki és alakíttat át kápolnává (Szent Péter-kápolna). 
Ezt követően fából konyhát, csűrt és istállót állíttatott. Mielőtt 
a felajánlott lakóhelyet átadhatta volna a barátoknak, 1706 kez-
detén az adományozó elhunyt. A rokonság a végrendeletet nem 
ismerte el, és Lakatos halála után pert indított, sikertelenül, 
mivel a helyi hatóságok közbelépésével ugyanazon év március 
30-án a hagyomány átadása megtörtént. A custos a házak őri-
zetére és gondozására P. Csatári Kelemen missziós atyát rendeli 
Udvarhelyre. Rövidesen P. Moldovai Lajos kerül a ház élére, ő 
két szomszédos telek megvásárlásával növeli az örökséget, a kő-
házat oratóriummá alakíttatja át Szent Péter és Pál apostolok 
tiszteletére, és azt székekkel, oltárokkal rendezte be. 1707-ben 
a kápolnához P. Szentmiklósi Gáspár kórust emeltet, P. Tőkés 
Benedek pedig orgonát készített saját kezűleg bele. 1709–1710 
között P. Fábiáni Bernardin volt a házfőnök, aki fából, emelete-
sen új cellákat és refektóriumot építtetett, amely 1730-ig állott. 
Ezen munkálatok során készül el tehát a korabeli kápolna és a 
barátok első kolostorának magva, néhány szobával, ebédlővel 
ellátva.

A templomépítés ügye sokáig nehézkesen haladt, az építő-
anyagok beszerzése hosszú évekbe telt, közben az emberekben 
a lelkesedés is csökkenni látszott. A korábbi tíz évig tartó német 

beszállásolás, az 1709–1710 között dúló pestisjárvány után 
az 1710-es évek végén nagy szárazság sújtotta a várost. Nem 
csoda tehát, hogy az adakozási kedv jócskán megcsappant. Az 
építkezések elkezdése Istvánffi Kristóf udvarhelyi házfőnök 
nevéhez fűződik. A szükséges előkészületek után 1730. augusz-
tus 10-én letették a majdani templom alapkövét, amely a mai 
Városháza tér északi sarkán, a Csonkavár felé vezető Vár utca 
és a Szombatfalva irányába tartó Tamási Áron utca találkozásá-
nál áll. Kezdetben a munkálatok zavartalanul folytak, ugyanis 
már 1734-ben a templom építésével annyira jutottak, hogy az 
készen állt a szentmisék végzésére. Ezt igyekszik bizonyítani a 
Johann Conrad von Weiss gyűjteményéből fennmaradt Ud-
varhely-látkép is, amelyen az öt legfontosabb korabeli épület 
között találjuk a ferencesek épülő templomát. A városképen a 
Ferenc-rendi templom Piactér felőli (délkeleti) homlokzatait 
láthatjuk, amint a főtér házai közül kiemelkedik. Az impozáns 
épület ideiglenesen tető alá hozott tornyai alacsonyak, alig ha-
ladják túl a hajó magasságát. A metszeten jól kivehetők az épü-
let részletei is: a két vaskos, négyszöghasáb alakú torony között 
van a főbejárat nagy félköríves nyílása, a hajó teste jól elkülönül 
a tőle alacsonyabb és keskenyebb szentélyétől, az oldalkápol-
nák nyílásai is csakhamar szemünkbe tűnnek. Az építkezés a 
következő években is hasonló lendülettel folyt, hiszen Boros 
Fortunát a templom elkészültét 1737-re keltezi, ekkor ugyanis 
a házfőnök a nyilvánosságnak átadta azt.

A templom korabeli főhomlokzatát vehetjük szem-
ügyre a székelyudvarhelyi Mária Társulat 18. századi em-
léklapján. A metszet jobb alsó regiszterében láthatjuk a 
félköríves nyílásokkal áttört tornyok közötti, karéjosan 
lekerekített templomoromzatot. Az oromzat félköríves 
középső nyílását két arányos körablak övezi. A főbejárat 
szintén félköríves lezárású. Valószínűleg ebben az időben 
még nem nyerte el a mai formáját a templom, hanem utó-
lag még jelentős átalakításon ment át.

Az udvarhelyi ferences templom főhomlokzata, térszerve-
zése különös, a ferences templomokra korábban nem jellem-
ző megoldások érhetők tetten rajta. Feltételezéseink szerint a 
kolozsvári jezsuita templom lehetett a ferencesek udvarhelyi 
templomának (egyik) előképe. Az udvarhelyi ferences templom 
alaprajzát tekintve észak–dél hosszirányú, dongaboltozatos ha-
jójához kétoldalt három-három lapos kápolna, tengelyben to-
vábbhaladva pedig a hajó terétől szélességében és magasságában 
alig kisebb, rövid szentély csatlakozik, egyenes záródással. A 
hajó és a szentély közötti határt két erőteljes, rézsűs kialakítású 
falpillérre támaszkodó diadalív jelzi, amelynek vonalától a szen-
tély végéig van kialakítva a temetkezőhelyül használt kripta. A 
kápolnák tengelyét követve a szentélyt mindkét oldalon sekres-
tye határolja. A hajó déli oldalához építették a két négyszögha-
sáb alakú tornyot. 

A főhomlokzat zárt megjelenésű, egyszerűen tagozott, 
a Tamási Áron utcára néz. Valójában egyetlen nagy, mozgás 
nélküli sík felület, amelyet a párkányok és pilaszterek hálósze-
rűen tagolnak. Az íves záródású igényes, kőből faragott főbe-
járat neoreneszánsz ihletésű, keretszárát kettőzött pilaszterek 
alkotják, amelyek négyszög alakú talplemezére támaszkodik 
a faragott rózsával képzett lábazati tag. A pillérek törzsét fa-
ragott tulipándíszek tagolják. A portálé bélletén gyöngyso-

ros díszítés figyelhető meg, amely az archivolt keretelésén is 
végigfut. A kapu boltívének csúcsára kis trapéz alakú zárókő 
került, 1728-as felirattal. (Ez ellentmondani látszik a temp-
lom 1730-as alapkőletételével.) A főbejáratot három alacsony 
lizénára támaszkodó szemöldökpárkány koronázza, amely 
fölött a háromszögű orommezőben a ferencesek emblémája 
van kifaragva. A keleti oldalhomlokzat tagolásának rendsze-
re és motívumkészlete egyszerű tervezésű. Az oldalkápolnák 
félköríves ablaknyílásai fölött, a hajó testét mint függőleges 
faltagoló elemek, a kápolnák között lévő erőteljes, lépcsős 
pillérek tagolják. A kápolnasor meredek félnyeregtetővel 
fedett vonala osztja két szintre a homlokzatot, a második 
szint egyetlen vízszintes tagolóeleme a főhomlokzat öv-
párkányán látott és az oldalhomlokzat alig észrevehető 
koronázópárkánya alatt is végigfutó tojásléc. A hajó és a 
szentély mély félköríves faltagozataiban öt lóhere alakú, be-
lülről vitrókkal díszített ablak van. A nyugati oldalhomlok-
zaton is ugyanúgy megjelennek a támpillérek, ma azonban 
alig láthatunk valamicskét a templom ezen oldalából, mert 
1908-ban a kolostor északi és déli szárnyát összekötötték 
egy emeletes folyosóval, ami szinte teljesen eltakarja azt. Az 
ablakokat valószínűleg ekkor befalazták (jelentősen gyen-
gítve így a templom jó megvilágítását) és ezután kerülhettek 
a nyugati oldalfal meglévő ablakainak ívbéllettel koronázott 
lunettáiba azok a Szent Ferenc életéből vett jelenetek, ame-
lyek ma is láthatók. 

8. oldal |  2012. április 12., csütörtökhargitanépe

Székely udvarhelyi barátok temploma

elevíziós műveltségi vetélkedőkön elő szokott 
fordulni, hogy egy-egy versenyző azért nem 
jut tovább, mert nem ismeri a kérdésben elő-
forduló régi(es), elavult vagy elavulóban lévő, 

szokatlan szó jelentését. Természetesen ilyen szavak előfor-
dulnak irodalmi művekben, történelmi tanulmányokban 
vagy olvasmányokban is. Lássunk néhányat közülük!

Például a szöghaj/szöghajú kifejezés mai használatá-
ban bizonytalanság tapasztalható a szög előtag többértel-
műsége miatt. Legtöbben a ’fémből készült hegyes, fejjel 
ellátott tárgy’- ra, a szegre gondolnak. Általában a mai 
nyelvi tudatban a szöghajú vastag, merev, egyenes, drót-
szálú hajat jelöl. Eredeti jelentéséről még ma sincs teljesen 
egységes vélemény kialakulva a kutatók között. Például az 
egyik nyelvtörténész szerint a szöghajú ’sötétbarna hajú’ 
és Arany János sorait idézi: „Egy sóvárgó méla gyermek / 
Kékszemű, de szöghajú.” A kutató szerint, ha szőkét jelen-
tene, mint sokan gondolják a hangzás hasonlósága miatt, 
épp az lenne természetes, hogy a gyermek kék szemű. A 
szög, szeg a régi magyar nyelvben barnát jelentett, ebből 
az időből maradt szögparipa ’barna szőrű ló’ szavunk is. 
Több helyen is olvasható, hogy az egyik középkori királyt 
a nép Szegszárnak hívta, mert barna bőrű és kopasz volt. 

A szár tart, kopaszt jelentett, igazolja ezt Szárhegy hely-
nevünk is. Az 1800-as évek közepe táján a szöghaj geszte-
nyeszínű hajat jelent. Kosztolányi Dezső így írta: „Haja a 
gesztenyeszín és a szőke közötti árnyalatú, szög haj.” Mo-
dern történeti-etimológiai szótárunk szerint a szög erede-
ti jelentése ’barna’ volt, a 18. század vége felé kialakult ’sző-
ke’ jelentése is, mert a színnevek felvehetik a színskálában 
hozzájuk közel eső színek nevét. A nyelvművelés azt tartja 
leghelyesebbnek, ha a világosbarnától a fekete árnyalatig 
terjedő barnát értjük rajta. Ha ’vastag, egyenes szálú haj’ 
értelemben használjuk, egybeírjuk: szöghaj, szöghajú, de 
színnévi jelentésben külön: szög haj, szög hajú.

