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Négy év ParajdoN

A sóvidéki 
turizmus újabb 

mérföldköve
Parajdon ma ér véget a tavaly 

decemberben befejezett 
fürdőkomplexum üzemelteté-
sére az ajánlattétel határideje. 
Van már jelentkező, így várha-
tóan a nyári szezonnal együtt a 
kezelőközpont is megkezdheti 
működését. A sóvidéki tele-
pülés legnag yobb beruházá-
sa mellett az elmúlt nég y év 
további meg valósításairól is 
kérdeztük Bokor Sán-
dor polgármestert, aki 
júniusban RMDSZ-
színekben próbálkozik még 
eg y mandátummal.

hétfőn kezdődik 
a hatodik tánc tavasza

Egy hét, 
tizenkét tánc

Tizenkét táncelőadás, egy 
koncert, egy filmvetítés, 

fotókiállítás, plakátkiállítás és 
flashmob – ezek szerepelnek 
az Udvarhely Táncműhely ál-
tal immár hatodik alkalommal 
megrendezett Tánc Tavasza 
fesztiválon. A jövő hétfőn kez-
dődő rendezvénysorozat 
gazdag programkínálat-
tal, neves társulatok elő-
adásaival szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2Kezdődnek 
a filinapok 11Kipróbáltuk 

a Szabók utcai grundot

helyhatósági választások 

Negyvenhatan huszonhárom helyre
Minden községre átlagban két polgármesterjelölt jut: a huszonhárom udvarhelyszéki 

községközpont vezetői tisztségére összesen negyvenhat személy pályázik. Huszonketten 
az RMDSZ, tízen az MPP, hatan az EMNP, ketten pedig a néppárt és a polgáriak támogatását is 

élvezik, ugyanakkor két jelölt román pártok színeiben, négy pedig függetlenként mérettetik meg.  

> 4. oldal

Vidéken egyszerűbb a választás. Hét településen nem akadt kihívója a szövetség jelöltjeinek fotó: Ifj. hAáZ sáNdor

Színpadon 
Az őrült naplója 2

* 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 

Hétvége 
a hétköznapokban

Idén is ugyanaz a forgatókönyv 
Székelyudvarhelyen, akárcsak Szé-
kelyföld többi kisvárosában: annyi 
rendezvény van egy időben, hogy 
már-már nehéz válogatni 
közülük. Úgy gondolom, 
hogy ez a város méreteihez, 
illetve az aktívan résztvevő közön-
séghez mérten luxus.
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   antalfi józsef

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4168ì
1 amerikai dollár USD 3,3594ì
100 magyar forint HUF 1,5560ì



A fennállásának harmincéves év-
fordulóját ünneplő Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia tiszteletére 
szervezett filinapok hivatalosan 
ma kezdődnek, a jó időre való 
tekintettel viszont már kedden 
megnyitották a csűr-kalandpar-
kot. Május 2–7. között rengeteg 
vendéget, öregfilist várnak az 
eseményre, hogy a 30. születés-
napot méltóan ünnepeljék meg. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Haáz Sándor, a 
Szentegyházi Gyermek-
filharmónia vezetője 

lapunknak elmondta, rendhagyó 
módon számos érdekesség várja az 
érdeklődőket, már megnyitották a 
csűrben felszerelt akadálypályát. A 
helyi gyerekek végigjárták, tesztel-
ték, észre is vették a pálya gyengé-
it. A filinapok egyik megnyitóját, 
azaz a zenei estet ma tartják. A mű-
velődési házban felszerelt kazettás 
mennyezetet pedig szombaton ad-
ják át, miután a filharmónia tagjai, 

illetve hozzátartozóik hivatalosan 
is letették a magyar állampolgár-
sági esküt.

Mint már hírül adtuk, a há-
rom évtizedes ünnep tiszteleté-
re komoly átalakításon esett át 
a helyi művelődési ház, ahol a 
kecsetkisfaludi templom mintájá-
ra készült kazettás mennyezetet is 
felszerelték.

– Megtörténhet, hogy nem 
fognak terv szerint zajlani a prog-
ramok, mivel az előjelzések szerint 
rossz idő lesz. Azon tanakodunk, 

hogy a változások esetén olyan 
programokat szervezzünk, amely 
fedél alatt is működik: papírrepülő-
dobó versenyt, sportmérkőzéseket, 
zenei vetélkedőket, illetve ügyességi 
versenyeket. Az öregfilisekkel már 
kedd este próbáltunk, szép szám-
ban megjelentek. Megközelítőleg 
százötven ember szerepel majd az 
öregfilisek koncertjén. Nagyon 
jónak mutatkozik a péntek éjjelre 
szervezett filibál is, amelyre külön 
zenészeket fogadtunk. Borcsap is 
lesz – vetítette előre Haáz Sándor. 

A Tomcsa Sándor Színház leg-
újabb produkcióját, Barabás 
Árpád színművész egyéni elő-
adását mutatják be szombaton, 
május 5-én 20 órától. Nikolaj 
Vasziljevics Gogol Az őrült nap-
lója című monodrámáját Porogi 
Dorka ötödéves hallgató rendez-
te. 

A. J.

A színház művészeinek egyé-
ni műsorait gyarapítja a 
szombati stúdiótéri bemu-

tató – emelte ki Csurulya Csongor 
művészeti vezető.

Mint mondta, az egyéni elő-
adások mindig igénybe veszik a 
szereplőt, mivel itt kizárólag magá-
ra számíthat, nem lehet „haknizni”, 
ha elront valamit, csakis őt terheli a 
felelősség.

Barabás Árpád színművész ki-
fejtette, már két éve foglalkoztatja 

a gondolat, hogy ezt a művet szín-
padra vigye – holott nem tartoz-
nak a kedvencei közé a saját, egyé-
ni előadások. Az őrült naplója egy 
kishivatalnok tudathasadásos álla-
potának mesteri ábrázolása. Hőse, 
Popriscsin a „normális” világból 
kilépve a betegségbe, a téveszmék 
fantázia-szülte birodalmába mene-
kül, ahol összekeveredik képzelt és 
való. 

– Rengetegen előadták már ezt 
a művet. Nagyon szeretem az orosz 
népet és irodalmat, mivel az oro-
szok mellkasának háromnegyed ré-
szét ebben a felszínes világban is az 
érző szívük foglalja el. Gogol 1835-
ben olyan dolgokat írt le, amely 
tekinthető már az abszurd műfaj 
egyik előfutárának is. A színházban 
mindig a nagy emberek tragédiáját 
követjük figyelemmel, ebben az 
előadásban viszont az egyszerű hi-
vatalnok jelenik meg, főként azok 

a gondolatok, amelyek őt őrületbe 
kergetik – osztott meg néhány gon-
dolatot Barabás Árpád.

Mivel a színművész már elég 
rég pályán van, azonnal felismerte 
Porogi Dorkában a tehetséget, így 
született meg az ötlet a darab szín-
padra viteléhez. Porogi elmondta, 
hogy Az őrült naplójában az tet-
szett neki leginkább, hogy az ember 
igényt tart nyomot hagyni a világ-
ban. 

– Talán ezért írnak manapság 
blogot. Érdekesnek tűnt, hogy a 
napló mint forma időben hogyan 
jeleníthető meg színpadon. Hálás 
vagyok mindenkinek, hogy lehető-
séget kaptam a rendezésre – mond-
ta el a rendező. Nagy Pál, a színház 
igazgatója ismertette, hogy má-
jusban igencsak zsúfolttá válik az 
színpad, mivel a helyi előadásokon 
kívül számos vendégelőadásnak is 
otthont ad az intézmény. 
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ÜNNePel A SzeNTeGyhÁzi GyerMekFilhArMóNiA

Kezdődnek a filinapok!

A kiSeMBer TrAGéDiÁjA

Színpadon az őrült naplója ritka az az autós, aki nem is-
meri ezt az angol szót. De mit 
is jelent valójában?

Tuning angolul annyit je-
lent, mint hangolást, ráhango-
lást, áthangolást. Azaz az eredeti 
„dallamhoz” képest valamilyen 
variaciót. A dallam az eredeti, 
gyári kompoziciót célozza meg. 

Rendszerint olyan mechani-
kai, elekronikai vagy informa-
tikai beavatkozást jelent, ami 
növeli a motor gyárilag szava-
tolt teljesítményét. Manapság 
inkább egy olyan informatikai 
beavatkozásra utal, ami átírja a 
motor vezérlését biztosító szá-
mítógép programját. Egysze-
rűen átírják a programot, ami 
egy EPROM típusú integrált 
áramkörben (chip) van tárolva. 
Ezért is hívják chiptuningnak. 
A dolog valahogy így zajlik: egy 
rendszerint méregdrága prog-
ram segítségével, amit egy lap-
topra telepítenek,  bemennek a 
chip programjába, majd módo-
sítják a befecskendezési, gyújtási 
paramétereket, amelyeket ez az 
áramkör tartalmaz. Ezek táb-
lázatszerűen vannak tárolva, az 
adatok módosítása eredményezi 
a változást. Amit tudni kell:

Minden gyártónak meg-
vannak a maga fejlesztő, kutató 
mérnökei. Ezek egész nap azon 
fáradoznak, hogy megkapják 
azt az optimális egyensúlyt, ami 
az adott összetevők (alkatré-
szek) mellett biztosítja a legki-
sebb fogyasztást, a leghosszabb 
élettertamot, a legnagyobb erőt, a 
legkisebb károsanyag-kibocsátást 
stb. A dolog nem is olyan egysze-
rű, mert az egyenlet összetevői 
néha egymással ellentétesek, ezen 
kívül mindent a lehető legolcsób-
ban kell elérni...

Ebből az következik, hogy 
a remélt teljesítmény-növeke-
dést csak úgy lehet elérni, hogy 
a fogyasztás, esetleg károsanyag-
kibocsátás megnő, a motor élet-
tartama pedig drasztikusan csök-
ken. Persze ezt nem igyekeznek 
a lóerőéhes kuncsaft órára kötni, 
hisz pénzre megy a dolog. Na 
persze, nem romlik a motor el 
napok alatt, de ha már hónapok-

ba, esetleg években gondolkodik 
az ember...

A tuningolás másik megkö-
zelítése a PowerBox, azaz beik-
tatnak egy olyan külön chipet 
tartalmazó dobozkát a számí-
tógépen kívül, ami módosítja 
annak működési paramétereit és 
mivel egy külön egység, bármikor 
nyomtalanul eltávolítható. Így az 
esetleges vevő nem fogja tudni, 
hogy az autó meg volt buherálva, 
esetleg a műszaki vizsgán is át-
megy a verda.

A tuning teljesen más és 
profeszionális megközelítése a 
nagy tuningcégek által kidolgo-
zott eljárás, sajnos ezt csak keve-
sen engedhetik meg maguknak. 
Ezek sorozatgyártású autókat 
alakítanak át, vagyis gyakorlatilag 
teljesen átépítenek. Itt nem csak 
az elektronika, de a motor szer-
kezete, a váltó, a difi, a futómű, 
fékek, néha a karosszéria is drá-
mai átalakításokon esik át. Ilyen 
cégek a Bavaria (BMW), Brabus 
(Mercedes), AMG (Mercedes), 
Gordini (Renault), Abarth (Fiat) 
stb. Egy ilyen jármű ára néha az 
eredeti többszöröse, ezért nem 
is fut sok belőlük. A másik oldal 
pedig az, hogy egy amúgy is erős 
autó még erősebb lesz, ezért újra 
kell tanítani vezetni a bátor piló-
tát, hogy tudjon bánni a parazsat 
faló paripával...

Hogy a dolog egyszerűbb le-
gyen, vegyünk egy reális példát 
egy Logan Diesel kiadásban. En-
nek a kis 1,5 motornak vannak 
65, 70, 85, 90, 105, 110 lóerős 
változatai. A motor szerkezetileg 
azonos, de a vezérlőprogramon 
kívül változik rajta a turbina, 
a porlasztók, a számítógép, az 
intercooler stb. Tehát nem csak 
chiptuningról van itt szó, ami 
sokkal egyszerűbb lenne, de saj-
nos a motor tartós is kell, hogy 
legyen, keveset is kell, hogy fo-
gyasszon, na meg nagyon szigo-
rú szennyezési normáknak kell 
megfelelnie.

Tehát nem elég csak a progra-
mon változtatni, szerkezeti átala-
kításra is szükség van, ha azt akar-
juk, hogy a jármű szíve ne dobja 
be a kulcsot időnap előtt.

Baló Jan E. mérnök 
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Az Országos Réz-, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe 1990/31/J19-es szám alatt (CUI RO11418778), a 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – a Hargita megyei törvény-
széknél lévő 2007/96/2139-es ügycsomóban a 2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu 
által képviselve – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint 
megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, a Csík-
szereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt, 2012. május 7-én 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös 
törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bi-
zalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212 231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–610 058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212 231-es, 0232–243 864-es és a 0755–132 471-es telefonszámon. 

Környezetvédelmi tevékenységeket támogat a Hargita fejlesztési társulás
Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támogatására írt ki pályázatot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A kiírás 

olyan Hargita megyei civil szervezeteknek szól, amelyek alapító okiratában szerepel a természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenység. 
A támogatott tevékenységek közé tartoznak a szemetelést megelőző, illetve a szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos nevelés isko-
lákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek népszerűsítése (reklámanyagok gyártása), ismeretszerző és alkotótáborok 
szervezése gyerekek számára, valamint a Hargita megye kincsei fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 
49%-ban finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumentáció és bővebb információ elérhető az egyesület weboldalán 
(www.adiharghita.ro) vagy az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak
A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás pályázatot hirdet olyan Hargita megyei fiatal kutatók számára, akik kutatói tevékenysé-

get folytatnak a következő területeken: természettudomány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, mikrobiológia, talajtan, régészet, 
barlangászat, turisztikai marketing, társadalomkutatás. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a következők: fogyóeszközök, fel-
szerelések beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/szolgáltatásokat, az illető szolgáltatásoknak 
pedig meg kell felelniük a kutatási területnek – lehetnek például laboratóriumi vizsgálatok, felmérések stb.); nyomdai, sokszorosítási, 
feliratozási és más hasonló költségek (maximum 25% a projekt teljes értékéből); szállítási költségek, valamint más célirányos költségek, 
tanulmányok, kutatások megvalósítása, szaktanácsadás.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás jutalomdíj formájában finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumen-
táció és bővebb információ elérhető az egyesület honlapján (www.adiharghita.ro) vagy az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, 
Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.



Tizenkét táncelőadás, egy 
koncert, egy filmvetítés, fo-
tókiállítás, plakátkiállítás és 
flashmob – ezek szerepelnek 
az Udvarhely Táncműhely ál-
tal, immár hatodik alkalommal 
megrendezett Tánc Tavasza 
fesztiválon. A jövő hétfőn kez-
dődő rendezvénysorozat gaz-
dag programkínálattal, neves 
társulatok előadásaival szóra-
koztatja majd a nagyérdeműt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Jövő héten, hétfőtől vasár-
napig hatodik alkalommal 
szervezi meg az Udvarhely 

Táncműhely a Ziccer Egyesü-
lettel közösen, a Nemzeti Kul-
turális Alap, a Bethlen Gábor 
Alap, Hargita Megye Tanácsa és 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala támogatásával a Tánc 
Tavasza Tánc- és Mozgásművé-
szeti Fesztivált.

Tartalmas és érdekes progra-
mokkal várja az érdeklődőket az 
egyhetes rendezvény, amelyet – 
mint Miklós Levente, a szervező 
Udvarhely Táncműhely igazgató-
ja elmondta – hiánypótlásképp, 
a modern mozgáskultúra megis-
mertetéséért álmodott meg hat 
éve a táncműhely csapata.

Az előzetes program szerint 
az idei Tánc Tavasza fesztivál 
hozza majd az elmúlt években 
megszokott, gazdag program-
kínálatot, hisz tizenkét olyan 
kortárs tánc- és mozgásszínházi 
előadást fognak felvonultatni, 
amelyek egytől egyig nagyon 
erős üzenettel bírnak. Neves elő-
adóművészek, társulatok kaptak 
meghívást, köztük olyanokat is 
viszontlátni, akiknek a Tánc Ta-

vasza művészi színvonalát nagy-
ban köszönheti. A fesztivál meg-
hívottai közt szerepel a visszatérő 
vendégnek számító sepsiszent-
györgyi M Stúdió, ugyanakkor 
itt lesz a kolozsvári Groundfloor 
Group, valamint a Kolozsvári 
Állami Magyar Opera táncosai, 
a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház is. Idén két ma-
gyarországi fellépője is lesz a 

fesztiválnak, egyfajta kompen-
zálásként az eddigi kevés ma-
gyarországi jelenlétért. Ugyanis 
a nyitó napon fellép a budapesti 
Duna Táncműhely, élén Juhász 
Zsolt koreográfussal, akinek 
neve nem cseng ismeretlenül az 
udvarhelyiek fülében, ugyanak-
kor a fesztivál csúcspontjának 
szánják szombaton a Győri Ba-
lett táncosainak fellépését a he-

lyi művelődési ház színpadán. 
Amint Miklós Leventétől meg-
tudtuk, diáknap is lesz, hiszen a 
fiatal generáció is képviseltetni 
fogja magát: a marosvásárhelyi 
művészeti egyetem táncművé-
szeti-koreográfia szakosztályai 
mellett színpadra lépnek az Er-
dély művészutánpótlásában nagy 
szerepet játszó sepsiszentgyörgyi 
Osonó Színházműhely tagjai is. 

