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Fehér AsztAl lovAgrend

Gizi néni erdélyi 
nagymester

Nyilvánosságra hozták az 
erdélyi Fehérasztal Lo-

vagrend vezetőinek névsorát, 
miután április 24-én megtar-
tották a szervezet választmányi 
ülését Székelyudvarhelyen. A 
titkos szavazás szerint a válasz-
tás Ambrus Gizellára, közis-
mertebb nevén Gizi nénire esett 
– így ő az alakulóban levő erdé-
lyi lovagrend nagymestere. Gizi 
néni lapunkkal tudatta, ha sike-
rül összefogniuk, igazán 
szép dolgokat érhetnek 
el, hisz, mint mondta,  a 
gasztronómia a kultúrához tar-
tozik.

A kápolnási 
polgármesterjelölt

Péter Ferenc 
nem fél 

a kihívásoktól
A kápolnási RMDSZ április 

15-i választmányi gyűlésén 
egyöntetű döntés született arról, 
hogy a júniusi helyhatósági 
választásokon Péter Ferenc, 
a szövetség helyi szervezeté-
nek elnöke induljon Kápolnásfalu 
polgármesteri székéért.  

Újra lehet 
Zöld Párt 

Udvarhelyen
Újraalakulhat az idén felosz-

lott Zöld Párt székelyud-
var-helyi szervezete. Jakab Attila 
ex-zöldpárti tanácsos azt mondja, 
mind a helyi MPP, mind pedig 
az RMDSZ azért „gyurakodott” 
Bukarestben, hogy az ál-
taluk ismertté tett pártot 
újraalakítsák, s hogy an-
nak lajstromán saját embereiket 
jutassák be az önkormányzatba.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2hajtson be 
a körforgalomba 4terítéken 

a helyi termékek

EllEnőrzésEkrE számíthatnak a piknikEzők 
és Az önkormányzAtok

Zsebünk bánhatja 
a vadpiknikezést

Április vége és május eleje között a megyei környezetvédelmi őrség fokozottan ellenőrzi 
a pikniktörvény alkalmazását, és ígéretük szerint akcióik folyamatosak lesznek egész évben. 
Az önkormányzatok hozzáállása a friss törvény által előírt, piknikezésre alkalmas területek 

kialakításához változó: van, ahol már van ilyen terület, de legtöbbször a helyprobléma vagy 
a kivitelezés jelent akadályt ezek kiképzésében. > 6. oldal

Piknik a „senkiföldjén”. Akár 5000 lejre is büntethetnek, ha nem kijelölt helyen majálisozunk fotó: EgyEd Ufó ZoltáN  

Éneklő Ifjúság 
kórusfesztivál 4

* Székely Konyha és Tévé Tükör mellékleteink 
csak előfizetőinkhez és vásárlóinkhoz jutnak el.

UdvArhelyszéki próbAolvAsás*
Ismerje meg Udvarhelyszék új napilapját!

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

hargitanépe 

A nyugdíjpénztár 
„ártatlansága”

Nem a nyugdíjpénztár alkal-
mazta törvénytelen módon a jog-
szabályozási előírásokat, hanem 
maga a sürgősségi kormányrende-
let írta elő azt, hogy a 740 
lejt meghaladó nyugdíjak 
esetében a teljes összegre 
alkalmazandó az 5,5 százalékos 
hozzájárulási kvóta.
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    hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3778î
1 amerikai dollár Usd 3,3131î
100 magyar forint hUF 1,5000ì



Másodjára rendezik meg május 
4-én Székelyudvarhelyen a Civil 
Napot. A cél: idén is felhívni a 
figyelmet a civil szféra szük-
ségességére, az önkéntesség 
szépségére.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Együtt gondolkodva, egymás 
munkáját segítve hatéko-
nyabbak vagyunk – hang-

súlyozta a tegnapi sajtótájékozta-
tón Nemes Melinda a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója. Az esemény ötletgazdája 
hangsúlyozta, a május negyedikei 
eseményen, a Patkóban felállított 
standnál a rendezvényt „remélhe-
tőleg magukénak érző” városlakók 
adójuk két százalékát is felajánlhat-
ják valamelyik civil szervezetnek.

A tavalyinál színesebb, válto-
zatosabb programmal jelentkező, 
idei Civil Nap egyik szervezője 
Margaret Rachel Reed, az amerikai 
Béke Hadtest önkéntese dicsérte a 
kezdeményezést, és úgy ítélte, a ci-
vilek összefogásából igazi hasznos 
eseményt hoznak tető alá, melyből 
főként a város nyer.

Eddig hét civil szervezet – a 
Dr. Verestóy Attila Alapítvány, 
UFF, Caritas, Civitas Alapítvány, 
SZKA, Agora Munkacsoport, 
Kinderstart Egyesület – tagjai 
munkálkodnak az esemény zök-
kenőmentes lebonyolításán, de 
hangsúlyozták, a rendezvény 
nem zárt, várják további civilek, 
önkéntesek jelentkezését. Idénre 
olyan munkálatokat terveztek, 

mint a Szejke-patak és a Küküllő 
medrének kitakarítását, kereker-
dői szemétgyűjtést, sportrendez-
vényt mozgássérült gyerekeknek, 
egy tömbház lépcsőházának ki-
meszelését, a város hirdetőtáblá-
inak megtisztítását, a szemeteslá-
dák rendbetételét, a Bányai János 
iskolánál, illetve a városi parknál 
található falak lefestését, kiszíne-
zését.
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Együtt A vároSért

Civilek, ha összefognak

Hajtson be a körforgalomba, 
majd hajtson ki a harmadik 
kijáraton... mondaná a navigá-
ciós berendezés. Azt viszont 
nem mondja, hogy hogyan. 

A hazai KRESZ eléggé szűk-
szavú a körforgalom szabályozá-
sa terén, ezért elég sok a nézetel-
térés, hibás megítélés, félreértés. 
Amit a törvény diktál: mindig 
annak van elsőbbsége a körfor-
galomban, aki már benne van, 
azaz aki behajt egy ilyen helyre, 
baloldali elsőbbséget ad. Ter-
mészetesen itt is érvényes az az 
előírás, miszerint az elsőbbséget 
élvező járművet nem szabad za-
varni, tehát nem kell azt kité-
résre, lassításra, netán hirtelen 
megállásra kényszeríteni. Ezek 
szerint lehet elsőbbséget biz-
tosítani megállással, lassítással 
vagy éppenséggel gyorsítással 
– a helyzetnek és a tehetségnek 
megfelelően. 

Igen ám, de hogyan legyen 
a jelzéssel? Vagy a besorolással, 
olyan helyzetben, amikor a kör-
forgalom többsávos? Itt csak az 
általános törvényes előírásokra 
lehet hagyatkozni, egyszerűen 
azért, mert nincsenek mások és 
azok itt is érvényesek.

Először is: miután behajtot-
tunk a körforgalomba (aminek a 
forgásiránya köztudottan az óra 
irányával ellentétes), kötelesek va-
gyunk jobbra jelezni az óhajtott 
ágon való kitérést. Amennyiben 

az az első kijáratnál esedékes, a 
jelzés jobbra mehet már a körfor-
galomba való behajtás előtt. Ilyen 
értelemben teljesen fölösleges és 
zavaró behajtás előtt jelezni bal-
ra, egyszerűen azért, mert kitérni 
csak jobbra lehet, még akkor is, ha 
amúgy a harmadik kijáratnál aka-
runk kitérni, azaz tulajdonképpen 
balra megyünk.

Kicsit más a helyzet a balra 
való jelzéssel, amikor már bent 
vagyunk a körforgalomban: 
amennyiben a harmadik vagy 
negyedik (megfordulás) kijára-
tig megyünk, érdemes járatni a 
jelzést balra, hogy az esetleges 
első, második vagy harmadik 
ágon érkezők tudják, hogy mire 
készülünk, aztán idejében jelez-
ni jobbra a kitérést. Persze, ezt a 
törvény nem írja, de a preventív 
vezetés szempontjából minden-
képp így helyes eljárni.

Összegezve: aki az első kijá-
raton kihajt, az jelezzen jobbra, 
már a körforgalom előtt, aki a 
másodikon, az csak bent kezd 
jelezni jobbra, miután az első 
kijáratot elhagyta, aki pedig a 
harmadik, netán negyedik kijá-
ratig megy, az behajt, jelez balra, 
majd jobbra a kitérés előtt.

És mi a helyzet a besoro-
lással? A dolog egyszerű, ha 
csak egysávos a körforgalom, 
de bonyolultabb egy kicsit, ha 
szélesebb az úttest. Aki az első 
kijáratnál kihajt, az feltétlen a 
jobboldali sávba sorol. Aki a má-

sodiknál, az sorolhat a bal sávba 
is, annak függvényében, hogy 
milyen nagyságú az illető kör-
forgalom. Azonban vigyáznia 
kell, mert aránylag hamar vissza 
kell térnie a jobb oldali sávba a 
kitéréshez, és ezt csak előzetes 
biztosítással és elsőbbségadással 
teheti. Aki a harmadik, netán 
negyedik kijáratig megy, az fel-
tétlen a baloldali sávba sorol, az 
előbb leírt feltételek mellett.

Természetesen minden kör-
forgalomban illik lassítani, ez egy 
olyan forgalmas csomópont, ahol 
mindig fenáll az ütközés veszélye, 
még akkor is, ha ez jóval kevésbé 
valószínű, mint egy klasszikus út-
kereszteződésben. Ezért is van ki-
téve legtöbbször a sebességkorlá-
tozási tábla (általában 30 km/h), 
meg az „Esőbbségadás kötelező” 
jel, minden behajtó ágon.

Egy jó tanács: aki körfor-
golódik, az nézze figyelmesen a 
tőle jobbról érkező vezetők re-
akcióját, itt sem árt a szemkon-
taktus, nehezen lehet kiküsz-
öbölni a félreértést és az emberi 
hibákat.

És a végére: kedves, elő-
zékeny itt is lehet az ember. 
Ha ember. Még akkor is, ha 
éppen a háta mögötti hölgye-
mény, akinek roppant fontos 
telefonálgatnivalója van veze-
tés közben, beleront. Még sze-
rencsére, hogy ott volt a vonó-
horog...

Baló Jan E. mérnök 

voláN HAjtSoN bE A körforgAloMbA

Körkép
társadalom

Felajánlhatjuk adónk két százalékát valamely civil szervezetnek fotó: ifj. haáz sándor

hirdEtésEk

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
 – Vár tér 1 szám –  

VERSENYTÁRGYALÁST szervez 2012. május 2-án 12.00 
órakor a zöldségpiacon kialakított asztalok bérbeadására cégeknek 
és engedéllyel rendelkező kereskedőknek.

Indulási ár: 13 lej / asztal / 2 m2 (első sor) és 10 lej / asztal / 2 m2  
(második sor – zöldség-gyümölcs árusítására).

A tenderfüzet ára: 15 lej.
Bővebb információt a Piacgondnokság székhelyén igényelhet-

nek, telefon: 0266–315 938, ugyanitt megvásárolható a tenderfü-
zet is.

Állásbörze a hét végén

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség pénteken, 
április 27-én 9 órai kezdettel Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson általános állásbörzét szervez. 

Ez a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy valós képet al-
kothassunk Hargita megye sajátos munkaerőpiacáról, ugyanakkor 
közvetlen kapcsolat teremthető mindazokkal, akik munkahelyet 
keresnek.

Az akció sikerese érdekében a megyei ügynökség illetékesei arra 
kérik a munkáltatókat, hogy jelezzék részvételi szándékukat a helyi 
kirendeltségeknél (Csíkszereda: Testvériség sgt. 2 szám, tel.: 0266–
313 423, Székelyudvarhely: Bethlen Gábor u. 2. szám, tel.: 0266–
217 820, Gyergyószentmiklós: Virág u. 35/A, tel.: 0266–363 727) 
vagy e-mailen: ajofm@hr.anofm.ro megjelölve azt a helységet, ame-
lyen részt kívánnak venni.

Az elmúlt esztendőben az általános állásbörzék keretében 459 
munkahelyet ajánlottak fel, amelyek közül 208-at Csíkszeredában, 
154-et Székelyudvarhelyen és 97-et Gyergyószentmiklóson.

F E L H Í V Á S

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívja az érin-
tettek figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meg-
hirdetett „Szülőföldön Magyarul” című pályázat határideje 2012. 
április 30-án lejár. A határidő sürget, éljenek a lehetőséggel, hogy 
NE maradjon le senki, aki magyar nyelven tanul és jogosult a támo-
gatásra. 

Várjuk pályázataikat!

A Csíkszeredai Börtön jelentkezőket vár a következő tanintéz-
mények által megszervezett felvételi vizsgára, a büntetés-végrehajtá-
si rendszernek fenntartott helyekre:

–  Bukaresti A. I. Cuza Rendőr Akadémia, büntetésvégrehajtás 
szak, 3 év – 45 hely (férfiak és nők),

– Bukaresti Mihai Viteazul Hírszerző Akadémia, pszichológia 
szak, 3 év – 10 hely (férfiak),

– Bukaresti Katonaorvosi Intézet, Orvostudományi kar, 6 év – 
15 hely (férfiak és nők),

– Bukaresti Katonai Műszaki Akadémia, 4 év – 21 hely (férfiak 
és nők), építészet, távközlés és informatika szak

– Nagyszebeni N. Bălcescu Katonai Akadémia, 3 év – 20 hely 
(férfiak és nők) közgazdaság és közigazgatás szak

Jelentkezni lehet a felvételi vizsgára az alábbi posztliceális tanin-
tézményekbe:

– Piteşti-i Katonai Iskola (2 év) – 55 hely (férfiak és nők) 
 – Târgu Ocna-i Büntetésvégrehajtási Alkalmazottakat Képző 

Iskola (1 év) – 200 hely (170 férfiaknak és 30 nőknek). 
Bővebb felvilágosítás a Csíkszeredai Börtön székhelyén, a Zöld 

Péter utca 2. szám alatt, valamint a www.anp-just.ro weboldalon 
kapható.

AZ AMBER IMOB KFT. Csíkszentgyörgy, Kotormány falu 
485. szám alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy 
a Csíkszentgyörgy, Kotormány szám nélkül található 14 638 m2-re 
vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – lovarda és panzió épí-
tése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a kör-
nyezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 
melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de 
mediu) kibocsátása Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
által kiadott 2012.04.24./2412-es számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 
8.30 és 16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám., tel.: 0266–312 454, 0266–371 313, fax: 
0266–310 041. 

A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu



Újraalakulhat az idén feloszlott 
Zöld Párt székelyudvarhelyi 
szervezete. Jakab Attila ex-
zöld párti tanácsos azt mondja, 
mind a helyi MPP, mind pedig 
az RMDSZ azért „gyurakodott” 
Bukarestben, hogy az általuk 
ismertté tett pártot újraalakít-
sák, s hogy annak lajstromán 
saját embereiket jutassák be 
az  önkormányzatba.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Egykor azért hoz-
ták létre a Zöld Párt 
székelyudvarhelyi fiók-

szervezetét, hogy alternatívát 
nyújtsanak a választóknak, s nem 
mellékesen éket verjenek a két 
acsarkodó párt közé, megszün-
tetve az évek óta húzódó áldatlan 
állapotokat, hiszen a hatalmi harc 
a város rovására ment – hangsú-
lyozta tegnapi sajtótájékoztató-
ján két egykori zöld, Dósa Barna 
és Jakab Attila.

– Az általunk „bejáratott” 
párt igencsak felértékelődött, 
megdöbbenve értesültünk, hogy 
mind a helyi MPP, mint pedig 
az RMDSZ azért „gyurakodott” 
Bukarestben, hogy újraalapíthas-

sák a Zöld Párt udvarhelyi fiók-
szervezetét, s ezáltal saját embe-
reiket, saját bólogató katonáikat 
juttassák be az önkormányzatba 
– mondta Jakab Attila, aki úgy 
értesült, végül Benedek Árpád 
Csabát, az RMDSZ-frakció ve-
zetőjét kérték fel a pártalapításra, 
ő folytat jelenleg is tárgyalásokat 
az ügyben. Jakab azt is tudni 
véli, Benedek az Erdélyi Kárpát 
Egyesület udvarhelyszéki osztá-
lyának tagjait, valamint a Nagy-
Küküllő Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület tagjait kérte fel, hogy 
induljanak a Zöld Párt listáján 
a helyhatósági választásokon. 
Dósa szerint a szövetségiek meg 
akarják téveszteni a választókat, 
erkölcstelen akciójukkal tulaj-
donképpen csapdát állítanak.

A Hargita Népe Udvarhely 
azon kérdésére, miszerint az 
RMDSZ saját magának is árthat 
azáltal, hogy létrehoz egy „kon-
kurenciát”, Jakab elismerte: a 
puska természetesen fordítva is 
elsülhet.

„Kívül zöldek, 
belül vörösek”
– Nem hiszem, hogy az 

EMNP-s tanácsosjelöltek vélt 

vagy valós vádaskodásaira 
kellene reagáljak, hiszen ők 
Székelyudvarhelyen és orszá-
gos szinten is csak az RMDSZ-
szel foglalkoznak programjaik, 
jelöltjeik bemutatása helyett. 
Fontosnak tartjuk, hogy a vá-
rosi önkormányzatban legye-
nek környezetvédők, és meg-
próbáljuk őket az RMDSZ lis-
táján is megjeleníteni, akárcsak 
az elmúlt években. Az elmúlt 
időszakban több civil szerve-
zettel is egyeztettünk ennek 
érdekében. Bízok benne, hogy 
eredményesen zárul a folyamat 
– reagált az ex-zöldek felveté-
sére Benedek Árpád Csaba, az 
RMDSZ frakcióvezetője.

– Négy éve mondjuk: az ud-
varhelyi zöldek valójában gö-
rögdinnyére hasonlítanak: kívül 
zöldek, belül vörösek! Ha igaz 
Jakab Attila állítása, miszerint a 
városi RMDSZ rá akar telepedni 
a „zöld mozgalomra”, akkor ezzel 
alátámasztják igazunkat. Jakab 
Attila azonban úgy feddi meg az 
RMDSZ-t, hogy minket is bele-
kever. Ez sem meglepetés – nyi-
latkozta az ügy kapcsán Molnár 
Miklós, az MPP udvarhelyi szer-
vezetének elnöke.