A szövétnek szó is meg-megtréfálhatja a versenyzőket. 
Nincs köze a szövés, szövet szavakhoz. A szláv szvetnik 
’világosság’ szóból ered, jelentése: ’fáklya, gyertyatartó, vi-

lágító test’. Közismert a diákság körében a tudás szövétne-
ke (fáklyája) összetétel, itt átvitt értelme van. Talpalatnyi 
szavunk nem a talp alattit jelenti! A talpal ige származéka, 
annak régi jelentése: lép, jár. A talpalat (egy t-vel) ’lépés’-t 
jelent, ennek -nyi képzős származéka a talpalatnyi, azaz: 
egy lépésnyi, nagyon kicsi. Talpalatnyi föld, talpalatnyi 
hely stb. 

Nem tartozik a gyakran előforduló szavak csoport-
jába a böszörmény sem. Jelentése: mohamedán, muzul-
mán, izmaelita. Ez utóbbit lehetőleg ne tévesszük össze 
a ’zsidó vallású’ jelentésű izraelitával. A böszörményeket 
kálizoknak és szaracénoknak is nevezték. Származási (eti-
mológiai) kapcsolatban van a muzulmán szóval. Ritka 
szónak számít ma már a hadastyán és a kármentő is. Az 
előbbi ’öreg, leszerelt, kiszolgált katoná’-t jelent. Nyelvújí-
tási szó: a had és az aggastyán szóból alkották. Kármentő-
nek régi kocsmáknak, vendégfogadóknak léccel elkerített, 
bezárható részét nevezték. Oda menekítette a kocsmáros 
vagy kocsmárosné az értékesebb dolgokat, ha verekedés 
támadt. A betyárvilágra emlékeztet a ma is élő nóta: Be-
tyár ide hogy is jönne ily cudar időben, / A csaplárné is 
már alszik bent a kármentőben. A csaplár a csapláros rövi-
debb változata, italmérőt jelent.

Szöghajú
T                    helyesen n Komoróczy György

18. századi feszület a nyugati toronyaljban a szerző felvételei

A templom főhomlokzata
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alamikor a hetvenes években, 
amikor még szocializmusunk 
felívelő ágán vártuk a szebb 
jövőt, fogalmazást írattam az 

egyik tizenkettedik osztályban arról, hogyan 
képzelik el egy napjukat majd 2000-ben. Az 
ember akkor már a Holdra is leszállt, a tech-
nika bűvöletében kóválygott a felnőttek feje 
is, hát még a kamaszoké! Mosolyogva, de 
nem teljesen hitetlenkedve olvastam írásai-
kat repülő csészealjakról, amik felváltják a 
gépkocsikat hosszabb utakra, mert a rövide-
ken mozgó járdákon fogunk közlekedni!

Mindig ezek az akkori ábrándok jutnak 
eszembe, ha metróaluljárókban, repülőte-
reken mozgójárdát látok, és rögtön ráállok. 
Gyerekes örömöt látok a velem szembejö-
vők arcán az ellenkező irányú sávon, el tu-
dom képzelni az én ábrázatomat is, hisz ez 
nekem is kaland: néhány vágtató perc egy 
közönyös, praktikus technikai szerkentyűn!

A Delta Air Lines egyik Boeing gépével 
fogok utazni, a tájékoztatón látom, hogy 
van még bőven időm az „egyéni szóba állás-
ra” (párttag koromból származik az élmény, 
amikor bürótag kollégáim elemezték mun-
kámat, magánéletemet, lojalitásomat az 
eszméikhez), amikor kiderítik, micsoda ma-
téria kér bebocsátást az Államokba, utána 
is várni kell a beszállásra. A régi emlékeket 
elhessegetem a pokolba, ahol a helyük van, 
aztán megajándékozom magam egy habos 
süteménnyel abban a cukrászdában, ami 
színeivel és székeinek bolondos, gyermekes 
formájával keltette fel érdeklődésemet. Ha-

talmas kávéscsészéket utánoznak a székek, 
szép rajzolatú tulipánmintákkal. Olyan 
bája, nemzeti romantikája, vidámsága van 
az egész helyiségnek, hogyha a személyzet 
arra kérne, rúgjuk le cipőinket, bújjunk fa-
papucsba és kopogjunk el egy holland népi 
táncot, a német üzletember, a néger popéne-

kesnőnek kinéző hölgy, a turbános szikh úr, 
meg én biztosan együtt ropnánk a sokgyere-
kes olasz családdal!

Ezzel a jókedvvel már beállhatok a né-
hány száz utastársam közé, hogy a szigorú 
amerikai vizsgálat időigényes folyamatának 
türelmes bárányává váljak. Közben figye-

lem az arcokat, próbálom kitalálni az öltö-
zetekből, a kellékek minőségéből, ki mivel 
foglalkozhat, milyen jómódban élhet. Kevés 
kárörömmel regisztrálom, hogy itt is, akár 
egy orvosi rendelőben, úgy vedlik le az em-
berekről a társadalmi, anyagi magabiztosság, 
mint kígyóról a bőre. Mindenki halkabb, 
szorongóbb lesz, amikor úti okmányát vizs-
gálják, alaposan megmotozzák, válltöméseit 
tapogatják, kikérdezik, hova, kihez, miért, 
meddig, mennyivel... Mire belefáradnék fü-
lem hegyezésébe, hogy megértsem az angol 
kérdéseket és helyesen válaszoljak rájuk, már 
mehetek is tovább, végre csak könnyű váll-
táskámmal annak a váróteremnek a felfede-
zésére, ahonnan majd gépünkre felülünk.

A mosdó felé indulok, amikor magyar 
szót hallok. Két férfi ismeri fel egymást, és 
örvendezik a találkozásnak. Ösztönösen, 
lassítok, és nem bánom meg:

– Láttad a kis legyet a vécécsészében 
odafestve?

– Persze, és meg is céloztam!
– Ezt is csak a pihent agyú hollandusok 

találhatták ki!
– Mi pedig célba vesszük, mint a kisfiúk! 

– nevet a másik.
Ezek után a női mosdóban és is figyel-

mesebben nézek körül, hátha valami hason-
ló meglepetéssel örvendeztetik meg a ben-
nem szunnyadó gyermeket. Se legyecske, se 
méhecske, se pillangó sehol. Csak csillogó 
tükrök, porcelánok, csempék. Meg egy csi-
nos akasztó a fülkeajtó belsején, amelyről a 
táskám szemez velem.

KALIFORNIAI KAVICSOK 10. n Váli Éva

Motozás és legyecske V

hargitanépe

Székelyföldi Fotóművészek Szövetsége
Székelyföldi Fotóművészek Szövetsége megalakítá-
sán fáradozik Szabó Attila, a csíkszeredai Prisma Fo-
tóklub vezetője. Az alkotói szövetség létrehozásának 
gondolata a Székelyföld Napokká terebélyesedett 

megyenapok megszervezése nyomán fogalmazódott meg benne.
– Létezik a Romániai Fotóművészek Szövetsége, a Magyar 

Fotóművészek Világszövetsége, s ezeknek az alkotói közösségek-
nek egyénileg sokan tagjai vagyunk a Székelyföldről is. No meg 
sok helyen fotóklubok működnek, olyan székelyföldi város is 
van, ahol több is van. De néha az az érzésünk, hogy nagyon távol 
áll tőlünk Bukarest is, Budapest is, a nagy szervezetek elhanya-
golják a mi régiónkat – vázolta Szabó Attila –, ezért szorgalmaz-
zuk a Székelyföldi Fotóművészek Szövetsége megalakulását.

A fotográfus elmondta azt is, hogy 2011 tavaszán, a Szé-
kelyföld Napok keretében – a Prisma Fotóklub szervezésében 
– az egész térséget átfogó fotókiállítást szerveztek, a kiállításra 
pedig minden általuk ismert klubtól kértek munkákat. A me-
gyeháza üvegfalainak külső részén rendezték be a rendhagyó 
kiállítást, amely nagy sikert aratott a műfaj kedvelői, az arra 
járó látogatók körében.

– Ezen a kiállításon szándéknyilatkozatban rögzítettük a Szé-
kelyföldi Fotóművészek Szövetsége megalakításának igényét, s 
akkor a dokumentumot majdnem valamennyi kiállító klub kép-
viselője ellátta kézjegyével: Sepsiszentgyörgyről a Camera Club 
Siculorum és a Mohos Fotóklub, a marosvásárhelyi fotóklub, 
Székelyudvarhelyről az Exposia Fotóegyesület, Csíkszeredából 
pedig az Erdélyi Fotográfia Múzeumért Egyesület, az F10 cso-
portosulás, a Prizma Fotóklub, no meg a Művészeti Népiskola 
fotó szakos diákjai – közölte Szabó Attila.

Aztán tavaly ősszel újabb közös kiállítást hoztak össze a 
székelyföldi klubok tagjai a Camera Club Siculorum elnöke, 
Kovács László Attila kezdeményezésére: a Székelyföldi varázs-
képek vándorkiállítás anyaga 40 művész 74 munkájából állt ösz-
sze. Ezt az anyagot láthatta a székelyföldi városok lakói mellett 
a kolozsvári közönség is, jelenleg pedig Marosvásárhelyen, a 
Bernády Házban tekinthetik meg a tárlatot az érdeklődők áp-
rilis 20-ig.

