
Madaras határában 
terítették le 

az eMberekre táMadó 
vadállatot

Kilőtték 
a vérmedvét
Hosszas keresés után Csíkmadaras 
határában került puskavégre az az 
anyamedve, amely a környéken 
tavaly több ízben is embereket 

támadott meg. A bocsait kísérő, 
tízéves körüli vérmedvét hétfő este 

Gál Ervin, a Nimród Vadász-
egyesület tagja lőtte ki. 3. oldal

Gál Ervin a kilőtt medvével. Fellélegezhetnek a felcsíki határba induló gazdák.   fotó: domján levente

Hétvége 
a hétköznapokban

Udvarhelyen annyi rendez-
vény van egy időben, hogy már-
már válogatni kell közülük. Úgy 
gondolom, hogy ez a város mérete-
ihez, illetve az aktívan részt 
vevő közönséghez mérten 
luxus. Szükséges a számos 
rendezvény, de kisebb dózisokban 
adagolva.
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    antalfi József

Kezdődnek 
a filinapok! 52 4Pikniktörvény: 

csak figyelmeztettek
Árus Zsolt ügyében 
vizsgálódik az ANI

HIrdEtés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4168ì
1 amerikai dollár Usd 3,3594ì
100 magyar forint HUF 1,5560ì
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Maraton 
Csíkszeredában
Harminckettedik alkalommal 

rendezik meg május 5-én a 
Mindannyiunk egészségére – Pro 
Európa elnevezésű nyári maratoni 
futóversenyt Csíkszere-
dában, amelyet a Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sport-
igazgatóság a megyei Szabadidős 
Sportegylettel közösen szervez.

Szkennelt szöveg 
a falon

Magamtól – Nekem címmel 
nyílt a csíkszere dai Fülöp 

József grafikáiból vá logatott tár-
lat a Megyehá za Galériá-
ban. A művész mintha saját 
magán keresztül próbálná 
megérteni világunk közlés- és be-
fogadásmódjának me cha niz mu sát. 

útJavítások 
Csíkszeredában

Folytatódó 
beruházások

Városszerte folytatódnak a ta-
valy abbamaradt útjavítási 

és területrendezési munkálatok, 
jelenleg a Villanytelep utca hát-
ramaradt szakaszain dolgoznak, 
emellett a gödrös utakon 
kátyúznak. A munkálatok 
nagy része a hónap végéig 
befejeződik – ígérte Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere.

egy nap a gyilkos-tóért 

Segítenének, 
ha hagynák

Az Egy nap a Gyilkos-tóért prog-
ram részeként Hargita Megye 

Tanácsa találkozót szervezett a tele-
pülés ügyeinek megvitatására. A cél 
a helyi problémák tisztázása és a je-
lenlegi helyzetről való tájékoztatás 
volt. A megbeszélésen jelen voltak 
a Gyilkos-tó ügyében érin-
tett intézmények képviselői, 
valamint Korond község 
polgármestere és a Békás-szorosban 
áruló korondiak.
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> Az ötből három kórházi osztály 
elkészült. Az egészségügyi rendszerben 
végbement decentralizáció előnyeiről, a 
kórházaknak önkormányzati tulajdonba 
való átadásától eltelt időszakban lezajlott 
beruházásokról is szólt tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban, ahol három tel-
jesen felújított osztályt mutattak be a 
sajtó képviselőinek. Mint ismeretes, öt 
osztály felújítása kezdődött meg tavaly a 
csíkszeredai kórházban, ezek közül mos-
tanig három készült el teljesen. Borboly 
azt mondta, az előzetesen meghatározott 

hat hónap alatt nem lehetett elvégez-
ni a felújítást, mert amikor nekiláttak 
a munkának, akkor derült ki: az épület 

olyan rossz állapotban van, hogy felújí-
tása sokkal nagyobb méretű beruházást 
igényel, mint amire számítottak. Mos-

tanra a gasztroenterológia, az urológia és 
a sürgősség készült el teljesen, rövidesen a 
szü lészet-nőgyógyászaton és az újszülött 
osztályon is befejeződnek a munkálatok. 
Az épület-felújításon kívül tavaly jelentős 
pénzösszegeket költöttek orvosi felszere-
lések vásárlására is. Az idei tervek szerint 
pedig a kormánytól az év elején kapott 6 
millió lejből újabb munkálatok kezdőd-
nek a kórházban, melyek eredményekép-
pen remélik, hogy ki tudják költöztetni 
a somlyói épületből legalább az egyik ott 
működő osztályt, és további négy orvosi 
szolgálati lakás építéséhez is hozzálátnak 
hamarosan.hí
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Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja

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

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, 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, ne-
vezetesen Csíkszereda, 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. novem-
ber 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