Körkép
aktuális
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A zöldek négy éve a harmadik útként hirdették magukat fotó: transindex

HáBoRognAK A volt ZölDeK

Újra lehet Zöld Párt Székelyudvarhelyen

hirdetés

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270ELŐFIZETÉS
APRÓHIRDETÉS

REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Tovább gyűrűzik az Alkotmánybíróság azon döntése 
kapcsán kialakult botrány, mely szerint a 740 lejt meghaladó 
nyugdíjak teljes összegére kivetették és visszatartották az 5,5 
százalékos egészségbiztosítási hozzájárulási kvótát. Az Alkot-
mánybíróság döntésének közzétételét követően balgán reagált 
az Országos Nyugdíjpénztár elnök asszonya, akárcsak a mun-
kaügyi miniszter, Claudia Boghicevici. Az előbbi például azt 
állította, hogy az alkotmánybírósági döntés nyomán attól az 
időponttól már csak a 740 lejt meghaladó összegre alkalma-
zandó az 5,5 százalékos kvóta, megfeledkezve arról, hogy a 
hatályos jogszabályok értelmében a jogalkotó 45 napos türel-
mi időn belül kell módosítsa az alkotmányellenesnek talált 
szövegrészt. Még ugyanaznap „kiigazította” beosztottja meg-
nyilatkozását a miniszter asszony, de ő is mellébeszélt, többek 
között azt hangoztatva, hogy máris megalakult egy tárcaközi 
munkacsoport a kialakult helyzet tanulmányozása és a meg-
felelő törvénymódosítási javaslatok kidolgozása céljából. Ami-
kor ezt állította, az a munkacsoport nem volt megalakulva, 
s utólag az is kiderült, hogy az érintett minisztériumoknak 
külön-külön kell kielemezniük a helyzetet, és a maguk részéről 
a javaslatot felvázolni. A miniszter asszony egyébként még azt 
sem tudta, hogy pontosan melyik nap is jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben az alkotmánybírósági döntés, és arra az újságírói 
kérdésre, hogy abban a fránya sürgősségi kormányrendeletben 
viszonyítási alapként miért szerepel a 740 lej, azt válaszolta, 
hogy az akkori országos átlagos nettó bért tekintették kiindu-
lópontnak. Enyhén szólva bakit követett el, ugyanis akkor az 
átlagos nettó bér meghaladta az 1300 lejt, a 740 lejes érték-
szintet pedig azért vették alapul, mert az volt a nyugdíjpont 

értéke. Egyelőre a kormány szintjén sem reagáltak az alkot-
mánybírósági döntéssel kapcsolatosan, a kormányszóvivő, 
Dan Suciu csupán annyit közölt, hogy még tanulmányozni 
kell a döntés megindokolását, pluszinformációkra van szük-
ség, és mindennek okán a keddi kormányülésen ez az ügy nem 
került napirendre. Nem erősítette meg azt sem, hogy készül-e 
olyan stratégia, amely szerint visszafizetnék az eddig befize-
tett és az ezentúl befizetendő összeg közti különbözetet. Csu-
pán annyit mondott: a kormány elemzi ezt az ügyet jogi és 
pénzügyi szempontból...

Tény: az ostor a nyugdíjpénztáron csattant, holott ez az 
intézmény jogi szempontból nem illetékes ebben az ügyben. 
A szóban forgó egészségbiztosítás-hozzájárulási fizetési kö-
telezettség tekintetében csak annyi szerepe volt, mint a pos-
tásnak a nyugdíjak kézbesítésében, azaz a nyugdíjpénztár a 
pénzből nem részesült, azt „kézbesítette”, illetve átutalta az 
egészségbiztosítási pénztárnak. Így  pedig nincs is ahonnan 

visszaadni a pénzt, hisz az az egészségbiztosítási pénztárnál 
„kötött ki”. Maga a jogszabály, nevezetesen a 2010/107-es 
sürgősségi kormányrendelet sem a munkaügyi minisztérium 
égisze alatt született meg, hanem annak a „védnöke” az egész-
ségügyi minisztérium volt. A sürgősségi kormányrendeletet 
a kormány 2010. december 6-i ülésén fogadták el, és az azt 
követő sajtótájékoztatóján az akkori egészségügyi miniszter a 
következőket állította: „Őszintén meg kell mondanom, hogy 
nem egy könnyű döntés, mi több, kényes. De szükséges volt, 
és meglátásom szerint már régebb meg kellett volna hozni... 
Most 740 lej felett az egész összegre fizetendő az 5,5 százalékos 
hozzájárulás.” 

Következésképp nem a nyugdíjpénztár alkalmazta törvény-
telen módon a jogszabályozási előírásokat, hanem maga a sür-
gősségi kormányrendelet írta elő azt, hogy a 740 lejt meghaladó 
nyugdíjak esetében a teljes összegre alkalmazandó az 5,5 száza-
lékos hozzájárulási kvóta. A tisztánlátás és a helyes, korrekt tá-
jékozódás/tájékoztatás érdekében szükséges mindezt felvázolni. 
Távol áll tőlünk, hogy a nyugdíjpénztár fogadatlan prókátora 
minőségében tetszelegjünk, és ezt azért is hangsúlyoznánk, mert 
a nyugdíjpénztárnak is megvannak a maga vétkei, bűnei, de a 
most alkotmányellenesnek bizonyult hozzájárulás-fizetési köte-
lezettség vonatkozásában ez az intézmény úgymond illetékte-
lennek, vagy akár „ártatlannak” is tekinthető.

A tisztánlátás érdekében fogalmazódtak meg a fenti sorok. 
Tisztában vagyunk azzal is, hogy ez gyenge vigasz az érintett 
nyugdíjasok számára. De ezzel együtt újólag nyomatékolan-
dó: a megoldást nem a nyugdíjpénztártól kell várni, hanem a 
jogalkotóktól, a kormánytól, a parlamenttől. Minél előbb!

A nyugdíjpénztár 
„ártatlansága”

     NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Nyilvánosságra hozták az er-
délyi Fehérasztal Lovagrend 
vezetőinek névsorát, miután 
április 24-én megtartották a 
szervezet választmányi ülését 
Székelyudvarhelyen. A titkos 
szavazás szerint a választás 
Ambrus Gizellára, közismer-
tebb nevén Gizi nénire esett – 
így ő az alakulóban levő erdélyi 
lovagrend nagymestere.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint korábban beszá-
moltunk róla, az Első 
Magyar Fehérasztal 

Lovagrend kezdeményezésére 
Erdélyben is megalakul egy ha-
sonló, hagyományőrző gasztro-
nómusokat tömörítő szervezet. 
A magyarországi lovagrend nagy 

örömmel vette tudomásul, hogy 
Székelyföldön is komolyan veszik 
a gasztronómiai hagyományokat, 
és erdélyi frakcióként csatlakoz-
nak az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrendhez. Az április 24-ei 
választmányi ülésen Gizi nénit, a 
Gizi csárda vezetőjét választották 
meg erdélyi nagymesternek, a ke-
resztúri Lőrincz Mártont kancel-
lárnak, illetve a székelyudvarhelyi 
Sándor Tamást vezetőségi tagnak. 
Június 23-án avatják fel az új nagy-
mestert Kecskeméten. Az Erdélyi 
Lovagrend többi tagját itthon, egy 
későbbi időpontban avatják. 

Mint Ambrus Gizella la-
punknak elmondta, rendkívül 
meglepőnek és megtisztelőnek 
találta, hogy pontosan őt nevez-
ték ki az erdélyi lovagok nagy-
mesterének. – Ez igazán nagy 

öröm számomra, még most sem 
hiszem el, hogy ilyesmi megtör-
ténhetett. Valamennyire köny-
nyebb dolgunk lesz, mivel a ma-
gyarországi lovagrend alapította 
a szervezetet, már egy kitaposott 
ösvényen kell elindulnunk. Van, 
kitől útbaigazítást kapjunk, így 
nekünk is fel kell mutatnunk va-
lamit. Ha sikerül összefognunk, 
igazán szép dolgokat érünk fel, 
hisz a gasztronómia a kultúrához 
tartozik. Jóllehet még össze va-
gyok zavarodva így az elején, de 
már vannak terveink: a halászle-
vet szeretnők igazán népszerűsí-
teni, mivel Erdélynek nincs még 
igazi halászleve. Megpróbálom 
összefogni a társaságot, mivel 
még nem is ismerem sokukat – 
nyilatkozta a Hargita Népe Ud-
varhelynek Gizi néni. 

Egy újnak számító ese-
ményt szervez április 28-án a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal, ugyanis első alka-
lommal kerül sor a hagyomá-
nyos helyi termékek vásárára 
szombaton reggel 9 órától, a 
Márton Áron téren. A továb-
biakban minden hónap utolsó 
szombatján megszervezik a 
vásárt, ahol a helyi kistermelők 
és kézművesek termékeiből vá-
logathatnak az érdeklődők. 

Radó Krisztina

Az ötlet a megyei önkor-
mányzat által karácsony-
kor, Szent István napon 

és a városnapokon megszervezett 
Míves Emberek Sokadalmának 
továbbfejlesztése, hisz már eze-
ken az alkalmakon is a helyi ter-
mékek megjelenítésére fektettek 
hangsúlyt – mondta el a tegnapi 
sajtótájékoztatón Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere.  
Azt is hozzátette, hogy a vásár 
megszervezésére azért volt szük-

ség, mert általa azon kívül, hogy 
minőségi biotermékeket juttat-
nak el az udvarhelyi lakosokhoz, 
a helyi kistermelőket is támogatni 
tudják.  Ezzel a kezdeményezéssel 
nem az a céljuk, hogy lemondja-
nak a piacok fejlesztéséről. Foly-
tatni fogják a városi piac felújítá-
sát, nemrég sikerült megmenteni 
a barompiacot is, amelynek bizto-
sítják továbbra is a működtetését. 

A polgármesteri hivatal és a 
Caritas Átalvető programjának 
kezdeményezéséből létrejött vásár-
ra 32 termelő jelentkezett, amely-
ből 26 mezőgazdasági termékeket 
– hús, tejtermékek, gyümölcské-
szítmények, méz és kürtőskalács –, 
a többiek pedig kézműves termé-
keket szeretnének kiállítani. Sinka 
Arnold, a Gyulafehérvári Caritas 
helyi szervezetének képviselője el-
mondta, hogy az egy éve létrejött 
Átalvető programhoz eddig több 
mint tizenkét gazda csatlakozott, 
és a termékeikre akkora a kereslet, 
hogy nem győzik kielégíteni az 
igényeket. A vásár célja részben 

az is, hogy a helyi és vidéki ön-
kormányzatokkal együttműköd-
ve, ennek a kezdeményezésnek 
az eredményeként létre tudja-
nak hozni egy gazdaszövetséget, 
amelynek tagjai az udvarhelyszéki 
őstermelők lesznek, és amellyel le 
tudják fedni a helyi zöldségszük-
séglet egy részét. 

Tizennyolcadik alkalommal szer-
vezik meg a Bárdos Lajos – Palló 
Imre Éneklő Ifjúság Kórusfeszti-
vált Székelyudvarhelyen ápri-
lis 26–29. között. A fesztiválra 
a külföldi testvérvárosokat, a 
szórványban élő magyarságot 
és a Székelyföldet képviselő kó-
rusokat hívtak meg.

HNU Információ

Székelyudvarhely hosszú 
idők óta gazdag kórusha-
gyománnyal rendelkezik. 

Sajnos hazánkban az ifjúsági kó-
rusmozgalom még máig sem kap-
ta meg azt a keretet, amelyben ha-
tékonyan, szervezett formában, a 
nagyközönség előtt kifejthetné 
tevékenységét. Ezt az űrt szeret-
né pótolni a székelyudvarhelyi 
Dr. Palló Imre Alapítvány által 
szervezett Bárdos Lajos – Palló 
Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesz-
tivál, amely a magyar kóruskul-
túra székelyföldi ébrentartását 
és színvonalas ápolását tűzte ki 
céljául. Környékünkön az ifjú-

sági kóruséneklés hanyatlásnak 
indult, mivel a rendszerváltás 
után senki sem vette a fáradsá-
got, hogy keretet teremtsen egy 
ilyen nemes cél kibontakozására. 
Ezzel a kezdeményezéssel szeret-
nének a fiatal műkedvelőknek le-
róni az adósságból, hagyományt 
teremteni, és ezáltal kóruskultú-
ránkat ápolni, gazdagítani. Azt 
szeretnék, hogy a rendezvény a 
névadók rangjához mérten elérje 
célját és sikeres legyen.

A Dr. Palló Imre Alapítvány és 
a Dr. Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola szervezésében a fesz-
tivál ideje alatt számos képzőmű-
vészeti kiállításra, zenetudományi 
előadásra, illetve bemutatkozó 
hangversenyre kerül sor, és termé-
szetesen gyerek- és ifjúsági kóru-
sok hangversenyét is megtekint-
heti a nagyérdemű. Ma 18 órakor 
a művelődési ház kiállítótermében 
az 5–8. osztályos képzőművész ta-
gozatos diákok munkáiból nyílik 
kiállítás. A részletes programot a 
későbbiekben közölik.

FEhÉr ASzTAL LovAGrEnd

Gizi néni erdélyi nagymester

KISTErMELőKET TÁMoGAT A PoLGÁrMESTErI hIvATAL

Terítéken a helyi termékek!
ÉnEKLő IFjúSÁG

Kórusfesztivál Udvarhelyen

Titkos szavazással választották Ambrus Gizellát nagymesterré

közélet

Körkép

> Szász Jenő is támogatja Csedő 
Attilát. Annak érdekében, hogy Csedő 
Attila szabadúszó polgármesterjelölt 
indulhasson a polgármesteri székért, 
tegnap még Szász Jenő, a Magyar Pol-
gári Párt elnöke is aláírta jelentkezési 
ívét. Csedőt meglepte az eset. – Ez a 
tény is alátámasztja, hogy a pletykákkal 
ellentétben egyáltalán nem fenyegetett 
meg az MPP. Azon csodálkozom, hogy 
eddig miért nem írta alá Bunta Leven-
te és Tankó László, mivel az egészséges 
verseny és a tiszta kampány híve vagyok 
– nyilatkozta Csedő, akinek tegnap dé-
lig hétszáz szignója gyűlt össze.

> A Kisfalu program nagy meg-
valósításai. Hargita Megye Tanácsa 
az elmúlt években kiemelt figyelmet 
fordított a kis falvakban lakók életkö-
rülményeinek javítására, számos prog-
ramot indított, hogy otthon maradásra 
ösztönözze a fiatalokat. A megvalósítá-
sokról és a jövőbeni tervekről Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök és Birtalan 
József megyemenedzser tájékoztat-
ta a sajtó képviselőit tegnap délután 
Székelyudvarhelyen. A megyei elöljá-
ró szerint az évek során a városok és a 
községközpontok mellett nem kaptak 
kellő figyelmet és támogatást azok a 

kistelepülések, ahol pár százan élnek. 
Ezért indították el a Kisvíz és a Kisvil-
lany programjukat, mely a háromszáz-
nál kevesebb lélekszámú helységeket 
célozta meg. Kiderült, hogy a Kisvíz 
program ivóvízhálózat-fejlesztése 45 
ezer embert érint, míg a csatornaháló-
zat bővülése több mint 80 ezer ember 
mindennapjait könnyíti meg.

A tanácselnök a nap folyamán el-
látogatott a megye egyik legkisebb 
településére, a Felsőboldogfalvához 
tartozó, huszonhat lelket számláló 
Sándortelkére, ahol a kultúrotthon-
ban találkozott a helybeliekkel. Velük 

közösen megtekintette a tejbegyűjtő 
központot, valamint az igencsak rossz 
állapotban lévő templomot.

Ugyancsak tegnap délután átad-
ták azt a kisvízrendszert, amelyet a 
Felsőboldogfalva községhez tartozó 
Árvátfalván építettek ki.

– Bízom benne, hogy a minőségi 
élet megteremtéséhez járul hozzá ez a 
vízrendszer. Közös sikerünk, hogy egy 
újabb kistelepülésen sikerült vízháló-
zatot létesíteni – emelte ki köszöntőjé-
ben a megyeitanács-elnök, aki az ünne-
pélyes szalagvágás után a jelenlévőkkel 
együtt meg is kóstolta a tiszta vizet.hí
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társadalom

Körkép

A kápolnási RMDSZ április 15-i 
választmányi gyűlésén egyön-
tetű döntés született, hogy a 
júniusi helyhatósági választá-
sokon Péter Ferenc, a szövet-
ség helyi szervezetének elnöke 
induljon Kápolnásfalu polgár-
mesteri székéért.  

– Mi késztethet egy harminc 
éves fiatalt, hogy polgármesteri szé-
kért induljon harcba?

– Nem a bársonyszék vonz, 
tisztában vagyok vele, hogy ez 
nem egy profitorientált vállalko-
zás. Éppen ezért a meglévő pén-
zekkel óvatosan kell bánni, kell 
tudni gazdálkodni, hogy ered-
ményeket tudjunk elérni. Sajnos 
az elmúlt négy évben azt láttam, 
hogy semmilyen jelentős beruhá-
zás vagy kivitelezés nem történt a 
faluban. Vállalkozóként már sok 
tapasztalatra tettem szert az em-
berekkel való kapcsolattartásban, 
bánásmóddal, munkavégzéssel, 
adminisztratív feladatokkal kap-
csolatosan. Egy erős szervezet és 
csapat támogatását élvezem, en-
nek tudatában úgy érzem, megfe-
lelek erre a célra, jó gazdája lehe-
tek a településnek, eredményesen 
tudunk dolgozni.

– Bárki megkérdezheti, hogy 
miért nem egy helyi közigazgatás-
ban tapasztaltabb, például jelen-
legi tanácsos vállalta magára ezt a 
feladatot?