– Múlt hónapban, március 12-én végül megtartottuk ala-
kuló közgyűlésünket és elindítottuk a szövetség bejegyzésének 
jogi folyamatát – fűzte hozzá a kezdeményező. – Ugyanakkor 
elhatároztuk egy székelyföldi fotós magazin alapítását is, Összkép 
címen. Ennek kiadását a Hargita Népe Kiadó vállalta.

A szövetség célkitűzései között kiállítások, a régió fotóművé-
szeit összefogó rendezvények szervezését, alkotótáborok szerve-
zését, más alkotói szervezetekkel való kapcsolattartást, az erélyi, 
különösen az erdélyi magyar fotográfiai hagyományok ápolását, 
fotóművészeti kiadványok megjelentetését jelölték meg.

Sarány István

A

hIrdetéS

Szabó Attila  Fotó:  szabó áron zoltán

Szabó Attila: Kezek 
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huszadik század második felének, a huszonegye-
dik első negyedének egyik legjelentősebb erdé-
lyi magyar művésze, Balázs Imre a szép kapuiról 
is nevezetes faluban, Máréfalván született. 

Balázs Imre életútja, néhány viharos és események-
ben kényszerűen dús háborús év után, egy-egy szebeni, 
marosvásárhelyi, majd budapesti kitérőt követően Ma-
rosvásárhelyen folytatódott. Tehetsége Marosvásárhe-
lyen, előbb a Bordy András vezette Városi Festőiskolá-
ban 1946 és 1949 között, majd 1949 és 1951 között, a 
lényegében ebből átalakult Művészeti Középiskolában 
vált nyilvánvalóvá. 

Tizenhat évesen már kiállított a háború utáni első 
kétségkívül legjelentősebb helyi tárlaton, a Transsylva-
nia kiállítóteremben. A következő évben a helyi sajtóban 
már mint a Székely Színház tehetséges plakátrajzolóját 
emlegetik. 

1951-ben nyert felvételt a Bukaresti Képzőművészeti 
Főiskola festészeti szakára, majd a Kolozsvári Főiskolán 
kapott életre szóló útravalót mesterétől, Miklóssy Gábor-
tól, aki Rudnay Gyula tanítványaként a magyar realista 
festészet legjobb hagyományait közvetítette diákjainak. 

Szinkronban a magyar antikommunista forradalom-
mal, 1956 októberében a kolozsvári Képzőművészeti Fő-
iskolán diákmegmozdulások voltak. Balázs Imre mint a 
diákszövetség titkára vállalta a történelmi pillanat felelős-
ségét. 23-án, barátaival együtt megfogalmazta, majd más-
nap a Mátyás-házba összehívott diákgyűlésen felolvasta 
a képzőművészeti főiskolások követeléseit. A követelések 
elhangzásának másnapján letartóztatták. Hét évre ítélték. 
1959-ben szabadult ki.

A börtönévek, a közvetlen közelségből és különösség-
gel megélt emberség és embertelenség, a benti szűk terek 
és sötétség életre szóló tapasztalatai rávetültek a kinti, 
későbbi évek élményeire és ihletői, belső alakítói voltak 
a sajátosan Balázs Imre-i festői világnak, a szűk terekbe 
komponált portréknak, csendéleteknek. Előhívták élet-
művének legkarakteresebb vonulatait, például az erő-
sen szubjektív történelmi-biblikus témájú képeit vagy a 
színházi tematikát mint különös és sajátos koncepciójú 
kompozíciókat. De idesorolhatók a kivételes bensőséges-
séggel telített családi zsánerei is.

Ezekkel a képeivel vált egyik vezéregyéniségévé annak 
a csoportosulásnak, amely Marosvásárhely központtal 
úgy vonult be a szakirodalomba, mint a „marosvásárhelyi 
művésztelep”.

Balázs Imrének a látványfestészet és az absztrakció 
határán született képein kiemelt hangsúlyt kaptak a gesz-
tusok, a széles ecsetkezeléssel felhordott színek, a festék-
masszába vájt, kapart és visszatörölt nyomok, senkivel 
össze nem téveszthető, belső lelki tartalmakat közvetítő 
egyéni jegyekkel áldottak. Legerőteljesebbek a hatva-
nas-hetvenes években készült a feketéig vagy az égetett 
umbráig feszítetten komor, csaknem monokrom képei, 
amelyekből bágyadtan nemes derűvel emelkedik ki ké-
sőbbi képein egy-egy fakó-ezüstösen vagy óarany-ra-
gyogással felfénylő arc vagy virág kissé színesebb foltja. 
A hetvenes évek végén színei kivilágosodtak és tájképei 
fokozottan az absztrakció irányába mozdultak. Különö-
sen jelentősek az ezekben az években festett, a romániai 
magyarságnak sajátosan bensőséges szellemi arcképcsar-
nokát megjelenítő portréi.

Balázs Imre akkori képeinek tematikája a balladás 
drámaiságtól az életörömig ível, amelyben megtaláljuk a 
zárt doboz-terektől a végtelenben való nyargalászásig, 
a szénégető baksa szénfeketéjétől a frissen meszelt falak 
fehérjéig, az alvadt vér vörös és mélybarna humuszbaráz-
dáitól a futóhomok szürkéjéig, okkerjéig, a Jordán vizé-
nek valószínűtlen kékjéig, a Hargita felett játszó fények 
táncáig minden intenzív életélményét.

A Balázs Imre-i pályának volt egy olyan jellemzője is, 
amelyet eddig nem hangsúlyoztunk ki eléggé. Az alko-
tói rugalmasságát biztosító sokoldalúság, amelyet az ő 
esetében, inkább sokműfajúságnak, sokfelé figyelésnek 
mondhatnánk, hiszen mi, a közeli ismerői tudjuk, milyen 
kivételesen széles körű volt olvasottsága, milyen napra-
kész a művészeti, tudományos, politikai tájékozottsága. 
De a sokoldalúságot jelentette nála a mindenre és min-
den hozzátartozójára való gondviselés ugyanúgy, mint 
az, hogy a művészet területén nemcsak festőként, grafi-
kusként, de reklámgrafikusként, szerkesztőként, sőt galé-
riavezetőként és művészeti íróként, valamint kiállítás- és 
művésztelep-szervezőként is jeleskedett.

Életének és művészi pályájának részeként könyvelhet-
jük el például, hogy 1970 és 1986 között a Sütő András 
szerkesztette Új Élet című képes hetilap grafikai terve-
zője és művészeti rovatának vezetője. Számos képzőmű-
vészeti cikk szerzőjeként és még több képzőművészeti 

kiállítás szervezőjeként és megnyitójaként, pályatársai 
iránti őszinte barátsága és szolidaritása nyilvánvaló volt. 
Azokban az években az Új Élet Galéria felelőseként, ma 
úgy mondanánk, hogy kurátoraként, fontos szolgálatot 
látott el, amikor a kisebbségi művészetnek e hajdani ma-
rosvásárhelyi végvárát életre hívta, életben tartotta.

1987-ben kétségbeesett lépésre szánta el magát. Ma-
gyarországra települve, feláldozva addig kivívott alkotói 
és társadalmi megbecsülését, néhány barát segítségébe 
kapaszkodva, szinte a nulláról újrakezdte életét, művé-
szi karrierjét. Nem lehetett könnyű 56 évesen. Egy sor 
művésztelep meghívottjaként, valamint gyakori ország- 
és világjáró útjain végigvázlatozta, -festette a történelmi 
Magyarország számos vidékét, a nagyvilág számos szép 
táját. Mégis szinte kényszeres, de természetes elfogultság-
gal, festeni leggyakrabban haza, az erdélyi tájakra látoga-
tott.

Sok vajúdáson ment keresztül, míg művészetében új-
jászületve és megerősödve újra a közönség elé léphetett. 
Megújulási képességének bizonyságaként egyre több szép 
sikerű magyarországi, külföldi és természetesen erdélyi 
egyéni tárlattal nyűgözte le a közönséget. Ennek a folya-
matnak a betetőzéseként tüntették ki 2007-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, majd Hargi-
ta Megye Önkormányzatának Életmű-díjával.

A fiatal Balázs Imre egy 1955-ben kelt levelében ezt 
írta barátjának, Nagy Pálnak: „Nyugalom, csend, letisztult 
eszmék, kialakult társadalmi rend – még nincs. Márpedig 
alapvető feltétel – a „nagy művészet” virágzásához… Nem 
szabad könnyen hegedülőkké válnunk, akik – mindent 
könnyen hegedülnek.” 

Folytatás a 7. oldalról
Descartes, a francia filozófus szerint a legegyszerűbb 

tárgytól „mintegy fokozatosan” kell a bonyolultabb felé 
haladni, lépésről lépésre. Egy építőmester megfontoltsá-
gával követi Vásárhelyi ezt a descartes-i utat, amely első-
sorban a homogén életmű apró változásaiból, irányának, 
hangsúlyainak megváltozásából szűrhető le. Vásárhelyi 
alapmotívuma az épület vagy annak részlete, kiragadott 
eleme, amely fragmentumokból alkotja meg, építi fel 
saját fiktív struktúráit. Azonban, amíg a 2000-es évek 
folyamán jól felismerhető, a mindennapok kulturális 
emlékezetében elevenen élő architekturális idézeteket 
– mint a reneszánsz oszlopcsarnok, barokk ablakív, 
egyiptomi szentélyrészlet – komponált egy új egységgé, 
addig legutóbbi sorozatán a formai egyszerűsítés olyan 
végleges pontjáig jutott el, ahol már csak a legelemibb, 
történelmi utalásoktól mentes geometriai elemekből 
– háromszög-gúla, hexaéder-variációk, félkör, henger-
téglalap – képezi kompozíciót. Ha más hasonlattal pró-
báljuk körülírni a változást, akkor azt is mondhatnánk, 
hogy míg korábbi művei több szálon kapcsolódtak a 
két nagy illuzionista grafikus, Piranesi és a látszatarchi-
tektúrákat zseniális optikai játékként kezelő holland 
Maurits Cornelis Escher munkásságához, addig aktuá-
lis kiállítási anyaga a puritán és szikár francia forradal-

mi építészek, Étienne-Louis Boullée és Claude-Nicolas 
Ledoux radikális architektúra-fikcióinak hangulatához 
és szellemiségéhez kötődnek. Vásárhelyi a látványos 
megoldások ellenében eljutott a legsommásabb felfede-
zéshez, amihez egy „absztrakt” művész eljuthat: a geo-
metrikus formák variabilitása végtelen, mert a világon 
minden geometrikus rendszerekből áll. Vásárhelyi egyre 
szimmetrikusabb struktúrái sokszor antropomorf jelle-
get öltenek, tovább bővítve a geometrikus és organikus 
közel sem egyértelműen szétválasztható fogalmait. A 
formai kérdések mellett azonban nem feledkezhetünk 
meg művei legfontosabb aspektusáról: grafikái vizu-
ális enigmák. Vásárhelyi Antal privát emlékművei bo-
nyolult, több szinten kibontható tartalmi vonatkozást 
és erős szimbolikát rejtenek. Misztika és racionalitás, 
figuralitás és absztrakció, titok és evidencia, felejtés és 
emlékezet – ezek Vásárhelyi nagy paradoxonai – nem 
mellesleg – az élet nagy paradoxonai.