A táncműhely vezetője elmond-
ta, lesznek off programok is, ilyen 
a jövő pénteki film vetítés. A fil-
met Wim Wenders készítette a 
világhírű kortárstáncművész és 
koreográfusról, Pina Bauschról. 
Ugyanakkor a fesztivál zárónap-
ján a koncertteremben fellép 
a kelet-európai zsidó zenei ha-
gyományokat a dzsesszel ötvöző 
Nigun együttes is.

A naponta két előadással elő-
rukkoló fesztivál programjában 
szerepel még egy egész hetes fo-
tókiállítás is, amely az udvarhelyi 
fotográfus Erdély Bálint Előd 
alkotásaiból nyílik a színház kis 
kiállítótermében. Az Udvarhely 
Táncműhely eddigi fellépésein 
készült fotókat felvonultató tár-
lat mellett ugyanakkor plakát-
kiállítással és flashmobbal is ké-
szülnek a táncműhelyesek.

A 6. Tánc Tavasza előadá-
sai két beltéri helyszínen, a 
székelyudvarhelyi művelődési 
ház nagytermében és a koncert-
teremben kialakított stúdiótér-
ben zajlanak majd. A produk-
ciókra bérletet váltani 90 lejért 
lehet. Természetesen jegyet vásá-
rolni az előadásokra külön-külön 
is lehet, ezeknek ára általában 10 
lejbe kerül. Lesznek azonban 
kivételek is: ilyen a hétfői Duna 
Táncműhely előadása, mely 15 
lejbe, valamint a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Opera előadása, 
amely 20 lejbe, kedvezményesen 
pedig 10 lejbe kerül, a Győri 
Balett produkciójára pedig 30 
lejért, kedvezményesen 20 lejért 
lehet jegyet vásárolni. Jegyek és 
bérletek az Udvarhely Táncmű-
hely pénztáránál válthatók.

A 6. Tánc Tavasza részletes 
napi programját következő lap-
számainkban olvashatják.

Körkép
aktuális

hargitanépe 2012. május 3., csütörtök | 3. oldal 

Gazdag programkínálat. A fesztivál hozza az elmúlt évek hangulatát fotó: ifj. haáz sándor

Jövő héTfőn kezdődik A hATodik Tánc TAvAszA

Egy hét, tizenkét tánc

Választások ide vagy oda, de idén is ugyanaz a forgató-
könyv Székelyudvarhelyen, akárcsak Székelyföld többi kis-
városában: annyi rendezvény van egy időben, hogy már-
már nehéz válogatni közülük. Úgy gondolom, hogy ez a 
város méreteihez, illetve az aktívan részt vevő közönséghez 
mérten luxus. Szükséges a számos rendezvény, de kisebb 
dózisokban adagolva.

A dömping része a nemzetközi gitárfesztivál, a G. 
Feszt, a Városi Majális a Republic-koncerttel bezárólag, 
de türelmesen várjuk a Tánc Tavaszát, a városnapokat, 
a városi diáknapokat, és még sokáig lehetne sorolni az 
apróbb kulturális eseményeket. Felemelő érzés volt lát-
ni, hogy ennyi ember összegyűlt a kedd esti koncertre a 
Márton Áron téren, ugyanakkor kicsit elszomorító is: 
csak egy május elsejei Republic-buli mozgat meg ekkora 
tömeget. Felváltva, de pontosan ennyi embernek kellene 
részt vennie a Tomcsa Sándor Színház, az Udvarhely 
Táncműhely és a Székelyföldi Filharmónia előadásain 
is – ugyanennyi munka rejlik mögöttük is, ha nem több. 
Elszomorító, hogy most, 2012-ben, amikor az informá-
ciónak már semmi sem szab határt (így az igényesen 
megmunkált kulturális produkciók hírének sem), a 
legnagyobb érdeklődés mégis egy olyan zenekart övez, 

amit körbeleng a miccsszag, a falunapok és sörfeszti-
válok hangulata. Félreértés ne essék: annak ellenére, 
hogy a zenekart nem igazán szeretem, mégis tisztelem 
őket, hiszen több generáció felnevelkedett a dalaikon, 
manapság is annyi embert képesek megmozgatni, mint 
rendszerváltás után a március 15-ei nemzeti ünnepek. 
S nemcsak én, hanem több mellettem álló is meg jegyez-
te, hogy a Republic hangzásával nem volt baj ugyan, 
de a showműsor elmaradt, habár ötezer néző tekintete 
megérdemelne némi színpadi produkciót. A sikeres majális 
után azért kicsit elgondolkodtam, hogy mit kellene tenni 

annak érdekében, hogy ne csak a parasztvakító események 
és a miccs szaga gyökereztesse meg az udvarhelyiekben azt 
a tényt: itt is történnek jó dolgok, lehet szórakozni. Szok-
ták mondani – véleményem szerint jogtalanul – hogy „eb-
ben a koszos kis porfészekben nem történik semmi, el kell 
húzni nyugatra, ott zajlik igazán az élet”. Ahhoz képest, 
hogy mekkora a város, az elvártnál sokkal több kulturális 
eseménynek ad otthont. Pár éve nagyon ritkán fordult elő, 
hogy majdnem havi rendszerességgel világhírű művészek 
lépjenek fel – ennek ellenére keveslem a résztvevők számát. 
Joggal keveslem (s nem csak én), ugyanis mind a hazai, 
mind a magyarországi tehetséges fiatal művészek gya-
korlatilag éheznek. Legyen szó színészről, vagy zenészről. 
Hosszan lehetne taglalni a színvonal, az igényesség és a 
bájolgó politikai jelenlét kapcsolatát. Ilyenkor megfogal-
mazódik a kérdés: inkább mennyiségre, vagy minőségre 
van szüksége a városnak? Cirkuszra vagy kenyérre? Vagy 
mindkettőre... 

Amint lejár az eseménydömping, azonnal észhez ka-
punk: mi ez az uborkaszezon? Tényleg, nem történik sem-
mi. Májusban egy napra két fesztivál esik, augusztusban 
pedig egy fotókiállításnak is örülünk. Lehetne másképp is. 
Csupán szervezés kérdése. 

Hétvége 
a hétköznapokban

     NézőpoNt n Antalfi József
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Kedden éjfélkor – a jelöltállítási 
határidő lejárta után – kiderült, 
Székelyudvarhelyen négy pol-
gármesterjelölt (három pártszí-
nekben, egy pedig független-
ként) száll harcba a június 10-
ei helyhatósági választásokon. 
Ugyanakkor az is bizonyossá-
got nyert, hogy nem kevesebb, 
mint hét párt és egy független 
jelölt verseng a tanácsosi szé-
kekért. Vidéken közel sincs ek-
kora tolongás: mivel az EMNP 
és az MPP nem mindenhol ál-
lított polgármesterjelöltet, több 
községben egyetlen jelölt indul 
a polgármesteri tisztségért. 

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

Mint ismeretes, Szé-
kelyudvarhelyen a 
június 10-ei helyha-

tósági választásokon Bunta Le-
vente (RMDSZ), Tankó László 
(EMNP), Szász Jenő (MPP) és 
Csedő Attila (független) lesz-
nek a polgármesterjelöltek. Az 
RMDSZ, az EMNP és az MPP 
teljes tanácsosjelölt-listát nyújtott 
be a városi választási bizottság-
hoz, sőt a többek meglepetésére 
újraalakult Zöld Párt is huszon-
négy névvel ellátott lajstrommal 
fut neki a választásoknak. Az új 
zöldek listája „színes”, a munka-
nélkülitől a lakatoson keresztül 
a közgazdászig számos szakma, 
foglalkozás fiatal képviselőit tö-
mörítették, lajstromukon viszont 
többségben az erdészek, vadászok 
mellett a munkanélküliek vannak. 
Egyelőre nem sokat tudni róluk, 
sajtótájékoztatójuk eddig nem 
volt, és semmilyen formában nem 
léptek még a nyilvánosság elé. 

Mărmureanu-Biro Leonard, 
listájuk második helyezettje teg-

nap lapunk megkeresésére közölte, 
amikor Jakab Attila kilépett a Zöld 
Pártból, az nem szűnt meg, sőt új 
felállással működik tovább.

– Célunk a nevünk, a zöld 
környezetvédelem. Nem akarunk 
semmilyen párthoz állni, nem 
akarunk koalíciót, nem akarunk a 
mérleg nyelve lenni – oszlatta el a 
velük kapcsolatban felröppent hí-
reket Mărmureanu-Biro Leonard, 
majd azt is hozzátette: mind fia-
talok, és mind most kezdik el az 
ilyen típusú munkát. 

A székelyudvarhelyi válasz-
tási bizottságnál egy független 
tanácsosjelölt adta le jelentkezési 
iratait. Lukács László, a Civilek 

egy élhető Udvarhelyért moz-
galom kezdeményezőjeként az 
Udvarhelyszéki Kis- és Középvál-
lalkozók Szövetségének támoga-
tását élvezi. 

– Nagyjából fél éve indítottuk 
a civil mozgalmat, majd megfo-
galmaztuk, hogy kilenc témában 
szakemberekkel fogunk konzul-
tálni. Ezt követően el is készült 
egy programtervezet a kitörési 
pontokkal, illetve úgy határoz-
tunk, e program megvalósítása ér-
dekében a vállalkozóknak képvi-
selet kell a tanácsban. Mivel nem 
akartunk pártként, szövetségként 
színre lépni, a független tanácsos-
ként történő indításom mellett 

döntöttünk – részletezte lapunk-
nak Lukács László. 

Kedden az is nyilvánossá vált, 
hogy a fentebb soroltak mellett 
további pártok is részlistákkal pá-
lyáznak tanácsosi helyekre. 

A Demokrata-Liberális Párt 
(PD-L) egyetlen jelölttel rukkolt 
elő: Ferencz István tanár, lakóbi-
zottsági elnök korábban független-
ként is próbálkozott már. A Szociál-
demokrata Párt (PSD) ennél gazda-
gabb lajstrommal hozakodott elő. 
Kilences listájukon Barb Niculae 
az első személy. Székelyudvarhely 
volt közlekedésrendészeti vezető-
je azt mondja, azért indul, mert 
a város románajkú közösségének 

még nem volt képviselője a tanács-
ban. Másodsorban a testületben 
azzal szeretne foglalkozni, amihez 
ért, vagyis a forgalommal, közle-
kedéssel kapcsolatos dolgokkal 
– meglátása szerint ezen a téren is 
van tennivaló bőven. A PSD listá-
ján továbbá Udrescu Gheorghe, 
Ilitoiu Narcisa Diana, Máthé Béla, 
Pruteanu Robert Ciprian, Lázár 
István, Kisfaludi Laurenţiu, Kulcsár 
Ferencz és Mureşan Benone neve 
áll. A Pro-Europa Roma Párt is 
részlistával lép a választási porond-
ra: Vékony Dénes, Vékony Rozália, 
Majláth Antal és Florea Ioan szere-
pel tanácsosjelölt-listájukon. 

HElyHatóSági VálaSztáSok 

Hét párt, két független

A szövetség udvarhelyi jelöltjei. Bunta szerint a mindenkori legjobb listájukkal rukkoltak elő

közélet

Körkép

a zöld Párt udvarhelyi 
tanácsosjelölti listája 

Gothárd Ferenc-Alpár
Mărmureanu-Biro Leonard
Svella Csaba
Andorka Attila
Biró István
Dobai József
Veres Vilmos
Debreczi Katalin
Morariu Norbert-Petrică
Pál Róbert
Parajdi Géza
Nagy Endre Dénes
Lőrincz Csaba
Péter Szilárd
Chiverega Szilárd Alexandru
Marossy Andorás Lajos
Péter András
Iordache Attila Róbert
Andorka Sándor
Kovács László
László Lajos-Levente
Bodor Béla
Molnár Gáspár
Máthé Levente

Udvarhelyszéki községek polgármesterjelöltjei

Település RMDSZ EMNP MPP Független További pártok 
Bögöz Farkas Mózes Vinczellér Árpád Mihályi Ferenc - -                              
Etéd Dancs Alpár - Szőcs László - -                              
Farkaslaka Kovács Lehel - Albert Mátyás - -                              
Felsőboldogfalva Sándor József Némethi Zoltán Csiszár Ferenc - -                              
Fenyéd Bokor Botond - Botog Nistor - -                              
Nagygalambfalva Gyerkó Levente - - - -                              
Homoródalmás Rigó Mihály - - - -                              
Homoródszentmárton Kerekes Péter Bencze Attila Jakab Attila - -                              
Kányád György Sándor       Kerekes András (EMNP-MPP) - -                              
Kápolnásfalu Péter Ferenc  - Benedek László Both Lajos -                              
Korond Katona Mihály - - - -                              
Lövéte Lázár Zoltán - - - -                              
Máréfalva Dávid Lajos - Kovács Imre - -                              
Oklánd Cseke Miklós - - - -                              
Oroszhegy Bálint I. Elemér - - - -                              
Parajd Bokor Sándor Derzsi Zoltán - - -                              
Románandrásfalva Nagy Lajos Tamási György - - Bedő Florica (PNL)
Siménfalva Péter Zoltán - - - -                              
Székelyderzs - - - Gedő Emil, Zoltáni Csaba -                              
Székelyvarság Tamás Ernő Miklós Imre - - -                              
Szentábrahám Szőcs Béla - Szász József - -                              
Újszékely Balló Zoltán          Kincses Anna (EMNP-MPP) Szélyes Gáspár, Máté László Barabás Mózes (PC)
Zetelaka Nagy Attila - Sánduly Lajos Korpos Béla I.  -                              
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Parajdon ma ér véget a tavaly 
decemberben befejezett fürdő-
komplexum üzemeltetésére az 
ajánlattétel határideje, van már 
jelentkező, így várhatóan a nyá-
ri szezonnal együtt a kezelőköz-
pont is megkezdheti működését. 
A sóvidéki település legnagyobb 
beruházása mellett az elmúlt 
négy év további megvalósítása-
iról is kérdeztük Bokor Sándor 
polgármestert, aki júniusban 
RMDSZ-színekben próbálkozik 
még egy mandátummal.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

A saját, évi költségvetés 
negyven-negyvenöt száza-
lékát fordítják fejlesztésre, 

beruházásokra Parajdon. Bokor 
Sándor polgármester szerint ez 
alapozza meg és teszi hitelessé a 
község előrehaladását. Ehhez ter-
mészetesen hozzájönnek az uniós 
pénzforrásokból lehívott összegek, 
illetve a kormánypénzekből meg-
valósított beruházások, amelyek 
négy évi összértéke meghaladja a 7 
millió eurót. 

– Parajdon évente több, mint 
400 ezer turista fordul meg, így 
amikor előre tekintünk, nem csak 
a gazdasági, hanem a turisztikai 
szempontokat is figyelembe kell 
vennünk – vélekedik a polgár-
mester, aki szerint nem véletlenül 
fektettek hangsúlyt a település út-
hálózatának javítására.

2008-ban pontot tettek egy 
1 millió eurós pályázat munká-
lataira, mely révén a Várkapu és a 
legendás Rapsonné vára mellett 
elhaladó, valamint a Békás tanya 
irányába, a Súgó felé tartó, ösz-
szesen 5,4 km-es hosszúságú erdei 
utat sikerült felújítani. Ugyancsak 
a 2004–2008-as időszakban kez-

dődött el, és az elmúlt mandátum-
ban fejeződött be a község három 
települését (Parajd–Felsősófalva–
Alsósófalva) összekötő DC-49-es 
jelzésű út aszfaltozása.

– Több mint 5,5 km-es útsza-
kasz modernizálásáról van szó, 800 
ezer lej értékben, s itt ki kell hang-
súlyoznom, hogy a költségek nagy 
részét Hargita Megye Tanácsa állta 
– árulta el Bokor Sándor.

Az utakkal kapcsolatosan a 
polgármester egy igen friss hírrel 
is tudott szolgálni: két és fél éves 
várólistás „tengődés” után a na-
pokban kapott zöld utat Parajd 
helység teljes községi úthálózatá-
nak felújítását (aszfaltozás, sán-
cok, átereszek kiépítése) szolgáló 
projekt finanszírozása. Ennek 
megvalósítása komoly pénzösszeg 
megtakarítását eredményezné, e 
pillanatban Parajd évi 150 ezer lejt 
költ a községi utak karbantartására. 
Ami a járdákat illeti, ezek kiépítése 
tavaly kezdődött el egy 6,2 km-es 
szakaszon, a több mint 1,5 millió 

lej (áfa nélkül) értékű beruházást 
idén ősszel fejezik be.