– Valóban vannak nálam 
tapasztaltabbak is, de úgy gon-
dolom, hogy a mai, modern 
kor kihívásainak tükrében fia-
talságom nagy előnyt jelenthet. 
Ugyanakkor a tapasztalat, böl-
csesség sem vész el, hiszen épp 
a tanácsosaink voltak azok, akik 

biztattak és támogatásukról biz-
tosítottak. Jelölésem nem egy 
hirtelen fellángolás, már három 
éve gondolkodom azon, hogy 
induljak-e a polgármesteri szék-
ért. Ezt három feltételhez kötöt-
tem. A legfontosabb, hogy csak-
is akkor indulok, ha a község 

jelenlegi vezetése nem tud ko-
moly előrelépéseket tenni a falu 
fejlesztésében – sajnos ez így is 
történt. Ugyanakkor szükséges, 
hogy elhatározásomat a szövet-
ség is támogassa, illetve hogy az 
RMDSZ helyi szervezetének és 
tanácsosaink tapasztalatát, se-
gítségét magam mögött tudjam. 
Ezek is teljesültek.

– A polgármesterségnek hátul-
ütői is vannak, bármi rossz esetén 
általában a településvezető a tá-
madások céltáblája. Nem fél ettől?

– Nem, erre már felkészül-
tem, nem félek a kihívásoktól. 
Jó a kommunikációs készségem, 
szóba tudok állni fiatalokkal, 
idősekkel egyaránt, könnyen 
megtalálom a közös hangot. So-
hasem önfejűen döntök, nyitott 
vagyok mindenre, lehet hozzám 
jönni tanácsokkal, javaslatokkal, 
de kritikákkal is. Az elmúlt négy 
évben naprakész voltam a helyi, 
hazai, de a nemzetközi politiká-

val, nehéz lesz engem bármivel 
is meglepni. Tudatosan készül-
tem erre a pályára, s próbáltam 
felépíteni a tisztség betöltéséhez 
nélkülözhetetlen kapcsolatrend-
szert is, rendezvényekre jártam 
el, emberekkel találkoztam, új is-
merősöket, barátokat szereztem, 
s most mindannyiuk támogatá-
sának örülhetek.

– A családi, a szűk baráti kör 
mit szólt a jelöléshez?

– Tudják, hogy egyenes ember 
vagyok, nem arra hajlok, amerre a 
szél fúj. Négy évvel, amikor nehéz 
időket élt át a kápolnási RMDSZ, 
én akkor is kitartottam a szövet-
ség mellett, ez máig sem változott, 
s idő minket igazolt. A rokonok, 
közeli barátok – mondhatom – 
feltétel nélkül támogatnak. Ők 
ismernek a legjobban, nincsenek 
kétségeik, tudják, hogy alkalmas 
vagyok erre a feladatra.

 Szász Csaba

Még egy olyan kis közösség, 
mint a homoródalmási is ké-
pes gazdálkodni, a pályázatok-
kal behozott pénzösszegekkel 
pedig hatékonyan pótolni a 
szegényes költségvetést – vé-
lekedik Rigó Mihály, az 1258 
lelket számláló Homoródalmás 
polgármestere, aki egy újabb 
mandátum sikeres elnyerése 
esetén a turizmus fejlesztését 
tartja elsőrendű feladatának.

Sz. Cs.

A homoródalmási ön-
kormányzat számára a 
„fejlesztés” szó bír a leg-

nagyobb fontossággal, idei költ-
ségvetésük kétharmadát is erre 
fordítják. Ahol lehet, pályázati 
pénzekből építkeznek, költekez-
nek, a legjobb példa, hogy a hiva-
tal számára szükséges személygép-
kocsit is pályázati forrásból vásá-
rolták. Ilyen körülmények között 
könnyű négy évre visszatekinteni, 
és megvalósításokról beszélni. 

Az új beruházásoknál a víz-
hálózat kiépítését és a sportbázis 

létesítését említi elsőként Rigó 
Mihály polgármester. Mint meg-
tudjuk, mindkettő kivitelezése 
pályázati úton történt. A megyei 
tanács, a helyi közbirtokosság és 
az almási unitárius egyházközség 
támogatásával befejezték a ravata-
lozó építését. Új trafóállomással 
és vezetékcserével feljavították a 
község villanyhálózatát, játszótér, 
fogászati rendelő is létesült a fa-
luban.

Sorra kaptak új arculatot 
Homoródalmás épületei, létesít-
ményei, melyek a legtöbb esetben 
nem csak külső, de komoly belső 
felújításon estek át: iskola, óvoda, 
orvosi rendelő, gyógyszertár, kul-
túrotthon, községháza, tekepálya, 
a posta épülete.

A jövőbeni terveket illető-
en a polgármester elárulta, főleg 
a község gazdasági fejlesztésére 
vonatkoznak, első helyen a turiz-
mus fejlesztése szerepel. Persze ez 
irányban már eddig is voltak lépé-
sek, az önkormányzat megvásá-
rolta a község legöregebb épületét, 
pályázatot nyertek a felújítására, 

ebben kap helyet egy turisztikai 
információs iroda, mely idén el 
is készül. Rendbe hozták a köz-
ség vendégházát, és elkezdődött 
a függőhidak építése a Vargyas-
patakon az Almási-barlang felé, 
kettő már elkészül, további kettőt 
építenek.

Homoródalmásnak több 
nyertes pályázata van, a legna-
gyobb értékű (6,2 millió lej) a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
kiírása, mely a község csatornázá-
sát oldja meg, a beruházás jelenleg 
tervezési fázisban van. De bármi-
lyen nagy fontosságú is ez megva-
lósítás, turistacsalogatónak nem 
alkalmas, ezért inkább azt kérdez-
tük a polgármestertől, miben rej-
lik Homoródalmás varázsa?

– A csend, a jó levegő, a hagyo-
mányos székely ételek és italok, 
nyáron a Vargyas-szoros csodála-
tos tájai. Továbbá a gazdag építé-
szeti örökség, a kulturális rendez-
vények, télen a sielési-szánkózási 
lehetőségek, és nem utolsó sorban 
a könnyű megközelíthetőség – 
árulta el Rigó Mihály.

BeMutatKoziK a KáPolnási PolgáRMesteRjelölt

Péter Ferenc felkészült, nem fél a kihívásoktól

HoMoRódalMási éRtéKelő 

Kevésből is lehet sokat elérni

Készülnek a függőhidak a Vargyas-patak felett 

névjegykártya

Péter Ferenc 1982-ben született Kápolnásfaluban. Nős, egy kislány 
édesapja. Szentegyházán érettségizett, tanulmányait Csíkszeredá-
ban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folytatta 
környezetgazdaságtan szakon. A 2008-as választásokat követő tiszt-
újításkor került az RMDSZ helyi szervezetének élére, idén április kö-
zepén, a választmányi gyűlésen egyöntetű döntés született arról, hogy 
ő induljon a szövetség színeiben Kápolnásfalu polgármesteri székéért.
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Április vége és május eleje kö-
zött a megyei környezetvédel-
mi őrség fokozottan ellenőrzi a 
pikniktörvény alkalmazását, és 
ígéretük szerint akcióik folyama-
tosak lesznek egész évben. Az 
önkormányzatok hozzáállása a 
piknikezéshez alkalmas terüle-
tek kialakításához változó: van, 
ahol már van ilyen terület, de 
legtöbbször a helyprobléma vagy 
a kivitelezés jelent akadályt ezek 
kiképzésében.

HNU-összeállítás

A március 30-án életbe lépett 
pikniktörvény betartását 
megyeszerte fokozottan el-

lenőrzik a környezetvédelmi őrség 
munkatársai április 28. és május 
1. között – jelentette ki Grigore 
Sabău, a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Őrség vezetője. A tör-
vény be nem tartásáért a magánsze-
mélyekre kiszabható bírság 100-tól 
5000 lejig terjed, míg a területet 
működtetőkre ez 10 000 és 50 000 
lej között változik. Az 2012/54-es 
számú pikniktörvény értelmében 
közterületen csak előzetesen kije-
lölt, tűz- és illemhelyekkel felszerelt 
helyen lehet piknikezni. Minden 
olyan szabadidős tevékenység pik-
nikezésnek minősül, ami szabadtéri 
tűzrakással, valamint ital, és élelmi-
szerfogyasztással jár. 

A városok belterületén és az 
erdőszéleken a polgármesteri hiva-
talok kell, hogy kialakítsanak pik-
nikezésre alkalmas helyeket.

Szentegyházán 
nem lesz külön terület
– A hozzánk tartozó 

Homoródfürdő környékén a Bor-
vizek útja pályázat révén van már 
piknikezésre alkalmas, padokkal 
és illemhelyekkel is ellátott terület. 
Nálunkfelé nem annyira jellemző 
ez a szabadtéri tevékenység, az em-
berek május elseje környékén a ma-
gánterületükön vagy a szentegyhá-
zi termálfürdő környékén szoktak 
piknikezni. Egyelőre nem tettünk 
lépéseket ilyen terület kialakításá-
ra, mivel a piknikezésre alkalmas 
helyek a város környékén nagyrészt 

mind magántulajdonban vannak 
– nyilatkozta Burus Mária Ella, 
Szentegyháza polgármestere. 

A Lövétéhez tartozó Kiruly-
fürdőn és a Szeltersz völgyében 
még nem történt semmilyen lépés 
a polgármesteri hivatal részéről, de 
hosszú távon tervben van a törvény 
által előírt piknikezőhelyek kialakí-
tása. 

– Egyelőre az ásványvízforrások 
környékén vannak tűzrakásra alkal-
mas helyek, bár ezek nem felelnek 
meg a törvény előírásainak. Tenni 
fogunk érte, hogy ez megváltozzon 
– nyilatkozta Lázár Zoltán, Lövéte 
polgármestere.

A Szejkén biztos lehet 
piknikezni
Székelyudvarhelyen sincsenek 

olyan állandó kijelölt és kialakított 
helyek, ahol a kirándulók tüzet 
gyújthatnak és étkezhetnek nyári 
kiruccanásokkor.

– Ennek ellenére természetesen 
a tavalyi évekhez hasonlóan a pol-
gármesteri hivatal idén is megszer-
vezi Szejkefürdőn a majálist, amely 
mint hivatalos rendezvény, minden 
törvény által előírt szabálynak meg-
felel majd – tájékoztatott Bálint At-
tila, a városháza szóvivője. 

A szejkefürdői majális prog-
ramjában egyébként szerepel a 
Kékiringó Néptáncegyüttes, az 
Alsósófalvi Néptáncegyüttes és a 
baróti Princess moderntánc csoport 
előadásai, ezenkívül operett- és mu-
sicalslágereket is hallhatnak az ér-
deklődők a Lolozsvári Állami Ma-
gyar Opera tagjainak előadásában. 
A május elsejei programsorozatot 
este nyolc órától Republic-koncert 
zárja a Márton Áron téren.

Zeteváralján van
kijelölt terület
Mint Karsai Attilától, Zetelaka 

alpolgármesterétől megtudtuk, 
a település szerencsés helyzetben 
van, hiszen a községhez tartozó 
Zeteváralján létezik már tűz- és 
illemhelyekkel ellátott, kijelölt és 
bekerített terület. A létesítmény 
ivóvízzel és árammal is el van látva, 
ahol viszonylag kevés tennivaló ma-

rad a közeljövőben, hogy a frissen 
megjelent törvénynek maradékta-
lanul megfeleljen. A hely a Deság 
domb alatt található, ahol a Deság-
kapu Fesztivált szokták megrendez-
ni. A személyt is kijelölték már, aki 
vállalta a hely felügyeletét és kar-
bantartását a majális idejére – tud-
tuk meg.

A zetelaki gátnál 
nem lesz bográcsozás
A zetelaki alpolgármester sze-

rint a víztározó környéke esetében 

„a helyzet változatlan, vagyis bo-
nyolult”. A zeteváraljai gát és köz-
vetlen környéke ugyanis a Maros 
megyei vízügyi igazgatóság fenn-
hatósága alá tartozik, amely horgá-
szati célokra bérbe adta azt a Nagy-
Küküllő horgászegyesületnek. Az 
egyesület vezetője, Benzár László 
lapunk megkeresésére úgy fogalma-
zott: „Mivel az újabb rendelkezés 
tiltja a szabadtéri sütés-főzést, ezért 
csak azt mondhatom, a törvényt 
be kell tartani”. Az egyetlen módja 
a víztározó melletti piknikezésnek 

a parton található panzió és annak 
környéke lenne, azonban a magas 
vízállás miatt az sem nyit ki május 
elsején – tudtuk meg a panzió üze-
meltetőjétől, Szabó Zoltántól.

– Általában majáliskor szok-
tunk nyitni, azonban az idei szabad-
téri ünneplés elmarad, hiszen a víz a 
panzió mellett található színpadig 
ér – mondta. Az üzemeltető hoz-
zátette, egyébként tudnák fogadni 
a piknikezőket, hiszen minden, tör-
vény által előírt követelésnek meg-
felel a vendéglátó-ipari egység.

A pikniktörvény értelmében közterületen csak előzetesen kijelölt, tűz- és illemhelyekkel felszerelt helyen lehet piknikezni fotó: EgyEd Ufó Zoltán 

Körkép
EllEnőrzéSEkrE SzámíthAtnAk A piknikEzők éS Az önkormányzAtok

Zsebünk bánhatja a vadpiknikezést

korodi: Az önkormányzatok felelnek

A fokozottabb környezetvédelmi ellenőrzések tényét Korodi Attila környezetvédelmi miniszter is meg-
erősítette tegnapi, bukaresti sajtóértekezletén. 
– Szükségszerűnek tartottam egy olyan átfogó, környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzési és nevelé-
si akcióterv életbe léptetését, amelyben a környezetvédelmi és erdőgazdálkodási, felügyelési hatóságok 
beosztottjai mellett a belügyminisztérium – rendőrség, csendőrség – egységei is részt vesznek – mondta 
a miniszter. Az erdőszéli vadpiknikezéseket felszámoló törvény előírásainak gyakorlatba ültetésével kap-
csolatosan úgy fogalmazott: a piknikezőhelyek kialakításáért az önkormányzatok felelnek. A kempin-
gezésre alkalmas helyek kialításának megsürgetése érdekében a minisztérium hivatalos levélben felkérte 
az illetékes hatóságokat, hogy legkésőbb május 30-ig küldjék el azoknak a területeknek a listáját, ahol a 
közeljövőben piknikezésre alkalmas helyet szándékoznak kialakítani. A minisztérium azoknak a terüle-
teknek a nevesítését is szorgalmazza, amelyek az elmúlt időszakban folytatott, környezetromboló szabad-
idős tevékenységek miatt átfogó megtisztítási tevékenységre szorulnak. 

 hirdEtésEk



sorozat ötlete 2010. március 18-án született 
meg Zürichben. Hajdú Farkas-Zoltán író, 
műfordító, a kiadó főszerkesztője készülő 
fordításkötetéhez gyűjtött anyagot, s többek 

között Werner Morlangot, a neves svájci irodalmárt is fel-
kereste. Beszélgetésük során szó esett Erdélyről, transzszil-
vanizmusról, kultúrák egymás mellett éléséről és a „Keleti 
Svájc”-modellről, amely Trianon után a legigazságosabb, 
legélhetőbb jövőképet vázolta fel Erdély népei számára.

A sorozatot kilenckötetesre tervezte a kiadó, az első 
három kötet két német és egy olasz nyelvű alkotó egy-egy 
műve: Urs Widmer: A kék szifon (fordította Kurdi Imre); 
Gerhard Meier: Holtak szigete (fordította Bán Zoltán 
András) és Piero Bianconi: Családfa (fordította Lukácsi 
Margit). A további hat kötet: Adelheit Duvanel: Anyám 
kalapjára (fordította Nádori Lídia); Nicolas Bouvier: Vi-
lágunk járása (fordította Ádám Péter); Peter Bichsel: Eny-
he szellő a tenger felől (fordította Szijj Ferenc); Klaus Merz: 
Jakob alszik. Voltaképpen egy regény (fordította Rácz Pé-
ter); Ludwig Hohl: Hegyi túra (fordította Hajdú Farkas-
Zoltán) és Markus Werner: Nemsokára (fordította Hajdú 
Iringó).

A megjelent köteteket rendezvények egész során mu-
tatták be a Bookart Kiadó vezetői, valamint a jelen lévő 
szerzők és fordítók: a könyvfesztivál második napján, múlt 
pénteken a Jövő Háza Kner Imre-termében Hajdú Farkas-
Zoltán, a kiadó főszerkesztője, Angelika Salvisberg, a zü-
richi Pro Helvetia Alapítvány programfelelőse, valamint 
Kurdi Imre és Lukácsi Margit fordítók sajtótájékoztatón 
ismertették a sorozatot, a rendezvény moderátora Nádori 
Lídia műfordító volt.

A fesztivál külső rendezvényeként csütörtökön Svájci írók 
a színházban címmel tartottak könyvbemutatót és színházi 
előadást a budapesti Stúdió K színházban, pénteken pedig az 
Országos Idegennyelvű Könyvtárban az  ... ennyit az ábránd-
jaimról című rendezvényen ismertették a Bookart legújabb, 
határokon túllépő vállalkozását. A Nádori Lídia moderálá-
sával lezajlott rendezvényen részt vett Hajdú Farkas-Zoltán, 
a kiadó főszerkesztője, Werner Morlang, a sorozat mentora, 
Angelika Salvisberg, a zürichi Pro Helvetia Alapítvány prog-
ramfelelőse, az est házigazdája Mender Ibolya, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója volt. Az esemény kitün-
tetett meghívottja volt Christian Mühlenthaler, Svájc buda-
pesti nagykövete, aki rövid bevezetőjében kihangsúlyozta, ez 
a könyvsorozat tipikusan svájci projekt, emlékeztetve Svájc és 
Erdély közös jellemzőire, elsősorban a többnyelvűségre – de-
rül ki Pethő Anita beszámolójából. Nádori Lídia kérdései ter-
mészetesen elsősorban a Svájci írók sorozat létrejöttére vonat-
koztak. Hajdú Farkas-Zoltán elmondta, hogy Ludwig Hohl 
könyvét (A munkáról, a halálról – Bookart, 2011) fordította, 
amikor felmerült a sorozat ötlete. Elhangzott, a soknyelvűség 
a sorozat alkotóira is jellemző, a többségében német nyelvű 
szerzők alkotásai mellett olasz és francia nyelven író szerzők 
művei is bekerültek Werner Morlang válogatásába. A réto-
román nyelven alkotó szerzők műveitől fordítási nehézségek 
miatt álltak el, ahogyan ugyancsak szakmai megfontolások-
ból, a fordítás problematikusságából fakadóan hiányzik a líra, 
s kap szerepet csak a próza, ezen belül is elsősorban a regény. 

