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Egyhangú támogatással

Csapatban 
Farkaslaka 
községért

Farkaslaka alpolgármeste-
reként csapatban szeretett 

volna dolgozni, ennek hiánya 
miatt mondott le tisztségéről 
tavaly szeptemberben. Most 
is csapatban, csapatmunká-
ban látja a község fejlődését. 
Legkevesebb 130 alá-
írás kellett ahhoz, hog y 
indulhasson a polgár-
mesteri székért, 1300-nál több 
g yűlt össze.

újratEmEtés 

A nemzeti 
összefogás 
jegyében

A nemzeti összefogás jegyében 
zajlik le pünkösd vasárnapján 

Nyirő József székelyudvarhelyi 
újratemetése – hangzott el teg-
nap azon a megbeszélésen, ame-
lyen a házigazda Bunta Leven-
te polgármester mellett Füzes 
Oszkár, Magyarország bukaresti 
nagykövete, Zsigmond 
Barna Pál csíkszeredai 
főkonzul, valamint a ma-
gyar országgyűlés küldöttsége 
vett részt.
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újraértelmezése

Közelebb Kerülhet a rendőrség az önKormányzatoKhoz 

Kell-e nekünk helyi rendőrség?
Egy éve jelent meg az a törvény, mely a települések önkormányzatai számára lehetőséget 

biztosít egy, a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó és helyi büdzséből működtetett 
rendőrség felállítására. Az udvarhelyszéki önkormányzatok nem siettek életbe léptetni a 

törvényt a szűkös költségvetések miatt. Jobb megoldás híján számos község inkább éjszakai 
őrző-védő szolgálatot állított fel, Székelyudvarhelyen pedig most készül a határozattervezet. 

A városi önkormányzat dönthet: kell-e helyi rendőrség? > 4. oldal

Közrendi és közbiztonsági feladatok. Elzavarhatják a koldulókat fotó:  ifj. hAáZ sáNdor
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* Székely Konyha és Tévé Tükör mellékletünk 
csak előfizetőinkhez és vásárlóinkhoz jut el.

UdvarhElyszéki próbaolvasás*
Ismerje meg Udvarhelyszék új napilapját!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, 
telefon: 0733–553 014, 0266–215 270

hargitanépe 

Csedő Attila indul 
a választásokon

„Bebiztosítva”
Ungureanu kormányfő aláírta 

az Országos Adóügynökség elnöke, 
Sorin Blejnar visszahívására vo-
natkozó rendeletet. Ennek előzmé-
nye az volt, hogy az ügynökségnek 
nem sikerült eleget tennie 
a feladatnak, hogy az adó-
elkerülések felszámolása 
révén mintegy kétmilliárd lejt in-
kasszáljon a költségvetés javára.

3

    hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3778ì
1 amerikai dollár Usd 1,4723ì
100 magyar forint hUF 3,3454ì



A polgármesteri hivatal Szent 
István Termében ma 19 órától 
a fiatal tehetségek közül Vlad 
Soare játszik, őt követi a Beke 
István Ferenc, Bognar Ionuţ 
Cristian és Biró Endre alkotta 
trió, majd az Alhambra Kvartett. 

HNU Információ

Beke István Ferenc Szé-
kelyudvarhelyen született 
1979-ben. Jelenleg a ko-

lozsvári Gheorghe Dima Zene-
akadémia tanára, a Harmonia 
Cordis Egyesület elnöke, a Terra 
Siculorum Nemzetközi Klasszi-
kusgitár-fesztivál és a kolozsvári 
Novo Generatio Nemzetközi 
Gitárnapok szervezője. Doktori 
címet 2011-ben szerzett a ko-
lozsvári zeneakadémián. Ionuţ 

Cristian Bugnar 1987-ben szü-
letett, Besztercén. A besztercei 
zeneiskola után zene szakkö-
zépiskola végezte tanulmányait. 
2006 őszétől a kolozsvári zene-
akadémia hegedű szakos hallga-
tója, dr. Maior Valeriu tanítvá-
nya. Hétéves korában kezdett el 
hegedülni, azóta több mint húsz 
helyi és hazai verseny díjazottja, 
különböző pódiumi helyezése-
ket ért el. Az utóbbi időben meg-
kedvelte az argentin zenét, mely 
szerinte az élet örömeit igen sa-
játos módon fogalmazza meg. 
Biró Endre 1990-ben született 
Székelyudvarhelyen. Fiatalko-
ra óta több műfajban is kipró-
bálta magát, olyanokban mint 
a klasszikus rock, dzsessz, blu-
es, klezmer, funky és klasszikus 

zene. Középiskolai tanulmányait 
a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium végezte, jelenleg a 
Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Szakának hall-
gatója.

Az Alhambra Kvartett 2006-
ban alakult. Műsorukban változa-
tos repertoárt hallhatunk, melyek 
közt feldolgozások is szerepelnek. 
Napjainkig sok koncertjük volt 
Romániában és világszerte egy-
aránt. Augusztusban első helyet 
szereztek a Kolozsvári Nemzetkö-
zi Fesztiválon, a kamarazene mű-
fajában. A zenészek álma, hogy 
továbbra is új darabokkal kápráz-
tassák el a közönséget. A kvartett 
tagjai: Daniel Dragomirescu, 
Marius Ţîmpău, Ilie Aurelian 
Zugrav és Cezar Lefter. 

A Magyar Polgári Párt 
fellebezésére új alelnököt nevez-
nek ki az udvarhelyi választási 
irodákba. Molnár Miklós, az MPP 
városi elnöke kifejtette: dicsére-
tes ez a tény, mivel a pénteken 
kinevezett Szabó Andrea Bunta 
Levente polgármester ügyvédje 
– így nem lehetett volna eléggé 
pártatlan a választások alatt. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Molnár Miklós elmond-
ta, hogy törvény sze-
rint székelyudvarhelyi 

bírák közül kell kiválasztani a 
választási irodák elnökét és he-
lyettesét. – Ezt a folyamatot 
követtük: pénteken került sor a 
kinevezésre. Aznap kértük, hogy 

tudassák velünk, kikre is esett a 
választás. Nyilván Rédai Zoltán 
József bíró lesz az elnök. Meg-
lepetésünkre Szabó Andreát ne-
vezték ki alelnöknek, aki Bunta 
Levente házi ügyvédje, ő képvise-
li Buntát megannyi bírósági ügy-
ben is. Elképzelhető, mennyire 
objektív döntéseket hozott volna 
elnökhelyettesként, mivel egzisz-
tenciálisan is a polgármesterhez 
köthető. Sikerült letennünk a fel-
lebbezésünket az ortodox húsvét 
ellenére is. A válasz értelmében 
nemcsak mi, hanem a megyei tör-
vényszék is úgy gondolta, hogy 
Szabó Andrea nem lehet elnök-
helyettes. A válaszlevél értelmé-
ben új elnökhelyettest neveznek 
ki, aki sokkal pártatlanabb lesz – 
fogalmazott Molnár.
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VáltozAtoS zEnEI rEpErtoár 

Trióval és kvartettel folytatótik 
a gitárfesztivál

FEllEBBEzEtt Az Mpp

Új elnökhelyettest neveznek ki 
a választási irodákba

Kevés autós értelmezi meg-
felelően a KrESz pótkocsikra 
vonatkozó rendelkezéseit. Íme 
egy kis segítség.

Természetesen, mai cikkem 
a B kategóriás pótkocsizásra 
vonatkozik, a C, D kategóriás 
sofőröknek pályaalkalmassági 
vizsgán kell részt venniük, az 
más tál tészta. Először is, milyen 
utánfutót lehet vontatni B kate-
góriás jogosítvánnyal? Két eset 
létezik: ha a pótkocsi max. 750 
kg megengedett tömegű, akkor 
a járműszerelvény megengedett 
súlya túllépheti a 3500 kg-ot, 
azaz felmehet max. 4250 kg-ig 
(3500+750). Amennyiben az 
utánfutó meghaladja a 750 kg 
megengedett össztömeget, így 
a járműszerelvény össztömege 
nem lehet nagyobb, mint 3500 
kg. Ezen értékek fel vannak tün-

tetve a vontató jármű, illetve az 
utánfutó forgalmi engedélyében, 
és az esetleges ellenőrzés ezeket 
veszi alapul. 

Például egy 2100 kg meg-
engedett össztömegű vontató-
ból és egy 1500 kg megengedett 
össztömegű utánfutóból álló 
járműegyüttes vezetéséhez már 
B+E kategóriás jogosítvány szük-
séges, mert a kettő összeadott 
megengedett össztömege (3600 
kg) meghaladja a 3500 kg-os 
határt. Ha azonban egy 3000 kg 
megengedett össztömegű von-
tatóból és egy 750 kg megenge-
dett össztömegű utánfutóból álló 
járműegyüttesről van szó (3750 
kg), ennek vezetéséhez elég a B 
kategóriás jogosítvány, annak el-
lenére, hogy az utóbbi esetben 
az össztömeg nagyobb.... Az első 
esetben a B+E jogosítvány még 
akkor is szükséges, ha egyébként a 

járművek üresek, mert az előírás a 
megengedett össztömegre vonat-
koznak, és nem az önsúlyra. 

Egy picit változik a dolog a 
forgalmiban szereplő fékezett-
nem fékezett tömegeket illetően, 
itt a valós súly számít. Például, 
ha egy jármű forgalmijában a fék 
nélkül vontatható tömeg 550 kg, 
akkor az elvontathat egy 750 kg 
megengedett össztömegű után-
futót, még akkor is, ha annak 
nincs fékje, amennyiben a von-
tatmány valós súlya kisebb, mint 
550 kg.

Minden esetben érvényes 
az az elv, hogy a vontató jármű 
önsúlya nagyobb kell legyen, 
mint az utánfutó megengedett 
össztömege. 

Nézzünk most meg egy pár 
műszaki problémát. Milyen a jó 
utánfutó? Két kategória van: az 
amatőr meg a profi. Az elsőhöz 

tartoznak az olcsó bóvlik, amit 
a Metróban, Praktikerben meg 
lehet venni. Ezeknek nincs alvá-
zuk, egy fa lemezhez hozzászege-
cselik az oldalakat, gumitorziós 
tengelyük van. Pattognak, mint 
a pingponglabda, vontatásuk 
egy kín, eszik a gumiabroncso-
kat, eltörnek. Nem igazán javít-
hatók. Tökéletesen megfelelnek 
arra, hogy havonta egyszer egy 
szekrényt el lehessen velük vin-
ni, meg ehhez hasonlók. Ahogy 
a kínai mondja: kici pénc, kici 
minőszég...

A második kategóriába tar-
toznak az alvázas, laprugós, len-
géscsillapítós utánfutók. Ezek 
pár kilóval nehezebbek, valami-
vel drágábbak is, de vontatásuk 
csendes, nem érezhető. A me-
revtengely miatt nem koptatják 
a gumikat, a laprugók egyen-
letesebben elosztják az alvázra 

nehezedő tehert. Valamivel több 
karbantartást igényelnek, de tar-
tósak, a világ végét megérik.

Kevesen tudják azt is, hogy 
akiben meg van a barkácsoló 
szellem és ért a lakatos szakmá-
hoz, maga is építhet utánfutót, 
majd azt forgalomba lehet he-
lyezni, egy megfelelő iratcsomó 
kíséretében. Jómagam is ilyene-
ket készítek, már húsz éve, ami 
alatt sok érdekes és ötletes meg-
oldást láttam.

Mielőtt a lelkes építő nekiáll-
na, tudnia kell, hogy nem lesz fel-
tétlen olcsóbb, mint egy metrós 
bóvli, de bizonyára sokkal jobb 
lesz, főleg, ha laprugósra építi. 
Amennyiben valaki fellelkesedik 
és épít ilyesmit, szívesen segítek, 
ha megkér rá a jan.balo@yahoo.
com címen.

Balo Jan mérnök

Volán UtánFUtózáS

Körkép
társadalom

Alhambra Kvartett. Repertoárjukban feldolgozások is szerepelnek fotó:  harmonia cordis egyesület

református templom és titanic. Megnyílt a Har-
gita Megyei Hagyományörzési Forrásközpont kiállítótermében 
Kelemen Albert gyűjteményes kiállítása. Tegnap 17 órától szép 
számban jelentek meg érdeklődők, a kiállítás megnyitójaként pe-
dig elhangzott néhány gondolat a képek születéséről. Ez az első 
egyéni tárlata az alkotónak. A kiállításon nem egy egyéni tematika 
köré épített képeket láthatunk, hanem egy olyan válogatást, amely 
Kelemn életét gyerekkorától egészen napjainkig megjeleníti. Az 
udvarhelyi belvárosi református templomtól kezdve, a kolozsvári 
Music Pubon át, el egészen a Titanicig minden megtalálható a ké-
pek közt. A tárlat hétköznapokon tekinthető meg a forrásközpont 
kiállítótermében, illetve folyósólyán. 



A nemzeti összefogás jegyében 
zajlik le pünkösd vasárnapján 
Nyirő József székelyudvarhelyi 
újratemetése – hangzott el teg-
nap azon a megbeszélésen, 
amelyen a házigazda Bunta Le-
vente polgármester mellett Füzes 
Oszkár, Magyarország bukaresti 
nagykövete, Zsigmond Barna Pál 
csíkszeredai főkonzul, valamint a 
magyar országgyűlés küldöttsége 
vett részt.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Székelyudvarhely polgármeste-
rével, valamint kulturális intéz-
ményeink vezetőivel egyeztet-

tek tegnap a városháza tanácstermé-
ben a magas rangú vendégek Nyirő 

József újratemetésével kapcsolatban. 
A zárt ajtók mögött lezajlott meg-
beszélésen információink szerint az 
újratemetés nem túl szerencsés idő-
pontja is terítékre került: a székely 
apostol két héttel az önkormányzati 
választások előtt tér haza, ráadásul 
pünkösd vasárnapjára tervezték a 
ceremóniát, amire korábban nem 
igazán volt példa a római katolikus 
egyház történetében...

Füzes Oszkár, Magyarország 
bukaresti nagykövete elmondta, 
az újratemetést a nemzeti össze-
fogás jegyében kell lebonyolítani, 
s örömét fejezte ki, hogy a Bunta 
Levente polgármesterben és a 
székelyudvarhelyi városvezetésben 
nyitott partnerre találtak, hiszen 
„mindannyiunk számára fontos, 

hogy az elszármazottak hazakerül-
jenek”.

– Messzemenő  támogatásunkról 
biztosítottam vendégeinket, hiszen 
Nyirő a miénk, mindannyiunké. 
Nemzeti ügyről van szó, s úgy is 
kezeljük, felülemelkedünk minden-
féle párt-, egyéni- avagy csoportér-
dekeken – nyilatkozta a találkozó 
után Bunta Levente. A városvezető 
a nagykövettől, a főkonzultól és 
az országgyűlési küldöttségtől is 
„Nyirőhöz, Székelyudvarhelyhez, 
a székelyekhez és a magyarokhoz 
méltó” megemlékezést kért, s hang-
súlyozta, a városvezetés minden 
segítséget megad a szervezőknek, 
azaz a Magyar Országgyűlésnek és 
a társszervező Székelyudvarhelyért 
Alapítványnak.

Csedő Attila, az Udvarhelyi Hír-
portál bulifotósa „szabadúszó 
polgármesterjelöltként” állna 
rajthoz a közelgő helyhatósági 
választásokon.

HNU-információ

A sajtós berkekben jól 
ismert Csedő Attila 
munkássága főként a 

bulifotózásban merül ki, emellett 
számos sport- és egyéb rendezvé-
nyeken lehet látni. Az utóbbi két 
hétben számos közéleti esemé-
nyen jelen volt, választásokon in-
duló jelöltekkel fényképezkedett, 
a hírportálon közölt cikkek vé-
gén rendszerint az ő véleménye is 
visszaköszönt. A polgárpukkasz-
tó hírközlések miértjére tegnap 

derült fény, amikor az uh.ro köz-
leményben jelentette be: Csedő 
Attila a hírportál támogatásával 
indul (amennyiben összegyűl a 
több mint 1000 aláírás) a polgár-
mesteri székért. 

Április 17-én jelent meg a 
Facebookon Csedő oldala (a fény-
kép is onnan származik, tegnap 
délig 89-en nyomták meg a like 
gombot), amelyen már szabad-
úszó „politikusként” mutatkozik. 
A jelölt ma délelőtt tizenegy óra-
kor mutatkozik be: rendhagyó 
módon a Kaufland előtti busz-
megállóban tart sajtótájékoztatót, 
majd egy „kötetlen beszélgetésre 
is lehetőséget teremtő” állófoga-
dásra hívja a média képviselőit a 
Kaufland talponállójába.