Infrastrukturális 
fejlesztések
Azt követően, hogy a 2004–

2008-as időszakban sikerült felújí-
tani a község szennyvízhálózatát, 
a mostaniban egy 1 millió euró 
értékű program segítségével az 
ivóvízrendszert is modernizálták. 
A meglévő több mint 10 km-es 
hosszúságú hálózatot bővítették 
önerőből. A régi és új fogyasztók 
(több, mint ezer háztartás) csatla-
kozása az új rendszerre tavalyelőtt 
kezdődött és idén fejeződik be. 

– Óriási előrelépés, hisz a 
parajdiak ivóvízellátását még a 
sóbánya beruházása, egy harminc 
éves vízrendszer biztosította – tud-
tuk meg Bokor Sándortól.

Tervezik Alsó- és Felsősófalva 
elöregedett vízrendszerének fel-
újítását is, a mostani harminc 
éves rendszer fenntartása ugyanis 
nagyon költséges, s ehhez képest 

a vízellátás igen gyenge. A két te-
lepülés ivóvízellátása saját forrá-
sokból, a mostanihoz képest mo-
dernebb és összevont formában is 
megvalósítható. 

A jelenlegi mandátum kisebb 
értékű, de nem kevésbé fontos fej-
lesztéseinek listája is igen hosszú: 
megújult az anyaközség közvilágí-
tási rendszere (mintegy 170 ezer lej 
értékben), ami annyit jelent, hogy 
minden egyes villanyoszlopra ta-
karékos égő került. A következő és 
már tervbe vett lépés a két Sófalva 
közvilágításának modernizálása.

Tavaly kezdődött el két, 
egyenként tizenhat lakrészes ifjú-
sági tömbház építése, a munkála-
tok már a végénél tartanak, egyi-
ket ebben a hónapban adják át, a 
másik elkészítési határideje 2012. 
június 30. 

Némi időbe telt, de végül pont 
került a parajdi sportterem felújí-
tására is: a hosszas, szakaszokban 
zajló, több százezer eurós beruhá-
zás munkálatait tavaly fejezték be.

A sóvidéki településen idén 
januárban a megyében elsőként 
jött létre egy állandó orvosi ügye-
leti központ, ebben a hónapban 
pedig Alsósófalván is megkez-
di működését egy magánorvosi 
rendelő.

Bokor Sándor érdekességként 
említi, hogy turisztikai látványos-
ság lett Parajd központját díszítő 
több ezer tulipánból és árvácská-
ból, gyakran látni olyan vendége-
ket, akik hosszú perceket töltenek 
el ezek fotózásával.

A felsorolásból Bokor Sándor 
szándékosan hagyta a végére a 
község legnagyobb beruházását. 
A balneoklimaterikus kezelőköz-
pont építése 2009-ben kezdődött 
és tavaly decemberben fejeződött 
be. Értéke megközelíti a 4 millió 

eurót, a költségek 92 százalékát 
központi, 8 százalékát helyi forrá-
sokból biztosították. Már csak egy 
üzemeltető hiányzik, az ajánlato-
kat a mai napig várták.

– Május 3-án zárul a ajánlatok 
letevésének időszaka, van már je-
lentkező, így merem remélni, hogy 
a nyári szezonnal együtt a fürdő-
komplexum is megkezdheti mű-
ködését – jegyezte meg Bokor.

Támogatások
Egy élhető község azonban 

nem csak fejlesztést, építést je-
lent, az elmúlt négy évben is fo-
lyamatos volt az iskolák, kultú-
rotthonok, egyházak, a sport, a 
község életében jelentős szerepet 
játszó szervezetek, alapítványok 
támogatása. A 2008–2012-es 
időszakban 2,13 milliót fordítot-
tak Parajd község három iskolájá-
nak működtetésére, fejlesztésére 
amiből 650 ezer lejt fordítottak 
javításra), az összeg természete-
sen nem tartalmazza a tanügyi 
alkalmazottak fizetését. A három 
kultúrotthonra 385 ezer lejt köl-
töttek, a pénzek nagyobbik része 
javításokra „ment el”. Az egyhá-
zaknak 462 ezer lej jutott javítási 
munkálatokra, ravatalozók épí-
tésére, templomok tatarozására. 
A sportéletet (labdarúgás, kézi-
labda) 171 ezer lejjel támogatta 
az önkormányzat, a civil szerve-
zetek (Szent Ferenc Alapítvány, 
Caritas, LEADER-program, Pro 
School Alapítvány, Farsangolók, 
Gyermekláncfű, Ide lábam) pedig 
370 ezer lejben részesültek.

– Az elért eredmények jelentős 
részében mindig éreztem és tapasz-
taltam az RMDSZ felső vezetői-
nek hatékony támogatását – zárta 
értékelőjét Bokor Sándor parajdi 
polgármester.

Harmadik mandátumának vé-
géhez közeledik Cseke Miklós 
oklándi polgármester, aki im-
már tizenkét éve irányítja a Kis-
Homoród menti községet. Bár az 
elmúlt négy évre visszatekintve 
jó néhány megvalósításról tud 
beszámolni, úgy érzi, akad még 
tennivaló a három falut (Oklánd, 
Karácsonyfalva, Újfalu) magába 
foglaló településen, így a júniusi 
helyhatósági választásokon egy 
újabb mandátummal próbálkozik.

Sz. Cs.

Oklándon a múlt héten 
több mint 600 személy 
vett részt a szakorvosok 

által végzett ingyenes szűrővizsgá-
latokon. A községgel kapcsolatos 
legutóbbi hír már nem a kecskemé-
ti orvosok önzetlen munkája, ha-
nem az, hogy a héten két munkálat 
is megkezdődött a településen: hét-

főn az iskolafelújítási projekt, teg-
nap pedig a homoródkarácsonyfalvi 
ravatalozó építése. Az eredetileg 
kormánypénzből finanszírozott 
iskolafelújítás a pénzforrások elapa-
dása miatt már hossza ideje „pihen”, 
úgy tűnik, idén sikerül befejezni a 
kivitelezést. A költségek nagy ré-
szét (mintegy 250 ezer lejt) a tanács 
forgóalapjából biztosítják, Hargita 
Megye Tanácsa idén 66 ezer lejjel 
támogatta a beruházást.

– Reméljük, az új tanévre sike-
rül befejezni az iskola teljes felújí-
tását, és a központi fűtés kérdést 
is sikeresen megoldjuk – árulta 
el Cseke Mihály. A polgármester 
elmondta, elsőrendű feladatának 
tekintette a község kultúrottho-
nainak feljavítását, a három falu 
intézményein véghezvitt mun-
kálatokra összesen 285 ezer lej. 
Sokéves gondot jelentett a község 
falvaiban a vízhiány, a jó minőségű 

ivóvíz ugyanis nem jellemző a tele-
pülésre, a kutak vize nem minden-
ütt tiszta. A vízhálózat kiépítésével 
egy legalább harmincöt éves álom 
vált valóra – vélekedik a közel 2,5 
millió lejes értékű beruházásról a 
polgármester. Az elmúlt négy év 
eredményei között említést érde-
mel egy új, 680 ezer lejes összér-
tékű multifunkcionális sportbázis 
létesítése, az orvosi rendelő fel-
újítása, melynek költségeit teljes 
egészében a megyei önkormányzat 
állta. 

– Büszkék vagyunk ezekre a 
megvalósításokra, de az az igazság, 
hogy a megyei tanács segítsége nél-
kül nem jöhettek volna létre, amiért 
ezúton is köszönetet mondok me-
gyei tanács vezetőségének, Borboly 
Csaba elnök úrnak, továbbra is szá-
mítva a sikeres együttműködésre – 
fogalmazott Cseke Miklós oklándi 
polgármester.

Négy év PARAjDON

A sóvidéki turizmus újabb mérföldköve

ÚjABB MuNKálAtOK KeZDőDteK 

Van még tennivaló Oklándon

A sóvidéki település legnagyobb beruházása fotó: Balázs attIla/archív
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zokatlan grafikai kifejezésmódnak lehetünk tanúi. 
Régi idők elevenednek fel, régi folyóiratok szöve-
gei adják Fülöp József rajzainak alapját. A szerző, 
akarva-akaratlan olyan időket idéz, amikor egy-

egy unalmas óra alatt a diákok bamba elmélyültségben írták/
rajzolták át könyveiket/füzeteiket, saját belső képeiket vetítve rá 
egy-egy szövegre, illusztrációra vagy torzítva azokat gunyoros 
rajzokká – így vészelve át az elviselhetetlen hosszúságúnak tűnő 
kötelező tanórákat, így jelenítve meg saját lelkiállapotukat. A 
rajzolás ebben a kontextusban mindenki számára örömforrást 
is jelentett, mely a tilalom megszegéséből adódott. Fülöp József 
valami hasonlót művel, amikor rárajzol a különféle tartalmakat 
hordozó folyóiratok lapjaira – ez utóbbiak nemcsak grafikai 
felületként funkcionálnak, hanem töredezettségükben nyelvi 
jelentéshozdozók is. A rajzok komplementerei. A teljes szöve-
gek nem érdekesek, csak azoknak egy-egy kiragadott, tipog-
ráfiailag is hangsúlyozott eleme. Ezek indítják el a szerző képi 
gondolkodását, aki nem csinál egyebet, mint információkra 
reagál. A szövegek és illusztrációik által megjelölt hangsúlyokat 
ütközteti saját gondolatvilágával. Időnként felnagyítja, máskor 
megtöri, részleteiben ragadja meg, vagy éppen teljesen elfedi 
az eredetileg kiemelt tartalmi/grafikai elemeket. Előre kiszá-
míthatatlan, hogy mi válik Fülöp József képei szempontjából 
jelentőssé. Az alkotás folyamata ebben a sorozatban egy követ-
kezetesen fenntartott párbeszédként működik, ahol minden 
gondolat újabbat eredményez, és csupán az adott kontextusban 
értelmezhető. Ahogy hétköznapjainkban egyre hangsúlyo-
sabb a kiberterek használata, melynek következtében a lehető 
legváltozatosabb információk áradatát fogadjuk be javarészt 
feldolgozatlanul, interiorizáljuk a legkülönfélébb tartalmakat, 
ösztönösen úgy alkotva meg ezekről belső képeinket, hogyha 

azokat megpróbálnánk analizálni, bizonyára gyakran mi is 
meglepődnénk, úgy közelít Fülöp József is az információkhoz. 
Mintha szkennelné a szövegeket, hagyná magát manipulálni a 
szövegek/képek által. Hagyja, hogy saját belső reflexei, képei 
szabadon, szinte kontrollálatlanul szerveződjenek, hogy aztán 
azokat rögzítve, felmutatva kritikai összefüggésben is értelmez-
hetővé tegye a megélt folyamatokat. Soha nem távolodik el 
teljesen kiindulópontjától, újra és újra visszacsatol a szövegek-
hez, illusztrációkhoz, szervesen beépíti azokat alkotásaiba. És 
legyen szó bármilyen műfajú, tartalmú irományról, kulturális, 
gazdasági, politikai vagy nyelvtani tartalmakról, a létrejött ké-
pekkel elsősorban a papír alapú  médiára, ám időnként azon 
túlmutató, mai kommunikációs kultúránkra is reflektál a be-
fogadó szemszögéből. Mintha saját magán keresztül próbálná 
megérteni ennek a közlés/befogadásmódnak a mechanizmu-
sát. A publikusból indul ki, innen közelít a személyes felé. Az 
eredmény nem túl vigasztaló. Az időnként groteszkbe hajló 
figurái, máskor a köztudatban létező, de időnként azon kívül 
eső jelekkel operáló, a figyelmet megosztó, szimultán módon 
irányító grafikáival reflexív módon a világ megismerési/értel-
mezési/kommunikációs lehetőségeire koncentrál. És ennek a 
kísérletnek középpontjába önmagát helyezi. Az ént, aki rend-
re vágyik, megbízható, egyenes, biztonságos közlésre, tudásra 
– helyette átláthatatlan töredezettség, rendszerbe erőltetett 
információs káosz uralkodik –, amely olyan képekben csapó-
dik le, ahol a groteszk alakok furcsa fintorai már-már termé-
szetes állapotoknak számítanak, és némi biztonság, fogódzó 
csupán az én legmélyebb belső világában lelhető fel, melyek 
képileg személyes/privát szimbólumok formájában, különféle 
dinamikájú grafikai erőviszonyokban, egyensúlykeresésben 
jutnak kifejezésre.

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja – 9. oldal] n [Orbán mester ágyúja – 10. oldal] 

S

Székelyudvarhelyi 
barátok temploma

(4. rész)

templom hajójának végében, a nyugati oldal-
kápolnákat elválasztó falpillérre támaszkodik 
a keresztény vallás szertartásrendjéből egykor 
még kihagyhatatlan liturgiai kellék, a szószék. 

A prédikálószék alsó része fenyőtoboz alakú tartóelemmel 
indul, erre támaszkodik a szélesedő, párkánnyal lezárt alap-
zat. A csipkézett faragású, hangsúlyos párkányra támasz-
kodik a templom padozata fölött egy méter magasságban 
a hatszög alakban kialakított szószékkosár, amelynek mell-
védjét csavart és aranyozott, karcsú oszlopocskák tagolják. 
A mellvéd tábláira aranyozott, finom vonalvezetésű, kagy-
ló alakú kartusokat helyeztek, majd ennek íves mezejébe 
festették az evangélisták képmásait, szimbólumaikkal. 

A szószék északnyugati oldalához kapcsolódik a lépcső, 
amelynek hasonló kialakítású mezejébe szintén aranyozott, 
rácsszerű betéteket illesztettek. A prédikálószék második 
része a kosár fölé függesztett szószékkorona. Ez utóbbi, 
mint valami baldachin zárja le a templomtérben magaso-
dó prédikálóhelyet. Az alján csipkézett szélű szószékkoro-
nán hat voluta látható, amelyek között stilizált növény- és 
virágdíszek, indák díszlenek. A Krisztus szimbólumával 
záródó szószékkorona díszítő, térhatároló szerepe mellett 
akusztikai célokat is szolgált, hangvetőként működött. Az 
angyalfejes díszű, kagyló motívumos, stilizált fonatdísze-
ket felvonultató szószék, amelynek alsó záradékát egy to-
boz adja, az érett rokokó formavilágát imitálja. 

A templomszentély keleti oldalán a papság számára fe-
hérre festett stallum készült. A faragott pillérek által tagolt 
belső mezőkben növényi ornamentikás, aranyozott kartu-
sokat láthatunk. A faragott külső pillérfőkön kagylódíszes 
motívumok vannak, míg a magasabb háttámlát közrefogó 
belső tartóelemek a volutás gyámokra támaszkodó íves 
koronázópárkányt hordják, amelynek csúcsán a Jó Pásztor 
faragott alakja díszeleg, a széleken pedig egy-egy urnát he-
lyeztek el.

folytatás a 8. oldalon
Kovács Árpád

A

Magamtól – Nekem 
címmel nyílt meg a 
csíkszeredai Fülöp 
József grafikáiból  
válogatott tárlat a 

Megyeháza Galériá-
ban. A múlt pénteki 
tárlatnyitón elhang-

zott: a művész mintha 
saját magán keresztül 
próbálná megérteni 
világunk közlés- és 

befogadásmódjának 
mechanizmusát. 

Az alkotó munkássá-
gát Túros Eszter 

művészettörténész 
méltatja 

az alábbiakban.

Neogótikus kehely

Szkennelt szöveg a falon



folytatás a 7. oldalról
A székelyudvarhelyi ferencesek tulajdonában lévő kegytár-
gyak egyik legszebb és legértékesebb darabja a viszonylag ma-
gas, hatkaréjos talpú kehely, amelynek vékony, díszes szárából 
palmettadíszes gyűrű hajlik ki. A noduszt lapos domborműves 
boglárok díszítik. A nodusz gombjainak egymással szemben 
lévő domborművein, Krisztus- és Mária-monogramok, vala-
mint egy görögkereszt látható. A kupakosár és a kupa különösen 
jó arányúra sikeredett. A talplemez cikkelyeibe hat, Jézus életé-
ből vett jelenet van berakva, úgy mint: Jézus születése, Megke-
resztelkedése, Jézus a Getsemáne-kertben, Jézus kereszthalála, 
Levétele a keresztről, Feltámadása. A kelyhen lévő gyöngysoros 
ezüst tükrök, valamint az említett monogramok a kehely tes-
tétől eltérően nem aranyozottak. A kupakosáron a talpháthoz 
hasonlóan trébelt, cizellált dekoráció figyelhető meg. A kosár 
vonalába íródtak bele az ezüst alapon kidomborított, Máriához 
köthető jelenetek (Angyali üdvözlet, Erzsébet meglátogatása, 
Menekülés Egyiptomba, Mária mennybevétele, Mária megko-
ronázása, Szent Anna Máriával). A jelenetek közeit különböző 
virágdíszek töltik ki, a medaillonok köré pedig itt is ezüstgyön-
gyöket illesztettek. A kehely kiképzését és díszítését tekintve 
neogótikus jegyeket visel magán. Talpának belsejébe azonban 
a következő feliratot ütötték be: Dr. P. Szabó Gy. Pius OFM 
Tábori esperes 25 éves papi jubileumára. Kolozsvár 1907–1932 
Budapest. 