Elvont fogalmak, ősi titkok, a küzdelem, és az élet-
tel járó szükségszerű szembenállások metaforái bom-
lanak ki a vonalhálókból: többek között Ádám és Éva 
figurái, akik ugyanúgy a két kozmikus princípium 
örökös szembekerülésének kikerülhetetlenségét jelké-
pezik, ahogyan a Salamon-templom oltárnál álló két 
ércoszlop, Boaz és Jachim allegóriája.

A

Szombaton 11 órakor temetik 
a Vác-alsóvárosi temetőben a 81 éves 
korában elhunyt Balázs Imre festőmű-

vészt. A máréfalvi születésű alkotó mun-
kásságát Vécsi Nagy Zoltán művészet-

történész méltatja.

Balázs Imre 
festőművészre 

emlékezve

Vásárhelyi Antal: Ananta2

A Mindenség emlékművei



Aranyalma2012. április 12., csütörtök  | 11. oldal 

Mirk Lázár Janka, I. osztályos, Csíkszereda

Orbán Szabina, II. osztályos, Csíkszereda

Vajdarécséről túl sok mesélnivaló nincs, annak ellenére, hogy már 1534-
ben oklevélben említik nevét. A Fogarastól délre fekvő település 1640-ben I. 
Rákóczi György birtoka volt.

Mai mesénkben a Királykő és Feketehalom tündéreiről, urairól olvashat-
tok. A Királykő-hegység Erdély keleti részén helyezkedik el, a Déli-Kárpátok 
legkeletibb részét alkotja. A hegység egész területét magában foglalja a Királykő 
Nemzeti Park, ahol rengeteg természeti szépség található, köztük 161 barlang. 
A két legnagyobb barlang a 367 méter hosszú Medve-barlang és a 629 méter 
hosszú Dâmbovicioara-barlang. A Nagy-Királykő legmagasabb pontja a 2238 
méter magas Pásztor-orom. A Nagy-Királykő és Kis-Királykő tömbjét az 1660 
méter magasan húzódó Hasadék-nyereg választja el egymástól. 

Feketehalom a Fekete-hegyen épült várról kapta a nevét. A várat a magyar 
királyok által 1211-ben betelepített Német Lovagrend építette. A lovagok 
kiűzése után IV. Béla király fiának ajándékozta, aki később V. István néven 
uralkodott. 1335-ben Károly Róbert leromboltatta a várat, amely nem is épült 
fel többet. 

A vár alatt szász telepesek alapították meg a falut, amely 1377-re a Barca-
ság ötödik legnagyobb településévé nőtte ki magát. 1395-ben itt időzött János 
Zsigmond, és innen bocsátott ki több okiratot. Az 1400-as években kétszer, 
1530-ban pedig ismét pusztított itt a török. 

A szász lakosság Lucas Weygander plébános vezetésével evangélikus hitre 
tért át. 1599-ben és 1600-ban a havasalföldiek, majd a moldvaiak dúlták 
fel, majd Báthori Gábor foglalta el a várat. 1616-ban Bethlen Gábor itt 
fogadta a török portáról visszatérő Toldalagi Mihályt. 1628-ban tűzvész 
pusztította el a város túlnyomó részét, majd 30 évvel később a tatárok égették 
fel a várost, de a templomerődbe menekült lakosság túlélte a tűzvészt. 

A második világháború után ötszáz szász lakost Oroszországba hurcoltak, 
akikből alig háromszázan tértek haza. Azokat a családokat pedig, akik otthon 
maradtak, megfosztották vagyonuktól. A szászok elvándorlása után román 
lakosság telepedett az iparosított városba.

Két héttel ezelőtti rejtvényünkben megadott szótagokból kellett szavakat 
összeraknotok. A helyes megfejtést beküldők közül a csíkszeredai Balázs Laura 
kap könyvjutalmat, Kozma Mária: Régiségek Csíkországból című, történelmi 
regéket tartalmazó könyvét küldjük ajándékba. 

A vakációban is várja megfejtéseiteket, rajzaitokat, meséiteket a szerkesztő,
Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Benedek Elek

A Bába köve

hargitanépe

Fogaras vidékén, Vajda és Récse 
határán van egy kőbálvány, 
szakasztott olyan, mint egy le-

ány. A románok Piatra babulujnak, a 
magyarok Bába kövének hívják.

Elmondom nektek e kőbálvány 
történetét. Réges-régen, mikor még 
a földön tündérek is laktak, Brassó 
mellett, a Királykőn, ragyogó, szép 
várban egy tündérleány lakott egy-
magában. Szemben Királykő várával, 
Feketehalom várában lakott a fekete 
királyné egyetlen fiával.

Dali szép legény volt ez a fekete 
királyfi, kapott volna királykisasz-
szonyt, minden ujjára kettőt, de neki 
egy sem tetszett. Meglátta a tündér-
leányt, s ettől a pillanattól kezdve 
nem volt többet nyugodalma.

Azt mondta az édesanyjának:
– Nem kell nekem, édesanyám, 

senki más ezen a világon: egyedül a 
tündérleány.

– Jól van – mondotta a fekete ki-
rályné –, legyen a te szíved kívánsága 
szerint.

A királyfi felült hófehér paripá-
jára, s elvágtatott Királykő várába. 

A tündérleány éppen ott sétált a vár 
udvarán, s mikor a királyfi leszállott 
a lováról, nagy büszkén félrefordí-
totta a fejét – még a köszönését sem 
fogadta a királyfinak.

– Ne fordulj el tőlem, te szép 
leány – esengett a királyfi –, éretted 
jöttem, gyere velem, légy az enyém!

A tündérleány nagyot kacagott.
– Ó, te hitvány földi féreg! Tu-

dod-e, hogy tündérleány vagyok? 
Földi ember gyermeke nem való én-
hozzám.

Azzal otthagyta a királyfit, 
fölszaladott a palotába, s többet nem 
is mutatta magát.

Visszament a királyfi nagy búsan, 
sírva borult az édesanyja kebelére.

– Anyám! Édesanyám! Nem 
szeret a tündérleány, meghalok nagy 
bánatomban.

S attól a naptól kezdve nem le-
hetett megvigasztalni a királyfit, fo-
gyott, mint az égő gyertya. A fekete 
királyné értett mindenféle bűbájos-
mesterséghez. Csudafüvekből éjjel-
nappal főzte az orvosságot, de hiába, 
nem használt a királyfinak semmifé-

le orvosság. Lassanként elszáradott, 
mint a leszakasztott virág.

Meghal a szegény királyfi, elte-
metik nagy pompával. Mikor aztán 
eltemették, a fekete királyné fölke-
rekedett a katonáival, indult Ki-
rálykő vára ellen, megesküdött a fia 
lelke üdvösségére, hogy addig meg 
nem nyugszik, míg a fiát meg nem 
bosszulja. És csakugyan, kő kövön 
nem maradott, s a tündérleány 
alig tudott elmenekülni a várból. 
Szaladott, mint a sebes szélvész, de 
a királyné mindenütt nyomában, 
szórta az átkot a fejére – s mikor ez 
nem használt, a bűbájosmesterség-
hez folyamodott.

– Hát ha sem az átkom meg 
nem fog – kiáltotta a királyné ször-
nyű haraggal –, sem én meg nem 
foghatlak elevenen, legyen belőled 
kőbálvány, ne pusztuljon el miattad 
soha senki!

S ím, egyszerre megállott a 
tündérleány, mintha földbe gyö-
keredzett volna, s abban a pilla-
natban tetőtől talpig kőbálvánnyá 
változott.

Gyárfás Endre

Zsibongó 
Ha a kedved borongó, 
felvidít a zsibongó. 
Nem madárház, nem kaptár 
nem garázs és nem hangár: 
van itt mégis zümmögés, 
zúgás, búgás, berregés. 
 
Hányféle hang! Vihogó, 
nyivákoló, nyihogó, 
dudorászó, dörmögő, 
brummogó és bömbölő. 
 
Ha a kedved borongó, 
nem maradhatsz búsongó: 
várva vár a zsibongó. 

Beney Zsuzsa

Tavasz
Gyere, kicsi lepke,
szállj le az ágra,
ragyogj föl, csillag,
világíts az ágra,
hullj, eső cseppje,
lágyan az ágra –
hadd dajkáljon száz kis bimbót
hajnal hasadtára.

Csanád Béla

Április
Kék ég! Kék ég!
Derűs tiszta ég!
Csillog, villog a napsugár,
tündököl a rét!

Zöld nád! Zöld nád!
Ragyog a nagy víz!
Gólya lépked a szélében,
nem is egy, de tíz.