Angelika Salvisberg elmondta, hogy minden svájci szer-
ző szembesül azzal a kérdéssel, hogy állampolgársága-e vagy 
nyelve határozza meg, melyik kulturális térséghez tartozik. 

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Erdélyi sorstalanság – 9. oldal] n [Tuba mirabilis – 10. oldal] 

A

 Erdélyt Kelet Svájcaként képzelték a Trianon utáni álmodozók, ez a modell vázolta 
a legszebb jövőképet Erdély népei számára. Ennek az értelmiségi utópiának kíván 

emléket állítani a csíkszeredai Bookart Kiadó legújabb könyvsorozatával. 
A sorozat első három kötetét a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatták be 

a nagyközönségnek. Sarány István összeállítása.

Székelyudvarhelyi 
barátok temploma

(3. rész)

z udvarhelyi ferences atyák templomuk beren-
dezésére nagy gondot fordítottak. Az oltárok, 
képek, szobrok, a szószék jól meghatározott prog-
ram alapján volt elhelyezve. Az ájtatosság jellegé-

nek megfelelően döntötték el, hogy a templomukban hány és 
milyen felépítményű oltárt kell felállítani, sőt még azok elren-
dezésének sorrendjéről is határozhattak. Veress Lajos 1753-ban 
hét oltárt említ (három-három a mellékkápolnákban van, a he-
tedik pedig a főoltár), de nem nevezi meg azok titulusait. Csak a 
főoltárról szólva állapítja meg, hogy annak közepén Szűz Mária 
szobra, továbbá a keresztre feszített Krisztus és két másik szobor 
volt látható. Az oldalkápolnákban elhelyezett oltárok (Assisi 
Szent Klárának, Páduai Szent Antalnak és Máriának szentelve 
a nyugati, illetve Szent Annának, Lisieux-i Szent Teréznek és 
Assisi Szent Ferencnek a keleti oldalon) többségükben rokokó 
ízlésben vannak kialakítva.

A Szent Klára-oltár esetében érdekes ikonográfiai program-
mal találkozunk: az aranyozott gyöngysoros pálcakeretbe fog-
lalt kép az önsanyargató klarissza apáca egyik csodáját ábrázolja. 
A durva posztóból készült, sötét apácaruhát viselő szent jobb 
kezében pálcát tart, baljával legfontosabb attribútumát, az úr-
mutatót fogja. Az úrmutató arra a csodájára utal, amikor Klára 
1240-ben II. Frigyes császár szaracén zsoldosait – akik Assisibe 
betörve a San Damianót is ostrom alá vették és megpróbálták a 
kolostort kifosztani – megfuttatta.

A ferences templom bal oldali harmadik mellékoltárán a 
híres kolozsvári Könnyező Szűz másolata áll. (Az eredetileg a 
füzesmikolai ortodox fatemplom felszereléséhez tartozó Má-
ria-ikon a hagyomány szerint 1699-ben három héten keresztül 
könnyezett, így a katolikus egyház a csodát elismerve megen-
gedte a kép nyilvános tiszteletét. A híressé vált ikont 1724-ben 
Kolozsváron nagy pompával a jezsuiták új templomának – ma 
piarista templom – főoltárán helyezték el.)

folytatás a 8. oldalon
Kovács Árpád

A

Svájc és „Kelet Svájca”

A kolozsvári könnyező Szüzet ábrázoló oltárkép



folytatás a 7. oldalról
Az oltárképet dinamikus, karéjos szélek veszik közre, 
a kép rámájának két oldalát a rokokóra jellemző füg-
gönydísz ékesíti. A kép hodegetria típusú Madonnája 
félalakban ábrázolt, köpenye és a fejére borított maforion 
bíborvörös, ruhája sötétkék színű, ez utóbbi jól kiemeli 
a mélységi dimenziót. A Madonna kezével gyermekére 
mutat, aki áldást oszt jobbjával, baljában pedig iratteker-
cset tart. Jézus alakja, lábtartása és kezének elhelyezése 
a példakép felé utal. Ruhája anyjáéhoz hasonló, köpenye 
viszont sokkal világosabb. A kép alapja aranyozott (mára 
alaposan megkopott), elmosódott mintával. Mária és a 
gyermek tartása, arckifejezése, valamint ruhájuk színe 
teljes mértékben hasonlít a kolozsvári eredetihez, ezen-
kívül még fontos megjegyezni, hogy utóbbihoz hason-
lóan szintén nincsenek ábrázolva a kép felső sarkaiban 
az arkangyalok. Érdekes azonban, hogy az udvarhelyi 
Madonna esetében elmaradnak a szokásos Mária névbe-
tűk, a dicsfényeknek szintén nincs nyomuk. Az alapo-
sabb összehasonlítást nehezíti továbbá, hogy a kolozsvári 
alkotást utólag felöltöztették, a gyöngyökkel kirakott 
ezüstveret mintegy hálószerűen borítja be az ábrázolást. 
Az udvarhelyi másolat kerete kötélfonatszerűen hat. A 
kép egyszerű, aranyozott keretét ezüst pántokkal csavar-
ták körbe, ami híven tükrözi a kolozsvári alkotás hatását. 
Hogy Udvarhelyen miért állították oltárra éppen a ko-
lozsvári Mária mását, azt csak akkori nagy tiszteletével 
magyarázhatjuk, vagy inkább a pestis emlékeként, foga-
dalomból kerülhetett oda. Ezt igyekszik alátámasztani 
az oltárkép alsó regiszterében lévő arany betűs latin fel-
irat: NOS CUM PROTE PIA BENEDICAT VIRGO 
MARIA, azaz Minket áldjon az ő kegyes fiával Szűz 
Mária. Alatta pedig így folytatódik: VETA EFFIGIES 
MIRACULOS ICONIS B. VIRGINIS MARIA FLENTIS 
IN TRANSILVANIE AD CLAUDIOPOLIM ANNO 
1699 DIE 15 FEBRUARŸ VISITUR IN ACADEMICO 
TEMPLO CLAUDIOPOLITANO, azaz Valóságos kép-
mása Szűz Mária csodálatos festményének, amely Erdély-
ben Kolozsvár mellett 1699. február 15-től [három hé-
tig, március 12-ig] könnyezett. [Eredetije] Kolozsváron 
az akadémiai [piarista] templomban látható. 

A keleti oldalkápolnában lévő Szent Anna-oltár 
felépítménye a nyugati oldalon látható Szent Klára-
oltár architektúrájához hasonló, annak párdarabjaként 

elemezhető, azzal a különbséggel, hogy a menzára itt 
relikviárumot helyeztek. Az ereklyetartó fülkéket két 
alacsony oszlopocska közé ékelt, tabernákulumot imi-
táló relief választja el. Az oltár hátfalát két oltárkép-
pel díszítették, a nagyobbik képet kompozit oszlopok 
fogják közre, a rájuk támaszkodó hangsúlyos párkány 

tartja a volutás szegélyű oromzatot, amelynek csavart 
pilaszterekkel tagolt, trapéz alakú mezejébe illesztették 
a Világosító Szent Gergely életéből vett jelenetet. A ké-
pen Világosító Szent Gergely (260–328) püspök látha-
tó; az örmények apostola, aki Tridate örmény fejedelem 
megkeresztelésével (314) Örményországot a keresztény 
hitre térítette. A festő épp azt a momentumot örökítet-
te meg, amikor a püspöki ornátusban ábrázolt szent a 

keresztelőmedence fölé hajló fejedelmet nagy pompá-
val megkereszteli. A másik, íves formába foglalt oltár-
kép közepén Szent Anna ülő félalakja látható, amint az 
ölében tartott Szentírásból a kislány Máriát tanítja. Bal 
oldalról Joachim figyeli őket, egy asztalkára támaszkod-
va. A hátteret alkonyuló táj képe zárja le, az égbolton 
sugárzó Szentlelket megszemélyesítő galambbal, amely 
mintegy felügyeli a jelenetet. Habár a könyvben levő 
betűimitációk nem vehetők ki pontosan, az oltár mel-
lett elhelyezett felirat szerint, az előttük fekvő szent-
írásból Izaiás próféta jövendölését olvassák: „Íme a szűz 
fogan, fiút szül, és Immanuelnek nevezi el” (Iz. 7, 14). 
A festményt az alakok bizonytalan arányai mellett zárt, 
tömör kompozíció meleg színvilág és könnyed festőiség 
jellemzi. Mária édesanyja attribútumához híven zöld 
kendőt és vörös ruhát visel. Az a különös megformálás, 
amikor Szent Anna tanítja a gyermek Máriát, Spanyol-
országban jelenik meg először a barokk idején. Ezt a 
Biblián kívüli hagyományt az ellenreformáció igyeke-
zett szigorú kritikájával megszüntetni, viszont érdekes 
módon számos erdélyi katolikus templomban feltűnik 
e korban. A déli oldal mellékkápolnáinak utolsó két 
oltárképe esetében már tudunk a mesterek kilétéről, 
mert a munkákat szignálták. A szignó szerint a Szent 
Terézt ábrázoló képet Herczeg Ferenc marosvásárhelyi 
festő készítette 1928-ban, mindössze három évvel Szent 
Teréz kanonizálása után. Valószínűleg nagy népszerű-
ségnek örvendett a lisieux-i szent vidékünkön is, hogy 
egy izgalmas ikonográfiájú régi oltárképet (a Nepomuki 
Szent Jánosét) helyébe „feláldoztak” Udvarhelyen. Az 
Assisi Szent Ferencnek szentelt oltár rendkívül díszes 
kialakítású. Az ívelt, hajlított záradékú oltárképet ro-
kokó díszes keret fogja közre. Fölül áttört félbaldachin, 
kétoldalt függönydíszes motívum látható, amely a 
XVIII. századi színházas megoldást imitálja. A ton-
zúrás, szürkésbarna csuhában, kötélövvel (a rajta lévő 
csomók a három szerzetesi erényre utalnak: szegénység, 
szüzesség, engedelmesség), mezítláb ábrázolt szent egy 
könyv előtt térden állva, szívére tett kézzel látható. A 
stigmákat magán viselő Szent Ferenc ájtatosan figyel 
az előtte megjelenő angyalra. A stigmatizáció csodáját 
általában úgy jelzik, hogy egy Krisztusra emlékeztető, 
az ő sebeit viselő, keresztre feszített, hatszárnyú szeráf 
száll Szent Ferenc felé (vagy hozza a feszületet), és ő tér-
den állva, széttárt karokkal fogadja a szent sebeket. A 
szóban forgó oltárkép alkotója, Herman György, nem 
igazodott teljes mértékben a hagyományos ikonográfiai 
programhoz, de a kép mondanivalója egyértelműen el-
árulja a történet jelentőségét.
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Székely udvarhelyi barátok temploma

alázs Géza budapesti nyelvész, tanszékve-
zető egyetemi tanár az elmúlt napokban 
a kisebbségben élő magyarok számára 
különösen fontos nyelvi/nyelvhasználati 

kérdésekről beszélt a Kossuth Rádióban A nyelvi jogok 
születése és Illyés Gyula időszerűsége című tanulmányá-
nak megjelenése alkalmából. A neves nyelvtudóssal 
és nyelvművelővel Cservenka Judit, a rádió munkatársa 
beszélgetett. Rovatunk fontosnak tartja olvasóinkkal is 
megismertetni az interjúban elhangzott információkat.

Elöljáróban Balázs Géza elmondta: a világban ma nyel-
vi harc dúl, a nyelvek közt kiszorítósdi folyik, a nyelvi jog 
pedig biztosítaná mindenki számára anyanyelvének szabad 
használatát. A feszültség abból adódik, hogy a világon több 
ezer, egyes számítások szerint akár hatezer nyelv is létezik, 
és mintegy kétszáz ország. Ebben a kétszáz országban száz 
hivatalos nyelv. Tehát száz nyelv áll szemben több ezer 
nyelvvel. Valószínűleg azok a nyelvek vannak biztonságban, 
amelyek kodifikált, rögzített államnyelvek. Különösen az 
utóbbi húsz évben beszéltünk többet nyugat-európai tu-
dósok hatására nyelvi jogokról. Nemcsak az emberi jogokat 
kell meghatározni, hanem a nyelvi jogokat is. Korábban  jó 
szándékkal azt gondolták, ha az emberi jogok megvannak, 
abban benne vannak a nyelvi jogok is [...]

A nyelv szabad használatának kritériumait leginkább a 
gyakorlat felől tudnánk megközelíteni – mondta a szakem-
ber, kiegészítve a következőkkel: fontos, hogy a nyelvet meny-
nyire használják a nyilvánosság előtt, például az utcán, van-e 
sajtója, rádiója, televíziója; az oktatásban mennyire lehet az 
illető nyelvet használni: egyrészt, hogy van-e anyanyelvű 
alapoktatás, a középiskolában lehet-e azon a nyelven tanulni, 
illetve van-e teljes középiskolai rendszer kitalálva a nyelv szá-
mára, és a felsőoktatásban használható-e? Ha ez mind meg-
van, akkor a nyelv alapvető jogai rendben vannak.

A kérdező a felsőoktatás és a nyelv utcai használata ap-
ropóján felvetette a marosvásárhelyi MOGYE, a Malina 

Hedvig esetét, valamint a szerbiai magyarveréseket, meg-
említve, hogy a helyzet és folyamat legalja az, amikor 
anyanyelven már csak otthon beszélnek az öregek. A szak-
ember szerint ez a nyelvhalál maga vagy az ahhoz közeli 
állapot. A nagyszülők szokták legtovább éltetni az anya-
nyelvet, van olyan fogalom, hogy nagyanyanyelv. Az utol-
só stáció a nyelv szakrális használata magánimádságok-
ban, archaikus népi imákban. A beszélgetés vezetője ennél 
a kérdésnél vetette fel Illyés Gyula ezelőtt harminc évvel 
született jóslatát, mely szerint eljön majd az idő, amikor 
a gyóntató pap a haldoklóval tolmács segítségével beszél, 
nem prédikálhat népe nyelvén, orvos a beteggel szintén 
tolmácsot használ, és ezekre már van példa – jegyezte 
meg a rádió munkatársa. A válasz: nagyon kreatívak a 
diszkriminálók. Vannak közös európai ajánlások a nyelvi 
konfliktusok elkerülésére. Ezeket az országok többsége 
el szokta fogadni. Utána jönnek a kreatív törekvések: mi 
elfogadjuk az ajánlásokat, nálunk nincs hátrányos megkü-
lönböztetés, de egyébként a hivatalokban nem lehet eze-
ket a nyelveket használni [...]. Szó volt még arról is, hogy 
nyugat-európai valamikori német városban a németek 
csak suttogva beszéltek németül egymás közt, amelynek 
apropóján a nyelvész az Európai Unió központjában ta-
pasztalható feszült, mondhatni robbanásveszélyes nyelvi 
helyzetről beszélt. Van olyan tudós, aki szerint a háborúk 
nyelvi háborúk voltak, tehát nyelvi kérdésekből adódtak 
fegyveres konfliktusok (e sorok írójának megjegyzése: 
nyelvi kérdéssel kapcsolatos Marosvásárhely fekete márci-
usa is). Hol van nyelvi béke Európában? – hangzott el a 

kérdés. A válasz: az északi országokban: Norvégiában, 
Finnországban, Svédországban. A finnek és a svédek 
adott területeken megtanulják egymás nyelvét, ott le-
het érezni a nyelvi jogok jól működését. Mivel Európá-
ban és másutt is a nyelvi konfliktusok igen élesek, Balázs 
Géza szerint a józan meggyőzésnek, okosságnak, értel-
mes párbeszédnek lehet nagyobb szerepe az ügy kezelé-

sében, megoldásában. A nyelvi jogokkal kapcsolatban az 
interjúalany Pusztai János egyetemi tanár kollégáját idézi 
említett tanulmányában, pontosabban könyvének – Nyel-
vével hal a nemzet – címét használva a nyelvek kihalásáról 
beszél. A következőképpen: az UNESCO felmérései és 
előrejelzései alapján nagyon sok nyelv el fog pusztulni a 
közelebbi-távolabbi jövőben. Statisztikák szerint minden 
második héten kihal egy nyelv. Nem tudjuk pontosan, 
hogyan mennek végbe ezek a folyamatok, de az bizonyos, 
hogy ebben a globalizált világban erőteljesnek látszik az 
a tendencia, hogy nagyon kevés nyelv vonzza magához a 
többit. Az alul lévő nagyon sok nyelvet beszélők előbb-
utóbb megtanulnak egy fölöttük álló nyelvet, mert min-
dig a szegényebbek tanulják meg a gazdagabbak nyelvét, 
ez idővel át fog váltani arra, hogy kevés nyelv fog maradni 
a Földön. Pusztai János könyve azért is érdekes és megrá-
zó, mert ő a finnugor kis népekről/nyelvekről fejti ki véle-
ményét. Szerinte csak néhány finnugor nyelv van igazán 
biztonságban, a legjobb helyzetben a magyar nyelv van, 
mert mi vagyunk a legtöbben, következik a finn és az észt, 
a mordvin esetében nyelvújításra van szükség, a cseremisz 
és mari helyzete sem jó, de a többi esetében meglehet jó-
solni, hogy egy-két évtizeden belül ezek a nyelvek eltűn-
nek – zárta mondanivalóját Balázs Géza.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szakmai 
értekezleteken évek óta szóvá teszi a magyar nyelv hiva-
talossá tételének kérdését Erdélyben. Néhány hete hazai 
politikusok szájából is elhangzott ez az óhaj. Szeretnénk 
hinni, nem csupán kampánycéllal.