A klenódiumok között értékes darab továbbá egy XVIII. 
század végi aranyozott monstrancia. A szentségtartó magas tal-
pára kagyló alakú dísz került, a nodusz pedig angyalfejes kiala-
kítású. Ez a díszítés elárulja, hogy egy tipikusan barokk szent-
ségmutatóval állunk szemben, amelynek értékét növeli a sértet-
lenül megmaradt vele egyidős tartója is. A kegytárgy közepén 
van az üveggel lezárt ostyatartó, amelyből a monstranciáknál 
megszokott sugaras nyalábok nőnek ki. Az ostyatartó belsejé-
ben gyöngyökkel körülrakott pici kis korpuszos görögkereszt 
vehető szemügyre, alatta kis szalagocskán a Des. Cruce felírat 
olvasható. Ez a ritkán látott, fantáziadús kiképzés aláhúzza a 
darab kvalitását.

A katolikus templomokban elengedhetetlen az orgona 
használata, amely a liturgia szebbé tételét szolgálja. A barokk 
idején az orgonák négyszög alakú alépítményére (stipes) 
helyezkedő, a hajó irányába néző szekrény orommezejét 
az egymással ellentétesen összemetsződő ívek dominálják. 
Függőleges tagolóelemekként egyaránt hangsúlyossá válnak 
az oszlopok és pillérek, míg horizontálisan az egyre erőtelje-
sebb párkányok uralkodnak. Megjelennek az allegorikus ala-
kok, zenélő angyalok figuratív ábrázolásai. A hangszerek sok 
esetben íves, volutás lezárást kapnak. Az angyalfejes díszek, 
a különböző növényi motívumok, füzérek aranyozottak.  A 
ferences templom karzatán fehérre festett, aranyozott díszíté-
sű, impozáns orgona hívja fel magára a figyelmet, amelynek 
homlokzata öt részre oszlik, tehát öt sípmezős. A középső és a 
széleken lévő két mező magasabb, és voluták zárják le. A szür-
késkék sípmezőket festett pillérek választják el, a köztük lévő 
homorlatban a pillérfők síkjában két borda között aranyozott 
virágdíszek, alább pedig angyalfejes motívumok láthatók. A 
leírtak alapján elmondhatjuk, hogy a kétmanuálos orgona 
barokk stílusjegyeket mutat. A hangszerre vonatkozó adatok 

eléggé hiányosak, sajnos sem a manuálok fölött, sem pedig a 
szekrényen nem találtam semmiféle feljegyzést. Dávid István 
kiváló munkájában az orgonaépítők tevékenységének feltárá-
sára koncentrálva állította össze Erdély orgonarepertóriumát, 
amelyben 905-ös sorszám alatt szól az udvarhelyi ferences 
templom orgonájáról. Az ő kutatásai nyomán tudjuk, hogy 
a hangszert Angster József (1834–1918) pécsi orgonaépítő 

mester készítette 1906-ban. László Ignác udvarhelyi főesperes 
1972-ben Einschenk Ottóval kijavíttatja az orgonát, de alig 
két évtized elmúltával újabb javítás vált szükségessé. Az előző-
leg használt hangszerekről sajnos nem sokat tudunk. 

A székelyudvarhelyi ferences templom keleti tornyában 
két feliratos harang szólítja templomba a híveket. A kisebbik 
harangot már az építkezések befejezése előtt megrendelték, 
ezt tanúsítja a rajta szereplő évszám (1768). A kissé megtört 
ívű, megvastagodó perem fölött a harangon három borda fut 
körbe, a középső erőteljesebb. A bordák fölött négy, méreté-
ben és stílusában egyező medaillon figyelhető meg, éspedig a 
Keresztrefeszítés, Trónoló Madonna, Szentháromság motívu-
ma. A negyedik plakett sajnos nem azonosítható. A harang vál-
la alatt széles levéldíszes motívum fut körbe, ennek közepén van 
a két sima borda által keretelt antikva betűs felirat: IN HON.
[ORI] S.[ANCTIS]S.[IMAE] TRINIT.[ATIS] CONV.

[ENTUS] UDVARHELLY FRATR.[UM] MINOR.[UM] 
STRICT.[US] OBSERV.[ANTIAE] 1768. A harangvállat 
ismételten három borda tagolja, a függesztőkorona alatt pedig 
észrevehető a korong- vagy tárcsaszerű tagozat. Az udvarhelyi 
obszerváns ferencesek által megrendelt harang (körirata szerint) 
tehát nem a templom védőszentjének, hanem a Szentháromság 
tiszteletére készült, ugyanakkor nem tartalmazza sem az öntő-
mester nevét, sem pedig a készítés helyét. A díszítmények, illet-
ve ezek kombinációi alapján azonban a segesvári öntődinasztia 
mintakincsére kell gondolnunk. Benkő Elek kutatásaiból is-
mert, hogy Segesvár a második legjelentősebb erdélyi középko-
ri öntőműhely, melynek folyamatos munkásságát kiemelkedő 
mennyiségű és kiváló színvonalú termék fémjelzi.  A XV. száza-
di segesvári eredetű emlékek díszítményei között fellelhetők a 
Trónoló Madonna és a Keresztrefeszítés motívumának sajátos 
változatai, így például az antikva jellegű INRI felirat (ahogyan 
az udvarhelyi harang esetében is szerepel) a XV. századi seges-
vári műhely egyik jellegzetes változata volt. Ez a mintakészlet 
tehát már évszázadokkal a ferences megrendelések előtt elju-
tott a közeli Udvarhelyszékre, amint azt konkrét példákkal is 
alátámaszthatjuk.  A díszítmények mellett a formai részletek 
is sok mindent elárulnak. A harang peremének szélén körbe-
futó abroncsszerű tagozat, a feliratot keretelő sima bordák, a 
függesztőkorona alá helyezett tárcsaszerű tagozat, valamint a 
kérdőjel alakú harangfülek a XVI. század részletformáit tük-
rözik. Összegezve tehát az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy az 1768-ban öntött, fent szereplő harang, a XV. század 
végi segesvári öntőműhely mintakincsét és a XVI. századi ha-
rangokra jellemző új részletformákat viseli magán.

A zömök testű nagyharangot Szűz Mária tiszteletére ön-
tötték Segesváron. Egyenes vonalú pereme szélesen hajlított, 
nem találunk rajta medaillonokat. A perem fölötti bordák-
kal itt is találkozunk, amint a korong alakú tagozattal is, de 
a harangtető már domború kialakítású. A harang vállát egy 
hatalmas fríz futja körül, fölül térdelő angyalkákat láthatunk, 
amint Szűz Máriát megkoronázzák, a fríz alsó részén pedig 
széles palmetta díszek vannak. A levéldíszeket az angyalkák-
tól a sima bordákkal keretelt kétsoros körirat választja el: A 
SZ.[ÉKELY] UDVARHELYI SZ.[ENT] FERENCZ REN-
DŰ ATYÁK ÁLTAL A B.[OLDOGSÁGOS] SZ.[ŰZ] 
MÁRIA TISZTELETÉRE 1875 ÚYRA ÖNTETETT SE-
GESVÁRI MANCHEN MIHÁLY ÁLTAL. A nagyharang 
felirata az öntés idejében készült, amint azt a XIX. századra 
jellemző betűk is mutatják. A minták, a virágdíszek ennél ré-
gebbiek. Feltehetően a régi példányon szerepeltek, de inkább 
valószínű, hogy a segesvári öntőműhelyben voltak, azt vették 
át. Az 1848-as magyar forradalom jelentékenyen érintette Er-
dély akkori harangállományát, a legnagyobb áldozatot a Szé-
kelyföld, mindenekelőtt Háromszék hozta, ahol számos ha-
rangot ajánlottak fel az ágyúöntödék számára.  Nincs adatunk 
arra vonatkozólag, hogy a ferences templom harangját rekvi-
rálták-e a szabadságharc céljaira, vagy milyen egyéb esetleges 
sérülés indokolhatta az akkori harang újraöntését 1875-ben.  
Az említett alkotásokat tehát a segesvári öntőműhelyben ké-
szítették, ahonnan a közeli Udvarhelyszékre érkező harangok 
már a XV. század második felétől adatolhatók. 

A fenti sorokban tárgyalt székelyudvarhelyi templom jelen-
tős helyi emléke annak a nagy Ferenc-rendi építőtevékenység-
nek, amely az 1690-es Lipót-féle diploma érvénybe lépésétől 
kezdődően majdnem egy évszázadon keresztül meghatározója 
és alakítója volt a XVIII. századi erdélyi egyházi építészetnek.
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Székelyudvarhelyi barátok temploma

jratemetése okán néhány hete gyakran 
előfordul a sajtóban a klasszikus író neve, 
legtöbbször helytelenül, rövid i-vel: Nyirő 
József. Lexikonok, tankönyvek, névtudo-

mányi és irodalomtörténeti munkák a hosszú í-s Nyírő 
változatot használják. Az a helyes, ugyanis a név szárma-
zásbeli kapcsolatban van a nyír ’(ollóval) levág’ szóval. 
A Nyírő a mesterséggel, foglalkozással kapcsolatos 
nevek csoportjába tartozik, jelentése: ’borbély, birka-
nyíró’. Ilyen név még például a Bordás (bordakészítő 
szövőszékhez), Kenyeres (pék), Szita (szitakészítő), 
Tőkés (favágó), Vedres (kádár) stb. A Nyírő névben 
magas hangrendű az í, azért ő a vége. Szótörténeti 
kutatások bizonyítják, hogy a 18. században elkezdő-
dött a nyír szónak a mélyhangú toldalékolása, ezért a 
nyírő mellett van nyíró változat is, és a nyíret mellett 
nyírat is. A köznyelvi nyiratkozik mellett él a tájnyelvi 
nyiretkezik is. A ’valakit megöl’ jelentésű kinyír való-
színű az argóban (szlengben) alakult ki.

Magyarországi rádió- és tévéműsorokban is elég 
gyakran hallhatunk helytelenül ejtett neveket és sza-
vakat. Például a vakírás feltalálójának családnevét leg-
többször brej formában ejtik a műsorvezetők és az 
alkalmi megszólalók, pedig a helyes ejtett változat a 

bráj volna, ugyanis a leírt Braille formában az -a és -ille 
betű(kapcsolat) van, az viszont á-nak és j-nek hangzik 
a magyar kiejtési gyakorlat szerint. A teljes név Louis 
Braille, ejtve: lui bráj. Van olyan régebb kiadott lexikon 
(1936), amelyben a brej forma olvasható, nyilvánvalóan 
a hanghatárok eltévesztése miatt. A mérvadónak számí-
tó Magay-féle kiejtési szótárban (Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1978) a helyes bráj forma található.

Apáczai Csere János feleségének családneve, a Maet 
gyakran mít vagy mét változatban hangzik a mát he-
lyett. Aletta van der Maet helyes ejtése: aletta ván der 
mát. Legtöbb botlás a francia tulajdonnevek ejtésé-
ben tapasztalható. Néhány gyakran előforduló fran-
cia személynév (a helyes kiejtés zárójelben): Camus 
(kámü, lehetőleg rövid á-val), Dumas (dümá), Gustave 
Flaubert (güsztáv flober), Maupassant (mópásszan), 
Rabelais (ráblé), Voltaire (volter). A híres párizsi to-

rony neve ejfel és ájfel formában szokott előfordulni a 
beszélt nyelvben. A helyes változat az ejfel, az ájfel a ré-
gebbi kiejtést tükrözi. Leírva: Eiffel-torony. Tervezője 
nevének helyes ejtése külön figyelmet igényel: Gustave 
Eiffel = güsztáv efel.

A régies írású magyar családnevek közt is szép szám-
mal akadnak olyanok, amelyeket másképp ejtünk, mint 
ahogy írunk. Például: Eötvös (ötvös), Eördögh (ör-
dög), Teöreök (török), Tewrewk (török), Dessewffy 
(dezsőfi), Cházár (császár), Zichy (zicsi), Zakál (szakál), 
Zeőke (szőke), Zenthe (szente), Paxi (paksi), Taxonyi 
(taksonyi), Texe (teksze vagy tekse). Vannak olyan ese-
tek is, hogy a régies írásmódú családneveknek terjed a 
mai olvasat szerinti ejtése. Több évtizedes folyamatról 
van szó. Ilyen például a Dósa, amelyet dósának ejtenek a 
szabályos dózsa helyett. Ily módon lett Zenthe (szente) 
Ferenc színész vezetéknevéből zente az egész magyar 
nyelvterületen. A Bay, Háy, Pray, Vay, Zay családne-
vek helyes ejtése: baji, háji, praji, vaji, zaji. Batthyány = 
battyányi, Bezerédj = bezerédi.

A Hamlet helyes ejtése a magyarban hamlet, a hemlet 
változatot hagyjuk más nyelvekre. A jazz helyes ejtése: 
dzsessz, a francia pénznemé frank, telefonáláskor – ha 
magyarul beszélünk – használjuk a magyar hallót.

NyírőÚ                    helyesen n Komoróczy György

A szószék
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z első benyomásom, amikor a 
minneapolisi repülőtérre lépek, 
az, hogy elveszek benne, hogy 
embertelenül hatalmas. Csarno-

kai, folyosói, terei, üzletei, kapui, minden-min-
den magasabb és szélesebb, mint amit máshol 
eddig láttam. De nem fényűző! Magabiztos, 
közvetlen, harsány, barátságos, derűs és erőt 
sugárzó, de nem rongyrázó, nem előkelő. 
Olyan, mint az amerikaiak. Akik annyifélék, 
hogy csak kapkodom a fejem. Itt éreztem elő-
ször azt, amit mindig is olvastam, láttam kép-
ernyőn, hogy két jelző jut először eszébe egy 
európainak, ha rákérdeznek, milyen Amerika: 
hatalmas és ezerarcú! Nem véletlen, hogy any-
nyiféle táj, éghajlat, nemzetiség, vallás, kultúra, 
nyelv, szokás hazájában élve az emberek nagy 
közös nevezője az az „amerikaiság”, ami kiül 
az arcukra, a vonásaikra, akkor is , ha azok ép-
pen maori–mexikói, afro–arab, kínai–angol, 
magyar–japán vagy isten tudja milyen más 
keveredésből származnak. Számít ez itt, ahol 
a feketék is nagyon sokfélék: fekete-feketék, 
csokiszínű-feketék, füstös-feketék, kávébarna 
félvérek, fehéres-feketék, négerszájú, négerorrú 
fehérek? És kerek arcú, kerek orrú, kerek ajkú 
feketék, hosszúkás arcú, egyenes orrú feketék, 
alacsony, kövér feketék, magas atlétatermetű-
ek, mind ápoltak, jól öltözöttek, még ha néha 
kissé színesebben is öltöznek, mint a többiek.

Színes, mintás padlószőnyeg tompítja a ha-
talmas csarnokok tömegének zaját. Puhaságát 
akkor érzékelem és pontozom nagyon, amikor 
az ellenőrző ponton a cipőmet is rá kell ten-

nem a kontrollszalagra, míg átmegyek a foto-
cellás fémkereten, és terpeszállásban, feltartott 
kezekkel várok a motozásra. Az egyenruhás 
félvér hölgy végzi dolgát, az egyenruhás japán 
úr méltóságteljesen szigorú, az egyenruhás 
néger bácsi kivillantja fogsorát, és inti, hogy 
szedhetem holmijaimat, felvehetem cipőimet. 
Senki sem boldog ezekben a hosszú-hosszú 

percekben, míg átvilágítva, átvizsgálva a Be-
utazási Hivatal, a Port-of Entry elé zarándo-
kolunk csendben. De tudjuk, mitől jobb félni, 
mint megijedni!

– Hi! – az üvegfülke mögötti úr nekem 
„hájozik”, és azt érzem, tényleg érdeklem, 
amikor sorban állás után eléje kerülök. Mire 
izgulni kezdenék, már válaszolok is a kedves 

érdeklődésre, hogy mi célból, kihez érkezem, 
meddig leszek a vendégük? Meg hogy a csa-
ládom otthon, a férjem nyugdíjas. „Most ő a 
housekeeper, házvezetőnő! – viccel a vasalt in-
ges, szép nyakkendős, divatosan zselézett hajú 
tisztviselő, aztán elveszi a repülőn kitöltött 
papírkámat, letépi egyik részét, bekapcsolja út-
levelembe, és mehetek is  a körforgó csomag-
szalaghoz, hogy lekapjam róla kis, piros pántli-
kával megjelölt bőröndkémet, amilyenből van 
néhány millió a világon.