Körkép
aktuális
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Magas rangú vendégek. Az újratemetésről egyeztettek fotó: ifj. haáz sándor

Csedő Attila bulifotós. Ma délelőtt mutatkozik be fotó: uh.ro

UdvArHeLyeN táJékOZódOtt A NAgykövet és A főkONZUL

Újratemetés a nemzeti 
összefogás jegyében

Csedő AttiLA iNdUL A váLAsZtásOkON

Bulifotós kontra politikum

Mihai Răzvan Ungureanu kormányfő kedden, április 17-
én aláírta az Országos Adóügynökség elnöke, Sorin Blejnar 
visszahívására vonatkozó rendeletet. Ennek állítólagos előzmé-
nye az volt, hogy az ügynökségnek nem sikerült eleget tennie a 
feladatnak, hogy az adóelkerülések felszámolása révén mintegy 
kétmilliárd lejt inkasszáljon a költségvetés javára. Ám arról is 
hallani, hogy az ügynökség elnöke előremenekült, lévén, hogy 
két hónappal ezelőtt letétbe helyezte lemondását. És ebbe az 
előremenekülésbe az is belefért, hogy nem kell messzire mennie, 
esetleg egy emelettel feljebb vagy lejjebb, és csak egy valamivel 
kisebb bársonyszéket kell elfoglalnia. Igen, mert ugyancsak csa-
lafinta és furfangos módon a kormánypárt és annak egykori 
pénzügyminisztere, Gheorghe Ialomiţeanu jóvoltából számára 
tartották fenn az általa létrehozott vagyonosodás-vizsgálati, 
ötvenfős ügyosztály igazgatói tisztségét. Az történt, hogy őt an-
nak idején államtitkári kinevezésekor felfüggesztették a meg-
előző köztisztviselő állásából, majd utólag, 2011 júliusában a 
felfüggesztett állásából áthelyezték a már említett ügyosztály 
élére, de ugyancsak felfüggesztett jogállással. Most tulajdonkép-
pen megszűnt magas állami tisztségviselői jogállása, de ezzel 
egyidejűleg „helyreállt” köztisztviselői vezető beosztása. 

Ami az egyébként vitatott személyiségű egykori adóügynök-
ségi elnökkel történt, furcsállandó, de teljesen törvényes – már-
mint a romániai törvények közepette. És nem egyedi esetről 
van szó. Nemrég a honatyák rábólintottak bizonyos felügyeleti 
bizottságok tisztségviselőinek, illetve tagjainak kinevezésére. Így 
például az Országos Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CNVN) 

tagjává, pontosabban biztosává nevezték ki Stefania Ferencz 
úrhölgyet. Róla azt kell tudni, hogy jogi végzettséggel rendel-
kezik, 2000–2004 között Emil Boc képviselő kabinetfőnöke 
volt, azt követően pedig Boc kolozsvári polgármester mellett 
tevékenykedett, majd utóbbi kormányfővé való kinevezését kö-
vetően tanácsadója, illetve kabinetvezetője volt. Hogy a szóban 
forgó bizottságba Emil Boc kormányfői minőségében vagy párt-
elnöki minőségében javasolta-e, annak nincs sok jelentősége, a lé-
nyeg az, hogy az egykori kormányfő nem hagyta hűséges mun-
katársát sorsára, és gondoskodott róla. Ezzel első látásra nem is 
lenne baj, de a vonatkozó törvény, a 2010/289-es értelmében a 
szóban forgó felügyelet tagjai kiválasztása végett egy listára több 
jelöltet is fel kell tenni, s azt benyújtani a parlament illetékes 
bizottságához, a jelölteknek pedig többek között közgazdasá-
gi vagy jogi végzettséggel kell rendelkezniük és legalább ötéves 
szakmai tapasztalattal a pénzügyi szektorban. Nos, Stefania 
Ferencz egyedüliként szerepelt a listán, tehát eleve sérült a tör-
vényes előírás, de ennél is súlyosabb, hogy semminemű szakmai 

tapasztalattal nem rendelkezett a pénzügyi szektorban. De hát 
ennél a felügyeletnél nem az első eset, hogy pártpolitikai ismér-
vek mentén jelölnek és neveznek ki tagokat, illetve biztosokat. 
A végzettség tekintetében a biztosok között vannak fémipari 
mérnökök, gépipari mérnökök, geológusok stb. A felügyelet el-
nökévé avanzsált Carmen Negoiţă (aki egyébként a Demokra-ţă (aki egyébként a Demokra- (aki egyébként a Demokra-
ta Liberális Párt egyik vezéregyéniségének felesége) ugyancsak 
szakirányú tapasztalat nélkül vált annak tagjává 2005-ben, 
majd miután a „tandíját állta” a felügyelet, annak alelnökévé 
léptették elő 2007-ben. A pénzpiaci felügyeletek száma Romá-
niában három, a már említetten kívül még létezik a Biztosítási 
Felügyelet (CSA), valamint a Magánnyugdíjrendszert Felülvi-
gyázó Bizottság (CSSPP). Mindez úgy történhetett, történhet 
meg, hogy a jelölés – és végső soron a kinevezés – a parlamenti 
pártok hatáskörébe tartozik, s így óhatatlanul előtérbe kerülnek 
a pártpolitikai érdekek, szempontok, illetve az egyik vagy a má-
sik jelölt politikai előélete, és kevésbé a szakmai kompetenciája, 
pályafutása. 

A 80-as években közszájon forgott egy mondás, miszerint 
ha valaki, valakik felkerült, felkerültek a fa ágára (mármint 
a vezető tisztségek fájának az ágaira), akkor, ha meg is ráz-
ták a fát, nem történt egyéb, mint átkerülés az egyik ágról a 
másikra – vagy lejjebb, vagy feljebb. Mintha megismétlődne 
a történelem.

„Bebiztosítva”
     NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Egy éve jelent meg az a törvény, 
amely a települések önkor-
mányzatai számára lehetőséget 
biztosít egy, a polgármesteri hi-
vatal alárendeltségébe tartozó 
és helyi büdzséből működtetett 
rendőrség felállítására. Alkal-
mazási módszertana azóta is 
várat magára – a települések 
szűkös költségvetése mel-
lett ez az egyik ok, amiért az 
udvarhelyszéki önkormányzat-
ok nem siettek életbe léptetni a 
törvényt. Jobb megoldás híján 
számos község (például Fenyéd, 
Homoródalmás) inkább éjsza-
kai őrző-védő szolgálatot állí-
tott fel, Székelykeresztúron a 
közösségi rendőrök működnek, 
Székelyudvarhelyen pedig most 
készül a határozattervezet – a 
városi önkormányzat dönthet: 
kell-e helyi rendőrség? 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A helyi rendőrség létrehozá-
sára és működésére vonat-
kozó kerettörvény 2010. 

december 29-én jelent meg a Hi-
vatalos Közlönyben, és a követke-
ző év január elsején lépett hatály-
ba. Eszerint a községi, városi ön-
kormányzatok – az állami mellett 
– helyi rendőrséget hozhatnak 
létre. 2004-től volt már egy ha-
sonló kezdeményezés: a közösségi 
rendőrség szerepét az új törvény 
szerint átveszik a helyi rendőrök 
bővített feladat- és hatáskörrel. 
A törvény megjelenését követően 
annak alkalmazási módszertanát 
is el kellett volna készíteniük a 
törvényalkotóknak, ám erre egy-
előre nem került sor. Ugyanakkor 
ahhoz, hogy a helyi rendőrség 
hatékonyan tudjon működni, bi-
zonyos állami rendőrségi osztá-
lyok decentralizálását is meg kel-
lett volna ejteni, vagyis az állami 
rendőrség bizonyos egységeinek 
a felügyeletét, irányítását a helyi 
önkormányzatok hatáskörébe 
kellett volna áthelyezni. Mivel ez 
már nemzetstratégiai kérdés, hisz 
a belügyminisztérium alárendelt-
ségébe tartozó egységek decent-
ralizálását feltételezi, politikai 
akarat hiányában egyelőre bukott 
próbálkozásról beszélhetünk. 

Létezik viszont a kerettör-
vény, így ha közel sem tisztázott 
körülmények és kusza viszonyok 
között, de létre lehet hozni a helyi 
rendőrséget. 

Megelőzés és büntetés 
A helyi rendőrséget határoza-

tával a települések tanácsa hozhat-
ja létre, majd ezen lépést követően 
a település büdzséjéből el kell kü-
löníteni a működéshez és fenntar-
táshoz szükséges összeget is. 

A kerettörvény szerint a helyi 
rendőrök fő feladata a közrendi 
és közbiztonsági, vagyonvédelmi, 
közúti, építkezési, plakátolási, 
környezetvédelmi, gazdasági és 

egyéb jellegű kihágások, illetve 
bűncselekmények megelőzése és 
felfedezése, ha szükséges, az álla-
mi rendőrséggel, csendőrséggel 
és további hatóságokkal együtt-
működve. Azokon a területeken, 
amelyekben tevékenységüket ki-
fejthetik, ugyanazzal a hatás- és 
jogkörrel rendelkeznek, mint az 
állami rendőrök. Ez azt jelenti, 
hogy megbüntethetik a csendza-
varókat és a rendbontókat, ren-
dezvények rendfenntartójaként 
léphetnek színre, elzavarhatják a 
koldulókat és kezdeményezhetik 
a fiatalkorú kéregetők szociális 
gondozásba vételét. Őrző-védő 
feladatokat is elláthatnak, és segít-
hetik a bírósági végrehajtók mun-
káját. Közlekedésrendészeti fel-
adatokat is teljesíthetnek, például 
megbüntethetik a szabálytalanul 
parkolókat. A törvénytelenül 
építkezőket és a szabálytalanul 
plakátolókat is megbírságolhat-
ják, akárcsak az illegális szeme-
telőket. Számos kereskedelmi 
ellenőrzési jogkörrel is felruházza 
a helyi rendőröket a törvény. Bün-
tethetik az utcán, nem kijelölt 
helyen termékeket árusítókat, a 
kereskedelmi egységekben pedig 
ellenőrizhetik, hogy az érvényes 
kereskedelmi és fogyasztóvédelmi 
előírások szerint zajlik-e a tevé-
kenység – például, hogy a termé-
kek címkézése megfelelő-e. 

A törvény értelmében az ön-
kormányzatnak a rendőrség szá-

mára székhelyet kell kialakítania, 
és biztosítania kell az egység és 
személyzete megfelelő felszerelt-
ségét is: gépjármű, ruházat, esz-
közök stb. A helyi rendőrök is 
egyenruhát viselnek, és fegyverük 
is lehet, melyet elsősorban önvé-
delemre használhatnak.  

Keresztúron közösségi 
rendőrök működnek 
Az elmúlt egy év alatt 

Romániaszerte számos telepü-
lés létrehozta helyi rendőrség-
ét – ezek többnyire néhány fős 
egységek, melyek javarészt köz-
biztonsági feladatokat látnak 
el. Udvarhelyszéken egyik város 
vagy község sem siette el a törvény 
életbe léptetését. Fontos kihang-
súlyozni, hogy nem kötelező a 
helyi rendőrség megalakítása, így 
minden település maga dönthet 
arról, hogy szükségesnek látja-e 
megtenni ezt a lépést, vagy sem. 

Térségünkben a témában talán 
Székelykeresztúr jár valamelyest a 
többiek előtt. Mint Köblös Do-
mokos alpolgármester lapunkat 
tájékoztatta, három évvel ezelőtt 
közösségi rendőrséget hoztak létre. 

– Két személyt alkalmaztunk, 
egyenruhájuk, szolgálati autójuk 
van. Működésüket a helyi költ-
ségvetésből fizetjük. Rendfenn-
tartóként rendezvényeken vesz-
nek részt, büntetik az illegálisan 
szemetelőket, kivizsgálják a la-
kossági bejelentéseket, közrendi 

kihágások esetén bírságot oszta-
nak – részletezte. Azt is említet-
te az alpolgármester, hogy az új 
törvény megszüntette a közösségi 
rendőrséget. Az egységet át kel-
lene alakítaniuk helyi rendőrség-
gé, például új egyenruha kellene, 
illetve a rendőrök feladatköre is 
bővült – az átalakításra még nem 
került sor. 

Éjszakai őrző-védők 
Számos udvarhelyszéki köz-

ség érdekelt lenne a helyi rend-
őrség létrehozásában, többsé-
gük viszont anyagi források és a 
megfelelő törvénykezési háttér 
hiányában egyelőre lemondott er-
ről. Köztes megoldásként inkább 
őrző-védő vállalkozásokkal köt-
nek szerződést, hogy a település 
éjszakai csendjét, rendjét biztosí-
tani tudják. Ezt tette Fenyéd is. 
Bokor Botond polgármester azt 
mondja, noha csak kisebb kihágá-
si problémákat jegyeztek, növelni 
szerették volna a lakosok bizton-
ságérzetét, ezért szerződtek egy 
vállalkozással, melynek két em-
bere minden éjszaka járőrözik a 
faluban. 

– Már a jelenlétük is visszaszo-
rítja a törvénytelenkedőket, a he-
lyi rendőrség létrehozása ugyanis 
nem kevés pénz kérdése. Amíg a 
költségvetés árvái-mostohái va-
gyunk, nem tudjuk megengedni 
magunknak – említette Bokor 
Botond. Hasonló megoldáshoz 

nyúlt Homoródalmás is. Rigó 
Mihály polgármester jelentette: 
közbiztonsági céggel szerződtek, 
így náluk is kétemberes éjszakai 
járőrszolgálat van. 

– Jó lenne a helyi rendőrség, 
hisz amióta összevonták a rend-
őrséget, három rendőr helyett 
egy maradt. Mi viszont kicsik va-
gyunk, nem tudnánk magunkra 
megcsinálni. Inkább az éjjeli jár-
őrszolgálat elindítását sürgettük, 
mely januártól el is indult. Helyi 
rendőrséget csak úgy tudnánk lét-
rehozni, ha mondjuk Lövétével és 
Oklánddal összefognánk, ami 
elképzelhető. Fontosabb ennél 
most nekünk, hogy a Lövéte által 
pályázott, és meg is nyert tűzol-
tóautót és a kapcsolódó szolgá-
latot elindítsuk. Ez is nagy lépés. 
Mi embert biztosítunk, és közös 
tűzoltóságunk lesz. Az út jó, nem 
érdemes, és nem is lehet külön el-
indítani ezeket a szolgáltatásokat 
– újságolta Rigó Mihály. 

Van olyan település, mely 
nem is gondolkodott ilyen jellegű 
megoldásban. Burus Mária Ella, 
Szentegyháza polgármestere pél-
dául elmondta, nem léptek ebben 
az ügyben, mert költségvetésük 
oly kicsi, hogy azt inkább a pályá-
zati önrészek fedezésére fordítják 
– emiatt Szentegyháza őrző-védő 
szolgálatot sem indított.

Udvarhelyen 
a tanács dönthet  
Székelyudvarhelyen is több-

ször terítékre került a helyi rend-
őrség megalakításának szükséges-
sége-lehetősége, köztes megol-
dásként tavasztól őszig őrző-védő 
szolgálat felügyeli a városközpon-
tot. 

– Furcsa állapot van, hisz hiá-
nyos a törvényes keret, a törvény 
alkotója – bár határidő volt erre 
– nem véglegesítette a törvényt. 
Tárgyaltam a miniszterelnökkel 
és a belügyminiszterrel is, akik 
jelen körülmények között nem 
látják, hogy a kérdés rendeződne 
– közölte Bunta Levente. A pol-
gármester szerint nincs politikai 
akarat a törvény véglegesítéséhez.

– Vártuk, hogy elkészüljön. 
Van, ahol létrehozták már a helyi 
rendőrséget. Megfelelő törvény-
kezési háttér hiányában viszont 
félmegoldásnak tartom egy olyan 
másodrangú testület alakítását, 
amely párhuzamosan működik 
a rendőrséggel, és amely így is 
sok pénzbe kerülne – mondta. A 
polgármester szerint a helyi rend-
őrség létrehozását széleskörű véle-
ménykutatásnak kell megelőznie. 

– Bár az adott körülmények 
és lehetőségek közepette kételye-
im vannak a hasznosságát, haté-
konyságát illetően, hamarosan 
előállunk a kérdéssel, és egy hatá-
rozattervezetet teszünk a tanács 
asztalára: döntsön a testület arról, 
hogy kell-e helyi rendőrség – tu-
datta a polgármester. 