Kis nyúl! Kis nyúl!
Fut a réten át.
Ne fuss, ne fuss! Nézd,
milyen szép, virágos az ág!

Keresd a kakukktojást! A megfejtést vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségé-
nek címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így 
részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

kék
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róka
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látás
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szaglás
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hétfő
szerda
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tegnap
csütörtök
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> Cselgáncs. A Csíkszeredai ISK és a 
Csíkszeredai Sportklub U13-as és U15-
ös cselgáncsozói a hétvégén részt vettek 
Fogarason a Gheorghe Ghuşă Emlékverse-
nyen. Eredmények, U13: 30 kg: 1. Bíró Előd 
(ISK-Szenttamás); 34 kg: 3. Radvanczki 
Szilárd (ISK); +55 kg: 2. Györke Norbert 
(Sportklub); U15: 34 kg: 3. Albert Ervin 
(ISK-Szenttamás); 38 kg: 1. Márton Be-
nedek (ISK-Szenttamás); 42 kg: 2. Dávid 
Attila (SK); 46 kg: 2. Fülöp Árpád (SK); 
55 kg: 3. Orbán Sándor (SK); 66 kg: 1. 
Kocsis Hunor (SK); +66 kg: 5. Csillag Ro-
land (SK). Edzők: Dániel Albert, Dánél 
Szabolcs, Pantea Cornel (ISK), Dánél Sán-

dor (Sportklub). A cselgáncsozók hétvégén 
Budapesten állnak tatamira, ahol 22 ország 
több mint 1500 versenyzője fog versenyezni 
a 25. Budapest-kupán.

> Kézilabda. Tegnap Csíkszeredában a 
József Attila Általános Iskola Tudor negyedi 
tornatermében elrajtolt a holnapig tartó 
ifi III-as lány országos bajnoki teremtorna. 
Eredmények: Nagyszebeni ISK – Sepsi-
szentgyörgyi ISK 26–13, Fogarasi ISK – 
Segesvári ISK 34–27, Csíkszeredai VSK 
– Segesvári ISK 21–31, Sepsiszentgyörgyi 
ISK – Fogarasi ISK 26–24. A további prog-
ram (a mai, illetve holnapi mérkőzéseknek 

már a sportcsarnok ad otthont): ma: Nagy-
szebeni ISK – Csíkszeredai VSK (9), Seges-
vári ISK – Sepsiszentgyörgyi ISK (10.20), 
Nagyszebeni ISK – Fogarasi ISK (13.20), 
Csíkszeredai VSK – Sepsiszentgyörgyi ISK 
(14.40); holnap: Segesvári ISK – Nagysze-
beni ISK (9), Csíkszeredai VSK – Fogarasi 
ISK (10.20).

> SZKC. Két felkészülési mérkő-
zést játszott tegnap és tegnapelőtt a Szé-
kelyudvarhelyi KC férfi-kézilabdacsapata. 
Mindkét esetben a Vlad Caba által dirigált 
együttes ellenfele a CSU Suceava volt. Ked-
den az SZKC szoros csatában egygólos vere-

séget szenvedett, míg tegnap két góllal vág-
tak vissza. Eredmények: Székelyudvarhelyi 
KC – CSU Suceava 31–32 (15–15); 
Székelyudvarhelyi KC – CSU Suceava 35–
33 (18–16).

> Labdarúgás. Ma két mérkőzést ren-
deznek a megyében, mindkét összecsapás 
pótlás lesz. A Fiatfalva – Székelykeresztúri 
Egyesülés (17 órától) a labdarúgó Romá-
nia-kupa 3. körének fog számítani, míg a 
Székelyudvarhelyi Roseal – Maroshévízi–
Salamási Tudomány (17 órától) mérkőzést 
a megyei bajnokság 14. fordulójából halasz-
tották el.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, köz-
li, hogy 2012. április 27-én  10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós TRANS FAREX Kft. (fiskális lakhelye: Farkaslaka 
96. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 4559375) tulajdonát képe-
ző következő ingóságokat:

 kamion haszongépjármű CAB AV, 
    kétajtós RABA, gyártási év 1996. 24 000 lej
 Raba márkájú haszongépjármű utánfutó, gyártási év 1998  23 250 lej
   Összesen:  47 250 lej
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy 

nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyúj-
tani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a 
kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott RO80 
TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) 
vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másola-
tát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitű-
nik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett 
helyen személyesen jelen kell lenni.

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbe-
iktatott személy révén.

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó 

ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szer-
veket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-
rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakasza-
inak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558/328-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. április 11-én kifüggesztették.

ElőnyBE KErültEK A csíKi KOsArAsOK Az Első mEccsEn

Jobban bírta a hajrát a KK
Megnyerte a kiesés elkerülése 
ellen vívott párharc első össze-
csapását a csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK tegnap este a Poli 
iaºi ellen a román férfi-kosárlab-
dabajnokságban. A csíki csapat 
csak a második félidőben rázó-
dott bele a mérkőzésbe.

A két győzelemig tartó kiesés 
elkerüléséért vívott párharc 
első összecsapását behúzta 

a Csíkszeredai KK férfi-kosárlab-
dacsapata a Poli Iași ellen. A gyenge 
színvonalú mérkőzésen a Lászlófy 
Botond dirigálta hazaiak a második 
félidőben mutatott jobb játékuknak 

köszönhették a sikert. Az első fél-
időben a csak belföldi játékosokkal 
kiálló vendégek remekül tartották 
magukat, sőt helyenként még vezet-
tek is. A végére azonban elfáradtak, 
és ezt remekül használta ki a KK.

Eredmény: Csíkszeredai KK 
– Poli Iași 117:91 (32:26, 23:27, 
29:19, 33:19). Pontszerzők: Long 
30 (5 x 3), Champion 28 (3 x 3), 
Erceg 16 (4 x 3), Samuilă 10 (2 x 3), 
Jakab 10, Dies 6, Pora 6, Filovici 5 (1 
x 3), Roșu 3 (1 x 3), Vita 2, Lokodi 
1, illetve Hurjui 19 (4 x 3), Cobzaru 
16, Nicolae 15, Amanghioalei 15 (3 
x 2), Popovici 12, Anghel 9 (1 x 3), 
Necșanu 3, Surugiu 2.

A két nyert mérkőzésig tartó pár-
harc állása 1–0 a KK javára. A kiesés 
elkerülése elleni 2. mérkőzést április 
18-án rendezik Iaşi-ban.

Felsőházi rájátszás, eredmé-
nyek, 1. mérkőzés: Temesvári BC 
– Bukaresti CSM 84:97, Kolozsvári 
U-Mobitelco – Marosvásárhelyi KK 
74:72. A CSU Ploieşti – Nagyvára-
di VSK és a Medgyesi Gaz Metan 
– Energia Rovinari találkozók lap-
zárta után értek véget. A mai műsor: 
Medgyes – Rovinari (18), Temes-
vár – Bukaresti CSM (18, TVR 
3), Ploieşti – Nagyvárad (18, Digi 
Sport), Kolozsvár – Marosvásárhely 
(20, Digi Sport). A hazai csapat megérdemelten húzta be a győzelmet Fotó: Balázs árpád

Sakksuli (14.)

ifjak sakkcsatája
Az Olt-völgyi Călimăneşti-Că-

ciu latán április 2–8. között zajlott a 
gyerekek és ifjúsági sakkozók or-
szágos egyéni bajnokságát klasz-
szikus sakkban. A 10 évesek cso-
portjában jól küzdött Benedek 
László (Székelyudvarhelyi ISK): 
Balázs István tanítványa az utolsó 
fordulóban az 1. táblán játszott, de 
kikapott Gavrilescutól, aki ezzel a 
győzelemmel bajnoki címet szerzett. 
A 14 éves lányoknál Varga Adrienn 
(Székelyudvarhelyi ISK) az 5. helyet 
szerezte meg. A Marosvásárhelyi ISK 
tehetséges sakkozója, Pop Alexandru 
(2272) a verseny kezdetén ünnepelte 
18. születésnapját. Kettős leigazolás-
sal az Otopeni csapatában is játszó 
fiúnak jót tett a plovdivi felnőtt 
Európa-bajnokságon való részvétel, 
megérdemelten lett a 18 éves fiúk or-
szágos bajnoka. Édesapja szorgalmas 
munkájának köszönhetően néhány 
éve sok hazai játszmához, eredmény-
hez és fotóhoz nyerünk betekintést a 
www.youngchess.com honlapról. A 
3. fordulóban Alex miniatűr játsz-
mában győzte le csapattársát, Dicu 
Răzvan-Ştefant (2171).

Pop – Dicu 
Szicíliai védelem
1.e4 c5 2.Hf3 e6 3.d4 cd4 4.Hd4 

Hf6 5.Hc3 Fb4?! (Kétes értékű lépés, 
de tudni kell játszani ellene.) 6.e5! 
Hd5 7.Fd2 (7.Vg4-nek is vannak hí-
vei.) Hc3 8.bc3 Fe7 9.Vg4! 0–0 (9...
g6) 10.Fd3 (10.Fh6 g6 11.Ff8 Ff8 

12.Vg3 Va5 13.Fe2 Fg7 14.f4 d6 
15.Hb3 Vc7 16.ed6 Vd6 17.0–0, 
és a minőségelőny ellenére világos 
előnye csak minimális.) f5 11.ef6 
Ff6 12.h4 e5 13.Ve4! g6 (13...ed4 
14.Vh7+ Kf7 15.Vg6+ Kg8 16.0–0 
Be8 17.Vh7+ Kf8 18.Bfe1! Be6 
19.cd4 Fd4 20.Be6 de6 21.Vh8+ 
Ke7 22.Fg5+ Ff6 23.Vg7+ vilá-
gos döntő támadásával.) 14.Vd5+! 
Kg7?? (14...Kh8 15.Hb5 Ha6 16.h5 
g5 17.Fe3 Ve7 18.0–0, sötét nyo-
mott állásával.) 15.h5! ed4 16.hg6 
Ve7+ 17.Kd1 és sötét feladta (1–0), 
mert hatlépéses matt következne: 
17...hg6 18.Fh6+ Kh8 19.Ff8+ 
Vh7 20.Bh7+ Kh7 21.Vf7+ Kh8 
22.Vf6+ Kg8 23.Vg7 matt.