Amikor a Los Angeles-i gép felé mutató 
hatalmas folyosó egyik csomagfelvevő pontján 
egy hozzám hasonló apró kínai hölgy kikapja a 
kezemből csomagom, és feldobja  egy futósza-
lagra, akkor órámra nézek. Másfél óra már eltelt 
az ötből, okosan kell kihasználnom a hátralevő 
időt, hogy ne nyavalygással kezdjem  amerikai 
napjaimat, vagy azzal, hogy még meg sem ér-
keztem, s már emészt a honvágy. Welcome in 
USA! – olvasom. Hát akkor nézzünk körül a 
(ismételjek csak egy kis angolt!) well-groomed 
(ápolt), well-heeld (jómódú), well-fed (jól 
táplált), well-meaning (jó szándékú) utasok 
nyüzsgésében, lássuk, mi fán terem a repülő-
téri időpocséklás, hogyan érezheti magát very 
well egy kissé fonnyadt, de élménygyűjtésre 
elszánt utas, aki hetedhét országon túlról érke-
zett, onnan, ahol a kurta farkú kismalac is ad-
dig túr, míg meghízik és levágják, onnan, ahol 
wellingtons (gumicsizma) a lábbelidivat, mert 
nem rejtik aszfalt alá az egészséges anyaföldet, 
ami hátán tűr, eltart, majd elfed a repülésnél is 
nagyobb út végén...

KALIFORNIAI KAVICSOK 13. n Váli Éva

Ez már Amerika!A

hargitanépe

lőször tavaly volt látható a Na-
gyon Rövid Filmek Nemzetkö-
zi Fesztiválja Csíkszeredában, 
akkor három helyi születésű 

alkotó filmjei is bekerültek a válogatásba, 
Szőcs Tamás rendezésében két film, az Euro 
potentia est és a Paid Art, Török Tihamér 
pedig egy egyéni próbálkozással, a Klinika 
című háromperces kisfilmmel és a Csont 
Zsomborral közösen létrehozott Planet_
RO2012 című filmmel szerepelt a fesztivá-
lon. Idén sajnos  helyi jelentkező nélkül, de 
annál több magyar alkotóval indul a rendez-
vény. A romániai válogatásban több magyar 
rendező filmje is szerepel, kolozsvári, nagy-
váradi, marosvásárhelyi és segesvári alko-
tók munkái. A romániai válogatás szakmai 
zsűrijében Török Tihamér és az animációs 
filmek közismert rendezője, Felméri Cecília 
is helyet kapott, illetve a nézők is támogat-
hatják szavazatukkal az általuk kiválasztott 
alkotásokat. – A filmek műfaja nagyon vál-
tozatos tehát, nincs műfaji meghatározás, 
elfér egymás mellett a fikció, a dokumen-
tum- és játékfilm egyaránt. A fesztivál valódi 
célja, hogy átjárható hidat képezzen a kultú-
rák között, éppen ezért a bemutatott filmek 
között vannak olyan nemzetközi filmek is, 
amelyeket mindenhol levetítenek – mondta 
Gecző-Dávid Bíborka, a Csíki Székely Mú-
zeum PR-menedzsere. 

A nemzetközi válogatás mellett a romá-
niai alkotók között is győztest hirdetnek. 
A fesztiválra beérkezett filmek egyébként 

Románia több nagyvárosában, Kolozsvá-
ron, Temesváron, Marosvásárhelyen, sőt 
Székelyudvarhelyen is bemutatkoznak lehe-
tőleg ugyanabban az időpontban. 

– Idén magyarországi helyszínekkel is bő-
vült a fesztivál, illetve Spanyolország is több 
helyszínnel csatlakozott a megmozduláshoz 
– nyilatkozta Gecző-Dávid Bíborka.

Valójában a fesztivál filmjeinek bemuta-
tása egy újszerű eseményt eredményez, hi-
szen ugyanazok a versenyfilmek tekinthetők 
meg világszerte, a rendezvényben részt vevő 
városok ban, így Párizstól Ramallahig, Bra-
zíliától Belgrádig, sőt Szingapúrig vagy akár 
Genftől Kolozsvárig és Budapestig. 

A fesztivál célja többek között, hogy nö-
velje a nagyon rövid filmek nézettségét, ép-
pen ezért az idén bemutatásra kerülő filmek 
anyagát a szervezők a csíkszeredai és a kör-
nyező iskolák rendelkezésére bocsátják. Az 
általános iskolák részére a családi válogatás, 
a középiskolások számára pedig a teljes anyag 
hozzáférhető lesz.

– Sajnos még érződik, hogy új a rendez-
vény a városban, így reménykedünk, hogy 
évről évre nő a látogatók száma. Ezeknek a 
filmeknek a megtekintése nem jelent nagy 
megerőltetést, inkább nevezném azokat szó-
rakoztatónak, hiszen szinte mindegyik vicces 
felütéssel végződik – hangsúlyozta Gecző-
Dávid Bíborka.

A Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi 
Fesztiváljának első szakasza ma 19 órakor a 
Kossuth utcai galériában teinthető meg, ezt 

követően május 4-én, pénteken szintén 19 
órai kezdettel tartják a második szakaszt.

– A rövidfilmek vetítése hagyománnyá 
és fontossá vált az ifjúság számára, ugyanis az 
első alkalom óta nagy rajongással várják, sőt 
az eddigi tapasztalatok szerint olyanok is van-
nak, akik úgynevezett függőséggel követik a 
három napig tartó vetítéssorozatot – tájékoz-
tatott Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Vá-

rosi Könyvtár igazgatója. Székelyudvarhelyen 
május 3–5. között délután 5 órától a Városi 
Könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegén 
vagy este fél kilenctől a Mokka kávéházban 
lehet megtekinteni a filmeket. Az idei verse-
nyen körülbelül száz filmet fognak bemutat-
ni a három nap alatt.

Pál Bíborka
Radó Krisztina

E

A Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja franciaországi 
kezdeményezés eredménye, aminek az volt a célja, hogy 

a három percnél rövidebb filmeket mutassa be. Ennek 
a rendezvénynek a második kiadása kezdődik ma Csíkszere-
dában, a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában, 

illetve hatodik kiadása Székelyudvarhelyen.

Nagyon Rövid Filmek 
Nemzetközi Fesztiválja

hirdetéS
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A magyar sors tükre
Beder Tibor Ágyú és tulipán című könyve a székely 

származású Orbán mesternek állít emléket. Orbán mester 
életét példaként mutatja be, rámutat arra, hogy „egy szál 
köznapi ember is képes” népének hírnevet szerezni.

Nem kell bűntudatot éreznünk azért, hogy Orbán mes-
ter ostromágyúi rombolták le Konstantinápoly hatalmas 
erődrendszerét, és a világ legnagyobb ágyújának megönté-
sével hozzájárult egy 1123 évig fennálló birodalom meg-
szűnéséhez. A korrupt Bizánci Birodalom felszámolására 
e nélkül is sor került volna. Mi, természetesen, nem erre 
vagyunk büszkék, hanem arra, hogy egy erdélyi magyar 
ember képes volt a XV. század derekán olyan technikai 
csodát alkotni, amely kiváltotta az akkori világ tiszteletét. 
Orbán mester példája által – írja Beder Tibor – többnek, 
erősebbnek érezhetjük magunkat, mert „olyanok akarunk 
lenni, mint ő volt, és büszkén azonosulunk vele. Ha min-
den magyar csak egy parányi résszel is gazdagítja a magyar 
kultúrát, a sok millió részből olyan »óriásgolyó« lesz, 
amellyel képesek leszünk lerombolni a bennünket körül-
vevő közöny falait”. E sorok egyértelműen jelzik a könyv 
mondanivalóját.

A szerző nem szakkönyvet ír, de a benne közölt adatok 
hitelesek. E népszerűsítő jellegű kiskönyv hatalmas esszé, 
amely interaktív, mert gondolkodásra serkent, azonosu-
lunk a leírtakkal. Kiegészítjük, vitatkozunk. A népe sorsá-
ért aggódó, felelősséget vállaló szerző minduntalan figyel-
meztet a történelemből levonható tanulságokra. Mivel 
Orbán mesterről kevés életrajzi adat maradt fenn, Beder 
Tibor már a bevezető sorokban felteszi a kérdést: lehet-e 
az ismeretlenség homályából kiemelni egy olyan embert, 
akiről csupán annyit tudunk, hogy erdélyi magyar volt, 
Bizánc foglya, majd török szolgálatban álló ágyúöntő? 
Lehet-e, szabad-e írni róla? Beder Tibor tudja, hogy nagy 
fába vágta fejszéjét. Tudja, hogy nehéz kellő mennyiségű 
forrás hiányában hiteles könyvet írni.

Beder Tibornak sikerült bizonyítania, hogy lehet 
írni, de a hiányzó részeket ki kell egészíteni „olyanfor-
mán, ahogy a kirakó kockákat találtatjuk egymáshoz”. 
Így válik e könyv a magyar sors tükrévé is. Amikor Or-
bán mester megöntötte ágyúját, a hatalmas csatakí-
gyót, bebizonyította, hogy egy erdélyi magyar ember 
is képes olyan szaktudást felhalmozni, amely révén 
bekerülhet a világtörténelembe, a hadtörténet zse-
niális személyiségei közé. Épp ezért méltatlan az a 
közöny, amellyel saját múltunkat kezeljük. Orbán 
azok között a feltalálók, tervezők és kivitelező al-
kotók közt említhető, akik zseniális hadigépeket 
voltak képesek tervezni. Mivel Orbán mester a 
magyar népnek szerzett dicsőséget, nekünk is 
ismernünk kell őt.

Brassóból Bizáncba
A könyvet olvasva megismerkedhetünk 

a XV. századi Erdéllyel, amelynek földjén 
magyarok, székelyek, szászok és kisebb 
számban románok is élnek. Orbán mes-
ter származását kutatva Beder Tibor 
arra a következtetésre jut, hogy neve 
alapján nem lehetett szász vagy román 
nemzetiségű. Olyan embernek kellett 
lennie, aki valamelyik nagy ágyúön-
tő központ közelében született. Ekkor 
Szeben és Beszterce mellett a legnagyobb ágyúön-
tő műhellyel Brassó város rendelkezett. Mivel Bereckben 
és környékén ma is élnek Orbánok, Beder elképzelhetőnek 
tartja azt, hogy a nagy székely ágyúöntő, Gábor Áron szü-
lőföldje lehetett Orbán mester születési helye. 

A mesterséget Brassóban elsajátító Orbán ambíciós fia-
talemberként indul világot látni, és kerül Bizáncba. Kons-
tantinápolyban azonban hiába ajánlja fel szaktudását a bi-
zánci császárnak, mert Bizánc ura jobban bízik a város falai-
ban, mint a tüzérséget erősítő Orbán-ágyúkban. Nemcsak 
gőgösen visszautasítja Orbánt, de fogságba is veti. Orbán 
nagy szerencséjére a török szultán is tud a kiváló mester 
ágyúöntői ismereteiről. Nem véletlenül ad parancsot egy 
„török kommandó” egységnek arra, hogy kiszabadítsa az 
erdélyi magyar embert a bizánciak fogságából. II. Mehmed 
szultán örömmel és szívesen fogadta Orbán mestert, mert 
felismerte benne a tehetséges „hadmérnököt”, a megbízha-
tó szakembert, és megbízta a világtörténelem legnagyobb 
ágyújának megöntésével.

Beder Tibor könyvében a Bizánci és az Oszmán Biro-
dalom történetét is bemutatja. Ebben olyan történészek 

munkásságára támaszkodik, mint Zsolnay Imre, Gloria 
Man, Lois Bréchiern, dr. Szabó-Pap Lóránt és dr. Görög 
Ferenc. A történelmi helyszínek bemutatása során – az 
adatok gazdag felvonultatása mellett – a szerző felhasz-
nálja saját isztambuli élményeit is. Így kerül hozzánk közel 
Bizánc hajdani világa. A Megcsodáltam Bizánc falait alfeje-
zetben arról számol be, hogy 1990-ben, 84 napig tartó gya-
logtúrája alkalmával nemcsak 2600 kilométert gyalogolt 
– áthaladva 260 falun és 46 városon, köztük nagyszámú 
görög és török településen Zágonból Isztambulig –, ha-
nem élményeket gyűjtött. Volt ideje töprengeni a régmúlt 
eseményein. A szerző szinte lelki szemei előtt látja Orbán 
mester hajdani útját Brassótól Konstantinápolyig. Látja 
őt, amint megcsodálja az akkori világ legjobban erődített 
városát. A drinápolyi kapunál Beder Tibornak az is eszébe 
jut, hogy 958 táján Botond vezér itt nemcsak legyőzte pár-
bajban a török óriást, de buzogányával akkorát csapott a 
várkapura, hogy annak hosszú ideig csodájára jártak. 

A könyvben olvashatunk a magyar és a bizánci törté-
nelmi kapcsolatokról is. Így például a bizánci császári rezi-
dencia, a „Szent Palota” előtt állva a szerző azt is elmondja, 
hogy e palotában élt az a Dukász Mihály császár (1071 és 
1078), aki (Turkia) Magyarország királyának küldte azt a 
díszes aranyabroncsot, görög koronát, amely a pápa által 

Szent Istvánnak küldött latin koronával együtt 
alkotja a magyar Szent Koronát. Nem 

feledkezett meg Szent Lász-
ló királyunk leá-

n y á -

ról, Piros-
ka császárnéról sem, 
aki Iréne néven vált az ortodox 
egyház jeles szentjévé. Piroska fia, Szent 
László unokája, I. Mánuel Komnész (1143 és 1180) né-
ven – Bizánc történetében utoljára – ismét birodalom-
má, nagyhatalommá tette Bizáncot. E palotában nevel-
kedett III. Béla, Magyarország egyik legtekintélyesebb 
uralkodója is.

Párhuzamok
A kiadvány szerzője nem rejti véka alá azt sem, hogy 

a csodálatos méretű erődítményekkel, templomokkal, pa-
lotákkal teli városban élő bizánci vezetőrétegtől nem állt 
távol a szószegés, az árulás, az erkölcsi fertő sem. Mindez 
azonban nem zavarja abban, hogy csodálattal tekintsen a 
„második Rómára”. A mai tizenöt milliós városban haj-
danán is nagy volt a nyüzsgés-forgás, ezt tapasztalhatta az 
odaérkező Orbán mester is. 

Amikor Bizánc nyelvhasználatáról esik szó, Beder pár-
huzamot von az erdélyi magyar nyelvhasználat rohamos 
visszaszorulásával. Levonja a következtetést, hogy itt is 
– akárcsak Bizáncban – a tömeg határozza meg a nyelv-
használatot. Példaképp Marosvásárhely etnikai arányainak 
erőszakos megváltoztatását, elrománosítását ismerteti. 
A székelyek legnagyobb városában 1941-ben alig három 
százalékarányban laktak románok, de a tudatos románosí-
tás, államilag irányított betelepítés által ma már a magyar 
nyelv és az őshonos magyar közösség is a perifériára jutott. 
Abban a településben, ahol ma 13 vegyes tannyelvű általá-
nos iskola működik, egyetlenegy sem visel magyar nevet. 
Újabban vita tárgya az, hogy a város hajdani nagy polgár-
mesteréről, a kimagasló személyiségről, Bernády György-
ről, vagy pedig a magyargyűlölő Adrian Păunescu költő-
ről, Ceauşescu udvari bárdjáról nevezzék-e el a 2-es számú 
iskolát, amely Bernády támogatásával épült. A nagyobb vá-
rosok tervszerű elrománosítása mellett a székely identitás 
elsorvasztására a falvakban is sor kerülhet – figyelmeztet a 
szerző –, amikor a székely városokhoz hasonlóan a „falva-
ink is a jövevények telephelyévé válnak”.

A bizánci császárok istenként való ünneplésének is-
mertetése során párhuzamot von a suszterinasból állam-
fővé emelkedett Nicolae Ceauşescu és a félanalfabéta 
dr. Elena Ceauşescu ünneplése között. A bizánci szellem, 
a császár éltetése és a diktátorcsalád ünneplése azonos gyö-
kerű. Gloria Man Bizánc-kutató szerint a bizánci eszményi 
állampolgár néma, mint a hal, vak, mint a vakond. Emlékei 
szelektívek, mindig a jelennek él. A bizánciak gyakran nem 
karddal, hanem méreggel, megvesztegetéssel, propagandával 
harcoltak. A bizánciaktól sokat tanult a román diplomácia. 
A trianoni békediktátum előkésztése idején sikerrel használ-
ták fel a félretájékoztató propagandát Erdély megszerzésére.

A szerző Bizánc romlottságával szembeállítja a törökök 
híres vallási toleranciáját. Hosszú oldalakon át ismerked-

hetünk a török népek őstörténetével, szárma-
zásmondáival, jeles személyiségeivel, a 
török államigazgatással és kultúrával. 
A bizánci fogságból kiszabadított 

Orbán mester tehetsége és szakmai 
felkészültsége még az utókor tiszteletét 

is kiváltja. Az első, Orbán által öntött 
ágyú, a Sahi nevet viselő, Isztambulban 

ma is megtekinthető a Katonai Múzeum 
kertjében.