Közelebb Kerülhet A rendőrSÉg Az önKorMányzAtoKhoz 

Kell-e nekünk helyi rendőrség? 

Kellene a helyi rendőrség. Törvény és pénz nincs rá fotó: ifj. haáz sándor

közélet

Körkép
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társadalom

Körkép

Nincs, miért szégyenkeznünk 
– vélekedik Katona Mihály 
korondi polgármester, ha visz-
szatekint négyéves polgármes-
teri mandátumára. A település-
vezető úgy értékeli, hogy a gaz-
dasági válságtól sújtott évek 
ellenére eredményes, megva-
lósításokban gazdag periódust 
tudhat maga mögött.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Katona Mihály korondi 
polgármester nem is any-
nyira a megvalósításokra, 

mint inkább arra büszke, hogy 
az elmúlt négy évben sikerült 
megragadni azokat a lehetősé-
geket, amelyekkel előre lehetett 
vinni a községet. Példaként épp 
a fazekasfalu legnagyobb beru-
házását említi, amely szinte át-
öleli négyéves mandátumát: a 
2008-ban megkezdett és tavaly 
decemberben befejezett, 322-
es integrált pályázatról van szó, 
amelyből 2,5 millió lej értékű 
infrastrukturális beruházást va-
lósítottak meg. Megújították és 
kibővítették a vízhálózatot, le-
aszfaltozták a községi utak nyolc-

vanöt százalékát, szociális köz-
pontot létesítettek Pálpatakán és 
Fenyőkúton.

A Vadasmező nevű falurész 
közvilágítási rendszerének átadá-
sát tavaly történelmi pillanatnak 
nevezte a településvezető, nem 
véletlenül: mint mondja, ötven-
éves gond oldódott meg ezzel.

Égető gondot jelentett a 
Korondi Iskolaközpont is. A fel-
újítás és bővítés még 2006-ban 
kezdődött minisztériumi finan-

szírozással, a pénzforrások el-
apadása miatt azonban le kellett 
állni a munkálatokkal. Az önkor-
mányzat nem akart Bukarestre 
várni, inkább saját kezébe vette 
az ügyet, felvállalva akár a teljes 
befejezéshez szükséges pénz elő-
teremtését is.

– Tudtuk, hogy önerőből 
sokkal nehezebb bármit is elérni, 
de lassacskán sikerült előrelépni, 
új osztálytermeket készíteni és 
használatba adni, s még a kivite-

lezők iránti felgyűlt adósságok-
ból is törleszteni – árulja el Ka-
tona Mihály.

A polgármester megemlíti, 
hogy 2010-ben új épületbe köl-
tözött a hivatal, de a régi sem 
maradt használatlanul, felújítva 
bocsátották a helyi katasztrófa-
elhárító egység rendelkezésére. 
Ugyanebben az évben elkészült 
harminckét ifjúsági lakás, me-
lyek építését egy évvel korábban 
kezdték el, megújultak a község 
templomai is, valamint a régi 
kultúrház, sikerült felszámolni a 
község szégyenfoltjának tekintett 
szeméttelepet is, a térfigyelő ka-
merarendszer kiépítésével a köz-
biztonság is javult. Ezalatt persze 
zajlott az élet a községben, szerve-
zőként, partnerként vagy támoga-
tóként a hivatal mindig jelent volt 
sport- és kulturális életben, a ha-
gyományos, éves rendezvényeink 
lebonyolításában.

Egyedül nem lehet
Katona Mihály elárulja, hogy 

nemcsak az anyaközségre, hanem 
a hozzá tartozó településekre is 
hangsúlyt fektettek, felújítot-
ták Atyha vízhálózatát, új for-

rás bevonásával biztosították az 
igényeknek megfelelő vízmeny-
nyiséget, Fenyőkúton megújul-
tak a középületek (kultúrotthon, 
iskola, óvoda) és megépült a falu 
ravatalozója is. Itt és a szomszédos 
Pálpatakán házi beteggondozói 
szolgálat indult, megszépültek a 
korondi borvízforrások és azok 
környéke. Több szomszédos 
önkormányzattal közösen meg-
alapították a Sóvidék–Hegyalja 
LEADER-kistérséget, elkészült a 
kistérség fejlesztési stratégiája.

A polgármester ugyanakkor 
elismeri, ez nem csak az ő érdeme. 
Hiába a megálmodott beruházá-
sok, ha ezek költségeinek fedezé-
sére nincs, aki előteremtse a szük-
séges pénzt. 

– Ha nem lenne kormányon 
az  RMDSZ, ha nem volnának 
elöljáróink, képviselőink, szená-
toraink és kormánytisztviselőink, 
megyei tanácselnökünk, akkor 
egy soványka oldalra is elférne a 
négyéves beszámolóm, s ennek 
nagy részét a kifogások tennék ki, 
hogy miért nem tudtam megva-
lósítani azt, amit korábban meg-
ígértem – állapítja meg Katona 
Mihály.

A csapatmunka hiánya miatt 
mondott le tisztségéről. Most is 
csapatban, csapatmunkában lát-
ja a község fejlődését. 1300-nál 
több aláírást gyűjtött össze, ez 
Farkaslaka szavazati joggal ren-
delkező lakosságának több, mint 
egyharmada. Ez már nem próbál-
kozás, ez már feladat – állapítja 
meg Kovács Lehel, az RMDSZ 
farkaslaki polgármesterjelöltje.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Négy évvel ezelőtt Farkas-
laka község lakói MPP-s 
vezetőségnek szavaztak 

bizalmat. Kovács Lehel ebben a 
színekben volt bő három évig alpol-
gármestere a kilenc falut számláló 
nagyközségnek. Tavaly kilépett a 
pártból és lemondott tisztségéről. 
Jelenleg is községéért tevékenykedik 
Hargita Megye Tanácsának Nyikó 
menti területi irodavezetőjeként.

– Csapatban képzeltük el a 
munkát, a megvalósításokat, a 
község jövőjét, de alig egy év után 
rájöttem, hogy erről szó sincs. Idő-
vel irtózni kezdtem attól a lehetet-
len helyzettől, ami akkor kialakult, 
amibe a község belekerült, s amiben 
most is van – mondja Kovács Le-
hel, aki ebből az áldatlan helyzetből 
szeretné kivezetni Farkaslakát, ami 
szerinte csak úgy lehetséges, ha az 
egész község egy csapatot alkot.

Kovács Lehel fiatalnak tarja ma-
gát, de nem zöldfülűnek. Úgy véli, 

tud csapatban dolgozni, van ebben 
tapasztalata. Hét éve tevékenykedik 
a Farkaslaki Sportegyesületben, mi-
előtt alpolgármester lett, egy magán-
vállalkozásnak volt a menedzsere. 
Kezdetben négy beosztottja volt, 
négy év múlva már ötvenhárom 
ember dolgozott az irányítása alatt. 
Bármilyen döntést hozott, előtte 
mindig konzultált beosztottjaival, fi-
atalokkal, idősekkel egyaránt. Ebben 
látja erősségét, így képzeli el a jövőt 
is. Szóba hozza a farkaslaki önkéntes 
tűzoltók történetét. 

– 2009-ben indult, lelkesen, 
jól együttműködve tudtuk végez-
ni a tevékenységet. Valakinek ez 
nem tetszett, egy éven belül szét 
lett rúgva az egész. Hogy miért, 
arra ma sincs válasz. Tény, hogy ma 
már nem működik, a közbiztonság 

szempontjából ez nem szerencsés 
helyzet – állítja Kovács.

A farkaslaki RMDSZ részéről 
egyhangú volt a felkérés és a döntés 
is, hogy ő induljon a szövetség szí-
neiben a polgármesteri székért. Az 
aláírásokat mintegy huszonöt fős 
csapata gyűjtötte, a szükséges 130 
helyett 1300-nál is több gyűlt ösz-
sze, miközben a községben a szava-
zati joggal rendelkezők száma 3500 
körül mozog, így a megmérettetést 
már nem próbálkozásnak, hanem 
feladatnak tekinti.

– Megtisztelő ez a megelőlege-
zett bizalom, olyan méretű, amit 
nem szabad elherdálni. Bízom ab-
ban, hogy aki aláírta, komolyan 
gondolta azt, hogy érdemes vagyok 
a polgármesteri feladatra – összeg-
zett Kovács Lehel.

A vidéki konzultációsoro-
zat, a Székelyföldi Akadémia 
homoródszentmártoni állomá-
sán, április 17-én Tanügy és ok-
tatás, valamint Műemlékvéde-
lem és építészet témában hall-
hattak előadást a résztvevők. 

HNU-információ

Kerekes Péter Tivadar pol-
gármester köszöntötte az 
egybegyűlteket, örömét 

fejezve ki, hogy másodjára is van 
érdeklődés a községben az aka-
démia iránt. Jelen volt Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, Bor-
boly Csaba is, aki beszédében 
elmondta: közös erőfeszítéssel 
megoldást kell találni értékeink 
megóvására és hasznosítására. 
Ilyen együttműködés eredménye 
az a 240 ezer lej, amelyet nemrég 
sikerült a kormánytól megszerez-
ni a település számára.

Ferencz S. Alpár főtanfel-
ügyelő az új tanügyi törvényről 
beszélt előadásában. Véleménye 
szerint, mivel újdonságokra 
épül, tartalmaz olyan kisebbségi 
oktatást érintő pontokat, ame-
lyek biztosítják az anyanyelven 
tanulás lehetőségét a közokta-
tásban. Ferencz S. Alpár szerint 
túl sok információval terhelik a 

gyerekeket, tananyagcsökken-
tésre van szükség, differenciált, 
speciális oktatásra. Köllő Miklós 
építész a műemlékvédelemről és 
építészetről érkezett. Kifejtette, 
hogy szerinte építészek és nem 
építészek között kommunikáci-
ós szakadék van. – Amíg az épí-
tészek épített örökségünket ér-
tékesnek és szerethetőnek tart-
ják, addig az itteni emberek ál-
talában nem. Ez az örökség a ma 
emberének igényeit nem elégíti 
ki, ezért hiába figyelmeztetünk 
arra, hogy ez az érték részben 
megtartható, részben tovább-
gondolható, épített örökségünk 
rohamosan pusztul – mutatott 
rá a szakember, aki szerint az 
építészet nem csak funkcionális 
elrendezés, nem csak mérnöki 
megoldások és művészi víziók 
eredménye, hanem társadalmi, 
kulturális, szociális és politikai 
cselekedet. – Ezt leginkább a mű-
emlékeinken sikerül megmutat-
ni. Azon kell munkálkodnunk, 
hogy az építészek és nem építé-
szek közötti kulturális szakadék 
megszűnhessen, és Székelyföldön 
értékes, tájba és településképbe 
illeszkedő, sajátos, markáns és 
modern ökoregionális építészet 
alakulhasson ki – tette hozzá.

KoRoND Négy évE

„Voltak történelmi pillanatok”

Vidéki konzulTációSorozAT

Székelyföldi Akadémia 
Homoródszentmártonban 

Csapatban Farkaslaka községért

Ötven évet vártak erre. Van villanyáram Vadasmezőn 

A jelöléshez 130 aláírás kellett. Több, mint 1300-at gyűjtöttek 
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hirdetések

Az Udvarhely Táncműhely leg-
újabb és egyben évadzáró, az 
Amit akartok… avagy előjáték 
a Vízkereszthez című előadását 
holnap este hét órától tekintheti 
meg a székelyudvarhelyi közön-
ség. William Shakespeare Vízke-
resztjének mozgásszínházi adap-
tációját Uray Péter rendezte.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Shakespeare Vízkereszt című 
drámája ihlette azt a moz-
gásszínházi adaptációt, ame-

lyet az idei évad utolsó előadása-
ként holnap este hét órára tűzött 
műsorára az Udvarhely Táncmű-
hely. Az Amit akartok… avagy elő-
játék a Vízkereszthez című darab 
rendezője, a sepsiszentgyörgyi M 
Studio művészeti vezetője, Uray 
Péter elmondta, hogy az egyórás 
stúdióelőadás a Shakespeare-da-
rabnak egyfajta mozgásszínházi 
újraértelmezése. 

A rendező az előadásról kifej-
tette, hogy amint a címből sejt-
hető, meg sem próbálták Shakes-
peare Vízkereszt című művét teljes 
egészében színpadra vinni, inkább 
egy öntörvényű színpadi akci-
ót láthat majd a közönség. Uray 
szerint az előjátékot mint műfajt 
nehéz behatárolni: a rendező nem 
az egész művet állítja színpadra, 
hanem azokat a részeket választja 
ki magának, amelyek a legjobban 
megérintik.

– Az a lényeg, hogy a darab 
a belső állapotokat jól meg tud-
ja jeleníteni, tehát mindazt, ami 
az emberre érzékileg hat. Ez nem 
intellektuális, hanem érzéki műfaj 
– fogalmazott Uray. A rendező 
elmondása szerint, annak ellené-
re, hogy a darab alcíme Előjáték a 
Vízkereszthez, egy teljes ívű törté-

net jelenik meg a színpadon.
A mű dramaturgiája igencsak 

falhoz állította a csapatot, hiszen 
a táncszínház kötöttsége, vagyis a 
kötelező szótlanság miatt meg kel-
lett keresni azokat a helyzeteket, 
amelyeknek köszönhetően a néző 
ugyanúgy megérti a történéseket, 
mintha az prózai előadás lenne.

– Azt a helyzetet kerestük, 
ahol valamiért nem szólalnak meg 
a szereplők. Nem elnémulnak, 
hanem egy olyan helyzetbe kerül-
nek, amikor az ember egyébként 
sem tudna megszólalni. Azt a 
helyzetet keresem meg, amelyben 
a történés egyébként ugyanazt je-
lenti érzéki módon, mint amit a 

szöveg kifejtene intellektuálisan 
– fogalmazott Uray.

A díszlet elkészítésekor a 
könnyed, világos színek jöttek 
szóba, hiszen az alkotókat egy 
könnyed nyári tengerparti érzés 
inspirálta, ahol a tenger, vagyis 
a hullámok hangja folyamatos 
aláfestésül szolgál az itt születő 
szerelmi történeteknek. A dísz-
let- és jelmeztervező György 
Eszter szerint a shakespeare-i 
reneszánszot finoman próbálták 
beleszőni a darab történéseibe 
oly módon, hogy ne hasson za-
varóan a történet aktualitására, 
maiságára. Uray szerint azon-
ban némiképp megkönnyítette 
a dolgukat az, hogy Shakespeare 
tulajdonképpen egy kortárs 
szerző, hiszen tökéletesen meg 
lehet találni a belső folyamato-
kat, konfliktusokat a jelenlegi 
életünkben is. 

A darab zenéjét szerző Cári 
Tibor többféle stílussal igyeke-
zett támogatni a mondanivalót, 
amit a rendező szeretett volna 
elérni. A táncosok mozgásáról 
Uray elmondta, hogy a néző 
egyszerre lát majd nagyon in-
tenzív, néha akrobatikus moz-
dulatokat, ugyanakkor az ele-
jétől a végéig nagyon pontosan 
lehet követni, hogy a figurák-
kal mi történik. – Az eddigi 
tapasztalatok alapján szerethe-
tő előadás lesz – summázott a 
rendező. 

A darab megálmodói. Újraértelmezték Shakespeare nagysikerű művét fotó: berkeczi zsolt

Körkép
aktuális

Az UdVArhely Táncműhely öTödik bemUTATójA

A Vízkereszt újraértelmezése



– Régebb K. Kovács Andrásként, most pedig Korondi Kovács 
András név alatt jelennek meg kötetei...

– Valóban, első köteteim K. Kovács név alatt jelentek 
meg, de Bölöni Domokos azt mondta, hogy jobb lenne, ha a 
K betű helyett kiírnám azt, hogy Korondi. Mégiscsak jobban 
hangzik a Korondi – biztatott. Azóta ez áll a címlapokon. Mi-
vel szívvel-lélekkel szeretem Korondot, gondoltam, szót foga-
dok „keresztapámnak”...

– Költő, népművész, helytörténész, néprajzi gyűjtő, rejt-
vénykészítő, közíró, családfakutató, mondja, valójában minek 
tartja magát?

– Hogy őszinte legyek, még én sem tudom. Eddig meg-
jelent hét gyermekverskötetem, karcolatok, kisregények, re-
génytrilógia. Szerkesztettem néprajzi kiadványt, monográfiát, 

kiadtam és szerkesztettem rejtvénymagazint, ma is készítem a 
rejtvényeket, kutatom a családokat, s mint gyakorló kézműves, 
jelen vagyok a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség tag-
jaként a bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon.