Nyelvével hal a nemzet
B                            helyesen n Komoróczy György

Szent Klárát ábrázoló oltárkép (részlet) a szerző felvételei
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tven évvel ezelőtt földrajzból is 
érettségiztem, nagyszerű taná-
raim voltak, akik térképek előtt 
„utaztattak” élénk fantáziával 

a földgolyó minden fontosabb, emberlakta 
vidékére. Azóta rengeteg útirajzot olvastam, 
falom a Travel-Chanel útifilmjeit, és mindig 
odafigyelek a játékfilmek cselekményeinek 
színhelyeire. Van tehát általános elképzelésem 
egy-egy kontinens, ország, város nevének hal-
latán. De az Amerikai Egyesült Államokról 
soha istenigazából nem voltam képes össze-
rakni azt a sok ezer puzzle-darabkát, amiből 
a hatalmas ország összképe kialakulna. Mind-
abból, ami képi valóságában az agyamban, 
mint hatalmas dobozban összevissza dobálva 
hever évtizedek óta, nehéz rendet csinálni. 
Ott vannak a függetlenségi háború (1775–
1783), a polgárháború (1861–1865), az első 
világháború hadihajóinak, a második világ-
háború tengeralattjáróinak, vadászgépeinek 
képei, Pearl Harbor borzalmas látványa, a 
gőzhajózás romantikája a Hudson folyón, az 
Ohio–Mississippi vízi úton, az indiánok és a 
spanyol hódítók konfliktusainak színhelyei, 
a rabszolga-kereskedés, később a Ku-Klux-
Klan déli államokbeli rémuralma, a cowboy-
filmek, az aranyláz, a prohibíció, a gengsz-
tervilág kis- és nagyvárosainak, az ipar és 
bankvilág, a politikai és a művészeti élet híres 
épületeinek megannyi képe, hidak, parkok, 
szállodák, színházak, felhőkarcolók, ven-
déglők, bárok, mulatónegyedek, tengerparti 
üdülők, lakókocsitelepek, milliomosok villái, 
harlemi gettók, külvárosi bérkaszárnyák feke-
te-fehéren, színesben, éjjel és nappal, megany-
nyi rendezői és operatőri elképzelésben.

Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy iskolás 
módon, kicsit megnézzem az Államok földraj-
zi és adminisztratív térképét, hogy felfogjam 
végre, hova is utazom, melyik kis morzsáját 
fogom úgy-ahogy megízlelni egy hónap alatt 
annak az óriási kalácsnak, ami területi szem-
pontból a maga 9,4 millió négyzetkilométe-
rével csak a negyedik a világon Oroszország, 
Kanada és Kína után, de, mondjuk, százszor 
nagyobb, mint Magyarország, és gazdaságilag, 

katonailag, újabban kulturális téren is világ-
első! Átböngészem tehát Amerika földrajzi 
és adminisztratív térképét, motyogom az 51 
állam, a több mint hatvan nagyváros nevét, 
míg fokhagymaszagú nem lesz az igyekezet, és 
inkább filmet nézek, zenét hallgatok...

Hosszú repülési órák, jó ízű ételek és nyu-
godt alvás után egyszer csak kinézek a nap-
fényes délelőttbe a jobb oldalamon levő kis 
ablakon, és az előttem levő ülés hátán levő kis 

képernyőn próbálom azonosítani, hogy az a 
víztükör, amit odalent látok, már rég nem az 
Atlanti-óceán. Talán a híres Nagy-tavak közül 
a Felső-tó vidékén, Minnesota, a tizennégyezer 
tó állama felett járunk már? Igen bizony, nem-
sokára lesiklunk!

Minneapolis város, aminek csak a repülő-
terét fogom megismerni, az Államok észak-
közép részén terül el, a kelet–nyugati irányban 
4500 kilométer és észak–déli irányban 2500 
kilométer terjedelmű mamutországban.

Akárhányszor lenézek, annak a tizennégy-
ezer tónak valamelyikét, hatalmas vízmeden-
céjét látom, amelyeket még a jégkorszakban 
a jégtakarók mozgása vájt ki. Beleszédülök a 
látványba, az édesvizű tavak környékén élő, 
lüktető városok, utak rajzolatába. Először 
jut eszembe, milyen rettenetesen messze ke-
rültem otthonomtól és milyen szívszorító-
an egyedül leszek az alatt az öt óra alatt, míg 
Minneapolisban a Los Angelesbe tartó gépre 
várok. Egyes-egyedüli gyimesi tranzitutasként 
a több mint 270 milliós ország egyik nagyvá-
rosának repülőterén! Hangyácska az elefánt 
szempilláján. Szorongásomat a fáradtság is 
okozhatja, meg a kiürülő óriásgép rendetlen 
látványa: összevissza dobált fehér kispárnák, 
piros takarók lecsúszott kupacai, fekete fül-
hallgatók és tekeredő huzalaik káosza, üres 
fémdobozok, kiolvasott lapok, folyóiratok 
szemete a keskeny mozgástérben araszoló uta-
sok zsivajában. Az utaskísérők, mint mindig, 
fáradhatatlannak tűnnek, kedvesen búcsúznak 
külön-külön mindenkitől. Több százszor is-
métlik: Goodbye!

És üdén mosolyognak hozzá. Feltűnik, mi-
lyen fehér a fogsoruk.

KALIFORNIAI KAVICSOK 12. n Váli Éva

Hova is utazom?Ö

hargitanépe

Erdélyi 
sorstalanság

rdély művészetét nemcsak a közös ezeréves múlt 
fűzi hozzánk, hanem az a tény is, hogy művésze-
tünknek és az egyetemes európai művészetnek a 
legkeletibb végvára. Székelyföld keleti határainál 

megszűnik a nagy európai stílusok világa, a román, gótikus, 
reneszánsz és barokk formanyelve, és a Kárpátokon kívül kez-
dődik az a számunkra idegen bizánci miliő, amelynek ortodox 
tengerében árválkodnak csángó testvéreink.

Manapság, amikor újra divattá vált az erdélyi turizmus, ha 
szóba kerül az erdélyi művészet, sokan hajlamosak csak a való-
ban egyedi és csodálatos erdélyi templomokra és a népművészet-
re gondolni... Pedig az erdélyi művészet valamennyi válfajával 
együtt hosszú történelmi korszakok óta velünk élő valóság... 

Azt, hogy az erdélyi magyar képzőművészetben létezik a 
kontinuitás, az erdélyi képzőművészek egyre nagyobb számú 
anyaországi kiállításai bizonyítják. Nemcsak a budapesti Vár 
Galériában, hanem Debrecenben, Kaposváron, Székesfehér-
váron, és íme itt, a Fehérvárhoz tartozó Kisfaludon is. Kalló 

László és Kádár Dombi Péter alkotásait látva ismét felvetődik 
a kérdés: mit is jelent a szép fogalma? 

Annak idején az iskolai vagy egyetemi padokban sokszor 
hallottuk azt a kanti filozófiából átvett és leegyszerűsített mar-
xi-lenini definíciót, mely szerint szép az, ami érdek nélkül tet-
szik. Ennek a kitételnek nemcsak az a baja, hogy érzelemmen-
tes és szellemietlen, hanem az is, hogy megfordítható. És ez a 
megfordíthatóság adta és részben adja ma is a hamis esztétizálás 
és hazug kultúrpolitikák alapját.

Aztán megszülettek a hetvenes-nyolcvanas évek korszakal-
kotó, emblematikus képzőművészeti kiállításai, itt Székesfehér-
váron is, amelyek a modernitás különböző irányzatait mutatták 
be, árnyalva az esztétikával mint az érzéki és szellemi észlelés fo-
galmával kapcsolatos ismereteinket és benyomásainkat. Ekkor 
már kezünkbe vehettük Kassák Az izmusok története című opu-
sát és a Gondolat Kiadó hasonló tárgyú, sorozatként megjelent 
köteteit. 

És így érkeztünk el a posztmodern sokszor kizárólagosságra 
és ízlésterrorra hajlamos mostani korszakába. A töredékesség, 
az értéksemlegesség, az erkölcsi és esztétikai relativizmus, a hie-
rarchiák helyett a mellérendeltség, a mindent szabad, de semmi 
sem kötelező korszakába. A színkavalkádok, képszerűségek, 
csiszolt felületek, kollázsok, performance-ok és installációk vi-
lágába. Ahol a szép mint fogalom összefüggések és értelmezés 
kérdése. Azonban a paradigmaváltás jelei már megmutatkoz-
nak. Az emberek egyre inkább átélhető, elmesélhető történe-
tekre vágynak, mind az irodalom, mind a film- és színházmű-
vészet területén. És olyan képzőművészeti alkotásokra, amelyek 
közvetlen esztétikai élményt nyújtanak, betöltik lelküket és 
rácsodálkozhatnak. „Művészeten mindenkor alkotó ábrázolást 
vagy jelenítést kell ma értenünk, de mindenekelőtt a világ meg-
ismertetését, mégpedig gyönyörködtető módon” – mondja 
Füst Milán Látomás és indulat a művészetekben című nagy ívű 
esztétikájában.

Kalló László és Kádár Dombi Péter művészete megfelel 
a fenti kritériumoknak. Az, hogy a transzszilván gondolat 
nemcsak Kemény Zsigmond, Tamási Áron, Áprily Lajos vagy 
Dsida Jenő műveiben létezik, éppen Kalló László művészete 
bizonyítja. Műfaja a tájfestészet, technológiája többnyire az ak-
varell, olykor kifejezetten a plein air jegyeivel. Avatott műértők 
szerint a vízzel festés a legnehezebb technikák közé tartozik. 
Kalló László boldog ember lehet. Azt a világot festheti, amibe 
beleszületett. A Nagy-Küküllő völgyét, a Homoród- és Fehér-
Nyikómentét, a Gyimeseket, a Szejkét, vagy Budvár és Csicser 
környékét. Képei egy belső, csendes harmóniát árasztanak 
magukból. Különböző fénytörésű, leginkább a tavasz és az ősz 
színei, az aranysárga, a barna, a vörös és a zöld árnyalatai válta-
koznak tájain. Még a pusztulófélben ábrázolt falvak esetében 
is festményei egy sajátos lírai hangulatot sugároznak. Mindez 
valamiféle „akvarelles impresszionizmussá” áll össze. Az utóbbi 

időben egyre többet próbálkozik az olajfestés technikájával, és 
hogy jó úton jár, az itt kiállított művei is bizonyítják.

Kádár Dombi Péter agyagszobrász Homoród szent már-
tonból indult, tanári pályáját Csángóföldön és Csík szent-
mihályon kezdte, majd sorsa Korondra szólítja. Így ismerkedik 
meg a szürke arannyal, az agyaggal. Majd a kilencvenes évek kö-
zepén Székelykeresztúrra, Udvarhelyszék mezővárosába költö-
zik. Itt teljesedik ki művészete. A környezetében élő székely em-
bereket ábrázolja szelíd humorral és elnéző szeretettel. Mond-
hatnám határtalan szeretettel. Kisplasztikáit az anyag ismerete, 
a technikai virtuozitás és az életszerűség jellemzi. Karaktereket 
hoz létre, a legjellemzőbb pillanatnyi mozdulatokkal, a legtipi-
kusabb élethelyzetekben.

Rám a legnagyobb hatást egy, az orcáját a két tenyere kö-
zött tartó, kalapot viselő bajszos öregember gyakorolta. Arcát 
az évek, a gondok barázdálják. Bár valamire figyel, és a baráz-
dák között ott bujkál a derű, tekintetét mégis keserűnek és 
szomorkásnak látom. Számomra ez az örökös elszakítottság, 
az erdélyi sorstalanság tekintete. Ahogy megláttam, rögtön 
eszembe jutott Tamási Áron Csalóka szivárvány című drámájá-
nak utolsó mondata: „Ne sírj, kisfiam, látod, az Isten is egyedül 
van, és milyen szépen hallgat.” Két művész. Két letisztult alkotói 
koncepció és két kristálytiszta ars poetica. Közel vannak a tisz-
ta forráshoz, úgy ábrázolják a valóság sajátos kontúrjait, hogy 
közben fölé is emelnek, egy olyan világba, ahol egy pillanatig 
sem felejtjük el, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és hová 
tartunk. Mert mi egyek vagyunk. Azonos módon ítéljük meg 
a történelmi múltunkat, lényegileg egyforma véleménnyel va-
gyunk a jelenünkről és talán hasonló céljaink vannak a jövőben. 
Itt a Kárpát-medencében.

Lukácsy József
Kalló László és Kádár Dombi Péter kiállítása  

május 6-ig látogatható, Székesfehérváron,  
a Kisfaludy Közösségi Házban.

E
Kalló László: Falukép

Kádár Dombi Péter: Gondolkodó székely
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Csíki Kamarazenekar, a Georgius Kamara-
zenekar és a sepsiszentgyörgyi Vox Humana 
Kamarakórus az elmúlt vasárnap a csíksze-
redai Szent Ágoston-plébániatemplomban 

adott közös hangversenyt, amelyen Franz Schubert 
(1797–1828) 1822-ben komponált Asz-súr miséje hang-
zott el. Vezényelt Steffen Marcus Schlandt, szólisták vol-
tak: Sepsiszentgyörgyről Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, 
Mocanu Prezsmer Erika alt, Szilágyi Zsolt tenor, Kolozs-
várról pedig Sándor Árpád bariton.

A címet a kórus neve ihlette. A vox humana (embe-
ri hang) egy középerős orgonaregiszter, érdekes, lebegő 
hangzással, utánozva az énekhangot (valójában két síp 
szól együtt, egyik egy negyed hanggal lennebb han-
golva, így jön létre a lebegés). Általában megtalálható 
az orgonákon. A tuba mirabilis szintén egy orgonare-
giszter (trombitaregiszter), igen karakteres, erős hang-
gal, amelyet általában akkor használnak (amennyiben 
előfordul a hangszeren: hiszen ritka, és általában kü-
lön szélzsák kell ahhoz, hogy ez az egy regiszter meg-
szólaljon, ugyanis nagyobb nyomású levegőt igényel), 
ha már nincs más, amivel a hangerőt fokozni lehet. A 
tuba főnév latinul általánosan fém jelzőhangszert je-
lent, elsősorban olyan trombitát, amelyet harcokban, 
felvonulásokon használtak. Erőteljes, vivő hangja van. 
A mirabilis melléknév, a tuba hangja érzékeltetésének 
fokozása, jelentése pedig csodálatos, bámulatos, esetleg 
különös.

Ez a karakteres hangú regiszter jutott eszembe a mű 
hallgatása közben, arra gondolva, hogy annak is segítség 
kell ahhoz, hogy – szépen – megszólaljon, ne fulladjon a 
hangszer.

A kórusnak is. Sajnos. Bár ezzel a hangversennyel és 
művel negyvenéves fennállásukat ünnepelték, bizonyos-
ságot nyert: nehéz művet választottak! Csak gratulálni 
lehet Steffen Schlandtnak, hogy olyan produkciót hozott 
ki az együttesből, amilyen vasárnap este megszólalhatott! 
A mise első tétele, a Kyrie szépen megszólalt, de a követ-
kező tétel, a Gloria végére komponált nagyméretű fúga a 
kórust kifárasztotta, s ez a fáradtság aztán a mise végéig 
megmaradt. A teljes mű során intonációs problémákkal 

küszködött, a kromatikus meneteknél, és még inkább, 
amikor a cappella énekelt. Az egyes szólamok szöveg-
mondása sem volt egyszerre, ami megint csak elvett azok 
energiájából. De azért itt-ott megcsillantak bensőséges, 
szép pillanatok, amelyek feledtették a koncertlátogatóval 
az apróbb esetlenségeket.

A zenekar mindeközben szépen, érzékenyen muzsi-
kált. Kisebb bakik, nehéz indulás néha előfordult ugyan, 
tulajdonítható annak, hogy két zenekar, és máshonnan 
hívott muzsikusok kellett együtt játsszanak, olyan tér-
ben, ahol korábban nem tartottak próbát: vagyis nem 
volt összeszokott együttes; köszönhető még a széthúzott 
ülésrendnek, mivel a szentély előtti keskeny sávba kellett 
őket összeszorítani.

A szólistákkal viszont szépen együttműködtek. Tet-
szett a hangerőarány közöttük. A bariton énekelt kiemel-
kedően szépen, hol erős, hol lágy hangon, a szövegnek 
megfelelően; kerek, meleg hangja mindig tudott alkal-
mazkodni a többiekhez és a kórushoz. Az alt énekesnő 
halkabb, simulékony hangja pedig mintha békét akart 
volna teremteni a szoprán gyakran éles és magas, illetve a 
tenor bár tisztább, de zörgős, recsegős hangja között.

Dicséret illeti a közönséget is! Az idő próbáját kiál-
ló, gyönyörű Schubert-mű előadása közben, amelynek 
hallgatása zavaros mindennapjainkban gyógyír lehet a 
lelkünknek, a város egy másik pontján (nem is oly messze 
a templomtól) egy mai sztár mai számait is élvezhették a 
csíkiak. Hozzáteszem: súlyos pénzekért, míg a hangver-
senyre a belépés ingyenes volt.

Cs. Szabó András

A
Tuba mirabilis Székelyföldi fiatal 

képzőművészek 
pályázata

A csíkszeredai Pál Aukciósház és Galéria (PAG) pályázatot hir-
det fiatal, pályakezdő művészeknek azzal a céllal, hogy segítse 
szakmai előrelépésüket, bemutatkozási lehetőséget biztosítva 
számukra.

A jelentkezőket pályázat benyújtása alapján választjuk ki, 
melynek leadási határideje: 2012. május 31.

Pályázati feltételek: A pályázaton részt vehet minden 30 
évnél fiatalabb alkotóművész, aki képzőművészeti vagy ipar-
művészeti felsőfokú oktatásban részesült. Pályázhatnak azok az 
alkotók is, akik most végzik mesteri tanulmányaikat. Tematikai 
és műfaji kötöttség nincs.

A pályázat díja: Egyéni tárlat megrendezése a csíkszeredai 
Pál Aukciósház és Galériában 2012 július folyamán.