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

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

212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Környezetvédelmi tevékenységeket támogat 
a Hargita fejlesztési társulás

Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támogatására írt ki pályáza-
tot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A kiírás olyan Hargita megyei civil szerve-
ződéseknek szól, melyek alapító okirataiban szerepel a természet és/vagy környezetvé-
delmi tevékenység. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a szemétmegelőzési, 
szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos nevelés iskolákban és óvodákban, Hargi-
ta megye természeti értékeinek népszerűsítése (reklámanyaggyártás), ismeretszerző 
táborok szervezése gyerekek számára, alkotótáborok szervezése gyerekek számára, 
valamint a Hargita megye kincsei fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás 49%-ban finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályá-
zati 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 me-

gyei fiatal kutatók számára, akik kutatói tevékenységet folytatnak a következő terü-
leteken: természettudomány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, mikrobiológia, 
talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társadalomkutatás. A támo-
gatott tevékenységek közé tartoznak a következők: fogyóeszközök, felszerelések 
beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/
szolgáltatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig meg kell felelniük a kutatási te-
rületnek – 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 dokumentáció és bővebb információ elér-
hető az egyesület honlapján – www.adiharghita.ro – vagy az egyesület székhelyén 
– 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.

Városszerte folytatódnak a tavaly 
abbamaradt útjavítási és terület-
rendezési munkálatok, jelenleg 
a Villanytelep utca hátramaradt 
szakaszain dolgoznak, emellett 
a gödrös utakon kátyúznak. A 
munkálatok nagy része a hónap 
végéig befejeződik – ígérte Szőke 
Domokos, Csíkszereda alpolgár-
mestere.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Folytatódnak a Villanytelep 
utcában az ősszel abbamaradt 
munkálatok, így a vasúti felül-

járó utáni körforgalom környékén, 
illetve az utcában található járdákon, 
parkolóban dolgoznak a kivitelezők. 

– Aszfaltozás és területrendezé-
si munkálatok vannak még hátra, 
valamint a körforgalom környékét 
kell kialakítani, befejezni, emellett a 
közvilágítás kiépítésére is sor kerül 
– mondta el lapunknak Szőke Do-
mokos. Csíkszereda alpolgármes-
tere közölte, a második fázisban a 
Villanytelep utca a körforgalomtól 
a Brassói útig tartó szakasza is meg-
újul, itt is út- és járdajavítást végez-
nek, valamint aszfaltozni fognak. 
– A napokban folytatódik a Kós 
Károly utcában a sportpálya körüli 
terület rendezése is, ahol a parkoló 

kiépítése és egyéb munkálatok lesz-
nek napirenden. Ezek remélhetőleg 
ebben a hónapban be is fejeződnek. 
Folyamatos ugyanakkor a gödrök 
betömése városszerte, emellett pedig 
gőzerővel folyik a Taploca utca végén 
a körforgalom kialakítása. A vasúti 
felüljárón is elkezdődnek a javítások, 
azonban ez nem teljes mértékű fel-
újítást jelent, csak a gödrök betömé-

sét a kritikus szakaszokon – közölte 
az  alpolgármester. 

Az E 578-as európai út Csíksze-
redán átvezető szakaszainak javítása 
is jó ütemben halad, ennek megfe-
lelően az elkövetkező napokban is 
fenntartják a forgalomkorlátozáso-
kat. A bákói kivitelező cég május 10-
ig ígérte, hogy befejezi a munkálato-
kat és kivonul a városból. 

hirdeTések HamaroSan befejeződik az orSzágút vároSi SzakaSzainak aSzfaltozáSa

Folytatódó beruházások

CSupán CSendHáborítáSért rótt ki büntetéSt a rendőrSég

Pikniktörvény: csak figyelmeztettek
A nemrég megjelent „pikniktör-
vény” apropóján tartott össze-
hangolt ellenőrzéseket a hétvé-
gén a megyei környezetőrség 
és rendőrség. az ittas sofőrök 
kiszűrése érdekében a rendőri 
jelenlét is fokozott volt a megye 
különböző útszakaszain a hosz-
szú hétvége alatt.