– Harmincnégy éve él Székelyudvarhelyen, de valójában 
Korond és vidéke jelentette gyermekkorának színterét. Meséljen 
ezekről az évekről…

– Udvarhelyen élek, de a csodás szülőföld ma is velem van. 
Ölel. Gyermekkorom és ifjúéveim élményei egy életre otthon 
tartanak. Ez a szoros vonzalom és szeretet csendül ki sok ver-
semből, prózai munkámból. Zsenge gyermekkorom éveiben 
szinte naponta meglátogattam a borvízkutakat, a különböző 
dombokat, lankákat. Firtosra meg egyenesen úgy tekintet-
tem, mint valami tekintélyt parancsoló gigantikus mesehősre. 

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Gyapja és gyapjúja – 8. oldal] n [Úgy repülsz, hogy órákat ülsz – 9. oldal] 

Régen K. Kovács Andrásként jegyezte a nevét, majd Bölöni Domokos író, a ma-
rosvásárhelyi Népújság művelődési rovatának szerkesztője javaslatára Korondi 
Kovács András néven publikál. Gyermekverset, rövidprózát és nagyregényt írt, 

rejtvényeket szerkeszt és rejtvénylapokat ad ki, családtörténeti és néprajzi búvár-
kodást végez. Kézművesként pedig szalmaképeket készít. 

Sokszínű tevékenységéről Székely Ferenc kérdéseire válaszolva számolt be.

Székelyudvarhelyi 
barátok temploma

(2. rész)

templombelső képzőművészeti díszeinek vizs-
gálatakor a falak díszítésének, a berendezés tár-
gyainak, az oltárok és a kultuszképek elemzése 
elengedhetetlen. Sajnos az épületben eddig át-

fogó jellegű falkutatás nem történt, az együttesről nem ké-
szült monografikus szemléletű feldolgozás, ezért csupán az 
elszórtan jelentkező feljegyzésekre és saját megfigyeléseinkre 
szorítkozhatunk. A templom számára készült képek nem a 
képzőművészet társadalmi szerepét (közvetlenséggel) tükröző 
műalkotások, hanem a mindennapi vallási gyakorlathoz kap-
csolódó hittételeket, a szerzetesi közösségek eszméit, ideáljait 
megjelenítő ábrázolások. A hajó ma látható fal- és mennye-
zetképeit 1928-ban festette Herczeg Ferenc marosvásárhelyi 
festő. A nyugati oldalon, a fiókos dongák alatti lunettákban, 
al secco technikával festett Szent Ferenc-ciklust láthatunk. A 
szent életéből vett jelenetek (csodák) hangsúlyos, tört ívvel 
keretezett mezőkben vannak. Az orgonakarzat mellvédjén 
a magánáhítat célját szolgáló Fájdalmas Krisztus-ábrázolást 
figyelhetünk meg. A két angyal által tartott mandorlában a 
ruháitól megfosztott, megkínzott és keresztre feszített Krisz-
tus felsőteste látható. A kórus fölött, a főboltozat tengelyére 
merőlegesen metsződő fiókos dongák közé egy gazdag, ovális 
stukkókeretbe foglalt képet festettek, amelyen Szent Józse-
fet ábrázolták a gyermek Jézussal. Puttók csoportja övezi a 
felhőkön álló két alakot. Jézus nevelőapja jelen van Jézus éle-
tének eseményeinél, a szakállas férfi kezében attribútumát, a 
liliomot fogja. A kép alsó regiszterében megjelenik Bernini 
Kolonnádja a Szent Péter Székesegyházzal, ez ikonográfiai 
szempontból érdekes megjelenítésnek számít, a környéken 
nem találunk hasonló tartalmú ábrázolást. 

A templomhajó fiókos dongaboltozatának legnagyobb 
mennyezetképe minden oldalon bővített, ívelt stukkókeret-
be került. Az alapformájában négyszögű keret oldalai ívesen

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

A

Szalmából készült székely kapu



folytatás a 7. oldalról
kidomborodnak, a kép közepébe pedig bemetsződnek a szem-
közt lévő fiókos dongák csúcsai. A festmény alsó regiszterében, 
bal felől, egy oszlopokkal képzett barokk stílusú kápolna felé 
tartó, népviseletben ábrázolt zászlóvivő csoportot láthatunk, 
őket tonzúrás ferences papok vezetik. A közelükben egy zöldel-
lő, dús lombú fát látunk (balra), ami a tavaszra utalhat. Feltehe-
tően a csíksomlyói (pünkösdi) búcsúra való utalás ez a páratlan 
megjelenítés. A kép felső regiszterében, egy jelenetben Szent 
Ferencet mint a vallásos hívők mennyei közbenjáróját festették 
meg. A diadalív előtt, rombusz alakú stukkókeretben látható 
a ferences rend kiscímere, a szentély mennyezetét pedig egy, 
mandorlába foglalt „Maria assunta” (Mennybe fölvett Mária) 
képpel ékesítette Herczeg Ferenc, amelyet az elmúlt években 
végzett restauráláskor eltávolítottak, így az eredeti szentélybol-
tozat-festés került napvilágra.

A falképek és mennyezetképek mellett ikonográfiai szem-
pontból fontos tartalommal bírnak a templombelső különbö-
ző helyein elhelyezett táblaképek is. Nagyon hatásos és a maga 
naturalizmusával egészen kivételes kvalitású ábrázolás az első 
nyugati oldalkápolna bejáratánál lévő, Krisztus szenvedésének 
tragikus epizódját bemutató kép. A megostorozott Krisztus egy 
római oszlop előtt áll, nimbuszos fején töviskoronával, világos 
ágyékkötőjének vége jobb lába mellett lelóg. A kép jobb olda-
la nem zárul be, hanem kipillantást enged a háttérbe. Látszik a 
Golgota, amelynek hegyét a három kereszt jelképezi. A feltehe-
tőleg a XVIII–XIX. század fordulóján készült képen Krisztus 
drámai látványt mutat: ostorozott, sebekkel teli teste elkínzott, 

vérét hullatja az emberiség bűneiért. Magára vont kezeiben kín-
zatásának eszközeit, az ostorokat tartja. Krisztus lábai előtt látha-
tó a földgömbre tekeredő, azt szorító kígyó. A barokk korában 

gyakori volt a Megváltó szenvedésének különböző epizódjait 
megfesteni, hogy a katolikus hívők minél jobban tudják átélni a 
szenvedések és az áldozatok misztériumát. Eredeti funkciójától 
megfosztva, az orgonakarzatban, a nyugati toronyfeljáró előtt 
található egy Assisi Szent Ferencet ábrázoló olajfestmény, egy-
szerű fakeretben. Nem tudhatjuk, hogy korábban oltáron volt-e 
elhelyezve, vagy esetleg a kolostorból került át a templomba az 
évek során. A kép méretét tekintve nem feltételezhető, hogy a 
berámázáskor megcsonkították volna. A szóban forgó festmény 
egy idős Szent Ferencet ábrázol. A ferences csuhában lévő szent 
beteg, sovány arcú, kezein láthatók a stigmák jelei. Szent Ferenc 
jobbjában kis keresztet tart, az előtte fekvő könyvben a Deus 
meus et omnia (Istenem és mindenem) sorok olvashatók, ami 
a Ferenc-rend jelmondata (a regula szimbóluma). Assisi Szent 
Ferenc népszerűsége már a középkor óta folyamatos volt, a ba-
rokk idején is megmarad az ő megmintázása. Az említett képen 
meggyőzően van megjelenítve Szent Ferencnek a Megváltó 
iránti ragaszkodása, a megváltás hittételének tudomásulvétele. 
Ugyancsak a Szent Ferencet ábrázoló kép társaságában találtam 
rá az egykor oltárképként funkcionáló Nepomuki Szent.János 
festményre. Nepomuki Szt. János kultusza az 1729-es szentté 
avatása után mindinkább felerősödik a Habsburg-birodalom 
országaiban. A jezsuita Bohuslav Balbin által 1725-ben kiadott 
Nepomuki-életrajz, amelyet Johann Andreas Pfeffel metszetso-
rozata kísér, mintája lett a későbbi ábrázolásoknak. IV. Vencel 
király a kanonokot halállal fenyegette meg, mivel az nem volt 
hajlandó felfedni előtte a királyné gyónásának titkát. Ezért 
1393-ban megkínoztatta és a Moldvába taszíttatta. A megfeszí-
tett Üdvözítőhöz intézett imája megerősítést adott Nepomuki 
Jánosnak halálfélelmében. A megfeszített Krisztus kultusza kü-
lönleges jelentőségű a Nepomuki-ábrázolásoknál, épp az ima-
jelenet adta a gondolatot attribútumának megalkotásához. Az 
udvarhelyi képen a templomtérben a keresztet magához szorító 
szent előtt nyitott könyv van, felette felhőkből kibukkanó put-
tó hozza a szentek mártíromságot jelző pálmaágat. Az oltárkép 
egykor a mai Lisieux-i Szent Teréz oltárt ékesítette, mivel az 
oltár stipesén Prága városának XVIII. századi arculatát megele-
venítő reliefek figyelhetők meg, a Károly-híd részletével, ami 
félreérthetetlenül a gyónási titok vértanújára utal. 

A Ferenc-rendiek templomában a kétemeletes barokk fő-
oltár „hatalmas”, íves alaprajzú építménye teljesen betölti az 
egyenes záródású magas szentélyt, s a „teatrum sacrum” jellegű 
elrendezésben az oszlopok és pillérek által meghatározott fül-
kékben kaptak helyet a szobrok. A barokkra jellemző oszlopos 
architektúrát dús ornamentika (gazdag kiképzésű, aranyozott 
pillér- és oszlopfők, az oszlopok között lecsüngő füzérdíszek) 
fogja körül. A volutás szélű retabulum (hátfal) alsó részét pár-
kány zárja le, erre támaszkodnak a hangsúlyos középső rész tar-
tóelemei. Az oltár középpontjában, félköríves fülkében kapott 
helyet az a XVIII. századi Mária-szobor („Virgo Singularis”), 
melyet a közelmúltban Mihály Ferenc szovátai restaurátormű-
vész restaurált. A Mária-szobor aranyozott koronából és csavart 
szélű drapériából képzett félbaldachin alatt jelenik meg, lábával 
pedig egy eretnekre tapos, amelynek rövidülésben megmintá-
zott alakja bal kezében tollat tart. A baldachint a sudarasodó 
kompozit oszlopok között az apostolfejedelmek fából készült 
szobra fogja közre. Szent Pétert külseje és attribútumai alapján 
könnyű felismerni: göndör haj, rövid, erős szakáll; kezeiben irat-
tekercs és kulcsok, amiket Mária felé nyújt. A Máriának szen-
telt oltárokon az ősegyház fejét a másik apostolszenttel, Pállal 
együtt szokták ábrázolni. Az Apostolok Cselekedeteiben őket 

említik a legtöbbet.  Pál apostolra Péterhez hasonlóan a kopasz 
fejtető jellemző. Hegyes szakállat visel, kezében könyvet és kar-
dot fog. Az apostolfejedelmek mellett, a retabulum volutáin áll 
Szt. István és Szt. László Árpád-házi királyok ugyancsak fából 
készült szobra, a rájuk jellemző szimbólumokkal. A köpeny-
ben, kard nélkül ábrázolt első magyar király legendájának azt az 
(barokk korában elterjedt) epizódját láthatjuk, amint koroná-
ját felajánlja a Magyarok Nagyasszonyának, illetve az országot 
Mária oltalmába ajánlja. A másik oldalon (Szent Pál mellett) 
a keresztény magyar állam megszilárdítója, a lovagkirály alak-
ja figyelhető meg. Páncélosan, köpenyben, karddal, koronával 
van megjelenítve. Az említett szobrokat jelenleg Mihály Ferenc 
restaurálja.

A négy kompozit oszlop és pillér által képzett retabulum ar-
chitektúráját hangsúlyos, tört ívű koronázópárkány fogja össze. 
A párkányra könnyed, homorú oromzat támaszkodik, amelyet 
aranyozott fitomorf motívumok és volutás párkányon álló, 
adoráló angyalok fognak közre. A kis híján a boltozatmagassá-
gig érő oromfalon a kínhalált szenvedett Krisztus, az Atyaisten 
és a Szentléleket megszemélyesítő sugárnyalábok, valamint az 
elnagyolt kidolgozású puttófejek láthatók. Alattuk felhőket 
imitáló ezüstös domborművek vannak. A Szentháromság áb-
rázolása ez esetben az áldozócsütörtök utáni „pillanatképnek” 
is nevezhető, Jézus kezében fogja a keresztet, frissek a sebei. A 
Ferences templom főoltára a dicsőítésre választott címszent 
életének legfontosabb jelenetét – Mária megkoronázását és 
mennybevételét – mutatja be. Az előadásnak ebben az epikai 
részletezésében a kialakítás közt elmaradhatatlan a logikai kap-
csolat. A barokk idején különösen kedvelt téma Mária életé-
nek, az apostolok közül Péternek és Pálnak, a szentek közül a 
helyi, jelentős személyeknek az ábrázolásai. A főoltár emeletes 
retabuluma előtt egy tömbszerűen kiképzett szarkofág alakú 
stipes áll, amelyet fehérre festett antependium fed be. (Az al-
építményt könnyed faragású aranyozott ékítmények díszítik.) 
A rá helyezkedő menza (oltárasztal) lapja csekély előugrású, szé-
lét lemezek között félpálca tagolja. Ezen helyezkedik el a szen-
telt ostyák őrzésére szolgáló emeletes szekrény, a tabernákulum, 
amelynek felső fülkéjét íves párkány zárja le.
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Székely udvarhelyi barátok temploma

ovatunkban többször is előfordult az évek 
hosszú során, hogy egy-egy szó eredetének 
megvilágításakor így írtuk: szóhasadással ke-
letkezett kifejezés. Anyanyelvi ismereteink 

gyarapítása céljából nem árt megtudnunk egyet s mást – ha 
vázlatosan is – az említett fontos nyelvi jelenségről.

Akárcsak a szóképzés, elvonás, összetétel, rövidülés, szó-
vegyülés – a szóhasadás is a szóalkotás egyik fajtája. Akkor 
beszélünk róla, ha valamely szó hangteste két egymáshoz 
hasonló, de mégis különböző hangalakra bomlik (hasad), 
ezáltal két szóvá fejlődik, és jelentésük is megváltozik (pél-
dául: toboz ’fenyő termése’ – doboz ’kisebb láda’, csekély 
’kevés’ – sekély ’kis mélységű (víz)’. E nyelvi jelenség jeles 
kutatója és szakértője, Grétsy László budapesti egyetemi 
tanár azt tartja, hogy a szóhasadás más szóalkotási módok-
kal szemben (mint amilyen például a szóképzés és szóösz-
szetétel) határozottan a nyelvi anyagtakarékosság jegyében 
fogant szóalkotási mód, mert a segítségével többnyire anél-
kül alkotunk új szót, hogy előzőleg új hangalakot hoztunk 

volna létre, ugyanis a szükséges szóalakot készen kapjuk a 
nyelvi anyagraktárból. Például a neje és nője birtokos sze-
mélyragos főnév a múlt században egyaránt azt jelentette: 
felesége. Néhány évtized óta a nője változat ’felesége’ érte-
lemben egyre inkább kiszorul (talán már ki is szorult) iro-
dalmi és köznyelvünkből. Ez a nyelv pontosságra, rendre 
törekvésének eredménye. Viszont ugyanaz az alak továbbra 
is él a nyelvben, de új jelentésben: ’nem hites felesége, sze-
retője’ értelemben. Ez a fejlődés már nem a rendteremtés, 
hanem a nyelvi anyagtakarékosság jegyében zajlott le – álla-
pítja meg a szóhasadás kutatója.

Ennek a nyelvi jelenségnek számos, itt nem részle-
tezhető hangtani oka ismert. Ilyen például a nyíltabbá 
és zártabbá válás (maszat – moszat, vacak – vacok), az 
ajakkerekítéses és ajakkerekítés nélküli magánhangzók 
párhuzamos használatából eredő alakváltozás (siket – sü-
ket, perel – pöröl), hangrendi kiegyenlítődés és átcsapás 
(család – cseléd, dobban – döbben), magánhangzókiesés 
(kamara – kamra), mássalhangzóváltozások (csekély – se-
kély), zöngésülés és zöngétlenülés (toboz – doboz, üszög 
– üszök), tőváltozásból eredő kettős alakok (falva – faluja, 
hites – hitves).