A pályázat beadásának módja: A pályázatokat kizárólag 
elektronikus úton fogadjuk a Pál Aukciósház és Galéria e-mail 
címére: office@palgallery.ro.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajz; kép-
anyag (10-15 reprodukció jó minőségű felbontásban); mű-
tárgylista (a képanyagban szereplő művek adatai: a szerző neve, 
a mű címe, mérete, készítésének éve, technikája, eszmei értéke). 
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó elérhetősé-
gét (pontos címét, telefonszámát, e-mail címét).

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiállítás anyagát 
a helyszínre, a Pál Aukciósház és Galériába szállítja (Csíkszere-
da, Szász Endre utca 28. sz.), továbbá biztosítania kell, hogy a 
kiállítás törzsanyagát azok a munkák alkotják majd, amelyek a 
pályázat anyagában szerepeltek.

Pályázatok beadásának határideje: 2011. május 31-én, 
17 óra. A határidőn túl érkező pályázatokat érvénytelennek 
tekintjük.

Zsűri: A PAG kuratóriuma. Az elbíráló testület fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázaton belül beadott művekből 
szakmai szempontok alapján válogasson.

A szervezők naponta 10 és 17 óra között a 0743–665162-
es telefonszámon állnak a pályázók rendelkezésére.

Svájc 
és „Kelet Svájca”

folytatás a 7. oldalról
Érdekességként megemlítette, hogy a piaci szempontokat 
figyelembe véve, no meg afféle presztízskérdésként a német 
nyelven alkotó szerzők igyekeznek német kiadóknál meg-
jelentetni műveiket, akárcsak a franciák a francia kiadók-
nál vagy az olaszok az olasz kiadóknál. 

A rendezvényen Werner Morlang bemutatta a sorozat 
szerzőit és műveiket.

A Bookart Kiadó Svájci írók sorozatáról szóló írásában 
(litera.hu) Nádori Lídia kérdések egész sorát veti fel: „Ér-
dekes-e számunkra, magyar olvasók számára, amikor elol-
vasunk egy német, olasz vagy francia nyelven írott irodalmi 
művet, hogy szerzője mely ország határai között élt? Vagy 
csak német, olasz, francia nyelvű irodalom az, amelyet ol-
vasunk, az adott nyelvterület irodalmának része? Friedrich 
Dürrenmatt, Max Frisch, Hermann Hesse: német írók, 
vagy svájciak? Másképpen olvassuk-e Hessét, miután meg-

tudjuk, hogy Németországban született ugyan, de élete 
nagy részét Svájcban élte le, és Baselt, Bernt tekintette iga-
zi otthonának?”

A költőinek szánt kérdések sorára a szerző a választ 
is megadja: „Svájcban nemcsak németül írnak az írók; és 
mivel a legtöbb világhírűvé vált svájci szerző írói nyelve 
a német, hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, hogy 
bármikor elénk toppanhat egy olasz vagy francia nyelvű 
szerző, aki történetesen svájci, s így az olasz és a francia iro-
dalomról alkotott képünket is át kell formálnunk.”

A Nádori által megfogalmazott következtetés: „Talán 
csak nekünk, magyarországi magyar olvasóknak probléma 
ez: egynyelvű, egykultúrájú országban élünk, nekünk ami 
magyarországi, az magyar – és fordítva. Ha közbejön egy 
országhatár, vagy ha szembetalálkozunk egy másik kultú-
rával itt, a magyar államhatáron belül, legalábbis zavarba 
jövünk.”

A Bookart Kiadó sorozatáról szólva leszögezi, „nem 
véletlen, hogy a (...) sorozat kiadója a soknyelvű, sokkul-
túrájú Erdélyben van otthon, irodalmi szerkesztője pedig 
Heidelbergben él.”

A szerző szerint lehet keserű iróniával beszélni ar-
ról, hogy mit számít pár száz kilométer és pár évszázad 
demokrácia(deficit), ha a kultúrák egymás mellett élésé-
nek lehetőségéről vagy lehetetlenségéről van szó. És lehet 
könyvsorozatot indítani azzal a céllal, hogy inkább Nyu-
gat és Kelet szellemi kapcsolódásának lehetőségeire mu-
tassunk rá. „Hajdú Farkas-Zoltán ez utóbbi mellett dön-
tött” – hangsúlyozta. 

Szombaton a svájci kötetek mellett a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban mutatták be Hajdú Farkas-Zoltán  Az áru-
lásról című kötetét, valamint a kötet alapjául szolgáló azo-
nos című, több jelentős díjjal jutalmazott filmet, amelyet a 
szerző készített Balogh Gábor társrendezővel és operatőr-
rel. A rendezvényen Szőcs Géza költő beszélgetett Hajdú 
Farkas-Zoltánnal.

Hajdú Áron, a kiadó tulajdonosa elmondta, a Bookart 
egyetlen szempontot tart szem előtt: a minőséget.

Érdekes, izgalmas és mindenképpen úttörő jellegű ki-
adói – divatos szóval élve – projekt tanúi, részesei lehetünk 
a Bookart Kiadó új sorozata révén. A budapesti bemutató 
után várjuk az itthonit is.

Kötött a prózavers is – derült ki Borsodi L. Lász-
ló legújabb kötetének tegnap esti bemutatóján. A szerző a 
Feljegyzések a földről című kötete kapcsán elmondta, úgy 
érzi, kísérletezései során sajátos poétikai világának meg-
teremtésével sikerült olyan egyéni költői hangot találnia, 
amely nemcsak ennek a kötetnek a hangja marad, hanem 
további könyvek félreérthetetlenül felismerhető meg-
szólalásmódja lesz. A Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont Pinceklubjában tartott rendezvényen az intézmény 
igazgatója, Ferencz Angéla köszöntötte a nagy számban 
összegyűlt közönséget, a Pallas-Akadémia kiadónál meg-
jelent kötetet Sarány István ismertette.  fotó: Balázs árpád

 fotó: csíki Boglárka 



Benedek Emese Éva, II. osztályos, Ditró
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Lukács Hunor, II. osztályos, Csíkszereda

Eredetmondáinkkal maradunk ezen a héten is a Barcaságban. 
Brassó környékén sok szép látnivaló van, a különleges szépségű helyek-
hez pedig mondákat talált ki a mesemondó kedvű ember. A Királykőről 
múlt héten részletesen írtunk, most szomszédjáról, a Bucsecs-hegység 
egyik látnivalójáról, a vénasszonyoknak, Babelenek nevezett szikláiról 
olvashattok mesét.

A Bucsecs-hegység Brassótól délre található, három megye – Brassó, 
Prahova és Dâmboviţa – határán húzódik. Nagyobb olvasóink már bi-
zonyára tanulták földrajzból, hogy a Bucsecs-hegység legmagasabb csúcsa 
az Omu-csúcs, amely 2506 méteres tengerszint feletti magasságba emel-
kedik. Aki Brassóból Bukarest felé utazik, tiszta időben láthatja a 2384 
méter magas Caraiman-hegy tetején a hatalmas keresztet. De érdemes 
meg jegyezni a többi csúcsot is: Coştila, Jepii Mici, Jepii Mari, Piatra Arsă 
és Furnica, mind 2000 méternél magasabb csúcsokkal. A Bucsecs keleti 
vonulatának fennsíkján a szél, az eső és a fagy koptatta le a sziklákat. 
Egyikük az egyiptomi szfinxhez hasonlóvá vált, így is nevezték el az em-
berek. A többi gomba alakú, mint meggörbült vénasszonyok állnak a he-
gyen, ezért is nevezik őket Babelenek.

Ambrus Lajos meséiben furcsa kifejezésekkel találkozhattok. Hogy 
jobban megértsétek, elmondom, hogy lajnak a vízimalom kerekére vizet 
eresztő deszkavályút nevezték. A sárika és a tilinkó pedig – amit a gonosz 
vénasszony magára vett – nem más mint ócska, rongyos ruha.

Három héttel ezelőtti, a festett tojáshoz útját kereső húsvéti nyusziról 
szóló rejtvényünk megfejtői közül a vacsárcsi Csutak Szilárdnak küldöm 
Zsigmond Győző Nyelvi rejtvény, játék, verseny című könyvét.
 Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Ambrus Lajos

Az ördög malma

A Bábile kövei

hargitanépe

Fent, a szédületes magasságban, 
ahonnan nemcsak a Barcaság, 
hanem az egész Erdély látszik, 

a Bucsecsre fújja fagyos leheletét a 
hegyek királya. A Rozsnyói-völgy 
délnyugati szögletéből uralja ő a 
Kárpátokat, ezért hívják Királykő-
nek. Saskeselyűk laknak e büszke 
sziklaormokon, egy éppen Báthori 
sátrára szállt volt egykor, jó előjelnek, 
hogy legyen csak biztos a dolgában a 
fejedelem: Szinán basa ellen sikerül 
a hadjárata. Itt zúg dörgésszerűen a 
csodálatos cserevisszhang is, amelyet 
Kurc Antal visszhangjának nevez-
nek errefelé, hogy ne feledje senki a 
nagy férfiú nevét, aki a szászok közt 
hirdette a szabadság dicső eszméit, 
míg ezernyolcszáznegyvenkilencben 
a vad bottyánok meg nem ölték. 

Csodálatos hely a Királykő. 
Tiszta, jéghideg forrásainak erein 
a vízzel együtt szivárványos halak 
törnek fel ott a föld alól, délnyuga-

ti szögletén meg örökké őröli nagy 
homokhompjait az ördög. 

– Dolgozzék csak – mondják –, 
van kő ott elég – mutogatnak egy 
csodálatos sziklacsoportra, amelyet 
nem hiába neveznek Ördög mal-
mának.

Az Ördög malmának sziklaüre-
geiből, ahová még ember be nem 
merészkedett, mint garatból a liszt, 
szakad szakadatlan a finom fehér 
homok.

– Az ördög őröl ott – mondogat-
ják a hegylakók, és nyugodtak, mert 
a sziklaőrlő malmait egy pillanatra 
sem hagyhatja el a sötétség szelleme.

Az a szikla ott fent, hatezer mé-
terre a világ felett, tényleg malom 
volt, malomkerékkel, lajjal, jól lát-
szik távolról is. Kovászhoz a vétek 
magvát őrölte ott az ördög, de az 
Isten az ördög malmát kővé változ-
tatta. Azóta őröl az kőből mérgében 
homokot. 

R éges-régen a Tatárvölgy-
ben élt egy vén szipirtyó. 
Ki nem állhatta az a vén-

asszony a menyét, még a szeme is 
fájt, ha az ügyes kis unokájára né-
zett, hát elhatározta, hogy még a 
tavaszon megszabadul tőlük. 

– Fogjátok azt a fazekat – szólt 
szegényekre a gonosz lélek –, ide 
eper nélkül visszajönni ne merészel-
jetek – mondta.

Fent, a Bábile rideg csúcsain már 
a hófoltok szélén vöröslöttek ugyan a 
piros alpirózsák, de illatos erdei eper-
nek még híre sem volt. Naphosszat 
járta a szegény asszony a kicsi fiával a 
zord havas úttalan oldalait, már látta, 
hogy el vannak veszve, hát térdre bo-
rult: – Árvák hatalmas Istene – fo-
hászkodott –, mi lesz velünk? 

Kérte a jó édesanya az Istent, 
hogy őt gyermekestől vegye el, hogy 
szabaduljanak meg a gonosztól, de 
Őfelsége másképpen rendelkezett. 
Olvadni kezdett a hó, a gyep kizöl-
dült, egyszerre virágzott és be is ért 
a hegyekben az eper.

– Édes gyermekem! – ölelte 
magához kisfiát a boldog fiatalasz-
szony, s eperrel tele fazékkel tért 
vissza a szívtelen anyósához, aki 
már azt hitte, odaveszett az pere-
puttyostól.

Majd fölvetette a vén szipirtyót 
a méreg.

– Az ördög műve – mormolta, 
s hogy maga is hasznot húzzon a 
természet csodálatos korai ébredé-
séből, mielőtt más is észbe kapna, 
a juhaival elindult fel a Bucsecsre. 

– A friss parén jól élnek, s adnak 
tejet eleget – gondolta. – A sajt-
ból sok pénzt kapok.

Kilenc sárikát öltött magára 
a vénség, hogy meg ne fázzék. A 
hideg nem is árthatott volna, jól 
nekiöltözött, de a jó Isten, hogy 
büntesse meg a rossz embert, 
előbb szakadó esőt adott. Átáz-
tak a tilinkók a banyán, le is dob-
ta az magáról szép egymás után 
mind a kilencet, a végén csak egy 
szál ingben maradt. Ekkor az Is-
ten kegyetlen fagyot bocsátott a 
hegyre.

Csonttá fagytak és kővé váltak 
a szétdobált vizes tilinkók vénasz-
szonyostól. Még a szegény juhok 
is úgy jártak. Szép lapos kövek 
mind a mai napig a Bábilén. 

Bagoly Berta egy rokonához siet a Bagolylakba, de csak az egyik út vezet oda. Végezd 
el a műveleteket, és megtudod, hogy melyik az! A megfejtést vágd ki és küldd el a Hargita 
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd 
be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

34

20 + 7 + 19 – 34 + 25 – 4 =

52 – 18 + 22 + 40 – 31 – 27 =

86 – 14 + 11 – 62 – 14 + 27 = 

Simai Mihály

Szekerező
– Szekerezzünk, szekeres!
– Hová menjünk? 
– Egyenest.
Nincs messze Nekeresd,
oda hajts egyenest!

– Itt a híres Nekeresd.
– Ki ad szállást, szekeres?
– Keressük meg pajtásom, a
nekeresdi kenyerest!

Orbán Ottó

Törpék
Erdő mélyén
két törpe,
ülnek egy nagy
gödörbe.

„Én is törpe,
te is törpe,
le is vagyunk
nagyon törve.”
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> Bajnokok Ligája. A Chelsea ju-
tott elsőként a labdarúgó Bajnokok Li-
gája döntőjébe, mivel az elődöntő keddi 
visszavágóján – az első mérkőzésen ara-
tott 1–0-s győzelmét követően – 2–2-
es döntetlent játszott Barcelonában. A 
címvédő katalán csapat a 37. perctől 
emberelőnyben játszott Terry kiállítása 
után, sőt még a második félidő elején 
Messi tizenegyest is rontott. A két csa-
pat eddigi összecsapásain öt-öt győze-
lem született, s ez volt az ötödik döntet-
len. A legutóbbi négy barcelonai mér-
kőzésen egyik csapat sem tudott nyerni. 
A Chelsea másodszor játszik Bajnokok 

Ligája-döntőt, és mindkét szezonban 
edzőváltás után (és mindkét idény-
ben portugál edzőt menesztett Roman 
Abramovics tulajdonos): a 2007–2008-
as idényben Avram Grant váltotta José 
Mourinhót (igaz, még ősszel), idén pe-
dig André Villas-Boas helyére nevezték 
ki Roberto Di Matteót. A Bajnokok 
Ligája döntőjét május 19-én, München-
ben rendezik.

Bajnokok Ligája, elődöntő, vissza-
vágó: FC Barcelona – Chelsea 2–2 
/Busquets (35.), Iniesta (43.), illetve 
Ramires (45+1), Torres (92.)/. Tovább-
jutott: a Chelsea, 3–2-es összesítéssel. A 

Bajnokok Ligája másik elődöntője, Real 
Madrid – Bayern München, tegnap este 
lapzárta után ért véget. Az összecsapást 
Kassai Viktor vezette.

> Európa Liga. Ma este rendezik a 
labdarúgó Európa Liga elődöntőinek 
visszavágóit. A Bilbao egy-, míg a Valen-
cia kétgólos hátrányból várhatja a Sport-
ing Lisszabon, illetve az Atlético Madrid 
elleni összecsapásokat. A mai műsor: 
Athletic Bilbao – Sporting Lisszabon (22 
órától, az első mérkőzésen: 1–2, Sport.
ro); Valencia – Atlético Madrid (22, az 
első mérkőzésen: 2–4).

> Tenisz. Az előző évihez képest tíz 
százalékkal emelkedik a június–júliusi 
wimbledoni tenisztorna összdíjazása. A 
Grand Slam-viadal szervezőinek bejelen-
tése szerint nem egyenletesen nőnek az 
összegek. Az első fordulóban búcsúzni 
kényszerülő játékosok például a tavalyi-
nál 26 százalékkal tehetnek több pénzt 
zsebre, ők 17 700 eurónak megfelelő 
összeggel mehetnek haza. A győztesek 
prémiuma viszont „csak” 4,5 százalékkal 
emelkedik, így ők 1,4 millióval gazda-
godnak. A június 25-én rajtoló és július 
8-ig tartó tornán összesen 19,7 millió eu-
rónyi pénzdíjat osztanak szét.hí
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Kibővített ülést tartott kedden a 
magyar OB I.-es Liga, amelyen 
részt vettek az Magyar Jégko-
rongszövetség (MJSZ) szakmai 
bizottságának tagjai, illetve az OB 
I.-es indulás iránt érdeklődő klu-
bok – Debrecen, Tisza Volán-MTK 
és Vasas – képviselői is. A javas-
latok közül néhány érinti a MOL 
Liga 2012/2013-as idényét is.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Amagyar és román jégko-
rongbajnokságot is némi-
képp átírhatja az a MOL 

Ligát érintő javaslat, amely ked-
den a magyar OB I.-es Liga ülésén 
hangzott el.