Konstantinápoly eleste
Orbán óriáságyúját Edirnében tervezte, 

majd Demirköyben öntötte. Az ágyút már 
1453 februárjában útnak indítja Konstantiná-

poly felé. Egy korabeli leírás szerint hatvan ökör 
vontatta, miközben két oldalról kétszáz-kétszáz 

ember egyensúlyozta. Az ágyú előrehaladását 
ötven ács és kétszáz segéd tette lehetővé. Min-

denütt, ahol erre szükség volt, hidakat építettek, 
amelyek lehetővé tették e hatalmas ágyú biztonsá-

gos vontatását. Az ágyú méretéről írja a szerző: „ez 
az ágyú két tonna súlyú lövedéket tudott” kilőni. A 

hatalmas ostromágyúnak 99 cm volt az átmérője. Két 
teljes hónap alatt sikerült Demirköytől Konstantiná-

poly falai alá szállítani.
A szerző közli azt is, hogy a maroknyi, néhány ezres 

keresztény őrség hősiesen küzdött, több mint negyven 
napon át védelmezte azt a várost, amelynek falait a bom-

bázások során több helyen ledöntötték. Konstantinápoly 
1453. május 29-én esett el. „A törökök győzelmüket tüzér-
ségüknek, elsősorban az ostromágyúknak köszönhették – 
írja Beder Tibor. – Ezek tervezője és öntőmestere pedig 
a magyar Orbán mester volt. (...) A Bizánci Birodalom 
bukása Orbán mester ágyúgolyói nélkül is bekövetkezett 
volna, előbb vagy utóbb. És a törökök is eljutottak volna 
Magyarországra. Mert ahogy Bizáncot, úgy Magyarorszá-
got is cserbenhagyta a művelt Nyugat.”

Orbán mester nevét, akárcsak késői utódjáét, Gábor 
Áronét, ismernünk és tisztelnünk kell. Mindketten ágyút 
öntöttek, mindketten csatatéren végezték életüket, halá-
luk is, talán szülőföldjük is azonos volt. A negyvennyol-
cas hős Gábor Áron ágyúgolyó által, míg Orbán mester 
ágyújának felrobbanásakor vesztette életét. Merítsünk a 
könyvből erőt és kitartást, mert megmaradásunk alapja a 
múltunkba való kapaszkodás.

Beder Tibor e könyve (is) a szellemi szabadságharc ter-
méke, akárcsak a 2011-ben megjelent Az utolsó csata című. 
Ez utóbbi előszavában e sorok írója azt írta, hogy „a szerző 
nem szakembereknek, hanem a magyarul érző magyar kö-
zösségnek ír”. Ez a megállapítás Beder Tibor újabb könyvé-
re vonatkoztatva is érvényes. 

Kádár Gyula
* Beder Tibor: Ágyú és tulipán. Csíkszereda, 2012.

Orbán mester ágyúja



Sikeres volt a szombati kaláka, 
amelyen lefestették a Szabók 
utcai kültéri fitnesztelep kerí-
tését és sportszereit, melyek 
most sárga, zöld és piros szín-
ben pompáznak, és várják a mo-
zogni vágyókat. A fitneszgépek 
többségén útmutatót is elhe-
lyeztek, így azokat megfelelően 
használhatják az érdeklődők. 

Radó Krisztina

A grundon többek közt 
négy különlegesnek is 
mondható gépet sikerült 

felállítani a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány (SZKA) és 
a polgármesteri hivatal támoga-
tásával, ezeket mi is kipróbáltuk. 
Nem könnyű használni őket, de 
kis gyakorlattal javíthatunk álta-
luk a mozgáskoordinációnkon, 
edzhetjük testünket, erősíthetjük 
izmainkat, sőt még a vérkeringés 
javítására is találunk eszközt a 
téren. 

A gyaloglónak nevezett 
fitneszgép az alsó és felső vég-
tagok mozgékonyságát javítja, és 
növeli az ízületek rugalmasságát. 
A lábszárerősítő használatával a 
láb- és derékizmok fejlesztését és 

erősítését érhetjük el. Egy szörf-
deszkának keresztelt géppel a 
mozgáskoordinációt javíthatjuk, 
valamint a derékizmokat erősít-
hetjük, tornáztathatjuk a lábat és 
a derekat. A felső végtagok izom-
zatának erősítését és fejlesztését a 
karizom-erősítő használatával ér-
hetjük el, amely ezen kívül javítja 
a mellkas és a hát vérkeringését. 
A hasizom erősítésére is találunk 
eszközt a kültéri fitnesztelepen, 
ugyanis két hasizompad is hasz-
nálóit várja. 

Ottjártunkkor gyerekek és 
felnőttek egyaránt próbálgatták 
a gépeket, láthatóan nem először 
vették igénybe azokat. Kovács 
Erzsébet, egy Bethlen negyedi 
lakos elmondta lapunknak, hogy 
azóta használja a gépeket, amióta 
létrehozták a grundot. Nagyon 
elégedett a gépek működésével, 
délutánonként jól esik kicsit ki-
menni és tornászni anélkül, hogy 
fizetni kellene érte. Egy-egy ilyen 
alkalommal minden gépet kipró-
bál, ha teheti többször is. Örül a 
szabadtéri fitnesztelepnek, de jó 
volna, ha többféle gép lenne, ha 
bővíteni lehetne a választékot – 
jegyzi meg. 

HASználják A kültéri fitneSztelep gépeit

Kipróbáltuk 
a Szabók utcai grundot
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MáréfAlvA legfontoSAbb beruHázáSAi

Értékelő a hármas szám jegyében

Máréfalva három legfontosabb 
beruházásáról kérdeztük a 
második mandátuma végéhez 
közeledő, harminchárom éves 
Dávid lajos polgármestert. 
Megtudtuk, hogy a kibővített és 
felújított Nyirő József Általános 
iskola hivatalos átadását má-
jus 25-re tervezik, a turisztikai 
Információs Iroda már működik 
– áprilisban nyitotta meg kapu-
it, s ugyanebben a hónapban 
kezdődött el a Fenyéd pataka 
erdei út modernizálása, melyet 
még idén befejeznek.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Dávid Lajos máréfalvi pol-
gármester második man-
dátumának végéhez köze-

ledik, munkáját a hármas szám je-
gyében szeretné folytatni: harminc-
három évesen a harmadik mandá-
tumáért indul harcba a júniusi hely-
hatósági választásokon, továbbra is 
az RMDSZ színeit képviselve. A 
polgármester elárulta, azt elmúlt 
négy évben az udvarhelyszéki köz-
ség olyan átalakulásokon ment át, 
amelyek könnyebbé, szebbé tették 
Máréfalva lakosságának életét. Arra 
a kérdésre, hogy mire a legbüszkébb 
ebből a periódusból, röviden és 
mosolyogva válaszol: „Túléltem!” 
A tréfás megjegyzésnek azonban 
komoly alapja van, mint mondja, 
elég nehezen indult második man-
dátuma, az, hogy az RMDSZ közel 

egy éven át ellenzékben volt, azt 
Máréfalván is megérezték.

– Féltem, hogy ez a négy év arról 
fog szólni, hogy az ország fejlődik, 
mi pedig szeretnénk tenni valamit, 
de lehetőségeink, eszközeink korlá-
tozottak – véli Dávid Lajos. A szö-
vetség kormányra kerülése azonban 
lehetőséget adott a már 2008-as év 
elején elkezdett munkálatok foly-
tatására, de akár többéves kifutású 
beruházások megkezdésére is.

A három legfontosabb beru-
házásból a polgármester elsőként 
a Nyirő József Általános Iskola 
épületének és udvarának bővíté-
sét és modernizálását említi. A 
munkálatok még 2007-ben kez-
dődtek el, a 2,2 millió lejes összér-
tékű beruházással ma már sikerült 
odáig eljutni, hogy ki lehetett tűz-
ni a hivatalos átadás időpontját: 
2012. május 25. 

– Most már elmondhatjuk, 
hogy a kor elvárásainak megfelelő 
körülményeket tudtunk biztosíta-
ni a Máréfalván tanuló diákjaink 
számára – jegyzi meg a település-
vezető, kihangsúlyozva, hogy az 
időben és értékben is nagy volu-
menű beruházást nem pályázati 
pénzekből, hanem a kormány tar-
talékalapjából, a megyei tanács se-
gítségével és helyi erőből sikerült 
megvalósítani.

Éltek a lehetőséggel
Dávid Lajos elmondta, hogy 

négy évvel ezelőtt több meg-

valósítást terveztek és ígértek, 
melyek finanszírozását szintén 
az imént felsorolt alapokból ter-
vezték, de mivel az iskola felújí-
tása mindennél fontosabb volt, 
a befejezés érdekében ami pénzt 
lehetett, mind ide irányították. 
Maradt hát tennivaló a követke-
ző négy évre is, ugyanakkor van-
nak olyan megvalósítások is, me-
lyek bár nem voltak betervezve, 
pályázati úton adódott alkalom a 
kivitelezésükre, így éltek a lehe-
tőséggel.

Az egyik ezek közül a 200 ezer 
eurós értékű Turisztikai Informá-
ció Iroda létrehozása, mely idén 
áprilisban nyitotta meg kapuit. A 
másik az Európai Unió Vidékfej-
lesztési Alapjánál megpályázotta 
a Fenyéd-pataka erdei út moder-
nizálása. A 6,16 millió lejes érté-
kű projekt munkálatai áprilisban 
kezdődtek el. Több mint 4 km-es 
szakasz leaszfaltozását és további 
8 km út teljes feljavítását valósít-
ják meg, valamint négy híd javí-
tását, két új híd építését, fedett 
sánc és védő korlát kialakítását 
és a patakmeder szabályozását is 
magában foglalja. A kivitelezéssel 
még idén ősszel szeretnének elké-
szülni.

– Számos olyan más megva-
lósítással is büszkélkedhetünk, 
melyek a falu életében elenged-
hetetlenül szükségesek, de ezt a 
hármat tartom a legfontosabbnak 
– értékelt Dávid Lajos. Sikeres volt a kaláka. A gépek új színben pompáznak

A máréfalvi Nyirő József Általános Iskola. A legfontosabb beruházások egyike Fotó: arChív

> Ittas vezetés miatt büntettek. 
Több sofőrt is elkapott a rendőrség, akik 
ittas állapotban vezettek, vagy balesetet 
okoztak. Kirívó eset nem volt, a lövétei 
F. B. leheletében viszont 0,87 mg/l-es 
alkoholkoncentrációt mutattak ki, ezért 
eljárás indult ellene. Április 27-én fá-
nak ütközött egy udvarhelyi nő, autójá-
ban négy utas megsérült. Május elsején 
Bögöz határában is baleset történt, mivel 
a keresztúri K. M. nem tartotta be a se-
bességkorlátot, józanul ugyan, de kisod-
ródott egy kanyarban, majd frontálisan 
ütközött egy másik autóval. A balesetben 
megsérült egy 18 éves lány. 

> A tarlótűz hatalmas károkat 
okozhat. Több helyszínre is riasztot-
ták a tűzoltóságot Hargita megyében 
az elmúlt napokban. Udvarhelyszéken 
április 29-én 15 óra után hívták őket 
Kápolnásfaluba egy utcai tűzesethez. 13 
hektáron kigyulladt a száraz növényzet, 
amely három háztartást is veszélyeztetett. 
A lakók segítségével 18 óra 15 percre si-
került megfékezni a lángokat. A jelentés 
szerint a tüzet egy szabadon hagyott tar-
lótűz okozta. 

> Borboly Csaba a Mokka Pódi-
umon. A székelyudvarhelyi Mokka 

Pódium elnevezésű helyi közéleti be-
szélgetés következő vendége a me-
gyei önkormányzat elnöke. Az ötö-
dik beszélgetést csütörtökön, május 
3-án tartják a Kőkereszt téri Mokka 
kávéházban. A megszokott, 16 órai 
időpont azonban változott, Borboly 
Csabával a pódiumbeszélgetés déli 12 
órakor kezdődik, és körülbelül egy órát 
tart. A beszélgetésen bárki részt vehet, 
a meghívottnak mind a helyszínen, 
mind pedig a szerkesztoseg@uh.ro 
e-mail címen lehet kérdéseket felten-
ni Székelyudvarhely és Hargita megye 
közéletével kapcsolatosan.
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> Kézilabda. Zetelakán rendezték 
meg a hétvégén a megyei női kézilab-
da-bajnokság 15-16. fordulóit. A for-
duló folyamán egy mérkőzést halasz-
tottak el, éspedig a Székelyudvarhelyi 
KF – Székelykeresztúri KE találkozót. 
Eredmények: Csíkszeredai NKSZ – 
Zetelaka 18–30, Csíkszeredai VSK – 
Székelyudvarhelyi Amazonok 8–25, 
Székelykeresztúri KKE – Csíkdánfalva–
Felcsík 20–16, Salamási Deni Moon – 
Székelyudvarhelyi KF 20–33, Amazonok 
– NKSZ 23–17, Zetelaka – Salamás 37–
15, VSK – Csíkszeredai Akarat 20–16. A 
bajnokság állása: 1. SZKF 28 pont (me-

gyei bajnok), 2. Zetelaka 22, 3. VSK 18, 
4. Amazonok 16, 5. NKSZ 13, 6. Felcsík 
10, 7. Keresztúr 10, 8. Salamás 4, 9. Aka-
rat 2. A következő tornát Maroshévízen 
rendezik május 12-én. Az utolsó forduló 
alkalmával lesz megtartva a díjátadó ün-
nepség is.

> Román labdarúgás. Kedd este 
három mérkőzéssel elrajtolt a román 
labdarúgó-bajnokság 29. fordulója. A 
Ceahlăul idegenben nyert, a Kolozsvári 
CFR hazai pályán egy góllal verte a Bras-
sót, és megerősítette vezető pozícióját. 
Eredmények: Nagyszeben – Ceahlăul 

Piatra Neamţ 1–2, Pandurii Târgu Jiu 
– Sportul Studenţesc 1–1, Kolozsvári 
CFR – Brassói FC 1–0. A mai műsor: 
Mioveni – Chiajna (19, Digi Sport), 
Steaua – Petrolul (19.30, Dolce Sport), 
Medgyes – Galac (21.30, Digi Sport). 
Tegnap szintén három mérkőzést rendez-
tek – Vásárhely – Vaslui, Astra – Rapid, 
Dinamo – Kolozsvári U –, ám mind-
egyik lapzárta után ért véget.

> Magyar-kupa. A Debrecen törté-
nete során ötödször nyerte meg a lab-
darúgó Magyar-kupát, miután a kedd 
esti döntőben hosszabbítás után, tizen-

egyesekkel 8–7-re verte a másodosztályú 
MTK együttesét. A Puskás Ferenc Stadi-
onban rendezett finálé rendes játékide-
je 3–3-as döntetlennel zárult, az OTP 
Bank Ligában listavezető hajdúságiak 
előbb egyenlítettek, majd vezettek, ám a 
fővárosi gárda ismét a maga javára fordí-
totta az állást, mielőtt a DVSC az utolsó 
percben újra egalizált. A kétszer 15 per-
ces hosszabbítás során nem esett gól  A 
DVSC-TEVA ezt megelőzően 1999-ben, 
2001-ben, 2008-ban és 2010-ben nyer-
te meg a Magyar Kupát. Magyar-kupa-
döntő: Debrecen – MTK Budapest 3–3 
(0–1, 3–3, 3–3) – tizenegyesekkel 8–7.hí
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Kettős huszárjáték
A kettős huszárjátékban 1.e4 

e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hf6 4.Hg5 d5 
5.ed5 után 5...Hd4! (a szokásos 5...
Ha5 helyett) ötletével állt elő Fritz 
Alexander német mester. A számí-
tógépes elemző programok világos 
előnyét adják szinte minden válto-
zatban, de ez nem épp így van! Egri 
Lászlót (2150) is Fritz ötlete ihlette 
a magyar csapatbajnokság 1997–98-
as szezonjában Radványi Tibor elle-
ni játszmájában.