A gyapja – gyapjúja, borja – borjúja változatok közti 
alkalmazásbeli különbségre mintegy hetven évvel ezelőtt 
mutattak rá a kutatók – írja Grétsy László A szóhasadás 
című munkájában. Nagy tekintélyű nyelvtudósokra hivat-
kozva mondja, hogy egy szónak kétféle ragozása is kifejez-
heti a kétféle jelentést. Ilyen szavak: borjú, csikó, gyapjú. A 
tehénnek borja, a lónak csikaja, a birkának gyapja van, de a 
gazdának borjúja, csikója, gyapjúja…

Gyapja és gyapjúja
R                    helyesen n Komoróczy György

A főoltár a restaurálás előtt a szerző felvételei

Szent Ferenc-oltár
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em adnám semmiért azt a lebe-
gő érzést, amit a repülőgéphez 
csatolt fedett folyosón éreztem, 
mielőtt az utaskísérők rám kö-

szöntek volna. Más izgalom ez, mint amikor 
autóba ül az ember, vagy a vonatlépcsőre fel-
kapaszkodik. Az anyaföldtől, a földi léttől 
szakadunk ki jó pár órára, és ezt talán csak a 
gép személyzete tartja hétköznapi dolognak. 
De lehet, hogy ők sem mindennap, főleg ha 
előtte kedvezőtlen időjárás-jelentést hallgat-
tak. Vagy amikor első munkanapjukon száll-
tak gépre. S erről jut eszembe az öreg néni 
esete, aki remegve kéri meg a pilótát:

– Drága uram, legyen óvatos, most uta-
zok először repülőn életemben.

– Én meg most vezetek repülőt először 
életemben. Tessék nyugodt lenni, majd együtt 
izgulunk!

A Boeing pilótáját nem látom, csak a 
hangját hallom, amikor bemutatkozik ázsi-
ai nevén. A légikísérők között egy színes 
bőrű fiatalembert és szép arcú, nagyma-
makorú, csinos meg molett stewardesseket 
látok. Állandóan köszöntenek, háj-háj, 
mosolyognak, viccelődnek, ellátnak pár-
nával, takaróval, fülhallgatóval, étellel, 
itallal, nassolnivalóval, illatos, meleg törlő-
kendőkkel. Mindennel, ami elviselhetőbbé 
teszi a kilencórás kalodát 10-11 ezer méter 
magasan, felhők között, felhők alatt, váro-
sok, hegyek, óceán felett, egy keskeny szék 
fogságában!

Nem vagyok a számok embere, és bár 
a jegyemen ott vannak az európai időpon-
tok, amerikai időpontok, amikor felszál-
lok, leszállok valahová, képtelen vagyok 
kiszámítani, pontosan hány órát is utaztam 
Minneapolisig, ahonnan pár óra múlva 

Los Angelesig repültem, hogy onnan San 
Diegóba érkezzek autóval.

Ha a 9 órás időeltolódást is beszámítom, 
amivel menet nyertem egy napot, amit majd 
jövet el fogok veszíteni, akkor is hosszabbított 
munkanapnak felel meg az egész utazás.

Egy férfi panaszkodik a légikisasz-
szonynak:

– Fel vagyok háborodva: nem tudok ki-
menni a vécére, soha nem nézhetek filmet, 
mindig ablak mellé ültetnek, nem tudok la-
zítani!

– Ne hülyéskedjen, kapitány, kezdje meg 
a felszállást! – mondja a stewardess, én pedig 
erre a viccre gondolok, amikor az ablak mel-
lett ülve Amszterdamot, aztán a zsebkendő-
nyi holland farmokat, keskeny csatornáikat 
nézem egyre magasabbról.

Aztán kérdőíveket hoznak, amiket ki kell 
tölteni a vámoláshoz. Izgulok, mint egy vizs-
gán, mert angolul kérdeznek, s a mellettem ülő 
lány német könyvet olvas, előttem amerikai 
fekete család ül, mögöttem olaszok. Segíteni 
senki nem tud, ha elakadok. De végül egész 
jól elboldogulok, mert adataimon kívül nem 
nehéz arra válaszolnom, mit akarok bevinni 
az Államokba, mennyit és milyen értékben? 
Azért mint a kisdiákok, konzultálunk egymás-
sal, látom, hogy az amerikaiak sem sokkal oko-
sabbak, magabiztosabbak, mint az európaiak, 
pedig micsoda szereléseik, óráik, szemüvegeik, 
kisimított frizuráik vannak. Ha az Állam bá-
csi érdeklődik hivatalosan felőlünk, eltűnik a 
menő felnőtt, kisdiákká szelídül mindenki.

Egy jó film angol nyelven, egy francia 
írónő kisregénye magyarul és nyugodt szép 
álmaim kísérnek utamon, míg – nem sok-
kal leszállás előtt – figyelni kezdem alattunk 
Amerika tájait.
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Úgy repülsz, hogy órákat ülszN

hargitanépe

A címül írt szám egy kiállítást, no meg 
a kiállító művész életkorát jelöli. A Csíki 

Székely Múzeum Kossuth utcai 
galériájában április 4-ig tekinthető meg 

hétköznapokon 12 és 18 óra között 
Fazakas Barna festészeti tárlata. 

A művész Csíkszeredában született, 
a temesvári Nyugati Tudományegyete-

men végezte el a grafika szakot, jelenleg 
Belgiumban él. Reklámgrafikai 

és képzőművészi alkotásai mellett közel 
20 éve népszerű lemezlovas, azaz DJ. 

Fazakas Barna munkásságát 
Túros Eszter méltatja.

36
ok mindent mondtak, írtak már Fazakas 
Barna munkáiról, láttak bennük science 
fiction-t, nevezték képregényesnek, mitolo-
gikusnak, szürrealistának, futuristának, szim-

bolistának, eklektikusnak, felfedezni vélték alkotásaiban 
a különféle törzsi művészetek nyomait, a német expresz-
szionizmust idéző színkezelést és archimboldós kép-
szerkesztést egyszerre – és mindez még csak a kifejezés 
formáira vonatkozik. Tartalmi vonatkozásban is sokféle 
megközelítésből értelmezik Barni alkotásait, a legtöbb-
ször saját barátairól készült fotók festőien grafikus átér-
telmezéseiben sokan sejteni vélik a zene bódulatát, hét-
köznapi érzések, sorsfordító élethelyzetek, életérzések, 
pillanatnyi benyomások, és nem utolsósorban a nemi 
ösztönök vizuális megnyilvánulásait. És itt nem az az ér-
dekes, hogy valójában melyik megközelítés a helytállóbb, 
hanem hogy ezek a reakciók, visszajelzések valamilyen 
szinten mind-mind beépülnek Fazakas Barna művésze-
tébe, aki közvetlen környezetében találja meg képtár-

gyait, amelyeknek szerves részét képezik a munkáiról 
formált különféle vélemények is. Az alkotót olyannyira 
foglalkoztatja környezete és a vele való kommunikációs 
lehetőségek, hogy azok egyszerre jelentik számára a kiin-
dulópontot és a mindig szükségszerű továbblépés biztos 
talaját. Az eltérő nézőpontok ugyanakkor a technikai, ki-
fejezésmódbeli kísérletezés lehetőségét is jelentik a szer-
ző számára – többnyire tiszteletben tartja a kétdimen-
ziós képalkotás lehetőségeit, időnként azonban mégis 
megpróbál túllépni azon, erre példa a pislogó képe. De a 
különféle nézőpontokkal való játékra példa több képe is, 
melyek a képnézést több szögből vagy különös perspektí-
vából teszik lehetővé, és akad olyan is, mely tetszés szerint 
fordítható az alkotás négy oldalának bármelyikére – így 
készült a mű,  négy szemszögből, ekképp is szemlélhető. 
Kísérlet ez és önreflexió egyszerre, mely nem nélkülözi a 
jókedvet, a humort, az iróniát sem. Az absztrakt és figura-
tív elemeket furcsán ötvöző, színeiben időnként bezárkó-
zó, legbensőbb érzéseket feszegető, máskor kozmopolita 
módon megnyíló, kiszínesedő, lüktető kifejezésmódja 
mindig új és új szellemi, lelki dimenziókat villant fel, a 
néha sematikusan egyszerű, máskor stilizáltan egyre bo-
nyolultabb beszédmódok felé haladó, időnként könnye-
dén, máskor nagyon aprólékosan, nagyon koncentráltan 

megszerkesztett alkotásokkal Fazakas Barna valóban egy 
eklektikus világot teremt. Hogy éppen milyennek látjuk, 
az nemcsak a néző állapotából, helyzetéből adódik, ha-
nem a szerzőjéből is, aki úgy veti bele magát az alkotás 
folyamatába, úgy tud felváltva, de akár egyszerre is olyan 
sokféle reakciót kiváltani, úgy tud szimbólumokat te-
remteni, furcsa, ismeretlen kalandokba sodorni, hogy 
közben ő is az ismeretlent próbálja ösztönösen megra-
gadni. A világot talán legkonkrétabban rögzítő fotókból 
kiindulva, a figuráktól való erőteljes elrugaszkodással 
vagy figurák csontig-velőig való felboncolásával jut el a 
különféle absztrakciókig. És ez már zene. A legkevésbé 
kézzelfogható – érzések, hangulatok, pörgés és nyu-
galom, téboly és megkönnyebbülés, hangok, ritmus, 
csend. Hogy mi most épp hogyan látjuk alkotásait, az 
attól függ, hogy éppen mire fókuszálunk. De fókusz-
ban lehet mindez egyszerre is, ahogyan ezt az alkotó 
két digitális kollázsával juttatja kifejezésre szublimált 
módon. Fazakas Barna első Csíkszeredában rendezett 
egyéni kiállítását 36. születésnapjára időzítette. Az el-
múlt hat-hét esztendő terméséből válogatott képeivel, és 
az azok darabkáiból szerkesztett önarcképeivel Fazakas 
Barna különös módon ünnepel. Önmagával mint alkotó-
val néz farkasszemet, nyilvánosan.

S

Félszabadság
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folytatás a 7. oldalról
Vasárnap délutánokon pedig az utcai padokon összeverő-
dött öregek meséit, történeteit hallgattam. Szüleim olda-
lán megtanultam minden mezőgazdasági munkát, ők 
ugyanis egy szorgalmas, leendő kisgazdát láttak bennem. 
Megkucorgatott pénzükből parcellákat vásároltak, hogy-
ha nagy leszek, indulhasson a vállalkozás. 1962 azonban 
szétfoszlatott minden elképzelést. De minden kárban van 
haszon is! Én is valahogy így jártam. Lóvásárlás gondja 
helyett tankönyvvásárlás gondját vettem magamra épp 
1962 őszén, az akkor induló korondi középiskola diákja-
ként. Olyan neves tanáraim voltak, mint Czegő Zoltán, 
Beder Tibor, Tófalvi Zoltán. Társaságukban a kötelesség-
tudat lelkesedéssé finomodott. Már középiskolai éveim 
alatt írtam verset, riportot, kis színpadi jelenetet, s „fab-
rikáltam” keresztrejtvényt.

– Jelenleg milyen kapcsolatot ápol a szülőfaluval, melyek 
azok az alkalmak, amikor úgy érzi, hogy otthon a helye, nem 
maradhat távol?

– Kapcsolatom a szülőfaluval folytonos. Nemcsak 
azért mert évente hazajárok bozóttá bokrosodó parcel-
láim adójának rendezése érdekében, hanem egyéb tör-
ténéseire is odafigyelek. Minden Árcsói Fazekasvásárra 
ellátogatok, sokszor épp kiállítóként. Haza visznek a ki-
állítások, a Hazanéző-rendezvények, a könyvbemutatók, 
a találkozók. 2009–2010-ben úgymond haza is költöz-
tem; akkor gyűjtöttem adatokat a családfa-könyvhöz. 
Mikor megjelent, 2010. november 26-án, telt házzal vár-
tak a korondi kultúrházban. Írásokat, rejtvényeket küldök 
a Tűz hely című lapnak, s Ambrus Lajosnak köszönhetően 
egyre gyakrabban közölhetek a Hazanézőben is. De kap-
tam pofonokat is, igaz, sohasem szülőfalumtól, hanem 
a mindenkori rendszerek gerinctelen kiszolgálóitól. Ők 
elenyésztek, de Firtos, Réda, Móric-kő, Füge vára, Likas-
kő maradt. És maradnak azok is, akik szobrot álmodtak 
az anyanyelvnek, akik így vagy úgy azért verítékeznek, 
hogy e csodás fészek még szebb és vonzóbb legyen.

– Említette az Árcsói Fazekasvásárt, Ön szerint miért 
fontos?

– Az árcsói alkalom évente megismétlődő ünnep. 
Egyúttal a helyi fazekasmesterek bemutatkozása és meg-
mérettetése is. Ilyenkor azok is teret, „standot” kapnak, 
akik nem a főút mentén laknak. Mód nyílik kapcsolat-
felvételre, megállapodások kötésére. Öröm lenne, ha a 
tanügy nagyobb részt tudna vállalni a rendezvény minél 
színvonalasabb megszervezésében. Antal Ibolya, Szente 
Kálmán, Józsa Gábor mellett másokat is vár ez a nagy múl-
tú rendezvény.

– Ilyen helyeken nemcsak valódi értékek kerülnek az el-
adók standjára, van bóvli meg giccs is. Hogy lehet ezektől 
megszabadulni?

– Az árcsói fazekasvásár sajátos rendezvény. A szervezők 
mai napig igyekeznek megőrizni az 1978-ban megfogalma-
zódott elgondolásokat. Kardalus János, az akkori művelődé-
si főfelügyelő hét pontban összegezte a rendezvény célját. Itt 
csak a hetedik pontot idézem: „Célunk olyan piaci kínálat 
felállítása, melyben a döntő szerepet a hagyományos szé-
kelyföldi fazekasság termékei játsszák.” Bár a rendezvény az 
utóbbi években valóságos faluünneppé terebélyesedett, di-
cséretes, hogy a vásár kapuja a hiteles értékek előtt áll nyitva, 
nincs rászabadítva mindenféle bóvli.

– Tavaly nyáron hunyt el Korondon 91. évében István 
Lajos, aki nemcsak kitűnő humorú, jó tollú néprajzos volt, 
de jó kézműves is, generációkat oktatott a fazekasságra. Ho-
gyan emlékszik rá?

– István Lajos számomra ma is példakép. Elsősorban 
a szülőföld iránti szeretet tekintetében, de példakép szor-

galmát, kitartását illetően is. Még nyolcvanas évei végén is 
írt, gépelt, válogatott, összegezett. Abban a helyzetben vol-
tam, hogy már a hatvanas évek elején úgy ismertem meg, 
mint a Bandi Dezső által szervezett virágozótanfolyamok 
lelkes támogatóját. Szorosabb kapcsolatom a kilencvenes 
évek végén alakult ki, amikor Tófalvi Zoltán, Szőcs Lajos, 
dr. Janicsek Jenő, Ferenczi Sándor plébános és István Lajos 
közreműködésével összeállítottam a Korondi sokadalom 
című monográfiát. Először 2000-ben, majd 2002-ben je-
lent meg a Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában. Annyira 
megbízott bennem, hogy rám hagyta humoros írásait, ami-
ből 2007-ben az Igaz-e, Gyuri?, 2008-ban pedig az Elad-
tam a kutat címmel jelentettem meg egy-egy kötetre valót. 
2000 novemberében, amikor 80 éves volt, verssel köszön-
töttem. Zárósorait idézem: „Firtos feléd fordul s ormával 
integet, / Ígéri, még sokszor kifogja a szelet / Legyen időd 
tündéreket kacagtatni, / Hogy mondj, mesélj, és ne akard 
abbahagyni.” Visszatérve a kérdéshez: hogy szeressük és 
féltsük a bölcsőhelyet, nem kell föltétlenül egyetemi dip-
loma. István Lajos sem rendelkezett ilyennel, mégis mara-
dandóan beírta nevét Korond és a Sóvidék történetébe.

– Térjünk vissza az irodalomhoz. Mikor és hol jelentek 
meg első versei?

– Mint említettem, már középiskolás diákként írogat-
tam. Első versem 1969-ben jelent meg a Hargita napilap-
ban Molnos Lajos közreműködésével. Akkor a lap belső 
munkatársa volt. Később a Megyei Tükör, a Brassói Lapok, 
az Ifjúmunkás és az Igaz Szó is közölt verseimből. Kötetek-
ké csak 2000-től kezdtek összeállni.

– Ha jól megnézzük, köteteinek fele gyermekverseket tar-
talmaz. Miért ír a gyermekeknek?