T. A.

Fokozott ellenőrzéseket tartott 
a hosszú hétvégén, április 27. 
és május 1. között a Hargita 

Megyei Környezetőrség, illetve a 
megyei rendőrség a szabadtéri pik-
nikezések apropóján. – Összesen 
11 nagyobb akciót bonyolítottunk 

le, többnyire erdős részeken, vala-
mint azokon a területeken, ahová 
az év ezen időszakában sokan jár-
nak kirándulni, piknikezni, ami ál-
talában tűzgyújtással és sütögetéssel 
is jár. A Csíki-medencében a Suta-
tó és a Szent Anna-tó környékén, 
a Gyergyói-medencében pedig a 
Gyilkos-tónál, valamint a Békás-
szorosnál tartottunk ellenőrzése-
ket, ez utóbbinál figyelembe vet-
tük az itt található Nagyhagymás 
Nemzeti Parkban a pikniktörvény 
idevonatkozó paragrafusainak be-
tartását a természetvédelmi terüle-
ten – tájékoztatott Grigore Sabău. 
A megyei környezetőrség vezetője 
azt is elmondta, az akció során nem 

róttak ki büntetéseket a pikniktör-
vénybe foglaltak be nem tartása 
kapcsán, hiszen ennek alkalmazása 
reálisan csak hosszabb időinterval-
lum alatt valósítható meg. Az akció 
során a rendőrség két alkalommal 
büntetett mintegy 1200 lej érték-
ben, csendháborítás miatt.

A megyei rendőrség is fokozott 
ellenőrzéseket tartott a hétvégén az 
ittas vezetők kiszűrése érdekében. 
Négy alkohol hatása alatt álló sofőr 
ellen indítottak bűnvádi eljárást, 
Oroszhegyen és Lövétén egy-egy, 
Székelyudvarhelyen két ittasan ve-
zetőt sikerült kiszűrni az akció so-
rán – tájékoztatott a megyei rend-
őrség szóvivője, Gheorghe Filip.

Csíkszentkirályon is folytatódik a hidak felújítása, így a borvíz-
forráshoz közelebb található hídon már elkezdték az ősszel abbamaradt 
munkát a még befejezetlen sávon. A község bejáratánál található Olt-
hidat is javítják, ugyanis ennél megsüllyedt az aszfaltréteg, ami korrekció-
ra szorul. – Teljes egészében fel kellett marnunk az aszfaltréteget, jelenleg 
egy kőréteget terítenek le a munkások, amelyre új aszfaltszőnyeg kerül – 
számolt be lapunknak Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere.



Hosszas keresés után Csíkma-
daras határában került puska-
végre az az anyamedve, amely 
a környéken tavaly több ízben 
is embereket támadott meg. A 
bocsait kísérő, tízéves körüli 
vérmedvét hétfő este Gál Ervin, 
a Nimród Vadászegyesület tag-
ja lőtte ki.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Fellélegezhetnek a felcsíki 
ha tárba induló gazdák, 
hét fő este ugyanis kilőtték 

a tavaly ősz óta sikertelenül kere-
sett, a nyár folyamán Dánfalva és 
Karcfalva környékét rettegésben 
tartó, több esetben is emberekre 
támadó vérmedvét – mondta el 
tegnap lapunknak Márton István, 
a Nimród Vadásztársaság elnöke. 
„Ősz óta, a tél beálltáig sikertele-
nül kerestük. A hóolvadás után 
csak most bukkant fel újra, és Gál 
Ervin vadászkollégámnak sikerült 
is a barlangi lesről kilőni” – újsá-
golta Márton. Hozzátette, ez sem 

volt a legegyszerűbb, ugyanis a 
medve a helyszínen tartózkodó 
vadászra és kísérőjére is rátámadt. 
Az elejtett vadállat kapcsán a va-
dászegyesület vezetője leszögezte, 
vadásztársának minden kétsé-
get kizáróan a tavaly bocsaival 
a felcsíki települések határában 
portyázó, két embert megsebesítő 
anyamedvét sikerült puskavégre 
kapnia.

„Az embereket megtámadó 
medve olyan egyedi ismertető-
jelekkel rendelkezett, amelyek 
alapján egyértelműen meg lehe-
tett különböztetni a társaitól. 
A keresés során amúgy segítsé-
günkre volt a vérmedvéről ké-
szített fotó is, amit az állatról a 
második támadás után egy órára 
fotózott a medve keresésére in-
dult kollégánk. Bár az állat akkor 
a vadőrre is rátámadt, mégsem 
volt szabad kilőni, mivel akkor 
még nem rendelkeztünk a kör-
nyezetvédelmi minisztériumtól 
kért és kapott speciális kilövési 
engedéllyel” – magyarázta Már-

ton István. A szakember szerint 
ilyen különleges, a barnamedvék 
esetében szokatlan ismertetője-
lek voltak például az állat nyakán 
és mellén levő világos foltok. Ne-
hezítette viszont a keresést, hogy 
míg a medve a támadások idején 
három boccsal járkált, addig a 
tavaly, az ősz folyamán egyet el-
hagyva, mára csak két boccsal 
maradt. „Ez kicsit mindenkit 
megtévesztett, hisz a vadászkol-
légáim elsősorban három boccsal 
járkáló anyamedvét kerestek. Én 
úgy hiszem, az egyik bocsát az 
anya a tejhiánya miatt hajtotta 
el” – tette hozzá a vadásztársulat 
elnöke. Az április 30-án, az esti 
órákban elejtett vérmedve korát 
– bár kisebb növésű volt – a va-
dászszakemberek az erősen meg-
kopott fogakból ítélve tíz évnél is 
idősebbre becsülik.