Radványi–Egri
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hf6 

4.Hg5 d5 5.ed5 Hd4! (A napok-
ban Căciulatán lezajlott ifjúsági 
döntőn a 12 éves lányok csoport-
jában 5...Hd5? 6.Hf7! Kf7 7.Vf3+ 

Ke6 8.Hc3 Hd4?? 9.Fd5+ Kd7 
10.Vf7+ Kd6 11.0–0 c6 12.He4 
matt következett a Panaite Andreea 
– Patru Miruna játszmában, melyet 
egy lépéssel hamarabb is be lehetett 
volna adni. Fritz mester forogna 
a sírjában, ha tudná, hogy szintén 
az U12 lányoknál egy fordulóval 
később 7...Ke8 8.Fd5 Fc5?? 9.Vf7 
matt jött, melyet – okulva a tör-
téntekből – ezúttal Patru Miruna 
adott be Voinescu Malinának, vagy 
7...Ke8 8.Fd5 Hd4?? 9.Vf7 matt 
következett a Pirlea Silvia – Tofan 
Andra játszmában a 9. fordulóban. 
Tofan Andrát szerintem a sakkot 
nem ismerő nagymamája kísérte 
el a versenyre, mert nem okult a 2. 
fordulóban Mihai Ioana ellen be-
kapott mattból: 1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 

3.Fc4 Hf6 4.Hg5 d5 5.ed5 Hd5? 
(6.Vf3 Hd4?? 7.Vf7 matt...) 6.c3 
b5 7.Ff1 Hd5 8.He4 Vh4 9.Hg3 
Fg4 10.f3 e4 11.cd4 Fd6 12.Fb5+ 
Kd8 13.0-0 ef3 14.Bf3 (Ez a kriti-
kus állás! Huszár- és gyalogelőny 
világosnak, de sötét fenyegetései 
leselkednek.) Bb8! 15.Fe2?! (15.a4! 
a6! 16.Fa6 Ff3 17.Vf3 Hb4 18.Fb5 
c6 19.Ff1 Hc2 20.Ba2 Be8=) Ff3 
16.Ff3 Vd4+ 17.Kh1 (17.Kf1? 
Fc5!) Fg3 18.hg3 Bb6! 19.Fg4 h5! 
(Még erősebb 19...Bh6+!! 20.Fh3 
Be8 21.d3 Vf2! 22.Fg5+ f6 23.Hd2 
fg5 24.He4 Vg2+!! 25.Kg2 He3+ 
26.Kg1 Hd1 27.Bd1 Bh3 sötét mi-
nőségelőnyével.) 20.Fh3 g5 21.Vg1 
Vd3 22.Hc3 g4 23.Ha4 Bf6! (23...
gh3!! 24.Hb6 ab6 25.b3 Bg8 
26.Fb2 hg2+ 27.Vg2 Bg3, és sötét 
nyer.) 24.Kh2 h4 25.Hc5 hg3+ 
26.Kh1 Bh3+!!, és világos feladta 
(0–1), mert 27.gh3 Vf3+ 28.Vg2 
Vd1+ 29.Vg1 Bf1 után mattot kap.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid egy futó-

végjátékot mutat be művében. 
Első ránézésre világos bajba ke-
rülhet a lenyerhető d6 gyalog 
miatt. Kedvenc szerzőm a 7. lé-
pésre hagyta a csattanót, mely-
lyel világos nyer: 1.Kb3!! Fb4 
(1...Kb5 2.Ka3 Ka5 3.Fe3 Kb5 
4.Fa7 Kc4 5.Ka4 Kd5 6.Fb8 
Kc4 7.Ka5 Kc5 8.Fc7 Kc6 9.Kb4 
Kd5 10.c4+, vagy 2...Kc4 3.Ka4 
b6 4.Fe3 nyer.) 2.ba6 ba6 3.Fe3+ 
Kb5 4.c4+ Ka5 5.Fg5!! Fc5 
6.Fd8+ Fb6 7.Fc7!!, és a lépés-
kényszer (7...Fc7 8.dc7) miatt 
világos nyer.

Biró sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (17.)

Maraton Csíkszeredában

Harminckettedik alka-
lom mal kerül május 5-én 
a Mindannyiunk egészsé-

gére – Pro Európa elnevezésű nyári 
maratoni futóversenyre Csíksze-
redában, amelyet a Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 
a megyei Szabadidős Sportegylet-
tel közösen szervez. A szervezők 
mintegy nyolc kilométeres távot 
jelöltek ki a megyeszékhelyen, az 
indulás és az érkezés a Vákár Lajos 
Műjégpálya belső udvarán lesz.

Benevezni a sportigazgatóság 
Hősök utca 7. szám alatt talál-

ható székhelyén lehet péntekig 
9 és 15 óra között, valamint a 
verseny napján 8 és 9.45 óra kö-
zött a műjégpálya belső udvará-
ban. A szervezők a nyílt verseny 
női és férfigyőztesei mellett a 
korcsoportok első három helye-
zettjeit (női és férfi), valamint a 
maratonon részt vevő legnépe-
sebb családot, a legtávolabbról 
érkező versenyzőt, a legfiatalabb, 
illetve a legöregebb női és férfi-
versenyzőt is díjazzák.

Korcsoportok: 10 évesek és fi-
atalabbak, 11–12 évesek, 13–14 

évesek, 15–16 évesek, 17–20 
évesek, 21–30 évesek, 31–40 
évesek, 41–50 évesek, 51–60 
évesek, 61–65 évesek, 65 évnél 
idősebbek. A versenyzők a Liviu 
Rebreanu Általános Iskola elől 
rajtolnak, ezt követően a Jégpá-
lya utcán haladnak, a Brassói útra 
kanyarodnak, majd a Nagy Imre 
utca és a Brassói út kereszteződé-
séig szaladnak, az üzemanyagtöl-
tő állomásnál visszafordulnak, és 
a Brassói út – Jégpálya utca érin-
tésével érkeznek a műjégpálya 
udvarára.

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2012. május 22-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós RADPLAST Kft. (fiskális lak-
helye: Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 193. szám,  Hargita megye, 
fiskális azonosítószám 530201) tulajdonát képező következő ingóságokat:

2002-es évjáratú VOLVO s60, 2,4 tdi személygépkocsi 9 500 lej
2003-as évjáratú OPeL MeriVA személygépkocsi 9 400 lej
2006-os évjáratú reNAULt CLiO személygépkocsi 6 900 lej
kompresszor NC 18/100 CM3 1 350 lej
Fröccsentő gép CSB1  1 350 lej
Fröccsentő gép FO495 1 350 lej
kompresszor 49 LY 601 1 750 lej
Fröccsentő matrica 3 700 lej
ÖSSZESEN 35 300 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal 

a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető 
a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvise-
lő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a 
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott 
azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

gi szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak 
előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. április 30-án kifüggesztették.

A Hargita Megyei Katonai Központ tájékoztató-toborzó irodája

megkezdte a jelentkezők beíratását különböző katonai oktatási intézményekbe.
Beiratkozásra jelentkezhetnek a XII. osztályosok, illetve érettségi diplomá-

val rendelkező líceumi végzettek. Korhatár: 28. életév.
A jelentkezők az alábbi oktatási intézményekben folytathatják tanulmá-

nyaikat:
– a szebeni, a marosvásárhelyi, a brassói, a konstancai és a bukaresti tiszt-

képző katonai oktatási intézményekben – összesen 384 hely;
– a piteşti-i, a konstancai és a Buzău megyei boboci katonai mesterképző 

intézetekben – összesen 158 hely.
Jó tudni, hogy ezekben a katonai oktatási intézményekben a tanulmányok 

ingyenesek (elszállásolás, étkezés, ruházat, ösztöndíj, hazautazás stb.), s azok 
elvégzését követően biztosított számukra munkaszerződéses állás, szolgálati 
lakás vagy lakbérpótlék, ingyenes felszerelés, orvosi ellátás és gyógyszer.

Bővebb felvilágosítás az iroda székhelyén, Csíkszereda, Vár tér 1. szám,  
telefon: 0266–311620, 0266–311630, 0726–692280, 0745–147882.



lakás

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás Balán
bányán, a 10es tömbházban, északi fek
véssel, felújított állapotban. Telefon: 0751–
227671, +39–32–98796707. (21813)

KIADÓ Székelykeresztúron egy 
35 m2es üzlet vagy irodahelyiség a 
központban. Megfelel bármilyen üz
leti tevékenységnek. Telefon: 0740–
400910.

jármű

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6os, 105 LEs, fullextrás 
(navigáció, ülésfűtés, elektromos abla
kok és tükrök, ESP, EPC stb.), nyári gumi 
alufelnivel + téligumi acélfelnivel, friss 
műszaki vizsgával, friss olajjal és szű
rőkkel, 174 000 km-ben. Telefon: 0740–
087303. (21819)

ELADÓ egy 2000es évjáratú, fehér 
színű Daewoo Cielo kitűnő állapotban, 
érvényes iratokkal, magánszemélytől, 
megtekinthető és kipróbálható. Telefon: 
0724–697544.

ELADÓ 1997es évjáratú, négyajtós 
Ford Fiesta 1.3, benzines, szép állapot
ban, beírva. Ára: 1450 euró. Telefon: 
0721–236428. (21789)

ELADÓ 2005ös évjáratú, piros Da
cia Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes 
biztosítással, útadóval és műszakival, 
olajcserével, szervizkönyvvel. Ára: 
2600 euró, alkudható. Telefon: 0723–
536777.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.4es, ötajtós, limuzin, frissen be
hozva nagyon szép karc és rozsdamentes 
állapotban, első gazdától. Extrák: ABS, klí
ma, szervo, négy elektromos ablak, négy 
légzsák, ülésfűtés, állítható kormány, elekt
romos tükrök, központi zár. Bármilyen tesz
tet vállalok és a beíratást is. Ára: 3200 eu
ró. Telefon: 0266–334364, 0734–415273. 
(21779)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzumotorral, 
minden illeték kifizetve, megkímélt állapot
ban, karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: szervo, központi zár, elektromos 
ablakok, tetőablak. Irányár: 1650 euró. Te
lefon: 0727–654803. (21778)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6 ecotech, benzines motorral, 
hétszemélyes, Euro 4es, frissen be
hozva. Extrák: ABS, szervo, tetőablak, 
elektromos ablakok, központi zár táv
irányítóval, nagyon szép, megkímélt 
állapotban. Vállalom a beíratását is. 
Irányár: 3450 euró. Telefon: 0727–
654803. (21778)

ELADÓ platós Barkas (motorhibás, 
2013 végéig érvényes műszaki vizsgá
val) vagy ELCSERÉLHETŐ kis utánfutóra. 
Telefon: 0751–131213.

vegyes

Eladó kottatartó megkímélt állapot
ban. Érdeklődni: Székelyudvarhelyen 
a 0743–876 401es 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 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995-ös 
telefonszámon a délutáni órákban lehet.

A NEFELEJCS EGYESÜLET tisztelettel 
köszöni Csíkszereda Helyi Tanácsának a 
GyIT rendezvényünk támogatását. (21814)

ELADÓ Varságon pattintott fenyõ 
zsindely, hosszúság: 25 cm, 32 cm, 42 
cm. Szükség esetén fel is födjük. Tele
fon: 0742–067311.

ELADÓ magraktár Csíkszeredában 
(az Emerkommal átellenben), alacsony 
nagybani, kisbani árakkal. Telefon: 
0744–641946. (21816)

VÁSÁROLOK roncsprogramos érték
jegyet a legjobb áron, azonnali fizetéssel. 
Telefon: 0744–173507.

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé meg
kímélt állapotban. Telefon: 0749–246846.

ELADÓK mezőgazdasági gépek, 
traktorok, ladewagenek, kaszálógépek, 
rendforgatók, rendsodrók, ekék, boro

na, trágyaszóró. Telefon: 0743–878596, 
0723–120396. (21787)

ELADÓ étkezési burgonya, akár álla
toknak is – 0,20 lej/kg, valamint ültetni 
való burgonya és apróburgonya. Telefon: 
0742–648606. (21810)

A Szépvízi Szarvasmarhatenyész
tők Egyesülete 2012. május 5-én 10 
órától állatkiállítást szervez a sportpá
lyán, amelyre szeretettel vár minden 
érdeklődőt. (21804)

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

állás

Állandó (24 órás) felügyeletre szo
ruló, idős nő mellé megfelelő hölgyet 
KERESÜNK hosszabb időre. Fizetés 
megegyezés szerint. Telefon: 0749–
053494. (21808)

A dinamikusan fejlődő csíksze
redai Gutenberg Nyomda tördelő
szerkesztő és grafikus feladatkörök 
betöltésére keres munkatársakat. 
A szakmai tapasztalat előnyt jelent. 
Kérjük, fényképes önéletrajzát a fize
tési igény megjelölésével küldje el az 
office@gutenbergart.ro címre.

szolgáltatás

Traktoristát KERESEK egy föld rend
betételére Taplocán, a benzinkúton kívül. 
ELADÓ kerti eper Patak u. 28. szám alatt. 

VÁLLALUNK kőművesmunkát, ház-
építést és minőségi kőmunkákat. Tele
fon: 0743–466443. (21797)

megemlékezés

Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
S telhetnek a holnapok, 
múlhatnak az évek, szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk drága feleségem, drága 
édesanyánk,

VÁNCSA IBOLYA
szül. Csillag

halálának 3. évfordulóján. Köszönet min
denkinek, akik szerették és emlékét szí
vükben őrzik. Szerettei – Csíkmadaras.

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2012. március 18ra,

özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
Kovács Vera

nyug. tanítónő

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise ma 19 órakor lesz a Millenni
umitemplomban. Gyászoló szerettei. 

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjék békében.

Szomorú szívvel emlékszem 2011. 
április 22re, édesanyám,

özv. SZAKÁCS FERENCNÉ
Jakab Julianna

halálának első évfordulóján. Lelke üdvé
ért az engesztelő szentmise 2012. május 
4én 19 órakor lesz a csíkszeredai Millen
niumitemplomban. Gyászoló leányod. 
(21815)

Úgy mentél el, ahogy éltél:
csendesen, szerényen.
Elfeledni téged soha nem lehet,
csak muszáj élni az életet nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. áp
rilis 29re,

KOVÁCS ERNŐNÉ
Bálint Regina

tanítónő

halálának évfordulóján. Az engesz
telő szentmiseáldozat 2012. május 
5én, szombaton reggel 8 órakor lesz 
a csíkdelnei kápolnában. Jézusom, te 
erőt adtál minden szenvedésben, adj 
örök nyugalmat lelkének a mennyben. 
Szerettei – Csíkdelne. (21801)

elhalálozás

Hirdetések

Hirtelen, de elmentél 
egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
mélységes a fájdalom, 
hogy távoztál,
a búcsúszó, mit nem mondtál ki, 
elmaradt,
de szívünkben örökké 
velünk maradsz.

Szívünk legmé-
lyebb fájdalmával, 
de Isten akaratában 
meg nyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó 
gyer mek, élettárs, 
test vér, rokon, sógor, koma, ba-
rát, szomszéd és jó ismerõs,

LŐRINCZ BOTOND

életének 25. évében, 2012. április 
28-án hirtelen elhunyt.

Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, magaddal 
vitted örömünket.
Szívedben nem volt más,
mint jóság és szeretet.
Örök az arcod, 
nem száll el szavad,
a mosolyod örökké 
a szívünkben marad.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörülni az érted hullatott 
fájó könnyeket.

Drága halottunk temetése 2012. 
május 3-án, csütörtökön 14 óra-
kor lesz a belvárosi református 
temetõ ravatalozójából a reformá-
tus egyház szertartása szerint a 
helyi temetőbe. Emléked legyen 
áldott, pihenésed csendes! Rész-
vétnyilvánítás a temetés előtt 
egy órával. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely.

Most, hogy bevégeztem
Már a földi harcot,
Engedd, hogy láthassam
Jóságos, fényes Istenarcod.

Mély fájdalommal, de Is-
ten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyer-
mek, édesapa, testvér, rokon és 
ismerős,

GERGELY ATTILA

életének 43. évében, 2012. április 
28-án hirtelen elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvait 
2012. május 3-án 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra, a 
római katolikus egyház szertartása 
szerint, a Szent Miklós-hegyi rava-
talozóból a helyi temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük!
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk.
A gyászoló család

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Temető csendjében pihen 
fáradt testem,
imádságotokban őrizzetek engem.

Fájó szívvel emléke
zünk 2008. május 3ra,

SIPOS SÁNDORNÉ
Szakács Erzsébet

halálának 4. évforduló
ján. A megemlékező szentmise 2012. 
május 3án, csütörtökön 18.30 óra
kor lesz a Szent Ágostontemplom
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszereda. 
(21809)
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírá-
saival, közli, hogy 2012. május 22-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám alatt árverés útján eladja az adós SILPLANT 
Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós – Gyilkostó 10/A szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 533127) tulajdonát képező 
következő ingatlanokat:

– 5000 m2 külterület, Gyilkostó településen, Pârâul Oii, telek-
könyvi kivonat 51983, kataszteri szám 620/2 – 130 000 lej;

– 5000 m2 külterület, Gyilkostó településen, Pârâul Oii, telek-
könyvi kivonat 51673, kataszteri szám 620/1 – 130 000 lej.

ÖSSZESEN – 260 000 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 

egy nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára 
be kell nyújtani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről 
szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstár-
nál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt 
képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében 
a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi 
jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; 
a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban 
és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig 
közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy te-
lex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban 
forgó ingatlanokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a 
végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az ille-
tékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 
15 napon belül, összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826 -os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. április 30-án kifüggesztették.

Építőanyag-forgalmazásba
egységvezető-értékesítőt alkalmazunk.

Elvárások:
◆ tapasztalat értékesítés területén;
◆ román és magyar nyelvtudás.

Jelentkezni 2012. május 10-ig fényképes önéletrajzzal lehet 
a hrm@apicom.ro e-mail címen.

Telefon: 0744–767418, 0744–695562.

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

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi 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, vala-
mint Gyergyóújfalu község 212. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron u. 43. szám alatt.