– Hogy miért írok a gyermekeknek? A válasz egyszerű: 
szeretem a gyermekeket. Ezért választottam a tanügyet, a 
főiskolát. S bár mindössze hét évet tanítottam, elegendő 
nyom maradt bennem, hogy ma is odafigyeljek a gyerekek-
re. Fenyőkúti és pálpataki tanárkodásom ideje alatt (1966–
73), kézzel írt iskolaújságot is szerkesztettem, Havasi han-
gok, illetve Tanyai tükör címmel. Sok író-olvasó találkozón 
vettem részt Korondon, Parajdon, Alsósófalván, Varságon, 
Kiskunfélegyházán, s bátran elmondhatom: a leghálásabb 
versolvasók a gyerekek. 

– Egyszer Ambrus Lajos azt mondta, hogy Korond a 
költők és a tollforgatók hazája, sehol a világon ennyi egy főre 
eső tollforgató értelmiségi. Kiket ismert/ismer közelebbről?

– Minden helyi tollforgatót tisztelek, drukkolok ér-
tük, nyomon követem munkájukat. Sokan vagyunk, akik 
Korond jó hírnevét akarjuk öregbíteni. Közelebbről Tófal-
vi Zoltánt, Ambrus Lajost és Majla Sándort ismerem.

– Jelenleg mivel foglalkozik?

– Nyugdíjas vagyok, de ma is dolgozom. 2005-ben rejt-
vénymagazint adtam ki Nevetve töprengő címmel. Azóta 
van Agytörő, Skandimánia és – Majla Sándornak köszön-
hetően – magam szerkesztem azt a rejtvényanyagot, ami 
közel száz keresztrejtvényt jelent havonta. Emellett kéz-
műves-tevékenységgel is foglalkozom. Sokan azt gondol-
ják, hogy agyagszobrász vagyok. Pedig szalmát munkálok 
meg sajátos módon, képeknek. Romániában egyedi eljárás 
a népművészeti szövetség keretében. Ezek a szalmaképek 
is népi ihletésűek: székely kapuk, kopjafák, népi díszítő 
motívumok, amelyeket legtöbbször szövetekre feszítek 
ki. Munkáimat három kontinensen lehet megtalálni, Wa-
shingtontól Párizsig vagy Sydneyig.

– Utolsó kötete? 

– Ölelő szülőföld, gyermekvers-válogatás. Kemény bo-
rítóval s Molnos Zoltán korondi képzőművész szép illuszt-
rációival a napokban látott napvilágot. Mintegy 350 verset 
tartalmaz.

– Több mint 3000 keresztrejtvényt szerkesztett, amelyek 
az Új Életben, a Brassói Lapokba, az Előrében, az Utunk-
ban és a Hargitában jelentek meg 1989 előtt. Ezek voltak a 
mai nagy népszerűségnek örvendő kvízvetélkedők elődei?

– Valóban jelentek meg keresztrejtvényeim az em-
lített kiadványokban. Azok a keresztrejtvények a mai 
klasszikusnak nevezett keresztrejtvényeknek felelnek 
meg. Kvízszerű feladványok a Töprengőben jelennek meg, 
havonta, Műveltségi vetélkedő címmel. Ezek száma kö-
zelít a 60-hoz. Egyébként a Hét vége címmel megjelenő 

csíkszeredai rejtvénylapnak is voltam főszerkesztője, az 
udvarhelyi Pólus lapban meg egyenesen óriásrejtvények 
jelentek meg hetente.

 – A szalma sajátos megmunkálása igen fontos szerepet 
kapott az Ön életében. Készít műalkotásokat is?

– Igen, a szalma megmunkálása már hosszú évtizedek 
óta szinte mindennapi munkám. Szalmaképeket készítve 
kapcsolódom ki. Hogy képeim műalkotások-e vagy sem, 
nem az én tisztem eldönteni, de azért megkockáztatom: 
nagy székely kapuimat műalkotásnak tekintem.

– Érdekes, sőt tudományos szempontból is vonzó lehet A 
korondi kovácsok krónikája című, 2010-ben meg jelent kötet. 
Mit tartalmaz?

– Nemcsak a Korondi Kovácsok krónikája, az egy évvel 
korábban megjelent Fenyőkútnak erdős mezejében című 
(korondi Tófalvi Nyakasokról szóló) könyv is elsősor-
ban levéltári kutakodás eredménye. A rengeteg fénykép 
– nagyjából 1500 kötetenként – felkutatása – jelentős ré-
szük régi kép – többéves erőfeszítés eredménye. Ezek nagy 
formátumban, vastag borítóval jelentek meg igen igényes 
kivitelezésben, 250 oldalas terjedelemben. A kötetek tar-
talmaznak visszaemlékezéseket is, tehát olvasmányosak, 
nem csupán száraz statisztikai adatok.

Szalmából 
készült 

székely kapu

Korondi Kovács András önálló kötetei: Őz gid-
ák (gyermekversek, 2000), Évszakok szekerén (gyer-
mekversek, 2002), Félrevert harangok (kisregény, 
2003), Mondogató (gyermekversek, 2003), A fészek 
melege (versek, 2003), Csiga-vonat (gyermekversek, 
2004), Nehéz tavasz (regény, 2005), Szülőföld-faggató 
(gyermekversek, 2005), Pengéken táncoló, (kisregény, 
2006), Kapaszkodó (regénytrilógia, 2007), Gyöngy-oá-
zis (versek, 2008), Karcsi meg a csacsi (gyermekversek, 
2009), Fenyőkútnak erdős mezejében (családfakutatás, 
2009), Korondi Kovácsok krónikája (családfakutatás, 
2010), Ölelő szülőföld (gyermekvers-válogatás, 2012).

Általa szerkesztett kötetek: Korondi sokadalom 
(monográfia, 2000, 2002), A bajnok (P. Buzogány Ár-
páddal) (portré Lőrincz Márton sportolóról, 2003), 
Emlékmorzsák (néprajz, 2004), Igaz-e, Gyuri? (István 
Lajos humoros írásai, első kötet, 2007), Eladtam a kutat 
(István Lajos humoros írásai, második kötet, 2008).

Bogdan Mihăilescu tízéves korában kezdett gitáron 
játszani, 2010-ben pedig elvégezte a George Enescu Zene 
Gimnáziumot, Liviu Georgescu professzor osztályában. Je-
lenleg a Bukaresti Nemzeti Zene Egyetem diákja, Cătălin 
Ştefănescu-Pătraşcu professzor osztályában. 20 évesen 40 
díjat szerzett országos és nemzetközi fesztiválokon, többek 
között Szinaján, Jászvásáron, Krajován, Gitárok Mestere, 
Terra Siculorum és Eduard Pamfil megmérettetéseken. A leg-
rangosabb koncertermekben is zenélt: Grand Hall a románi-
ai Atheneumban, Tiniremea Română, valamint Radio Hall, 
ahol a Radio Chamber Zenekarral játszott együtt. Sok neves 
fesztiválra volt meghívva az országban, a médiában is interjúk 
sorozata jelent meg személyéről.

Az V. Terra Siculorum Nemzetközi Klasszikusgitár- 

Fesztivál mai fellépője 

Csíkszeredában,

a Szent Ágoston-templomban

hirdetés
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Az sZKC ifi i-es csapata

Idegen környezetben játssza a 
Székelyudvarhelyi ISK-KC az 
ifjúsági 1-es elődöntő tornát. 

Habár a Hargita Megyei Kézilab-
da-szövetségen keresztül kérte az 
együttes, hogy házigazda lehes-
sen, végül a Nagybányai Extrem 
kapta meg a rendezési jogot. A 
tornát hat együttes részvételével 
rendezik: a Székelyudvarhelyi 
KC-ISK csoportelsőként jutott 
tovább. A következő fázisba – az 
ország legjobb 16 gárdája közé – 
az elődöntő torna első négy he-
lyezettje jut. Az elődöntő tornát 
április 25–29. között rendezik.

A Székelyudvarhelyi ISK-
KC mérkőzéseinek időpontjai: 
április 25-én a Brassói Dinamó-
val; április 26-án a Nagybányai 
Extremmel; április 27-én a Nagy-
szebeni ISK-val; április 28-án a 

Resicabányai Traian Vuiával; ápri-
lis 29-én a Nagybányai Martával.

Fiatal bírók
az SZKC-meccsen
A Román Kézilabda-szövetség 

játékvezetői testülete közzétette a 
soron következő forduló bírói kül-
dését. Ez alapján a péntek délutá-
ni Székelyudvarhelyi KC – Szat-
márnémeti VSK találkozót egy 
fővárosi duó dirigálja. A Costin 
Valentin – Vicea Marian bukaresti 
játékvezetők nevei nem csengenek 
ismerősen a kézilabda szerelmese-
inek. 26 éves sípmesterekről van 
szó, akik többnyire eddig a má-
sodosztályban tevékenykedtek. Az 
SZKC – Szatmárnémeti találkozó 
lesz ebben az idényben az első él-
vonalbeli meccsük. Az összecsapás 
18 órától kezdődik.

Nagybányán rendezik
az elődöntőt 

Kiesett a kupából a Vasas

Amint az várható volt, nem sike-
rült a Szentegyházi Vasas női lab-
darúgócsapatának továbbjutnia a 
Románia-kupa negyeddöntőjéből. 
A Vasas útját a bajnokság talán 
legerősebb csapata keresztezte, 
akik nem könyörültek rajtuk.

Nagygalambfalván, esős idő-
ben, de jó pályán mérte ösz-
sze tudását a Szentegyházi 

Vasas és a Marosvásárhelyi FCM női 
labdarúgócsapatai a Románia-kupa 
negyeddöntőjében. A házigazda 
Vasas azonban nem tudta felvenni 
a sokkal jobb játékerőt képviselő vá-
sárhelyi gárdával a versenyt, akik ma-
gabiztos sikert arattak. Székely János, 
a Vasas edzője a találkozó során két 
14 éves kislányt is „bevetett” ugyan-
is többen sérülés miatt nem tudták 

vállalni az összecsapást. A tréner a ta-
lálkozó után lapunknak elmondta: 
„Várható volt, hogy nem tudjuk fel-
venni a tempót a vendégekkel, akik 
teljesen megérdemelten jutottak a 
sorozat elődöntőjébe. Azt már a sor-
solás előtt elmondtuk, hogy ameny-
nyiben Vásárhellyel vagy Kolozsvár-
ral kerülünk össze, akkor nem lesz 
esélyünk. Vásárhelyt kaptuk, amely 
egy nagyon jó csapat több román, 
illetve magyar válogatottal a kere-
tében. Velük semmilyen formában 
nem tudjuk felvenni a versenyt.”

A Vasas hétvégén, vasárnap, Bu-
karestbe látogat, ahol a helyi Fair 
Play ellen fog pályára lépni.

Eredmény, Románia-kupa, 
negyeddöntő: Szentegyházi Vasas 
– Marosvásárhelyi FCM 1–9 /a 
Vasas gólszerzője: Szőke Emese/.

Bajnokok Ligája

A Bayern München hazai pá-
lyán 2–1-re nyert a Real Mad-
rid ellen a labdarúgó Bajnokok 
Ligája elődöntőjének első mér-
kőzésén. Eredmény, elődöntő, 
odavágó: Bayern München 
– Real Madrid 2–1 (1–0) /Ri-
béry (17.), Gomez (90.), illetve 
Özil (53.)/.

Európa Liga

Ma rendezik a labdarúgó Eu-
rópa Liga elődöntőjének el-
ső mérkőzéseit: az Atlético 
Madrid a Valenciát fogadja, az 
Athletic Bilbao pedig a por-
tugál Sporting Lisszabon ott-
honában lép pályára. Európa 
Liga, elődöntő, 1. mérkőzé-
sek: Sporting – Bilbao (22, 
Sport.ro), Atlético Madrid – 
Valencia (22).

Utánpótlás-bajnokság

Tegnap az 5. forduló mérkőzé-
seivel folytatódott az országos 
ifjúsági labdarúgó-bajnokság 
7–15. helyéért folyó selejtező. 
Eredmények: U18: Csíkszere-
dai VSK – Nagyszebeni Akarat 
0–2 ; U16: Csíkszeredai VSK – 
CSM Râmnicu Vâlcea 3–2.

Nem volt esélye a szentegyházi csapatnak
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> Cselgáncs. A Csíkszeredai ISK és a 
Csíkszeredai Sportklub U11–U17-es csel-
gáncsozói a hétvégén Budapesten álltak 
tatamira a 25. alkalommal megrendezett 
Budapest-kupán. Az eseményen 19 ország 
több mint 1000 versenyzője állt rajthoz. A 
csíki versenyzők nyolc érmet és három elő-
kelő helyezést értek el. Eredmények: U17, 
lányok: 3. Finta Viktória (+70 kg, ISK-
Szentegyháza); fiúk: 3. Stoica Márk (81 kg, 
Sportklub), 5. Koncz Botond (81 kg, ISK) 
és Bíró Ádám (90 kg, ISK); U15, lányok: 
3. Gliga Paula (40 kg, ISK-Szenttamás-
Marosvásárhely); fiúk: 2. Márton Bene-
dek (40 kg, ISK-Szenttamás), 3. Orbán 

Sándor (55 kg, Sportklub); U13, lányok: 
1. Gliga Paula (38 kg, ISK-Szenttamás–
Marosvásárhely); fiúk: 3. Bíró Előd (30 kg, 
ISK-Szenttamás); U11: 3. Coman Eduard 
(42 kg, ISK), 5. Kosza Hanna (55 kg, 
ISK-Szenttamás). Edzők: Dániel Albert 
(ISK, ISK-Szentegyháza), Dánél Szabolcs 
(ISK-Szenttamás), Pantea Cornel (ISK), 
Dánél Sándor, Sinka Sabolcs, Albu Botond 
(Sportklub). Az edzők ezúton is köszönik a 
Csíkszeredai Sportklub, illetve a Csíkszere-
dai Sportiskola és nem utolsósorban a szü-
lők támogatását.

A hétvégén, szombaton és vasárnap, 
két versenyt rendeznek Csíkszeredában, 

a Márton Áron Gimnázium mögötti új 
sportcsarnokban. Szombaton az U13-as 
és U15-ös korosztályok számára rende-
zik meg a Tánczos Gaál József Emlék-
versenyt. A tornát fiú sportolók számára 
rendezik. Vasárnap az eurórégiós torna 
második állomásának versenyeit rende-
zik ugyanabban a sportcsarnokban az 
U11-es, U13-as és U15-ös korosztályok 
részére.

> Labdarúgás. Felmentette első fo-
kon a román legfelsőbb bíróság George 
Becalit, a Bukaresti Steaua labdarúgó-
csapatának vesztegetéssel és okirat-hami-

sítással vádolt tulajdonosát az úgyneve-
zett „pénzestáska-perben”. Az ítélet nem 
jogerős. A háromtagú bírói tanács egyik 
tagja különvéleményt fogalmazott meg, 
és hároméves felfüggesztett börtönbün-
tetés kiszabása mellett tette le a voksát. 
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
szerint Becali 2008 májusában 1,7 millió 
euróval próbálta megvesztegetni a ko-
lozsvári Universitatea játékosait, hogy az 
utolsó bajnoki meccsen üssék el a városi 
rivális CFR-t a bajnoki címtől. Amennyi-
ben a DNA fellebbez, a jogerős ítéletet a 
román Legfelsőbb Bíróság egy öttagú bí-
rói tanácsa fogja kimondani az ügyben.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 közli, hogy 
2012. május 4-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz. alatt árverés 
útján eladja az adós ANGYOS ÉS TÁRSAI Kft. (fiskális lakhelye: Szentegyhá-
za, Közársaság út 49. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószám 16546522) 
tulajdonát képező következő ingóságokat:

strandfűtő berendezés, kazánnal és ventilátorral – 34 800 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 
egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell 
nyújtani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, vala-
mint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-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) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazol-
vány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeikta-
tott személy révén. 

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

góságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósá-

gi szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak 
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-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. április 17-én kifüggesztették.