Matt két huszárral
Köztudott, hogy két huszárral 

nem lehet mattot adni az egyedül 
maradt királynak. Változik a 
helyzet, ha a királynak legalább 
a 4. soron blokkolt gyalogja is van. 
Troitzky tanulmánya egy ilyen 
végjátékot mutat be: a huszár fel-
tartóztatta az a4 gyalogot, a másik 
társa a király segítségével sarokba 
űzte a sötét királyt. A matthoz 
azonban az a3 huszár is kell, mely 
a megfelelő pillanatban ugrik el: 
1.Hc4! a3 2.He5 a2 3.Hg6+ Kh7 
4.Hf8+ Kh8 5.He7 a1V 6.Heg6 
matt.

Biró sándor
caissa@topnet.ro



lakás

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

KIADÓ 2 szobás lakás Csíksze
redában, a Gyermek sétány 1. szám 
alatt. Telefon: 0740–951285. (21633) 

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí
tott, kívülbelül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, részben felújított, 
2 szobás lakás. Irányár: 20 000 euró. 
Telefon: 0720–012771. (21683)

ELADÓ jó állapotban lévő, központi 
fekvésű, bebútorozott, 2 szobás tömb
házlakás. Telefo n: 0744–760760. 
(21681)

ELADÓ Csíkszeredában, a Len
dület sétányon egy I. osztályú, II. 
emeleti tömbházlakás extrákkal. 
Irányár: 30 000 euró. Telefon: +36–
20–252394, vagy pelemer@freemail.hu.

ELADÓ Székelyudvarhelyen ke
let–nyugati fekvésű, III. emeleti, 3 
szobás tömbházlakás, teljes vagy 
részleges berendezéssel, saját 
hőközpont, tömörfa bútorzat. Telefon: 
0720–177621, vagy incze.rozsa@
yahoo.com emailen.

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
tömbházlakás a Hargita utca 2/25. szám 
alatt. Telefon: 0744–625735, 0742–
210282, 10–20 óra között. (21682)

VÁSÁROLNÉK régi tanyát, gazda
ságot lakott településen kívül, 10–30 
hektár területtel vagy bővítési lehető
séggel, legalább egy hektár erdővel. 
Előny: déli fekvés, forrás, patak. Tele
fon: 0748–179462.

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)

ELADÓ jó állapotban lévő, köz
ponti fekvésű tömbházlakás manzárd
szobával és pincével. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21552)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

jármű
ELADÓ roncsprogramba való Dacia 

TX. Telefon: 0746–485238. (21679)

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

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, elekt
romos ablakok stb. Irányár: 3300 eu
ró. 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: 1550 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21589)

ELADÓ 2001es évjáratú Peugeot 
Partner 2.0 HDi motorral, ötszemélyes, 
egy gazdától, beírva, kitűnő állapot
ban, fullextrás, szép, megkímélt bel
sővel, rendezett iratokkal, 5 literes fo
gyasztással. Ára: 2500 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188 (Tusnádfalu). 
(21588)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, Euro 4es, karc és rozs
damentes, kevés illetékkel. Beíratását 
vállalom. Irányár: 3500 euró. Telefon: 
0724–175640, 0724–257421.

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

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf IV, 1.4es, Euro 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 elöl, Sony CDlejátszó, elektromos 
tükrök, központi zár. Bármilyen tesztet, 
valamint beíratását vállalom. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21664)

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

vegyes
János Jenő autóvezetőoktató 

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

ELADÓ Csíkszeredában 8 hetes, 
németjuhász kutyakölyök kiváló, nagy 
testű szülőktől, oltva, féregtelenítve, 
oltási könyvecskével. Telefon: 0744–
691829. (21678)

ELADÓK Csíkszeredában fehér 
tojótyúkok, valamint széna. Telefon: 
0740–888847. (21669)

ELADÓ nagy, ültetni való pityóka 
és 200 literes műanyag hordó, vala
mint 400 kgos egyéves tehén. Tele
fon: 0722–234992. (21672)

ELADÓ jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa, házhoz szállítva – 130 lej/1 
mst (520 lej egy öl), valamint vegyes 
tűzifa megegyezés szerint. Telefon: 
0757–249143. (–)

ELADÓK Csíkszentsimonban ne
velt gyümölcsfacsemeték, rózsatövek, 
tuják, ezüstfenyők, valamint Deutz 
Fahre traktor, váltóeke, körkasza, Hon
da kapálógép. Telefon 0758–898989, 
0722–342429. (21670)

TISZTÍTÓSZERAKCIÓ A COMCO
LOR FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 
kg – 104 lej; eredeti kartonos, osztrák 
Ariel – 10,4 kg – 87 lej; félliteres Pur 
mosogatószer – 2,90 lej; 1 liter Pur mo
sogatószer – 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 ablaktisztító – 5,50 lej.

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

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

tanfolyam
Önvédelemoktatás Székelyud var

helyen a Septimiában, felnőtteknek 
hétfőn és szerdán 20 órától, gyere
keknek szombatonként 10–11.30 óra 
között, szakképzett oktatóval. Telefon:  
0746–594403.

állás

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

Egyedülálló házvezetőnőt KERE
SÜNK Piricskére. Érdeklődni hétfőtől 
péntekig 8–16 óra között a 0744–
697778as telefonszámon.

Jól képzett varrónőket KERE
SEK budapesti varrodába. Szállást 
helyben díjmentesen biztosítok. 
Fizetés teljesítmény szerint. Érdek
lődni a +36–70–3911183as tele
fonszámon.

szolgáltatás
VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mosó

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

Lumira fa termopán nyílászárók 
gyártását vállaljuk 10 munkanapon 
belül, 3 év garanciával, német techno
lógiával! Hívjon most, rendeljen most! 
Telefon: 0744–696100.

Magyar nemzeti webáruház Er
délyben: www.magyarbolt.ro. (21675)

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

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

megemlékezés

Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedte,
az idő rövid volt.
Úgy szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek.
„Jövök, segítek, jövök.”

Fájó szívvel emlékezünk

FEHÉR ÁRPÁD
építésztechnikus

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. április 13án 19 
órakor lesz a Szent Ágostontemp
lomban. Nyugodjál csendesen! Sze
retteid.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, testvér, após, apatárs, só-
gor, rokon és jó szomszéd,

özv. DAVIDOVICS TIBOR

életének 60., özvegységének 5. 
évében 2012. április 11-én rövid 
szenvedés után szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait április 13-án 13 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszeredai Kalász negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Panasz nélkül befelé könnyeztél,
búcsúzás nélkül 
csendesen elmentél,
Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a jó Istent,
pihentessen békén. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága 
jó feleség, édesanya, testvér, 
meny, rokon és jó ismerős,

JÁNOSI PIROSKA
szül. Fodor

életének 47., házasságának 26. 
évében 2012. április 10-én rö-
vid, de türelemmel viselt beteg-
ség után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat ma 
15 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a református egyház 
szertartása szerint a szombatfal-
vi ravatalozóból, a szombatfalvi 
református temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt 
egy órával. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely.

2012. április 12., csütörtök  | 13. oldal 

A Román Vizek Országos Adminisztráció
Az Olt Vízügyi Igazgatóság

A Feketeügy és az Olt folyók vízmedencéi árvízvédelmi munkálatai Bras-
só, Kovászna és Hargita megyében elnevezésű projekt címzetesi minőségében 
közli:

A projekt a következő munkálatokat öleli fel: az Olt folyó és a Fekete-
ügy folyó befolyása előtti mellékfolyók mederrendezése Kovászna és Hargita 
megyékben, annak keretében pedig az Olt folyó mederrendezése Tusnád falu 
és Tusnádfürdő zónájában, a Tusnád-patak medrének átalakítása, védőgátak 
az I-es szakasz keretében, az Olt folyó bal partján a gátak túlemelése révén a 
Csíkszentkirály – Tusnád szakaszon, a Kozmás-patak folyómedrének átalakí-
tása és védelmezése, a Madaras-patak folyómedrének átalakítása és védelmezé-
se, a Torja-patak, Csernáton-patak, Dobolló-patak folyómedrének átalakítása 
és védelmezése.

Az igazgatóság értesíti az érintetteket, hogy a fentebbi projekttel, illetve az 
abba foglalt munkálatokkal kapcsolatosan a szebeni székhelyű Regionális Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség (ARPM) a környezetre gyakorolt hatás értékelési 
eljárása keretében besorolási döntést hozott, amely értelmében a javasolt pro-
jekt Hargita és Kovászna megye területén kerül megvalósításra. A besorolási 
döntés tervezete és az azt megalapozó indokok tanulmányozhatók a regioná-
lis ügynökség székhelyén (Szeben, Hipodromului utca 2/A), munkanapokon 
8–16 óra között, valamint az ügynökség internetes címén: http://arpmsb.
anpm.ro.

Az érintettek észrevételeiket a döntéstervezettel kapcsolatosan április 
18-ig nyújthatják be a regionális ügynökség székhelyén, vagy a következő 
e-mail címre: office@arpmsb.anpm.ro.

A Polgár-Társ Alapítvány
PROGRAMASSZISZTENST ALKALMAZ

Elvárások:
– felsőfokú végzettség; 
– számítógép-felhasználói ismeretek (Microsoft Office);
– kitűnő magyar, angol, román nyelvtudás;
– jó szervező-, kommunikációs és csapatmunkakészség;
– utazási hajlandóság.