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

A csíkszentmártoni AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG 
nyílt árverésen értékesít 732 m3 fenyőfát két tételben.

Az árverés 2012. május 9-én, szerdán lesz a közbirtokosság szék-
helyén 14 órától. Ha a készlet nem fogy el, az árverést megismétel-
jük 2012. május 14-én ugyanott és ugyanabban az időpontban.

Érdeklődni lehet munkanapokon a közbirtokosság székhelyén 
8–16 óra között vagy a 0266–332029-es, illetve a 0744–597114-es 
telefonszámokon.
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hirdetések

hirdetések

előfizetőinknek
ingyenes mellékletek

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0733–553 014, 0266–215 270
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Velünk teljes a kép!
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Sport

> A Barca fizet a legjobban. Az összes 
csapatsportot figyelembe véve az FC Barce-
lona labdarúgói keresik a legtöbb pénzt he-
tente és éves szinten is. Az amerikai ESPN 
csatorna felmérése szerint a katalán klub át-
lagosan fejenként heti 166 934 dollárt költ 
a játékosok fizetésére. A második helyezett 
Real Madrid futballistái 149 935 dollár-
ral gazdagodnak fejenként. Éves szinten is 
messze a Barcelona-játékosok a legjobban 
fizetettek, 8,7 millió dollár az átlagkeresetük. 
A Madridnál 7,7, a Manchester Citynél 7,4 
millió az éves bér. A top 10-ben hét lab-
darúgóklub szerepel. Az ötödik helyen a 
Chelsea mögött a Los Angeles Lakers, egy 

NBA-csapat áll a rangsorban, ott 6,3 milliót 
osztanak fejenként. A tízbe a New York Yan-
kees és a Philadelphia Phillies baseballozói 
fértek még be a futballklubok mellett. A fel-
mérésben tíz ország 278 csapatát vizsgáltak, 
amelyek 14 különböző ligában játszanak. A 
7925 sportoló együtt 15,7 milliárd dollárt 
keres a becslések szerint.

> Vízilabda. Tizenkilenc tagú olimpiai 
keretet hirdetett kedden Kemény Dénes, a 
címvédő férfi-vízilabdaválogatott szövetségi 
kapitánya. A nemzeti együttes honlapja, a 
www.vlv.hu által közölt névsorban szere-
pel a kétszeres olimpiai aranyérmes Varga 

Tamás is, aki a pekingi ötkarikás döntő óta 
nem jutott szóhoz a Kemény-csapatban. A 
londoni ötkarikás játékokra készülő keret: 
kapusok: Baksa László, Nagy Viktor, Szécsi 
Zoltán; mezőnyjátékosok: Biros Péter, Gór-
Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky 
Norbert, Katonás Gergely, Kásás Tamás, 
Kis Gábor, Kiss Gergely, Madaras Norbert, 
Steinmetz Ádám, Szivós Márton, Török 
Béla, Varga Dénes, Varga Dániel, Varga Ta-
más, Vámos Márton. A keret tagjai május 
14-én találkoznak a Margitszigeten, s kez-
dik meg a felkészülést az olimpiára, amelyre 
a Kemény Dénes vezette magyar válogatott 
címvédőként érkezik.

> Hodgson az angolok edzője. Az 
Angol Labdarúgó-szövetség (FA) ked-
den hivatalosan bejelentette, hogy Roy 
Hodgsont nevezték ki a februárban meg-
üresedett szövetségi kapitányi posztra, a 
64 éves szakemberrel négyéves szerződést 
kötöttek. A pozíció azután üresedett meg, 
hogy február 8-án lemondott az olasz Fabio 
Capello, mert vitába keveredett a szövet-
séggel azt követően, hogy az beleegyezése 
nélkül megfosztotta állítólagos rasszista ki-
jelentései miatt John Terryt csapatkapitányi 
tisztségétől. Hodgson a West Bromwich 
Albion vezetőedzője, s a megállapodás sze-
rint a szezon végéig marad klubjánál. hí
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Asztalitenisz. A Székelyudvarhelyi ISK–FSK ifjúsági asztaliteni-
szezői Buzăuban álltak rajthoz az országos egyéni és csapatversenyen. 
A Dombi Tihamér, Péter Nándor, Onofrei Rareş és Demeter Hunor 
összeállítású fiúcsapat a 12. helyen zárt, akárcsak a Kalóz Anita, Abrán 
Mónika és Péter Nóra alkotta trió a csapatversenyen. Egyéniben a fiúknál 
Onofrei és Péter a 64. körben búcsúzott, Demeter és Dombi viszont még 
egy kört tudott menni. A lányoknál Abrán és Péter nem tudott túljutni 
a selejtezőcsoporton, ellenben Kalóz Anitával (képünkön), aki a legjobb 
tizenhatba jutásért óriási küzdelmet produkált. De sajnos még a 3–1-es 
előny sem volt elég, a fárasztó mérkőzés végén a sportoló térdfájdalmai 
is előjöttek, így az esélyesebb slatinai lány juthatott a nyolcaddöntőbe. A 
vegyes páros küzdelmekben a Péter–Kalóz páros mutatott biztató játé-
kot, ennek ellenére a nyolcaddöntőben fejet kellett hajtsanak a negyedik 
kiemelt Margin–Dragnea páros előtt.

Odorheiu Secuiesc, 03.05.2012.
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMICE”

„INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ”
Anunţ de presă

Privind finalizarea contractului de finanţare pentru creşterea competitivităţii TIP-
AUTOIMPEX S.R.L. în cadrul proiectului cu titlul „ACHIZIŢIONAREA UNEI 
STAŢII MOBILE DE FABRICARE A BETONULUI LA TIP-AUTOIMPEX 
S.R.L.”

TIP-AUTOIMPEX S.R.L. şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor 
Comunitare pentru IMM au semnat contractul de finanţare nr. 382/3m/07.09.2011. 
pentru un proiect în valoare totală de 1.904.285,72 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 1.075.000,00 lei care a avut următoarele rezultate: 
	 •		Active	tangibile	achiziţionate	prin	proiect:	1	buc.	–	staţie	mobilă	de	
fabricare a betonului
	 •		Numărul	locurilor	de	muncă	create:	1	noi	locuri	de	muncă		

Proiectul cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Prog-
ramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, „Investiţii 
pentru viitorul dumneavoastră”, Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient 
de producţie”, domeniul de intervenţie 1.1. „Investiţii productive şi pregătirea 
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea a) 
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile” a fost implementat în perioada septembrie 2011 – aprilie 
2012, la sat Târnoviţa, comuna Brădeşti, judeţul Harghita.
Valoarea totală a proiectului este de 1.904.285,72 lei, din care valoarea finanţării 
nerambursabile este de 1.075.000,00 lei, din care 924.500,00 lei este finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională şi 150.500,00 lei din bugetul naţional.
TIP-AUTOIMPEX S.R.L. cu sediul în cu sediul în sat Târnoviţa, comuna 
Brădeşti nr. 236, a depus cererea de finanţare în cadrul schemei „A2 – Sprijin 
financiar de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii” obiectivul 
vizat fiind creşterea competitivităţii firmei prin diversificarea activităţii productive 
şi pătrunderea pe piaţa fabricării betonului. 
Obiectivul general al POS-CCE – „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 
este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor 
dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul 
Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de 
aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii din UE. POS-CCE a fost 
adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472 din 12 iulie 2007.
Persoana de contact: Csergő Albert



Napról napra
szabadidő

programajánló

Rövidfilm-fesztivál
Mától szombatig Székelyudvarhelyen is 

megrendezik a Tres Courts nagyon rövid 
filmek nemzetközi fesztiválját. A vetítések 
két helyszínen zajlanak: 17 órától a városi 
könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegé-
re, míg 20 óra 30 perctől Mokka kávéház 
teraszára várják az érdeklődőket.

Civil Nap
Második alkalommal szervezik meg 

holnap 9 és 19 óra között Székelyudvarhe-
lyen a Civil Napot. A Márton Áron téren 
helyet kapó rendezvény célja felhívni a fi-
gyelmet a civil szféra szükségességére, az 
önkéntesség szépségére.

Tánc
Ma és holnap 19 órától az Amit akar-

tok... avagy előjáték a Vízkereszthez újabb 
előadásait követhetik figyelemmel az ér-
deklődők az Udvarhely Táncműhely elő-
adásában. Jegyek a művelődési ház pénztá-
rában válthatók hétköznapokon 11–14 és 
15–17 óra között.

Musical
Kányádban ad koncertet holnap 19 

órától a mintegy negyven énekest és ze-
nészt számláló, holland Rejoice Gospel 
Kórus. Jónás történetét adják elő musical 
formájában, Jónás és a mesélő szövegét két 
színész fordítja magyarra. A koncerten sze-
repel majd néhány általános iskolás gyer-
mek is, az énekek magyar fordítását pedig 
kivetítik.

Koncert
A XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok 

fellépőjeként Székelyudvarhelyen koncer-
tezik jövő pénteken, május 11-én a ma-
gyarországi Intim Torna Illegál. Az ingye-
nes koncertnek a Márton Áron tér szolgál 
majd otthonául.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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hirdetések

Egy utazás egy kis magyar faluból Erdélyen, Marok-
kón, Franciaországon, Japánon és Mexikón keresz-
tül egészen a világhírig. Egy lány, aki kalandozásai 

során nemcsak rátalált a saját hangjára, hanem nővé is 
érett. Egy énekes, aki a szakma nehézségeit leküzdve végül 
megtalálta önmagát. Egy lebilincselő, bátor és inspiráló 
történet – utazóknak és útkeresőknek egyaránt!

A 322 oldalas, fekete-fehér fotókkal illusztrált, 
keménytáblás könyv CD-melléklettel megvásárol-
ható az Árnika Könyvesboltban (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 
046, 0751–103 915).

Tömegfutás negyedszerre

Mozdulj, Udvarhely!

Május 19-én, azaz jövő szombaton 
ismét megrendezik a IPSE város-
napi tömegfutást. A start és a cél 

a továbbra is a II. Rákóczi Ferenc utcában, 
a régi mozi előtt lesz, a jelentkezők a rövid, 
azaz 3,9 kilométeres és a hosszú 6,4 kilomé-
teres távon vehetnek részt. A futók a köz-
ponton keresztül egészen a rendőrségig kö-
zös útvonalon haladnak majd, itt a rövidtá-
vosok a városi piac felé veszik az irányt, míg 
a többiek folytatják a Bethlen utcán egészen 

a terelőútig, ahol Szombatfalva irányába 
szaladnak. A Junior étterem melletti útke-
reszteződésben újra egyesül a két táv útvo-
nala és a Tamási Áron utca irányába halad, 
majd ismét a központ következik, ahonnan 
éles kanyarral fordulnak a Kossuth utcán a 
cél irányába.

A benevezés díjtalan, de a szervezők 
szerint fontos idejében nevezni, ugyanis 
az első hatszáz jelentkező ingyenes tö-
megfutásos pólót kap ajándékba.

az ajánlata

Palya Bea: 
Ribizliálom
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Csütörtök
Az év 124. napja, a hátralévő napok 

száma 242. Napnyugta ma 20.22-kor, 
napkelte holnap 6.03-kor 

Isten éltesse 
Irma és Tímea nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Irma az Irm- kezdetű germán női 

nevek önállósult becézője, míg a görög–
magyar eredetű Tímea jelentése jó + tisz-
telet. 

Május 3-án történt 
1469. Hunyadi Mátyást cseh királlyá 

koronázták. 
1841. Új-Zélandot brit gyarmattá 

nyilvánították. 

Május 3-án született 
814. Rónay Jácint pap, a darwiniz-

mus magyarországi megismertetője
1469. Niccolo Macchiavelli olasz 

politikus, író 
1791. Henryk Dembinski lengyel sza-

badsághős, az 1848–49-es szabadságharc 
idején a honvédsereg főparancsnoka 

1822. Bittó István, aki 1874–75-ben 
Magyarország miniszterelnöke volt

1896. Dodie Smith angol drámaíró (A 
101 kiskutya)

1933. James Brown amerikai zenész 
(Living in America)

1947. Gór Nagy Mária színművész

Május 3-án halt meg 
1270. IV. Béla magyar király, aki a ta-

tárjárás után újjáépítette az országot és 
újjászervezte az államot 

1908. Türr István mérnök, a ma-
gyar szabadságharc és az olasz egyesítési 
mozgalom hőse 

Helytörténeti évfordulók
– 60 éve halt meg Budapesten Csanády 

György költő. Székelyudvarhelyen szüle-
tett 1895. február 23-án. A Református 
Kollégiumban érettségizett 1913-ban, 
majd elvégezte a budapesti Kereskedelmi 
Akadémiát, de az irodalomnak és az iro-
dalomból élt.

a nap vicce

Haldoklik a skót, halálos ágyához hí-
vatja a rokonságot, és kérdi tőlük:

– Itt vagy, édes fiam?
– Itt vagyok, édesapám.
– Itt vagy, drága feleségem?
– Igen, édesem, itt vagyok!
– Itt vagy, drága húgom?
– Itt vagyok, bátyám.
– Mindenki itt van?
– Igen – válaszolja a rokonság.
– Akkor miért ég kint a villany?

www.parapista.com

– Nem szégyelli magát? Már harmadszor van itt!
– Szégyellje magát a bíró úr!

– Miért? 
– Maga naponta idejár!

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 3.

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 16-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

Először fotóztak 
csigavonalakat a Marson

Csigaház csavarvonalaira emlékeztető, 
megszilárdult lávából álló mintáza-
tot azonosított a Mars körül keringő 

Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda a 
bolygó Athabasca Valles területén.

A Földön ehhez hasonló, de jóval kisebb 
mintázat a bazaltos, úgynevezett pahoehoe 
(kötélláva) típusú kiömléseknél mutatkozik. 
Megfigyelhető például a Hawaii-szigetek 
Nagy-szigetén, de hasonlót találtak a Csen-
des óceán fenekén, a Galápagos-szigetektől 
keletre fekvő tenger alatti ároknál is.  Míg a 
földi lávatekercsek általában fél méter átmé-
rőjűek, marsi párjaik elérhetik a 30 méteres 
átmérőt is. Ennek az érdekes felületnek a ki-
alakulásakor két eltérő sebességű vagy irányú 

lávafolyam találkozik, örvénylő mozgás jön 
létre köztük, s a felszínen megkeményedő ré-
teg megőrzi ezt a mintázatot.

ijesztő szépség a fotót ambrus laura készítette – gyergyócsomafalva

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Derült, napos, száraz idő várható ma is. A déli, 
délnyugati szél megélénkül, sokfelé megerősödik. 
Melegfronti hatással együtt járó tünetek jelent-
kezhetnek az arra érzékenyeknél. 

Vadonatúj aszfaltszalag, új szalagkor-
lát, frissen festett fényvisszaverő felezővonal 
és világító út menti jelzőkarók. Egyszóval 
minden, ami arra hivatott, hogy megköny-
nyítse a sofőrök dolgát. Lehet száguldozni, 
legtöbben pedig élnek is a lehetőséggel. Nem 
tudom, mások tapasztaltak-e hasonlót, de 
amint a településen belüli 50 kilométer/
órás sebességkorlátozást betartva – jó út 
ide vagy oda, a közlekedési szabályzat nem 
változott – gurulok, igen sokan megelőznek. 
A sebességkorlátozás, folytonos vonal vagy 
tiltó tábla, beláthatatlan kanyar nem szá-
mít. Jó az út, mehetünk! Egy eset talán a 
kivétel, amikor lámpáznak a szembejövők, 
hogy kint állnak a fiúk a radaros autóval. 
Ami igencsak bosszant, hogy nemcsak el-
suhannak mellettem, hanem legtöbb eset-
ben hangos dudaszóval méltatlankodnak 
a részükről indokolatlan totojázásnak ítélt 

törvényes sebesség miatt, sőt némelyek ég felé 
irányított középső ujjukat mutogatják, vagy 
dühösen rázzák öklüket. Élénk vizualitással 
el tudom képzelni azt a határozott idegen-
kezű mozdulatot, amely az égnek meresztett 
ujjat az illető hátsójába irányítja. Ehelyett 
azonban csak morgok, s ha éppen nem egye-
dül ülök az autóban, akkor az útitársnak 
fejtegetem, hogy a statisztika szerint a leg-
több balesetért a gyorshajtás a felelős. Nem 
a szesz, a drog, a figyelmetlenség, hanem a 
száguldás, és a balesetek igen nagy hányada 
elkerülhető lenne, ha a gépkocsivezetők be-
tartanák a törvényt. Erre azonban egyelőre 
nincs esély, az aszfaltszalag néhány nap alatt 
elkészülhet, a közlekedési kultúra kialakulá-
sára még várni kell. Addig a gyalogosok ké-
szüljenek fel, hogy esetenként a sáncba kell 
vetődni, a szabályosan hajtók pedig az égnek 
emelt ujjakra.

Új út, régi sofőrök

             villanás n Hompoth Loránd

skandi  készítette: beNedek eNikő
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