HiHetetleN, De eGYeNlített A cSiKÓcSAPAt

Iași-i pofont kapott a KK
Úgy búcsúzott el a hangosbe-
mondó egy héttel ezelőtt a csík-
szeredai sportcsarnokba kilá-
togató kosárlabda-szurkolóktól 
mérkőzés után – amelyen a hazai 
Csíkszeredai KK és a Politehnica 
Iaşi játszott –, hogy: köszönjük a 
szurkolást, találkozunk a követ-
kező idényben. Hát a bemondó 
tévedett. A Poli Iaşi egyenlített a 
kiesés elkerülése elleni párharc 
második mérkőzésén, így a prog-
ram szerint a mindent eldöntő 
harmadik mérkőzésre szombaton 
kerül sor Csíkszeredában.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Nem várt fordulat állt be 
a román kosárlabda-baj-
nokság kiesés elkerülése 

ellen vívott párharcában. Tegnap 
este a bajnokság leggyengébb csa-
pata, a Politehnica Iași, amely csu-
pán belföldi játékosokkal – több-
nyire ifik – állt ki minden mér-
kőzésre, legyőzte a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK együttesét 
és összetettben kiegyenlített. A 
párharc állása ezzel 1–1-re mó-
dosult, és a mindent eldöntő má-

sodik mérkőzést a tervek szerint 
szombaton rendezik Csíkszeredá-
ban. A csíki csapatot Dies és Long 
vitte a hátán, míg a hazaiaknál 
Nicolae 34 pontot szórt. Ellen-
ben a 18 esztendős Popovici 19, 
míg a 17 éves Cobzaru 13 pontot 
gyűjtött.

eredmény
Politehnica Iași – Csíkszeredai 

KK 95:89 (24:24, 19:13, 22:29, 
30:23). Pontszerzők: Nicolae 
34 (4 x 3), Popovici 19 (2 x 3), 
Amarghioalei 18 (2 x 3), Cob zaru 

13, Anghel 8 (2 x 3), Hurjui 3, il-
letve Dies 28 (2 x 3), Long 24 (4 x 
3), Champion 17 (1 x 3), Samuilă 

11 (2 x 3), Erceg 5 (1 x 3), Pora 4.
A párharc állása: KK – Iași 

1–1.

Ünnepelni ment a KK, vereség lett a vége Fotó: Balázs árpád / archív

Fritz ötlete
Az amerikai Fischer Robert 

James 1972-ben Reykjavíkban 
lett világbajnok a „szovjet” 
Spassky Boris legyőzésével. Ak-
kori sikere a hidegháborús kor-
szakban a kapitalista Nyugat győ-
zelmét jelentette a kommunista 
Kelet felett. Bobbynak nehéz 
gyerekkora volt, szülei elhagy-
ták, 9 éves nővére nevelte. Hamar 
megismerkedett a sakkjátékkal, ez-
zel kereste a kenyeret. Híres mon-
dása, miszerint „egy jó sakkozó le-
het műveletlen, de nem lehet buta”, 
ma is helytálló. Az alábbi játszmát 
1964-ben egy szimultán körúton 

játszotta San Franciscóban Burger 
Robert ellen.

Fischer – Burger
Olasz megnyitás
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hf6! 

4.Hg5 d5 5.ed5 Hd4! (A német 
Fritz Alexander ötlete, habár neki 
ilyen játszmáját nem őrzi az adat-
bázis. Szerintem szép lassan ez 
lesz itt a főváltozat az eddigi 5...
Ha5 6.Fb5+ c6 7.dc6 bc6 helyett, 
mert 8.Fd3!-ra még nem találtak 
jó ellenszert.) 6.c3 (A logikusnak 
tűnő 6.d6?! átlónyitásra 6...Vd6! 
7.Hf7? Vc6! 8.Hh8?? Vg2 9.Bf1 
Ve4+ 10.Fe2 Hf3+ fojtott matt 
vagy 10.Ve2 He2 vezérnyerés kö-
vetkezik.) b5! 7.Ff1! (7.cd4 bc4 
8.de5 Vd5 9.ef6 Vg5 10.fg7 Fg7 
11.Vf3 0–0, és sötét futópáros 

állása kedvezőbb.) Hd5 8.cd4 
(8.He4 vagy 8.Hf7 lépéseket ké-
sőbb mutatom be.) Vg5 9.Fb5+ 
Kd8 10.Vf3 Fb7 (10...e4 történt 
szintén 1964-ben egy másik szi-
multán játszmában és 11.Ve4 Fd6 
12.0–0 Fb7 13.d3?? Hf4 14.Ff4 
Vb5 15.Vf4 Vb2 16.Fd6 cd6 
17.Be1! Vf6 18.Hc3 Bc8 19.Vb4 
Be8 20.Va5+ Kd7 21.Va4+ után 
ismeretlen nevű ellenfele felad-
ta. Azonban 13...Fh2+!! 14.Kh2 
Hf4!! 15.Vb7 Vh4+ 16.Kg1 He2 
matt, vagy 15.Ff4 Vh5+ 16.Kg1 
Fe4 17.Hc3 Fb7 sötét kis előnyé-
re vezethetett volna.) 11.0–0 ed4 
12.Vf7?? Hf6!! és Fischer feladta 
(0–1), mert a 13...Vg2 matt mel-
lett még 13...Fd5!! vezérfogással 
is számolni kell.

Örökös sakk
Kubbel Leonid (1891–1942) 

híres tanulmányszerző alkotta az 
ábrán látható állást, melyben sö-
tét a-gyalogját világos nem tudja 
utolérni. Csüggedés helyett azon-
ban tovább keresgélve rájövünk, 
hogy örökös sakkal döntetlent 
lehet tartani: 1.f6! gf6 2.Hf6 a3 
(2...ba6 3.Hd5 Kb8 4.Kd7 a3 
5.Hc3 a5 6.Ha2! Kb7 7.ba5 Ka6 
8.Kc6 Ka5 9.Kc5 Ka4 10.Hb4 
döntetlen.) 3.Hd5! a2 (3...ba6 
4.Hc3 a5 5.Ha2! az előbbi vál-
tozatba vezet.) 4.Kc7!! ba6 (4...
a1V?? 5.ab7+ Ka7 6.b8V+ Ka6 
7.Va8 matt, vagy 4...b6 5.Kc8!! 
a1V 6.Hc7+ Ka7 7.Hb5+ Ka6 
8.Hc7+ örökös sakkal döntet-
len.) 5.Hb6+ Ka7 6.Hc8+ Ka8 
7.Hb7+, és döntetlen, mert nem 
lehet kibújni az örökös sakkból.

Biró sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (15.)



lakás
ELADÓ Budapesten, Pesterzsé

beten, az uszoda közelében a Me
diterrán lakóparkban 40 m2, teher
mentes, teraszos, fiatalos lakás 
a II. emeleten. Ára: 35 000 euró. 
CSERE is érdekel erdélyi ingatlan
nal. Telefon: 0744–676057, +36–
30–2587071. (21690)

jármű
ELADÓ egy 2000es évjáratú, 

fehér színű Daewoo Cielo kitűnő 
állapotban, érvényes iratokkal, 
magánszemélytől, megtekinthető 
és kipróbálható. Telefon: 0724–
697544.

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf 1.4-es, euró 4-es mo
torral, sok extrával. Irányár: 3300 
euró. Telefon: 0266–334364, 0734–
415273.

ELADÓ Dacia roncsprogramba. 
Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–307515.

Minden szükséges irattal ren
delkező roncsautót VÁSÁROLOK 
a Remat 2012es program kereté
ben. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓ 2003as évjáratú, 
kombi Volkswagen Golf 1.4-es, 
euró 4es motorral, frissen be
hozva, kevés illetékkel (ABS, 
szervo, ESP, négy légzsák, elekt
romos tetőablak, központi zár), 
karc és rozsdamentes állapot
ban. Beíratását vállalom. Irány
ár: 3350 euró. Telefon: 0727–
654803. (–)

ELADÓ Seat Cordoba Vario 
TDi, 90 LE, kitűnő állapotban, 
frissen behozva – 1500 eu
ró, 4 x 4es, 36 sebességes, 
54 LEs traktor, kultivátor, 
permetező, 135-ös körkasza, 
szénarendsodró. Telefon: 0749–
155155. (21670)

ELADÓ 1986os évjáratú Ford 
Escort egyben vagy alkatrészenként, 
1.6os dízelmotorral. Ugyanitt VÁSÁ
ROLNÁNK állólámpás Mercedes al
katrészeket. Telefon: 0722–692695. 
(21701)

ELADÓ: 2008as évjáratú Da
cia Logan 1.5 DCi jó állapotban, 
csere is érdekel; 2001es évjáratú 

Volkswagen Polo 1.4 jó állapotban, 
beíratva, csere is érdekel Daciára; 
2003-as évjáratú Lada Niva jó mű
szaki állapotban, csere is érdekel; 
2003as évjáratú Dacia Supernova 
jó állapotban, csere is érdekel. Te
lefon: 0745–654923.

ELADÓ: 2003as évjáratú, 
ötszemélyes teher Dacia újszerű 
állapotban, csere is érdekel; 2002
es évjáratú Opel Astra Caravan 2.0 
DTi, beíratva, beszámítok Daci
át; 1998as évjáratú Dacia 1310 
jó állapotban, CN műszerfallal; 
2004es évjáratú Dacia 1310, 
60 000 kmben. Telefon: 0745–
654923.

vegyes
Eladó kottatartó megkí

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

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

Eladó étkezési és ültetni va
ló krumpli. Érdeklődni a 0743–
643 995ös telefonszámon a dél
utáni órákban lehet.

ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 
használt. 5 mpixeles kamera, 32 G 
belső memória. Irányár: 320 lej. Te
lefon: 0742–985428.

ELADÓK vadonatúj mobiltelefo
nok, dobozban: LG P500 (600 RON), 
HTC Explorer (600 RON), Nokia X2 
(350 RON), LG A200 (250 RON). Te
lefon: 0741–584279. ELADÓ 80 juh 
bárányostól. Telefon: 0754–880165. 
(21699)

ELADÓ Székelyudvarhelyen Irány
tű I–II. kötet – Útmutató Magyar 
Érettségihez 35 lejért. Telefon: 0752–
301914.

ELADÓ Székelyudvarhelyen S. 
Meyer: Eclipse/Napfogyatkozás 49 
lejért. Telefon: 0752–301914.

ELADÓ egy kétszemélyes ka
napé megkímélt állapotban, vala
mint egy 120 kgos disznó. Telefon: 
0749–246846.

ELADÓ 79es Steyr traktor 45 LE 
– 12 700 lej; Renault 35 LE – 12 700 
lej; U650es traktor – 13 000 lej; 
Leyland 70 LE – 15 500 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ 180 kgos sertés. Tele
fon: 0733–696851. (21716)

ELADÓK fiatal, piros tojótyúkok. 
Házhoz szállítás megoldható. Tele
fon: 0725–745055. (21716)

ELADÓ függesztett permetező
gép. Telefon: 0756–156684. (21696)

VÁSÁROLOK roncsprogramos 
értékjegyet a legjobb áron, azon
nali fizetéssel. Telefon: 0744–
173507.

ELADÓ vetőmagárpa – 1,20 
lej/kg, kukorica, zab – 1,20 lej/
kg, őszi takarmányárpa – 1 lej/
kg. Telefon: 0754–880165. 
(21699)

állás

Jól képzett varrónőket KERESEK 
budapesti varrodába. Szállást helyben 
díjmentesen biztosítok. Fizetés teljesít
mény szerint. Érdeklődni a  +36–70–
3911183as telefonszámon.

Csíkszeredai székhelyű, Deliká
tesz termékeket forgalmazó cég jó 
román, angol, magyar nyelvtudással 
rendelkező termékmenedzser-asszisz
tens munkatársat KERES. Fényképes 
önéletrajzokat az erbex.intercom@
gmail.com email címre várunk. Je
lentkezési határidő: április 28.

Állatgondozót ALKALMAZOK 
fejős tehenek mellé. Szállás bizto
sítva, bérezés megegyezés alapján. 
Telefon: 0742–699665. (21712)

Megbízható és ambíciós új
ságkihordókat KERESEK falvakon. 
Telefon: 0743–879399.

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak, fa

házak építését, felújítását, valamint 
gombás házak, pincék kezelését, fer
tőtlenítését. Telefon: 0742–404912. 
(21540)

megemlékezés

Nem múlnak ők el, 
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
április 22re,

ANTAL JULIANNA

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
április 21én reggel 8 órakor lesz 
a csíkmadarasi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkmada
ras. (21720)

Hirdetések


Az igaz ember eltávozik,
De a fénye örökre megmarad.

Megrendülten értesítjük rokonait, barátait, tisztelőit, ismerőseit, hogy a 
szeretett nagybácsi,

BENŐ FERENC

szorgalmas, munkás életének 98. évében türelemmel viselt beteg-
ség után, szentségekkel megerősítve 2012. április 17-én este 8 óra-
kor csendesen elhunyt. Temetése 2012. április 20-án 14 órakor lesz a 
szépvízi közös temető ravatalozójából. Emlékét kegyelettel megőriz-
zük. A gyászoló család.

Szívünk mély fáj dalmával, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
após, rokon, szomszéd és jó ismerős,

FEHÉR MIKLÓS
nyug. alezredes

életének 82., boldog házasságának 43. évében 2012. április 16-án hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait ma 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint a csíkszeredai Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló 
család.

Hiába omlik rád a sír komor göröngye,/Emléked itt marad szívünkben 
örökre,/Arany volt a szíved, munka az életed,/Isten hívott, mert sze-
retett.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagyanya, dédanya, testvér, rokon, szomszéd és 
jó ismerős,

özv. JAKAB LAJOSNÉ
szül. Sándor Ida

életének 79., özvegységének 8. évében, 2012. április 16-án rövid, de 
türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt.

Számunkra Te sohasem leszel halott./Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok./Drága jó szívét, két dolgos kezét /Áldd meg, Atyánk. S mi köszön-
jük, /Hogy ő lehetett a mi Édesanyánk.

Drága halottunkat 2012. április 19-én 15 órakor helyezzük örök nyu-
galomra, az unitárius egyház szertartása szerint, a városfalvi családi 
háztól a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család – Városfalva 

2012. április 19., csütörtök  | 13. oldal 

Gyergyóremete önkormányzata 
nyílt árverésen 

500 m3 kitermelt fenyőfát ad el. 
Az árverés 2012. április 24-én, 

de. 10 órától lesz megtartva a gyer-
gyóremetei községháza tanácster-
mében.  

Az árverezett fa teljes értékének 
kifizetése elszállítás előtt történik.

Indulási ár: 250 lej/m3, lépték 
5 lej.

Érdeklődni a 0266–352101-es 
telefonszámon lehet.

Csíkszenttamás község 
önkormányzata 

nyílt árverés útján elad 
5887 m2 területet.

Bővebb információt 
a polgármesteri hivatal 

székhelyén vagy 
a 0266–378118-as  

telefonszámon kérhetnek  
az érdekeltek.

A gyergyóújfalvi közbirtokosság 
igazgatótanácsa 
értesíti tagságát,  

hogy 2012. április 20-án  
19 órától tartja éves beszámoló 

közgyűlését a helyi kultúrotthon 
nagytermében. 

Amennyiben a gyűlés nem 
lesz határozatképes, megismétlő-
dik (a szabályzat értelmében) egy 
hét múlva ugyanott, 2012. április 
27-én.

A BÁLINT TRANS Kft.
a személyzet bővítése 

céljából 
alkalmaz 3 személyt 

az autómosó műhelybe  
(női személyek 

is jelentkezhetnek). 
Jelentkezni személyesen 

a cég székhelyén lehet naponta, 
Csíkszentkirály 1/A szám.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 1918. utca 33. 
szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2012. április 26-án 12 
órától nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait a csíkszere-
dai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai: 2 db IVECO Stralis tehergép-
kocsi; 1 db IVECO Eurotech tehergépkocsi; 2 db Kogel típusú haszon-
gépjármű, 1 db digitális másológép, különböző bútorzat (polcok, íróasztal, 
székek) – az indulási ár a legjobb ajánlott ár. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltá-
si ár 10 százalékát képező garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket 
a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO04RNCB0157110389960001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál 
vagy a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon. 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 19, 
54, 105 és 204 lej

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro

elhalálozás
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előfizetőinknek
ingyenes mellékletek

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0733–553 014, 0266–215 270
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Sport
két légióssal hosszabbított a bajnokcsapat

Kozuch és Novak marad a HSC Csíkszeredánál

Hargita Megye Sport- és 
Ifjúsági Igazgatósága, a 
Román Olimpiai Akadé-

mia Hargita Megyei Kirendeltsége 
és a nagykanizsai Európai Sport 
Hagyományőrző Egyesület vetél-
kedőt szervezett január 11. és már-
cius 14. között a Hargita megyei 
napilapok közreműködésével. A 
vetélkedő lebonyolítását a lapunk-
ban megjelenő kérdések képezték, 
a verseny második szakasza a döntő 
lesz, melyre május 19-én 10 órától 
kerül sor a csíkszeredai Városháza 
nagytermében. A szervezők meg-
kérik azokat a versenyzőket, akik 
részt vettek a verseny előválogatá-
sán, jelentkezzenek a Hargita Me-
gyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
vezetőjénél, Csíki Andrásnál (te-
lefon: 0744–396804 vagy 0266–
371672) a könyvészeti anyagok 
átvételéért.

a vetélkedő kérdései 
és a helyes válaszok
6. forduló: 1. Melyik olimpián 

vett részt először a magyar labda-
rúgó csapat? – 1912, Stockholm. 
2. Melyik olimpián nyertek először 
aranyat a magyar kajak-kenusok? 