A magyar első osztályú felnőtt-
bajnoksággal kapcsolatban a több-
ség javaslata szerint – amennyiben 
az anyagiak lehetővé teszik – teljes 
értékű MOL Ligát kell rendezni, 
azaz egy olyan versenysorozattá 
kell fejleszteni a több országra ki-
terjedő ligát, amely az egész szezon-
ban zajlik. Ez azt is jelenti, hogy a 
kétsebességes OB I. ötletét nem tá-
mogatta a többség, azaz a csapatok 
tervei szerint nem lesz külön OB I. 
és MOL Liga. A magyar bajnok az 
EBEL-hez hasonlóan a MOL Li-
gában a legjobb helyen végzett ma-
gyarországi csapat lenne. A javaslat 
szerint legalább 50 mérkőzést kell 
tudni garantálni minden részt vevő 

csapatnak, azoknak is, akik nem 
jutnak be a rájátszásba. A jelenlé-
vők álláspontja szerint a mérkőzé-
seket egységes feltételek szerint kell 
lejátszani, így például nem lehet 
korlátozni egyes mérkőzéseken a lé-
giós kapusok szerepeltetését, mivel 
ez a bajnoki végeredményt befolyá-
solhatja. Mint ismeretes, az előző 
szezonban a MOL Liga azon mér-
kőzésein, ahol két romániai csapat 
játszott, nem léphettek jégre légiós 
kapusok, mert azok eredményei a 
román bajnokságba is beszámítot-
tak, és ott ez volt a szabály.

Portik Ferencz-Tibor, a Román 
Jégkorongszövetség (RJSZ) ver-
senybizottságának vezetője lapunk-
nak elmondta, a keddi javaslatokat 
ők is ismerik, ennek függvényében 
döntik majd el, hogy milyen lebo-
nyolításban rendezik meg a román 
bajnokságot. „Sajnos nálunk csak 
három csapat szerepel a MOL Li-
gában, a farmcsapatokkal együtt 
pedig öt gárdát is versenyeztet-
nünk kell. Egyelőre nincs döntés 
a hazai bajnokságról, de nálunk is 
két ötlet merült fel. Vagy az elmúlt 
évi lebonyolítást alkalmazzuk a 
2012/2013-as idényben, vagy tel-
jes értékű pontvadászatot rende-
zünk” – mondta lapunknak a ver-
senybizottság elnöke. Hozzátette, 
amennyiben a teljes értékű bajnoki 
rendszer mellett döntenek, akkor a 
MOL Ligában szereplő romániai 

csapatok egymás elleni mérkőzése 
egyben hazai bajnoki meccs is lesz. 
– A nem MOL ligás csapatok hét-
végenként lépnének jégre egymás 
ellen, míg a nemzetközi bajnokság-
ban is szereplő gárdák a többi hazai 
csapattal hétközben játszanának. 
Egyelőre ez csak terv – mondta 
Portik.

A magyar ligaülésen az is el-
hangzott, törekedni kell arra, hogy a 
színvonal emelkedjen, mivel fontos 
a MOL Liga eladhatósága. Meg-
fogalmazódott, hogy az újonnan 
csatlakozó csapatokat nem a szint 
leszállításával kell segíteni, hanem 
azzal, hogy könnyítéseket kapjanak 
a megfelelő színvonal eléréséhez, 
például átmenetileg lehetőségük 
legyen több légiós nevezésére. A 
jelen lévő első osztályú csapatok 
képviselői azt a javaslatot is megfo-
galmazták, miszerint szeretnék, ha 
a Fehérvár továbbra is részt venne a 
felnőttbajnokságban. Ez a javaslat 
nem az EBEL-csapat rájátszásra való 
visszatéréséről szól, hanem a farm-
csapat MOL Liga-szerepléséről.

A MOL Liga bővítésével kap-
csolatosan Portik közölte, a Galaci 
Dunărea mellett a szerb Partizan 
Belgrád, a tavaly szlovák másodosz-
tályban szereplő (harmadosztály) 
MHK Vágtölgyes (Dubnica nad 
Váhom) és a HC Érsekújvár (Nové 
Zámky) érdeklődik a nemzetközi 
nyílt bajnokság iránt.

Ha elfogadják jelentkezésüket, a galaci és a csíki hokisok ősztől a MOL Ligában játszhatnak egymás ellen Fotó: Balázs árpád / archív

Király vándorbottal
Az alábbi játszmát 2005. május 

23-án, Plevenben játszották a 69. bol-
gár bajnokság első fordulójában. Az 
akkor még csak 19 éves Cheparinov 
Ivan (2621) nagymester tehetségét 
bizonyítja Ninov Nikolai (2486) 
nemzetközi mester királyának ve-
zérszárnyon való megsétáltatása. 
Talán ezen játszma hatására kérte fel 
Cheparinovot szekundánsnak (segí-
tőtársnak) Topalov exvilágbajnok.

Ninov – Cheparinov
Kettős huszárjáték
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hf6 

4.Hg5 d5 5.ed5 Hd4! 6.c3 b5! 
7.Ff1! Hd5 8.cd4 Vg5 9.Hc3 ed4! 
10.Fb5+ Kd8 11.Fc6 Hf4!! 12.Fa8 
(12.g3? Hd3+ 13.Kf1 Fh3+ 14.Kg1 
Vf6 15.Vf3 Vf3 16.Ff3 dc3 17.Fa8 
cb2 18.Fb2 Hb2, vagy 13.Ke2 Fa6! 
sötét előnyével) Hg2+ 13.Kf1 (13.
Fg2?? Vg2 14.Bf1 d3!! 15.Vb3 
Fd6! 16.Hd5 Vf3! 17.Vd1 Vd5 és 
az e-vonalon jön a kegyelemdö-
fés.) Fh3! 14.d3 Hf4+!! 15.Ke1 
dc3 16.bc3 Fc5 17.d4?? (17.Vf3! 
Be8+ 18.Fe4 Vg2 19.Vf4 Vh1+ 
20.Kd2 Vf1 21.Vf7 Vf2+ 22.Vf2 
Ff2 =) Be8+ 18.Kd2 (18.Fe3 
Be3+!! 19.fe3 Vh4+ 20.Kd2 Vf2+ 
21.Kc1 Fa3+ 22.Kb1 Vb2 matt, 
vagy 18.Fe4 Be4+ 19.Kd2 Fd4!! 
20.Bb1 Be2+ 21.Ve2 He2+ 22.Ke2 
Ve5+ sötét előnyével.) Hd5+! (18...
Vf5+!! 19.Vf3 Fg2! gyorsabb nye-
réssel.) 19.f4 (19.Kc2 Vg6+! 20.Kb3 
Vb6+ 21.Kc4 Va6+ 22.Kd5 Fb4!, 
és 5 lépéses mattal.) Vg2+ 20.Kd3 
Ve4+! (20...Vg6+!! 21.Kd2 Be3!! 

vagy 21.Kc4 Va6+!! 22.Kc5 Va5+ 
23.Kc4 Vc3+ 24.Kb5 Vb4+ 25.Kc6 
He7 matt.) 21.Kc4 Hb6+ 22.Kc5 
Ve7+!! (22...Va8!!) 23.Kb5 Fd7+ 
24.Ka6 Vd6 (24...Ha8!! 25.Ka7 c5!!, 
és matt 6 lépésben.) 25.Vb3 Ha8+ 
26.Ka5 (26.Ka7 Hb6 27.Bb1 Hc8+ 
28.Kb7 c5 és matt 5 lépésben.) Fc8!? 
(26...Hb6!! 27.Bb1 Vc6!! 28.Kb4 
a5+!! 29.Ka3 Be2!!) 27.c4?? (27.
Vb5!) Be6!? (Valamit vissza is kell 
szerezni: 27...Va6+!! 28.Kb4 Vb7+ 
29.Ka3 Vh1) 28.Vb5 Hb6 29.f5?? 
(29.Vc5 Hc4+ 30.Kb4 Va6 vagy 
30.Vc4 Vb6+ 31.Ka4 Bc6 32.Vd5+ 
Fd7, és sötét nyer.) Hc4+ (29...Fd7!! 
30.fe6 Hc4+ 31.Ka4 Va6+ 32.Kb3 
Vb5+ 33.Kc3 Fe6 vagy 31.Vc4?? 
Vb6 matt.) 30.Vc4 Vb6+ 31.Ka4 
Fd7+ 32.Ka3 Va5+ 33.Kb2 Bb6+ 
34.Vb3 (34.Kc2 Fa4+ 35.Kd3 Fb5 
vezérnyerés.) Fa4 35.f6 (35.Vb6 
Vb6+ 36.Ka3 Fc6 37.Bd1 Va5+ 
38.Kb2 Vb4+ 39.Kc2 Fe4+ 40.Bd3 
Vc4+ mattig megy.) Fb3 36.ab3 Vd5 
37.fg7 Vb3 matt.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid művében a sötét 

király beszorított helyzetét kihasz-
nálva világos a huszárhátrány ellené-
re nyer: 1.Fc4!! (Elzárja a király me-
nekülési útvonalát, és 2.Va2+ fenye-
get.) Hf5+ 2.Kg6!! Hh4+ (2...He7+ 
3.Kf7!!) 3.Kh6!! Vd2+ 4.Kh7!! 
(Fenyeget 5.Va2+ Kb4 6.Vc3 matt.) 
Kb4 5.Va2!! Kc5 6.b4+!! Fb4 (6...
Kb4 7.Vd2+ vezérvesztés, és 6...Vb4 
7.Vf2 matt) 7.Va7 matt.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (16.)Változtatni akarnak
a MOL Liga lebonyolításán



jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Astra 

kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzu motor-
ral, minden illeték kifizetve, megkímélt 
állapotban, karc- és rozsdamentes álla-
potban. Extrák: szervo, központi zár, elekt-
romos ablakok, tetőablak. Irányár: 1650 
euró. Telefon: 0727–654803. (21778)

ELADÓ Csíkszeredában 1997-es 
évjáratú, kétszemélyes + teher Volks-
wagen Caddy 1.4, benzines, extrákkal 

(szervo), kitűnő állapotban. Irányár: 1800 
euró. Telefon: 0744–176821. (21761)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Zafira 
1.6 ecotech, benzines motorral, hétsze-
mélyes, Euro 4-es, frissen behozva. Ext-
rák: ABS, szervo, tetőablak, elektromos 
ablakok, központi zár távirányítóval, na-
gyon szép, megkímélt állapotban. Válla-
lom a beíratását is. Irányár: 3450 euró. 
Telefon: 0727–654803. (21778)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 1.4-es, ötajtós, limuzin, 

frissen behozva nagyon szép karc- és 
rozsdamentes állapotban, első gazdától. 
Extrák: ABS, klíma, szervo, négy elekt-
romos ablak, négy légzsák, ülésfűtés, ál-
lítható kormány, elektromos tükrök, köz-
ponti zár. Bármilyen tesztet vállalok és 
a beíratást is. Ára: 3200 euró. Telefon: 
0266–334364, 0734–415273. (21779)

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

ELADÓ egy 2000-es évjáratú, 
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő álla-
potban, érvényes iratokkal, magánsze-
mélytől, megtekinthető és kipróbálha-
tó. Telefon: 0724–697544.

VÁSÁROLOK roncsprogramos ér-
tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize-
téssel. Telefon: 0744–173507.

ELADÓ 1997-es évjáratú, négy-
ajtós Ford Fiesta 1.3, benzines, szép 
állapotban, beírva. Ára: 1450 euró. Te-
lefon: 0721–236428. (21789)

vegyes
Eladó kottatartó megkímélt állapot-

ban. Érdeklődni: Székelyudvarhelyen a 
0743–876 401-es telefonszámon a 
délutáni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 lej/l). 
Érdeklődni a 0743–643 995 -ös telefon-
számon a délutáni órákban lehet.

Eladó étkezési és ültetni való krump-
li. Érdeklődni a 0743–643 995-ös tele-
fonszámon a délutáni órákban lehet.

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé 
megkímélt állapotban. Telefon: 0749–
246846.

ELADÓK Norma, Camby fajtá-
jú málnatövek minőségi faiskolából. 
Irányár: 2,50 lej/tő. Telefonszám: 
0743–096591.

ELADÓ bontásból származó cse-
rép és tégla. Telefon: 0735–523580. 
(21719)

ELADÓ Wass Albert összes regé-
nye, elbeszélése és versei színes bo-
rítóval, 455 lejért. Házhoz szállítás a 
megyében. Telefon: 0752–301914.

ELADÓK méhcsaládok Csehét fal-
ván. Telefon: 0744–972135.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓK mezőgazdasági gépek, 
traktorok, ladewagenek, kaszálógé-
pek, rendforgatók, rendsodrók, ekék, 
borona, trágyaszóró. Telefon: 0743–
878596, 0723–120396. (21787)

állás

Házvezetőnőt KERESEK. Telefon: 
0724–393348. (21758)

Megbízható és ambíciós újság-
kihordókat KERESEK falvakon. Tele-
fon: 0743–879399.

szolgáltatás
Síremlékkészítést VÁLLALOK ju-

tányos áron mozaikból, márványból. 
Érdeklődni Csíksomlyón, Szék út 2/18 
szám alatt. Telefon: 0740–817129.

Két-három személy szállítását 
VÁLLALOM Németországba vagy a 
nagy tavaszi autóvásárra. Telefon: 
0758–898989. (21741)

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

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Annyira akartam élni, 
A betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül 
Szívetekben tovább élhetek.

Fájdalomtól megtört szívvel, de 
Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya, nagy-
anya, testvér, anyós, anyatárs, rokon, 
barát, szomszéd és jó ismerős.

BARTA ZSUZSA

életének 64. évében, 2012. április 
23-án hirtelen elhunyt. Drága halot-
tunkat 2012. április 26-án 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a refor-
mátus egyház szertartása szerint, az 
abránfalvi családi háztól a helyi te-
metőben. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család – 
Abránfalva

„Lecsukott szemmel még látom 
a lelkét,
ki mellettem ül, és nekem 
mesél…
Nem maradt utánad más, csak 
az emlék,
Örökké szeretlek, bárhol legyél!”

 Szabó Balázs

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a legjobb édes-
apa, nagyapa, testvér, após, rokon, 
koma és jó szomszéd,

TAMÁS GERGELY
nyug. autóbuszvezető

szerető szíve életének 71., özvegy-
ségének 12. évében 2012. április 24-
én, rövid szenvedés után megszűnt 
dobogni. Drága halottunk temetése 
2012. április 26-án, csütörtökön 15 
órakor lesz, a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-
hegyi ravatalozóból a helyi temető-
ben. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család – Székelyudvarhely 

„Nem múlnak el ők, kik 
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.”

 Juhász Gyula

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy

özv. KERESZTES MIKLÓSNÉ
szül. Benkő Rozália

életének 83., özvegységének 29. 
évében, hosszas betegség után, 
csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk hamvait 2012. április 28-án, 
szombaton 16 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a református 
egyház szertartása szerint, a 
székelyudvarhelyi református te-
metőben. A gyászoló család

Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét,
Álld meg, Atyánk, s mi köszönjük,
Hogy ő lehetett a mi Édesanyánk.

 

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
édesanya, nagymama, testvér, 
anyós, anyatárs, sógornő, szom-
széd és jó ismerős,

özv. KOVÁCS ZOLTÁNNÉ
szül. Csomor Ilona

életének 66., özvegységének 17. évé-
ben, 2012. április 23-án, türelemmel 
viselt betegség után elhunyt. Család-
jához való ragaszkodása, munkasze-
retete, kötelességtudata, embertársai 
iránti tisztelete példaként örökre meg-
marad emlékezetünkben. Küzdelem 
és munka volt az élete, legyen áldott, 
csendes pihenése. Drága halottunkat 
2012. április 26-án 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, az unitárius egyház 
szertartása szerint a felsőboldogfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőben. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család 

Szívünk mély fáj-
dalmával, de Isten aka-
ratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagyta-
ta és dédapa,

VERES GYULA
nyug. könyvelő

életének 84., házasságának 59. évé-
ben elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2012. április 27-én, 
pénteken 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkrákosi temető ra-
vatalozójából a helyi temetőbe. Nyu-
godjék békében! A gyászoló család.

2012. április 26., csütörtök  | 13. oldal 

A SPORT 
TOPTURISM Kft. 

értesíti az érintetteket, hogy a 
Zetelaka szám nélküli sport-
bázis-tevékenység bemutatott 
változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcso-
latos észrevételeiket írásban, az 
észrevételező ada tainak feltün-
tetésével naponta 8.30–16.30 
óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség-
nél adhatják le (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 
2012. május 11-ig.

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu 
község, Libán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Li-
bán település kül- és belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a 
környezetvédelmi beleegyezés céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–
16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint Gyergyóújfalu köz-
ség 212. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. szám alatt.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

BALOGH CATALENA 

értesíti az érintetteket, hogy az Udvarhely, Bethlen Gábor 
78/A szám részletes rendezési terv (PUD) bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 2012. május 11-ig.

A SZÁRHEGY KÖZBIRTOKOSSÁG 
évi közgyűlését 2012. május 5-én (szombat) 14 órakor tartja 

a művelődési házban.
Ha az első gyűlés nem lesz határozatképes, 

akkor a másodikat május 6-án (vasárnap) tartjuk 12 órakor.

Napirendi pontok:
– vezetőtanács beszámolója;
– ellenőrző bizottság (cenzorbizottság) beszámolója;
– 2011-es évi pénzügyi mérleg jóváhagyása;
– 2012-es évi költségvetés-tervezet megvitatása;
– különfélék.

A MEDIA LOGISTICS teherszállítással foglalkozó cég 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező  

GÉPKOCSIVEZETŐKET ALKALMAZ 
nemzetközi szállításra 20 tonnás teherautókra.

Elvárások:
 legalább B, C, E kategóriás hajtási engedély;
 atestat;
 digitális tahograf-kártya;
 tapasztalat.

Jelentkezni a cég székhelyén, Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 146. 
szám alatt, kézzel írott önéletrajzzal. Bővebb felvilágosítás a 0744–311000-
as telefonszámon kapható 8–17 óra között.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Amíg csak élünk, 
mi nagyon szeretünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2012. március 
14-re,

ORBÁN ÁGNES
szül. Tamás

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise április 27-én, pénteken 18 
órakor lesz a csíksomlyói Szent Péter 
és Pál-templomban (Betlehemben). 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei – Csíksomlyó. (21784)

A BALAST CENTRUM Kft.
csíkszeredai telephelyéről 

eladásra kínálja 
jogi és magánszemélyeknek 

az alábbiakat:

 balaszt
 bruttkő
 törtkő 150-300 mm
 törtkő 40-63 mm
 törtkő 16-30mm
 törtkő 0-63 mm
 kőpor 0-8 mm

A szállítás megoldható.