A jelentkezőktől szakmai önéletrajzot, bizonyítványok másolatát, fény-
képet várunk legkésőbb 2012. április 20-ig az alapítvány székhelyére, Csík-
szereda, Puskaporos utca 13. szám, telefon: 0266–310678 vagy az office@
repf.ro e-mail címre.

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 csíkszeredai Csobotfalva Közbirtokosság 
tagsága 

rendkívüli közgyűlést hív össze 
2012. április 14-én 10 órai kezdettel 

a csobotfalvi kultúrotthonba. 
Tárgysorozat:

– legeltetéssel kapcsolatos problémák megvitatása;
– a 2012-es évi költségvetés-tervezet elfogadása.

MAGYARI ENGINERING Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Korond külterületén szám nélkül 
található kalandpark panzió és wellness-központ létesítése zoná-
lis rendezési terv (puz) bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltünteté-
sével naponta 8.30–16.30 között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2012. április 29-ig.

hargitanépe
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Két amatőr jégkorongmér-
kőzésnek is otthont ad a 
csíkszeredai Vákár Lajos 

Műjégpálya a hétvégén. Holnap a 
zsögödiek játszanak, szombaton 
pedig az Erdélyi Független Amatőr 
Jégkorong Liga All-Star mérkőzésé-
re kerül sor.

A Zsögödi Medvék csapata 
holnap a csíkszeredai déli városrész 
„öregjeit” és „fiataljait” ugrasztja ösz-
sze, a találkozó 17 órakor kezdődik.

Szombaton már az EFAJL hoki-
sai veszik birtokba a műjégpályát. Az 
All Star-mérkőzésen a páros helyen 
végzett csapatok (Gyergyói Ping-
vinek, Csíki Kakasok, Sepsiszent-
györgyi Királypingvinek, Pro Hoki, 
Szentimrei Sasok) és a páratlan 

helyen zárt gárdák (Golden Time, 
Autosport, OldBoys Küküllő, HC 
Terkő, Zsögödi Medvék) három-há-
rom játékost adnak, az így kialakult 
15-15 hokist számláló együttesek 
egymás ellen játszanak. A találko-
zót szombaton 17 órától rendezik 
a Vákár Lajos Műjégpályán, ezt 
követően az EFAJL összes játéko-
sa számára záróünnepélyt tart a 
bajnokság szervezője, ahol majd a 
pontvadászat díjait is kiosztják.

A tornát követően nem lesz 
más rendezvény a műjégpályán. 
Amint a Csíkszeredai Sportklub 
vezetőségétől lapunk megtudta, va-
sárnap kezdik felolvasztani a jeget, 
a fagyasztó-berendezést augusztus 
elsejétől indítják el újra.

Amatőr hokimeccsek

A bentmaradás a cél
Megkezdődött tegnap az 

U18-as Divízió I B cso-
portos jégkorong-világ-

bajnokság, melynek a székesfehér-
vári Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok ad 
otthont. A kedd esti csapatvezetői 
ülésen végérvényesen eldőlt, hogy 
Hári Norbertet nem nevezhetik a 
magyarok a vébére.

A Nemzetközi Jégkorongszövet-
ség (IIHF) ugyanis nem adta meg 
Hári Norbertnek a játékengedélyt az 
U18-as világbajnokságra, a szervezet 
a kettős állampolgárokra vonatkozó 
szabályaira hivatkozva úgy döntött, 
a magyar állampolgárként Magyar-
országon született, a jégkorongot 
igazoltan több mint négy évig Ma-
gyarországon űző csatár nem játsz-
hat a magyar válogatottban. Hári 
Norbert 10 éves kora óta játszik 
Svédországban, ahová bátyját, Hári 
Jánost követte. Azt megelőzően a 
magyar U8-as és U10-es bajnokság-

ban két-két évet igazoltan játszott, 
az erről szóló dokumentumokat a 
magyar szövetség be is mutatta az 
IIHF-nek, de válaszként annyi ér-
kezett, hogy az ilyen fiatal korban 
eltöltött évek nem számítanak bele a 
honosításhoz szükséges folyamatos 
két esztendőbe.

A magyarok szövetségi kapitá-
nya, Eric Thurston elégedett a csapat 
hozzáállásával és munkájával, de át 
kellett szerveznie a sorokat az utol-
só pillanatban Hári kiesése miatt. 
A magyar csapat célja a csoportban 
való maradás, ám a szövetségi kapi-
tány szerint nem elérhetetlen a pi-
ros-fehér-zöldek számára a dobogós 
helyezés sem.

A magyar keret: kapusok: 
Ágoston Olivér (Espoo Blues), 
Vay Ádám (HK Trnava); hátvédek: 
Arany Máté, Pados László, Reiter 
Attila, Szaller Márk (mind Fehér-
vár), Kiss András (EHC Freiburg), 

Korbuly Gergő (Alingsas), Léránt 
René (Dab.Docler); csatárok: Bata 
Dániel, Majoross Kristóf, Schmál 
Kristóf (mind MAC Budapest), 
Dósa Krisztián, Hamvai Szilárd, 
Kocsis Ferenc, Vincze Péter (mind 
Fehérvár), Fliszár Zalán, Gágyor 
Péter (mindketten Vasas), Könczei 
Áron (Flemingsberg), Nagy Krisz-
tián (KalPa), Ritó László (Miskolc), 
Sebők Balázs (Karpat Oulu).

Tegnap három találkozót ren-
deztek. Eredmények: Lengyelor-
szág – Fehéroroszország 0–7, Ukraj-
na – Kazahsztán 4–5 (hosszabbítás 
után). Az Ausztria – Magyarország 
mérkőzés lapzárta után ért véget. 
Ma a Kazahsztán – Lengyelország 
(13.30), a Fehéroroszország – Auszt-
ria (17) és a Magyarország – Ukraj-
na (20.30) találkozókra kerül sor. A 
magyar válogatott minden mérkő-
zését a magyar szövetség honlapján 
élőben lehet nézni.

Amagyarországi Alsóörsön 
rendezték a kézilabda-
utánpótlás Balaton-kupát, 

amelyen a Székelyudvarhelyi 
ISK–KC ifjúsági 3-as csapata is 
részt vett. A Kuti László és Stefán 
András által irányított gárda hét 
meccset játszott.

Az udvarhelyiek az MKB 
Veszprém meghívásának tettek 
eleget, a tornán a házigazda alsó-
örsiek – a korosztályos kétszeres 
magyar bajnok, a veszprémi ké-
zilabda-akadémia együttese, tele 
idegenlégiós játékossal – mellett 
német, szlovák és olasz csapatok 
vettek részt. A Székelyudvarhelyi 
ISK–KC 15 fős kerettel a cso-
portmeccsek során a második 
helyen zárt, így továbbjutott. Itt 
csupán a már említett veszprémi 

utánpótlásgárdával szemben ma-
radt alul. A kisdöntőben pedig 
óriási csatában, büntetőkkel nyer-
tek az udvarhelyiek, a harmadik 
hely megszerzése ebben a kemény 
mezőnyben több mint dicséretes.

A Székelyudvarhelyi ISK–KC 
eredményei: a csoportban: 17–12 
az Oberfrankennel (német); 13–14 
a Spessart Odenwalddal (német); 
16–17 az MKB Dózsa Veszprém-
mel; 21–11 az SV Eichenauerrel 
(német). A középcsoportban: 19–14 
Pallamano Savenával (olasz); 12–
24 az MKB Alsóörssel. A kisdön-
tőben: 11–11, büntetőkkel 15–14 
az Odenwalddal. A tornát az MKB 
Alsóörs nyerte a Tatran Eperjes és a 
Székelyudvarhelyi ISK–KC előtt. 
Az udvarhelyiek kiszállását a Com-
munitas Alapítvány támogatta.

Udvarhelyi siker

Hiúzok-kupa. Gyermek-jég -
ko  rong tornát tartottak az elmúlt 
hétvégén Csíkszeredában, a HSC 
Csík szereda által szervezett Csí ki 
Hiúzok-kupán összesen 228 hokis 
vett részt. A tornára U8-as és U10-
es csapatok neveztek be, Csík-
szereda hat, Ma da ras és Gyer-
gyószentmiklós két-két, Kis kő -
rös, Szentimre, Kéz di vásárhely, 
Ma ros vásárhely, Cso   mafalva, 
Csík szent  domokos, Karc   falva, 
Sep si szent györgy pedig egy- egy 
csapattal volt jelen a turnén. A 
szervezők minden csapatot okle-
véllel és kupával, a kishokisokat 
érmekkel díjazták.  Fotó: Balázs árpád
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Csütörtök
Az év 103. napja, az év végéig még 263 

nap van hátra. Napnyugta ma 19.56-kor, 
napkelte holnap 6.50-kor.

Isten éltesse
Gyula nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A bolgár–török–magyar eredetű Gyula 

jelentése: méltóság.

Április 12-én történt
1861. Az Amerikai Egyesült Államokban 

polgárháború kezdődött.
1981. Először lőtték fel az amerikai Co-

lumbia űrrepülőgépet, amely a próbarepülés-
ből 14-én ért vissza a Földre.