– 1956, Melbourne. 3. Ki szerezte 
1968-ban Mexikóban a legtöbb ér-
met? – Mihail Voronyin. 4. Melyik 
olimpiai bajnokról van egy város el-
nevezve? – Jim Thorpe. 5. Ki vitte 
a kínai zászlót a pekingi olimpia 
megnyitóján? – Yao Ming.

7. forduló: 1. Hány érmet nyert 
Nadia Comăneci az olimpiákon? – 
9. 2. Amikor elindult, melyik olim-
pián, melyik számban nem szerzett 
érmet Michael Phelps? – 2000, 
Sydney, 200 pillangó (5.). 3. Ki 
volt Japán első olimpiai bajnoka? 
– Mikio Oda. 4. Melyik olimpián 
indult először tízezernél több spor-
toló? – 1996, Atlanta. 5. Melyik 
olimpián volt utoljára művészeti 
verseny? – 1948, London.

8. forduló: 1. Hány olimpiai 
aranyat nyertek a magyarok aszta-
liteniszben? – 0 (nem nyertek). 2. 
Ki volt az első magyar női olimpiai 
bajnok? – Elek Ilona. 3. Hol ren-
dezték a moszkvai olimpia vitorlás-
versenyeit? – Tallinnban. 4. Hány 
aranyérmet szerzett az USA 1984-
ben Los Angelesben? – 83. 5. Ki vit-
te a magyar zászlót a szöuli olimpia 
megnyitóján? – Vaskuti István.

9. forduló: 1. Gyerekkorában 

melyik sóvidéki olimpiai bajnok 
gyújtotta fel véletlenül faluját? – 
Keresztes Lajos. 2. A magyarok 
melyik olimpián szerezték a legtöbb 
érmet? – 1952, Helsinki. 3. Melyik 
magyar olimpiai bajnok beceneve 
Egér? – Egerszegi Krisztina. 4. 
Ki a legidősebb magyar olimpi-
ai bajnok? – Gerevich Aladár. 5. 
Melyik olimpiai bajnok született 
Gyergyószentmiklóson? – Molnár 
Endre.

10. forduló: 1. Hány aranyér-
met nyert a Szovjetunió Moszkvá-
ban, 1980-ban? – 80. 2. Ki volt a 
magyar fogadalomtevő a müncheni 
olimpia előtt? – Németh Angéla. 3. 
Melyik sportágban lett olimpiai baj-
nok Barta István? – vízilabda. 4. 
Hány ország indult a berlini olim-
pián? – 49. 5. Hol van a Romeo 
Neri Stadion? – Rimini.

A vetélkedőre kilencen küld-
tek be válaszokat. Marosi Béla 
50, Csiszér Levente 47, Vass Sán-
dor 43, Korpos Attila 41, Dombi 
Gyula 40, Darvas Attila 37, Bodó 
Imre (mind Csíkszereda) 32, Kele-
men Rebeka (Parajd) 5, Halmágyi 
Attila (Csíkbánkfalva) 4 pontot 
gyűjtött a lehetséges ötvenből.

Újabb egyéves megállapodást 
írt alá a hsc csíkszereda ve-
zetősége Vacláv novakkal és 
stanislav kozuch-csal. a hazai 
jégkorongbajnokság győztesétől 
távozik lubomir hurtaj, a csapat 
vezetősége még tárgyalásokat 
folytat albin podstavekkel és 
jozef hrubyval is. a csapat má-
jus végén kezdi meg a felkészü-
lést a következő idényre.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Szerződést hosszabbított a 
HSC Csíkszereda jégkorong-
csapata az elmúlt évet is a baj-

nokoknál töltő Vacláv Novakkal és 
Stanislav Kozuch-csal. Az idegen-
légiósok közül Lubomir Hurtaj 
biztosan távozik, és Eduard Giblak 
sem marad a csapatnál, viszont Jozef 
Hruby és Albin Podstavek még tár-
gyal a klubvezetéssel a szerződésük 
meghosszabbításáról.

– Az elmúlt napokban sikerült 
megállapodnunk Kozuch-csal és 

Novakkal, Podstavek és Hruby 
szerződésének hosszabbításáról 
még tárgyalunk a felekkel. A klub-
vezetés legfontosabb célkitűzése 
viszont egy megfelelő edző szer-
ződtetése – nyilatkozta lapunk-
nak Horváth László, a Csíksze-
redai Sportklub vezérigazgatója. 

Hozzátette, csak svéd, finn vagy 
kanadai szakember szerződtetése 
jöhet szóba, már vannak kapcso-
latfelvételek, és reméli, hogy má-
jus végére ismert lesz a HSC új 
trénerének neve is.

Horváth elmondta, Hurtaj já-
tékára a továbbiakban nem számí-

tanak, a csatár az elmúlt idényben 
nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Eduard Giblakkal 
sem hosszabbítottak szerződést, 
ugyanis a szlovák edző vezetése 
alatt a csapat nem azt produkálta, 
amit elvárt a klubvezetés.

Stanislav Kozuch 2007 őszé-
től tagja a csíkszeredai csapatnak, 
a hálóőr öt román bajnoki címet, 
két Románia-kupát és egy MOL 
Ligát nyert. Vacláv Novak 2010 
nyarán érkezett a megyeszékhely-
re, a HSC-vel két bajnoki címet, 
egy MOL Ligát és egy Románia-
kupát nyert.

A hazaiak közül néhány ho-
kisnak lejár a HSC-vel kötött 
szerződése, ugyanakkor néhány 
játékosnak benne van a szerződé-
sében, hogy a megállapodást újra-
tárgyalhatják idénykezdés előtt. 
Horváth László azt mondta, az 
említett játékosokkal a világbaj-
nokság után ül le tárgyalni a klub-
vezetés, de egyelőre senki nem je-
lentette be távozási szándékát.

Sporttörténeti vetélkedő

kikapott a válogatott

Harmadik mérkőzését is el-
vesztette a romániai jégko-
rong-válogatott a Krynicában 
zajló Divízió I B csoportos 
világbajnokságon: a csapat 
tegnap Koreától kapott ki, a 
becsületgólt Molnár Zsolt lőt-
te. A csoport másik meccsén 
Litvánia legyőzte Ausztráliát. 
A magyarok csoportjában teg-
nap némi meglepetésre a japá-
nok szétlövés után nyertek az 
osztrákok ellen. Eredmények: 
Divízió I A csoport: Ukrajna – 
Nagy-Britannia 3–4 (hosszab-
bítás után), Ausztria – Japán 
3–4 (szétlövéssel). A szlovén–
magyar meccs lapzárta után 
ért véget. Divízió I B csoport: 
Korea – Románia 6–1, Auszt-
rália – Litvánia 2–3. A len-
gyel–holland találkozó késő 
este ért véget.

stanislav Kozuch Vacláv Novak
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Médiabefutó
Az országos tehetségkutató verseny, 

a Médiabefutó székelyudvarhelyi selej-
tező-főpróbáját holnap délután tartják a 
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 
nagytermében. Az Médiabefutó előváloga-
tóját 19 órától nyilvános gála követi.

Színház
A Figura Stúdió Színház vendégelőadá-

sában H. C. Andersen – Jevgenyij Svarc 
Hókirálynő című mesejátékát mutatják be 
hétfőn 11 és 13 órától a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház nagytermében. 
A darabot Dézsi Szilárd rendezte. Az elő-
adásokat a Csipike-, illetve a Pumukli-
gyerekbérlettel lehet megtekinteni.

Egyetemi kalauz
Április 24-én, azaz jövő kedden a 

székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Köz-
pont aulájában tart felvételi tájékoztatót a 
helyi középiskolásoknak az Országos Ma-
gyar Diákszövetség. A rendezvényen több 
egyetemi város képviselője is jelen lesz, így 
lehetőség adódik mindenkinek személyre 
szabottan érdeklődni. 

Koncert
Székelyudvarhelyen lép fel Geszti Péter 

április 25-én, azaz jövő szerdán. A közönség 
a tavaly alapított Gringó Sztár, valamint a 
Rapülők és a Jazz+Az zenekarok slágereit 
hallhatja majd a koncerten. Az együttes 
vendégeként Baricz Gergő is koncertet ad 
saját zenekarával.

Filmvetítés
Keresztény filmek hétvégéje címmel 

szervez videoprojektoros vetítéseket áp-
rilis 27–29. között Székelyudvarhelyen a 
Károlyi Gáspár Alapítvány. Helyszín: a 
Református Presbiteriánus Gyülekezet, 
Szentimre u. 55/A alatti székhelye, kezdési 
időpont: 19 óra.

Bajnokság
Negyedik alkalommal szervezik meg 

április 27-én és 28-án, azaz jövő pénte-
ken és szombaton Székelyudvarhelyen a 
Septimia Bowling- és Biliárd-bajnokságot. 
Érdeklődni a 0748–323 185-ös telefonszá-
mon lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A túlélés mesterének első kalandre-
génye – hasznos tippekkel és ren-
geteg izgalommal. Bear Grylls első 

kalandregényében is hozza lélegzetelállító 
formáját. Az Istenek aranya is a természet 
erőivel és csodáival való szembenézésről 
szól, ezúttal is az életben maradáshoz szük-
séges találékonyságé és a túlélési technikáé 
a főszerep!

A 264 oldalas, puha kötésű könyv 
megvásárolható az Árnika Könyvesbolt-
ban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915). 

Szejkefürdői Borvízmúzeum

Május elsején nyitnak

A hagyományhoz híven idén is május 
1-re időzítik a székelyudvarhelyi 
Borvízmúzeum megnyitóját. Mik-

lós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója tájékoztatott, egyrészt 
a turistaidény kezdetét célozzák meg szol-
gáltatásukkal, másrészt a Szejkefürdőn 
majálisolóknak szeretnének alternatív, kul-
turális kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. 

Az idén két időszakos kiállítást rendeznek a 
múzeumban: az egyik egy sepsiszentgyör-
gyi magángyűjtő borvízüveges címkéinek 
anyagát tárja közszemlére, a másik pedig 
egy, az ember és víz kapcsolatát feldolgozó 
fotókiállítás.

A Borvízmúzeum a tervek szerint 
szeptember 30-ig várja majd a látoga-
tókat.

az ajánlata

Bear Grylls: 
Istenek aranya

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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 szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint 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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Csütörtök
Az év 110. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 256. Napnyugta ma 20.07-kor, 
napkelte holnap 6.26-kor. 

Isten éltesse 
Emma nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Emma a germán Erm-, Irm- kezdetű 

női nevek önállósult becézője. 

Április 19-én történt 
1713. Elfogadták a Pragmatica Sanctiót, 

amely a nőági örökösödést is elismerte a Habs-
burg-dinasztián belül.

1971. A szovjetek elsőként juttattak Föld 
körüli pályára űrállomást, amelyen tartósan 
ember tartózkodott.

2001. Újratemették az 1966-ban 
Freiburgban elhunyt Nobel-díjas magyar tu-
dóst, Hevesy Györgyöt.

Április 19-én született 
1793. V. Ferdinánd magyar és cseh ki-

rály, Habsburg-házi osztrák császár 
1885. Gózon Gyula Kossuth-díjas szí-

nész, kiváló művész
1928. Kazimir Károly Kossuth-díjas ren-

dező, színházigazgató, kiváló művész
1932. Fernando Botero kolumbiai festő, 

illusztrátor, szobrász 

Április 19-én halt meg 
1882. Charles Robert Darwin, angol ter-

mészettudós, a modern biológia egyik legje-
lentősebb alakja, a korszerű származáselmé-
let megteremtője

1906. Párizsban meghalt Pierre Curie 
francia Nobel-díjas fizikus, akit egy 
lovaskocsi gázolt el

1998. Octavio Paz Nobel-díjas mexikói 
költő-filozófus

Borboly Csaba válaszol

A székelyudvarhelyi Sztár Rádió vendége 
lesz ma 13–13.30 óra között Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke, és a műsor-
vezető kérdései mellett a hallgatók kérdésére is 
válaszol. A hallgatók kérdéseiket előzetesen a 
star@d3.ro e-mail címen tehetik fel, az adás 
ideje alatt pedig a 0744–355 779-es telefon-
számon, illetve SMS-ben a 0745–646 906-os 
telefonszámon. Műsorvezető: Szász Csaba.

para

– Miért jársz olyan gyakran a feleségeddel éjszakai mulatókba?
– Mert ez az egyetlen hely, amelyik még nyitva van, 

mire a feleségem befejezi az öltözködést!

www.parapista.com
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. április 19.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 2-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

Csípésmentes méhrajt loptak

Méhrajt loptak tolvajok Német-
országban anélkül, hogy egyet-
len csípés érte volna őket. A 

méheket genetikai módszerrel sikerült 
annyira szelíddé tenyészteni, hogy a 
légynek sem ártanának, a tolvajoknak így 
aztán igen könnyű dolguk volt, mert egy-
szerűen felkapták a kaptárt és elsétáltak 
vele – közölte a hassenhauseni rendőr-
ség. Gyanúja szerint vagy vetélytárs méh-
tenyésztők, vagy állati jogvédők lehettek 
a tolvajok.

A méhkas értéke felbecsülhetetlen, 
mert nemcsak szelídek lettek a módo-
sított méhek, hanem szorgosabbak is, 
több mézet gyűjtenek, mint bármely más 
méhfajta. A kolónia mindezek tetejébe 
ellenálló azokkal a parazitákkal és beteg-
ségekkel szemben, amelyek szerte Euró-
pában pusztítják a méheket. „A természet 
okkal adott fullánkot a méhnek. Ezután 

talán a tudósok elgondolkodnak azon, 
hogy belekontárkodjanak-e a természet 
dolgába” – idézett egy zöld aktivistát az 
austriantimes.at című osztrák hírhonlap.

A tavasz szépsége a fotót ambrus laura készítette – gyergyócsomafalva
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire ismét borús lesz az ég, több he-
lyen – főként a hegyvidéken – valószínű eső, 
záporeső. A hidegfronttal együtt járó tünetek 
jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. 

Megszoktuk már, hogy a különféle 
szolgáltatók alapviszonyulása a fogyasz-
tókhoz kimerül abban: a fogyasztó azért 
van, hogy fogyasszon, de főleg fizessen. A 
szolgáltatás minősége mellékes szempont, 
főleg a monopolhelyzetben lévő cégek ese-
tében. Leg fennebb olyankor háborgatják 
a fogyasztót, ha netán késett a számla-
fizetéssel, ilyenkor a kamat mellé érke-
zik az üzenet: fizetni, fizetni, fizetni, 
hanem majd lesz aztán irgumburgum! 
Régebb sokat bosszankodtam az áramki-
esések miatt, mert a régi „fapados számí-
tógépem”, ilyenkor leállt, a nem mentett 
szöveg nagy része eltűnt, és amint meg-
adták a villanyt, kezdhettem elölről az 
írást. Most ilyen gond nincs, de az áram-
szünet okozta internetkiesés is bosszantó 
tud lenni.

A minap, amikor a bevásárlásból tér-
tem haza, a lépcsőházunk ajtaján rövid 
lepecsételt, aláírt szöveget fedeztem fel. Az 
elolvasásával gondom akadt, mert nem 
volt nálam szemüveg, de annyit kihámoz-
tam belőle: kérik a lakosság megértését, 
mivel karbantartási munkálatok végzése 
miatt másnap néhány órás áramkiesés lesz. 
Gondoltam, a szemüveg a hibás, mert az is 
épp most nincs nálam, emiatt biztos vala-
mit nem jól olvastam. Nosza, megkértem 
egy arra csellengő gyereket, fennhangon 
olvassa fel nekem, mit írnak ott. S ekkor 
döbbentem le. Mi több, két szatyorral a 
kezemben álltam a lépcsőházajtóban és 
önmagamban „döbögtem”, míg valaki 
szembenyitott és megkérdezte: mi a gond? 
Semmi – válaszoltam, csupán annyi, hogy 
végre egy szolgáltató emberszámba vett.

Azta, emberszámba vettek!
    villanás n Jánossy Alíz

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   kesz tőségünk postai cí  mére 
(535600 Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos utca 10. szám) várjuk.
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