Érdeklődni 
a 0756–156684-es 

telefonszámon lehet.



Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

érvényes 2012 április 31-ig

14. oldal |  2012. április 26., csütörtökhargitanépe 

hirdetés

hirdetések

előfizetőinknek
ingyenes mellékletek

székelyudvarhely, Kossuth lajos utca 10. szám, telefon: 0733–553 014, 0266–215 270

hargitanépe 

velünk teljes a kép!
Minden pénteken heti 
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Sport

> Maraton Csíkszeredában. Har minc
kettedik alkalommal rendezik meg május 
5én a Mindannyiunk egészségére – Pro 
Europa elnevezésű nyári maratoni futóver
senyt Csíkszeredában, amelyet a Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság a me
gyei Szabadidős Sportegyelettel közösen 
szervez. A résztvevők mintegy nyolc kilo
méteres távot jelöltek ki a megyeszékhe
lyen, az indulás és az érkezés a Vákár Lajos 
Műjégpálya belső udvarán lesz. Benevezni a 
sportigazgatóság Hősök utca 7. szám alatt 
található székhelyén lehet hétfőtől május 
4ig 9 és 15 óra között, valamint a verseny 
napján 8 és 9.45 óra között a műjégpálya 

belső udvarában. A szervezők a nyílt verseny 
női és férfi győztesei mellett a korcsoportok 
első három helyezettjeit (női és férfi), vala
mint a maratonon részt vevő legnépesebb 
családot, a legtávolabbról érkező verseny
zőt, a legfiatalabb, illetve a legöregebb női 
és férfi versenyzőt is díjazzák. Korcsoportok: 
10 évesek és fiatalabbak, 11–12 évesek, 13–
14 évesek, 15–16 évesek, 17–20 évesek, 
21–30 évesek, 31–40 évesek, 41–50 éve
sek, 51–60 évesek, 61–65 évesek, 65 évnél 
idősebbek. A versenyzők a Liviu Rebreanu 
Általános Iskola elől rajtolnak, ezt köve
tően a Jégpálya utcán haladnak, a Brassói 
útra kanyarodnak, majd a Nagy Imre utca 

és a Brassói út kereszteződéséig szaladnak, 
az üzemanyagtöltő állomásnál visszafordul
nak és a Brassói út – Jégpálya utca érintésé
vel érkeznek a műjégpálya udvarára.

> Futóverseny. Szombaton délelőtt 10 
órától Sepsiszentgyörgyön tartják a 22. 
Gáll Lajos Futónapot, a versenyen három 
kilométert szaladnak a résztvevők. Kor
osztályok: nyílt női és férfi; 11 évig lányok, 
fiúk; 12–13, 14–15, 16–19 éves lányok, 
fiúk; 20–27 éves nők, 20–29 éves férfiak; 
28–34 éves nők; 35–39 éves nők, 30–39 
éves férfiak; 40–44, 45–49, 50–54, 55–
59, 60–64, 65–69, 70–74 nők, férfiak, 

75–79, 80 év fölötti férfiak. A szervezők a 
nyílt verseny és a korosztályok első három 
helyezettjét díjazzák, ugyanakkor minden 
résztvevő emlékérmet és befutócsomagot 
kap. Nevezni a verseny napján lehet, gye
rekeknek 5, felnőtteknek 10 lej ellenében. 
Bővebb információk a 0746–012526os 
telefonszámon kaphatók.

> Autósport. Gyorsulási versenyt 
szervez szombaton délelőtt Csíkszeredá
ban az Auto Athletic 2006 klub. A ver
seny a Nagymező utcában 10 órakor kez
dődik, a nevezési díj 50 lej. Érdeklődni a 
0740–455010es telefonszámon lehet.hí
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sem a Farcád (kékben), sem a sporting nem okozott meglepetést

Szoros meccsek a kupában

Behúzták az első meccset 

Megszerezte első győ
zelmét a Székelyud
var helyi ISKKC az 

ifjúsági 1es országos elődöntő
torna nagybányai csoportjában. 
A végeredmény láttán a biztos 
siker szűrhető le, de a mérkőzés 
korántsem volt előre lefutott. 
Az első fordulóban, tegnap késő 
délután a Sipos Lóránt által irá
nyított gárda a Brassói Dinamó
val csapott össze, vagyis azzal a 
csapattal, amellyel ugyanazon cso

portból jutott ebbe a szakaszba. 
Az első félidőben a fiúk jól ját
szottak, biztosnak tűnő előnyt 
alakítottak ki. A pihenő után 
viszont visszaesett kissé a játék, 
az ellenlábas pedig gyorsan ki
egyenlített. Még időben rend 
került a fejekbe, így nem kel
lett izgulni a végén az első ISK
SZKC diadalért.

Ifjúsági 1-es bajnokság, elő-
döntő torna, 1. forduló: Székely
udvarhelyi ISKKC – Brassói 

Dinamo 40–31 (21–15) /az ISK
SZKC gólszerzői: Szász 13, Ká
roly 8, Bajkó 7, Nagy, Kopacz 55, 
Puskás 2/. Az ISK-KC mérkőzé-
seinek időpontjai: ma: 15 óra 30 
perctől a Nagybányai Extremmel; 
holnap: 15 óra 30 perctől a Nagy
szebeni ISKval; szombaton: 17 
órától a Resicabányai Traian 
Vuiával; vasárnap 9 órától: a 
Nagybányai Martával. A csoport
ból az első négy helyezett jut to
vább az országos elődöntőbe.

két meglepetés eredmény szü-
letett a labdarúgó Románia-ku-
pa nyolcaddöntőjében tegnap 
délután. A Csík körzetiben ér-
dekelt Csíkkarcfalva és Csík-
szent györgy kiütötte a megyei 
bajnokságban érdekelt ellenfe-
lét. A többi találkozón nem szü-
letett meglepetés.

Két igen érdekes összecsa
pást rendeztek a labdarú
gó Romániakupa megyei 

szakaszának nyolcaddöntőjében 
tegnap délután. Az Udvarhely 
körzeti első két helyezettje, a 
Farcád és az Udvarhelyi Sporting 
a Csíkszeredai VSKt és a Csicsót 
látták vendégül. A hazaiak azon
ban nem tudtak meglepetést 
okozni. Nem úgy, mint Karcfalva 
és Csíkszentgyörgy.

eredmények
Nagygalambfalvi Ardita – 

Szentábrahámi Andycom 1–2 
(0–0) /Králl Artúr (55.), illet
ve Lukács Lehel (59.), Gindella 
Viktor (71.)/; Korondi Ifjúság 

– Parajdi SE 0–1 (0–0) /Kénesi 
Ferenc (85. – büntetőből)/; Szé
kelyszentlélek – Székelykeresztúri 
Egyesülés 1–2 (0–1) /Birtalan 
Barna (76. – büntetőből), illet
ve Barabás Lóránt (31.), Rózsa 
Árpád (89.)/; Farcádi SE – Csík
szeredai VSK 0–1 (0–0) /Vrabie 
Adrian (73.)/; Csíkszentgyörgyi 
Fiság – Gyimesfelsőloki SE 4–2 
(2–1) /Pál Zsolt (18.), Csedő 
Zsolt (43.), Bálint Péter (46., 63.), 

illetve Lukács Lehel (24.), Antal 
Szilárd (73.)/; Csíkkarcfalvi Har
gita – MaroshévíziSalamási Tu
domány 3–1 (1–1) /Vânău Gigi 
(18.), Tifán Csaba (62.), Baricz 
Csaba (66.), illetve Morar Cosmin 
(10.)/; Székelyudvarhelyi Sporting 
– Csíkcsicsói KSE 0–2 (0–1) /Both 
Zsolt (30.), László Zsolt (68.)/. A 
Homoródszentmártoni Reménység 
– Szentegyházi Vasas összecsapást 
május 5re halasztották.



ma

Csütörtök
Az év 117. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 249. Napnyugta ma 20.13-kor, 
napkelte holnap 6.16-kor. 

Isten éltesse 
Ervin és Tihamér nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Ervin jelentései: a 

hadsereg barátja, vadkan erejű jó barát. A 
szláv–magyar eredetű Tihamér csendet 
kedvelőt jelent. 

Április 26-án született 
121. Marcus Aurelius, a filozófus császár
1895. Rudolf Hess német politikus
1900. Charles Richter amerikai föld-

rengéskutató (Richter-skála)
1905. Keleti Márton filmrendező 

(Mágnás Miska, A tizedes meg a többiek)
1914. Bernard Malamud Pulitzer-díjas 

amerikai író (Isteni kegyelem)
1922. Ştefan Augustin Doinaş/Ştefan 

Popa román író, költő
1927. Lakatos István Kossuth-díjas köl-

tő, író, műfordító 
1942. Manfred Korfmann német ré-

gész, Trója-kutató 

Április 26-án halt meg 
1827. Bihari János cigányprímás, zene-

szerző, a verbunkos stílus legnagyobb kép-
viselője 

1942. Gerard Philips holland mérnök, 
üzletember, a Philips-konszern megalapí-
tója 

1991. Carmine Coppola Oscar-díjas 
amerikai zeneszerző (Apokalipszis most 
I–II.)

Április 26-án történt
1986. Csernobilban felrobbant az egyik 

atomreaktor. 

helytörténeti évforduló

– 95 éve született Budapesten László 
Béla tanár, közíró, aki 1941–77 között a 
székelyudvarhelyi gimnáziumban tanított. 
Amatőr színjátszó is volt, előadásokat szer-
vezett. 1993. augusztus 17-én halt meg 
Székelyudvarhelyen.

Napról napra
szabadidő

programajánló

Táncelőadás
A székelyudvarhelyi művelődési ház 

színpadán lépnek fel holnap 19 órakor a 4 
For Dance Kamaregyüttes tagjai. Egyedi 
stílusuk abban rejlik, hogy a magyar nép-
tánc hiteles elemeit virtuóz ritmusjátékok-
kal fűszerezik, amiből persze a humor sem 
marad ki.

Filmvetítés
Keresztény filmek hétvégéje címmel szer-

vez videoprojektoros vetítéseket péntektől 
vasárnapig Székelyudvarhelyen a Károlyi 
Gáspár Alapítvány. Helyszín: a Reformá-
tus Presbiteriánus Gyülekezet, Szentimre 
u. 55/A alatti székhelye, kezdési időpont: 
19 óra.

Bajnokság
Negyedik alkalommal szervezik meg 

pénteken és szombaton Székelyudvarhelyen 
a Septimia Bowling- és Biliárd-bajnoksá-
got. Érdeklődni a 0748–323 185-ös tele-
fonszámon lehet.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): holnap, holnap-
után, szombaton és vasárnap 18 órától a 
Zöld darázs című filmet vetítik 3D-ben. 
Vasárnap délelőtt a fiatalabb, rajzfilmked-
velő generációra is gondolnak, akik 11 
órától a Táncoló talpak 2 című rajzfilmet 
láthatják.

Kézműves foglalkozások
A székelyudvarhelyi művelődési ház és 

az Udvarhely Kulturájáért Egyesület szer-
vezésében ma 17 órától gyerekeknek tarta-
nak foglalkozást, amelyen elsajátíthatják a 
tűzzománckészítés alapjait. Holnap ugyan-
ebben az időpontban a felnőtteknek várják 
tűzzománc-készítési foglalkozásra.

Tanfolyam
Stresszoldó és relaxációs tanfolyam in-

dul pénteken 18 órától a székelyudvarhelyi 
Civil Központban (Mihail Kogălniceanu 
utca 2. szám). A résztvevőknek pokrócra, 
illetve könnyű szabadidőruhára lesz szük-
ségük. A tanfolyammal kapcsolatosan a 
0757–475 665-ös telefonszámon lehet ér-
deklődni.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Életünk olyan, mint egy hol lassan és méltóságtel-
jesen hömpölygő, hol vadul áradó folyó. E kötet 
lapjain Paulo Coelho élete folyójának egy-egy 

szakaszán folytatott elmélkedéseit osztja meg olvasói-
val. A gyűjtemény hosszabb s rövidebb lélegzetű írások 
füzére, melyek gondolkodásra késztetnek az életről, 
a halálról, a választás szabadságáról, az elvesztett és a 
megtalált szerelemről. Egyik történet humoros, a másik 
komoly, de mindegyik azt kutatja, milyen igazán élni. 
Arra biztatnak, hogy igyekezzünk álmainkat életünk 
valóságává tenni, s a Személyes Történetünket soha ne 
veszítsük szem elől.

Marthy Barna bandája játszik

Firkin a G. Feszten

Ma este a Szentimre utcai G. 
Caféban igazán „paprikássá vá-
lik a hangulat”, mivel a nagy si-

kernek örvendő Firkin zenekar szórakoz-
tatja a nagyérdeműt. A Firkint, az őrült 
ír zenekart 2008 nyarán alapította Péter 
János fuvolás. Nevükhöz fűződik a mű-
faj magyarországi megteremtése. Fontos 
tudni, hogy a banda énekese, Marthy Bar-
na székelyudvarhelyi. Azzal a nem titkolt 
szándékkal állt össze ez a kitűnő képességű 
csapat, hogy lazítson, kikapcsoljon, meg-
pörgessen, energiával és jókedvvel töltsön 
fel minden járót és kelőt. A régi M.É.Z. és 
a Shannon.hu legjobb hangulatait hozták 
át a fuvolás, új bandába. A sokak által már 
ismert ír nóták, mint például a Whiskey 
in the Jar, Wild Rover a Firkin előadásá-
ban friss, dinamikus ízt kapnak.

az ajánlata

Paulo Coelho: 
Mint az áradó folyó
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. április 26.

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 9-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

Megoldódhat a földi élet egyik 
legnagyobb rejtélye

Régi problémára deríthet fényt egy vul-
kanikus tóban most felfedezett, külön-
leges hibridvírus. A forró, savas vízben 

talált mikroba magyarázatot adhat arra, ho-
gyan alakult át az ősi élőlények örökítőanyaga 
RNS-ből a ma általánosan elterjedt DNS-sé. 

A biológusok zöme ma már egyetért abban, 
hogy az élet proteinekből (fehérjékből) és egy-
szálú genetikai anyagból – RNS-ből – álló „le-
vessel” kezdődhetett. Harminc éve, 1982-ben 
fedezték fel, hogy egyes természetes biokémiai 
folyamatokban nem fehérjék, hanem RNS-
molekulák szerepelnek biokatalizátorként, 
azaz enzimként. Az RNS-ek enzimatikus akti-
vitása felvetette a gondolatot, hogy a fehérjék 
és a nukleinsavak evolúciós „összehangolódá-
sa” előtt az élet (de legalábbis a kialakulásához 
vezető folyamat) egy olyan állapotban létezhe-
tett, amelyben az RNS-molekulák töltötték 
be mind az információtárolás, mind pedig az 
információ átírásának szerepét. Az evolúció e 
feltételezett lépcsőfokát RNS-világnak, az eb-
ben az időszakban élt hipotetikus élőlényeket 
pedig ribo-organizmusoknak nevezték el.

A mai életformák örökítőanyaga azonban 
kétszálú DNS. A hatalmas információmennyi-
séget tároló molekula kettős spirál szerkezete 
miatt jóval stabilabb, mint az RNS, s ez nagy 
előnyt jelenthetett az élet fejlődése folyamán. 
Ha viszont az élet az RNS-sel kezdődött, akkor 
az evolúció során valamikor az élőlényeknek 
át kellett váltaniuk RNS-kódolásukat DNS-
kódra. Ennek mikéntjéről azonban eddig na-
gyon kevés információ állt rendelkezésre. Úgy 
tűnik, most megtört a jég: egy rendkívül szél-
sőséges életkörülmények között élő különös, 
ősi, hibridvírus felfedezése bepillantást nyújt-
hat abba, mi történhetett.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Északnyugat felől egyre nagyobb területen 
szakadozik fel a felhőzet, és süt ki a nap, délután 
már csak a hegyvidéken lehet kisebb eső, zápor. Az 
északnyugati szél időnként megélénkül.

A fotót Buti László  készítette (a 2009-es Kapuk című pályázat ii. helyezettje). Címe: erezet

Nagyon úgy nézett ki, megnyerjük a 
választást. A komolykodó jelöltek politi-
kusokat idéző megnyilvánulásai között 
üde színfoltnak számítottunk, a választók 
vevők voltak hülyeségeinkre, mások által 
szellemesnek mondott ötleteinkre. Már az 
is vicc volt, hogy mi, az iskola legeslegsöté-
tebb bárányai – mindenféle igazgatói til-
tás dacára – képviseltük alma materünket 
a diákpolgármester-választáson, de nem 
volt mit tenni, házon belül mi kaptunk bi-
zalmat a társaktól.

Húsz év távlatából nehéz visszaemlé-
kezni, hogy pontosan hol és hogyan csalták 
el előlünk a viccre egyáltalán nem fogékony 
tanárok az egynapos polgármesterséget s a 
vele járó dicsfényt. Tény, hogy az a jelölt 
nyert, akinek a pedagógusok megkönnyez-
ték szociális érzékenységét, pedig – s erre 

elevenen emlékszem – azt mondta, úgy 
oldaná meg a városban a hajléktalanok 
gondját, hogy akinek nincs lakása, azt be 
kellene fogadja a szomszédja... A válasz-
tó diákság körében abszolút favoritnak 
számítottunk, még azt is megbocsátották 
nekünk, amikor kiderült, hogy a kam-
pányígéretek között szereplő Nagy Feró-
koncertként beharangozott zenés estre tu-
lajdonképpen Nagy Feri bácsit, a Tavasz 
sétány egyik blokkfelelősét hívtuk meg, nem 
a Beatrice frontemberét... Megtanultuk: a 
hülyeségnek van határa, csak az fájt, hogy 
ezt mások szabták meg nekünk.

A független udvarhelyi polgármester-
jelöltnek üzenem: nem mindig a legvicce-
sebb, legfrappánsabb nyer, de azért – ha 
ötlettára engedi – nyomjon egy-két fricskát 
a sok komolykodó jelölt orra alá.

Kampányhecc
  villanás n Jakab Árpád
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