Április 12-én született
1801. Joseph Lanner osztrák zeneszerző
1933. Montserrat Caballé spanyol opera-

énekesnő, szoprán
1956. Andy Garcia amerikai filmszínész

Április 12-én halt meg
1684. Nicola Amati olasz hegedűkészítő
1945. Franklin Delano Roosevelt ame-

rikai demokrata párti politikus, az Egyesült 
Államok 32. elnöke

Helytörténeti évforduló
Százöt éve, 1907. április 12-én szü-

letett Alsósófalván Bíró Sándor tanár, 
tudományos kutató, történész, a neve-
léstörténet kandidátusa, az ELTE Ne-
veléstudományi Tanszékének oktatója. 
Székelyudvarhelyen tanult. Franciaor-
szágban hunyt el 1975-ben.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–12 óra között 
Csíkszentdomokoson az 1392–1532. szám 
alatt.

hóvirág-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szer-
vez túrát, melyre minden ér deklődőt szí-
vesen vár. Túraútvonal: Csíkszentmárton 
– Csíkibora-borvízforrás – Sugárok-kútja 
– Rugát-tető – Csíkszentmárton. Indulás: 
vasárnap reggel a 7.30-kor induló autóbusz-
szal Csíkszentmártonig. Meg jegyzés: a tú-
rán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig 
lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

tavaszi nagytakarítás

Ma 14–20 óra között Csíkszeredában a 
Fenyő és Lendület sétány környékén, szom-
baton pedig 9 és 17 óra között a Testvériség 
sugárúton dolgozik a takarítócsoport.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Előadás a Népfőiskolán
Szombaton 10 órától Székelyudvarhelyen, 

a Gondűző Szálloda és Étterem nagytermében 
tart előadást Szigeti Gábor A magyar vallás 
alapjai címmel, 12 órától pedig Záhonyi And-
rás Őseink (a szkíták és a hunok) se voltak pogá-
nyok! című előadását hallgathatja meg a közön-
ség a Csaba Királyfi Népfőiskola szervezésében. 
Az előadások látogatása ingyenes! Érdeklődni 
és jelentkezni a 0740–918023-as telefonszá-
mon vagy a szekelypajzs@gmail.com e-mail 
címen lehet. Honlap: www.szekelypajzs.org.

A gazdasági krízis
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala szervezésében holnap 18 órá-
tól Kiss Ulrich jezsuita atya, társadalomkutató, 
vállalkozási tanácsadó A gazdasági krízis: esély 
vagy veszély? címmel tart előadást a polgármes-
teri hivatal gyűléstermében.

Fotótábor Farkaslakán 
Április 13-án, pénteken kezdődik Far-

kaslaka községben az Orbán Balázs szemével 
elnevezésű fotótábor, a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont (HMHF) és 
a község polgármesteri hivatala közös szer-
vezésében. A HMHF honlapján már közel 
nyolcszáz felvételt lehet megtekinteni az 
eddigi fotótáborok anyagából: http://www.
hagyomany.ro/galeria/

Adj, király, katonát!
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén 

is pályázatot hirdet olyan irodalmi művek 
megírására, amelyek az Áldás, népesség moz-
galom célkitűzéseihez igazodnak, és amelyek 
a már hatodik éve zajló Adj, király, katonát! 
csoportos ifjúsági vetélkedők további forrás-
anyagai lehetnek.  Pályázni két kategóriában 
lehet: gyermekek (14 éves korig); fiatalok, fel-
nőttek (15 éves kortól). A gyerekek a következő 
műfajokkal pályázhatnak: mese, novella, elbe-
szélő költemény. A fiataloktól és felnőttektől 
kizárólag meséket várnak. A nyertesek kategó-
riánként a következő pályadíjban részesülnek: 
I. díj: 400 lej, II. díj: 300 lej, III. díj: 200 lej. A 
pályaműveket elektronikus formában a követ-
kező címre kell küldeni: mit@mitesek.net. Be-
küldési határidő: április 21. Bővebben: www.
mitesek.net.

4 For Dance 
Április 23–27. között Erdélyben lát-

hatjuk a 4 For Dance Kamaraegyüttes 
táncosait. A turné Hargita megyei állo-
másai: április 25-én, szerdán a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési Házában 
lépnek színpadra, április 26-án, csütörtö-
kön Gyergyószentmiklóson a művelődé-
si házban, április 27-én, pénteken pedig 
Székelyudvarhelyen, szintén a művelődési 
házban láthatjuk előadásukat (minden hely-
színen 19 órától). A jegyek ára 20 lej.

wHírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
– A doktor úr rosszul lett! Van orvos maguk között?
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A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Beder Tibor: Ágyú és tulipán

Ez a könyv a több mint félezer éve élt székely ágyúöntő 
mesternek állít emléket. Az ő ágyúinak golyói „szabdal-
ták fel” Bizánc falait, melynek résein 1453. május 29-én 

beözönlött a győztes török sereg. Orbán mester példa arra, 
hogy egyetlen hétköznapi ember is képes népének nevet sze-
rezni. Általa minden magyarnak része van abban a nagy törté-
nelmi eseményben, amelyet az ő ágyúi idéztek elő. 

A könyv 138 oldal, kemény kötés, ára: 31 lej. Megvásárol-
ható a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 20. szám).

MAFF – 2. 

Metrion Animációs 
Filmfesztivál

Pénteken és szombaton tartják Székelyudvarhelyen a  
MAFF – 2. Metrion Animációs Filmfesztivált a he-
lyi művelődési házban. Az emeleti teremben pénte-

ken 18 órától plakátkiállítás lesz, a Bábel Tornya nemzetközi 
plakátverseny legjobb alkotásait lehet megtekinteni, ezzel 
párhuzamosan pedig vetítéssel egybekötött stop-motion 
animációs workshop várja az érdeklődőket. Ugyanakkor 
a kiállítóteremben 10 órától a Polish Childrens Animation 
látható (a varsói Audiovizuális Intézet gyerekeknek készí-
tett animációja), 18.30-tól a Bauhaus diákfilm, 20.30-tól 
pedig magyar rövidfilmek lesznek terítéken. Szombaton 
18 órától izraeli rövidfilmek, 19 órától a Busho Film Feszti-
vál legjobb animációi, 21 órától a Filmtett – Duna Műhely 
alkotótábor legjobb animációi láthatók majd. A rendezvé-
nyekre a belépés díjtalan!
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A focisták sokkal intelligensebbek – 
a véltnél

A hivatásos focisták sokkal intelligen-
sebbek annál, mint amilyennek hiszik 
őket – állítják svéd kutatók.

A stockholmi Karolinska Intézet tu-
dósai svéd élvonalbeli labdarúgók és ala-
csonyabb ligában játszók gondolkodási 
képességeit vizsgálva arra jutottak, hogy 
a leggólerősebbek a legokosabbak, ők töl-
tötték ki a legjobban az elméleti tesztet. 
Megmutatkozott, hogy az élvonal játéko-
sai szellemileg is jobb képességűek, mint a 
gyengébb osztályban focizók, mi több, a fel-
adatsor alapján intelligenciájuk a népesség 
felső 2 százalékába emeli őket.

A teszt szélesebb volt egy IQ-fel a dat-
sornál, a kreativitást, továbbá a gondolkodás 
rugalmasságát, gyorsaságát és az emlékező-
képességet is vizsgálta. Akadt kutató, akit 
nem lepett meg az eredmény. „Egy focistá-
nak a fizikai képességek mellett gyorsnak is 
kell lennie, de mindez kevés, ha nincs elég 
esze eldönteni egy helyzetben, hogy mi a 
teendő” – idézte a nem csodálkozó tudóst, 

Torbjörn Vestberget a The Daily Telegraph 
című brit lap.

És hogy miért hiszi szinte mindenki nem 
túl értelmesnek a labdarúgókat? Vestberg 
szerint azért, mert már gyerekkorban elkez-
dik a labdarúgást, és mellette nem marad 
idejük a tanulásra. Focisták véleménye sze-
rint az ostoba kép kialakulásához a meccsek 
után közvetlenül készült interjúk is hozzájá-
rulnak. „90 percnyi erőkifejtés után minden 
atléta borzalmasan szerepelne tévékamera 
előtt” – mondta Clark Carlisle, a brit má-
sodosztályban játszó focista.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Derült idő várható, csapadék nem valószínű, 
csak a hegyvidéken fordulhat elő. Hidegfronti 
hatással együtt járó tünetek jelentkezhetnek az 
arra érzékenyeknél.

Ej, régebben milyen szép is volt, ami-
kor húsvéthétfőn házról házra jártunk, a 
lányok pedig komoly hímestojáskészlettel 
felszerelkezve vártak minket, akik a zöld 
erdőben tett utunk után röpke félórára 
bekanyarodtunk. És bizony akkoriban 
abból is le lehetett vonni a konzekvenci-
át, hogy melyik lánynál éppen melyik fiú 
is jelent meg ezen a jeles napon. De hát 
amivel az idén szembesültem, abból nem 
szeretnék messzemenő következtetéseket 
levonni: mióta szokás a lányok körében 
alternatív módon (kirándulással, avagy 
zárt ajtók mögött) ünnepelni a húsvét-
hétfőt? Mi áll ennek az össz( fehér)népi 
összeesküvésnek a hátterében? Egyesek a 
büdös kölnire, a dráguló tojásra, a pén-
zért öntöző szomszéd gyerekre hivatkoz-
va zárták be az ajtót.

A közeledő választások miatt minden-
ben meg kell látni a potenciális szavazót: 
a politikusok ígéretet tehetnének arra, 
hogy jövőtől adót vetnek ki azokra a le-
gényekre, akik locsolásukért csokoládét, 
festett tojást vagy pénzt kapnak cserébe. 
A legény köteles lenne szépen, tételesen 
feltüntetni a nyújtott szolgáltatásokat: 
versmondás, spriccelés száma, egyebek. 
Az új szabályozás gyakorlatba ültetésével 
nem lenne nagy probléma, hisz biztosan 
akadna egy-két olyan pacsulitól undorodó 
önkéntes leányzó, akire rá lehetne bízni a 
húsvéti számlaadás ellenőrzését. A szám-
laadást elmulasztók pedig pénzbírságra 
számíthatnának. Esetleg azok kaphat-
nának felmentést a büntetés alól, akik a 
locsolópénzüket önként felajánlják az ál-
lamadósság csökkentése érdekében.

A válság és a locsolók
    villanás n Berkeczi Zsolt

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

*
A fotót Mihály Ibolya, a Hargita Me-
gyeiMűvészetiNépiskolamásodéves
diákja készítette. 
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