Noha a vérmedvétől immár 
nem kell tartani, a szakember 
– a medvék elszaporodása és a 
helytelennek nevezett legeltetési 
szokások miatt – a nem kívánt 
találkozások elkerülése érdeké-
ben mégis mindenkit fokozott 
óvatosságra int. Mint fogalma-
zott, a vadállatok a télihez képest 
nyáron más táplálkozási helyekre 
járnak, a havasi kaszálók legelő-
ként való hasznosítása és az in-
dokoltnál is több pásztorkutyával 
őrzött juhnyájak közelsége azon-
ban gyakran keresztezi, sokszor 
pedig el is zárja a vadak élőhelye 
és a falvakhoz közel eső táplálko-
zási helyek közötti útvonalat. „A 
kutyák állandóan zavarják a va-
dakat, emiatt azok a búza- vagy 
pityókaföldek közelében marad-
va nem tudnak visszajutni a ter-
mészetes élőhelyeikre. Ez igaz a 
medvére és a vaddisznóra is. Eh-
hez járul hozzá még az állomány 
túlszaporodása is” – fejtette ki a 
Nimród Vadásztársaság elnöke.
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Választások ide vagy oda, de idén is ugyanaz a forga-
tókönyv Udvarhelyen: annyi rendezvény van egy időben, 
hogy már-már válogatni kell közülük. Úgy gondolom, hogy 
ez a város méreteihez, illetve az aktívan részt vevő közön-
séghez mérten luxus. Szükséges a számos rendezvény, de 
kisebb dózisokban adagolva.

A dömping közé tartozik a Nemzetközi Gitárfesztivál, 
a G. Feszt, a városi majális a Republic-koncerttel bezáró-
lag, de türelmesen várjuk a Tánc Tavaszát, a városnapo-
kat, a Városi Diáknapokat, és még sokáig lehetne sorolni 
az apróbb kulturális eseményeket. Felemelő érzés volt 
látni, hogy ennyi ember összegyűlt a kedd esti koncertre a 
Márton Áron téren, ugyanakkor kicsit elszomorító is: csak 
egy május elsejei Republic mozgat meg ekkora tömeget. 
Felváltva, de pontosan ennyi embernek kellene megnéz-
nie a Tomcsa Sándor Színház, az Udvarhely Táncműhely 
és a Székelyföldi Filharmónia előadásait is – ugyanennyi 
munka rejlik mögöttük is, ha nem több. Elszomorító, hogy 
most, 2012-ben, amikor az információnak már semmi sem 
szab határt (így az igényes kulturális produkciók hírének 
sem), a legnagyobb érdeklődés mégis egy olyan zenekart 
övez, amit körbeleng a miccsszag, a falunapok és sörfeszti-

válok hangulata. Félreértés ne essen: annak ellenére, hogy 
a zenekart nem igazán szeretem, mégis tisztelem őket, hi-
szen több generáció felnevelkedett a dalaikon, manapság is 
annyi embert képesek megmozgatni, mint a rendszerváltás 
után a március 15-ei nemzeti ünnepek. Őszintén nemcsak 
én, hanem rengeteg mellettem álló koncerthallgató meg je-
gyezte, hogy a Republic hangzásával nem volt baj ugyan, 
de a showműsor elmaradt, habár 5000 néző tekintete 
megérdemelne némi színpadi produkciót. A sikeres majális 
után azért kicsit elgondolkodtam, hogy mit is kellene tenni 

annak érdekében, hogy ne csak a parasztvakító események 
gyökereztessék meg az udvarhelyiekben azt a tényt: itt is 
történnek jó dolgok, lehet itt szórakozni. Szokták mon-
dani – véleményem szerint jogtalanul – hogy „ebben a 
koszos kis porfészekben nem történik semmi, el kell húzni 
Nyugatra, ott zajlik igazán az élet”. Ahhoz képest, hogy 
mekkora a város, sokkal több kulturális eseménynek ad ott-
hont az elvárhatónál. Pár éve azért nagyon ritkán fordult 
elő, hogy majdnem havi rendszerességgel világhírű mű-
vészek lépjenek fel – ennek ellenére keveslem a résztvevők 
számát. Joggal keveslem (nem csak én). Mind Románia, 
mind Magyarország tehetséges fiatal művészei gyakorla-
tilag éheznek. Legyen szó színészről vagy zenészről. Hosz-
szan lehetne taglalni a színvonal, az igényesség és a bájolgó 
politikai jelenlét kapcsolatát. Ilyenkor megfogalmazódik a 
kérdés: mennyiségre vagy inkább 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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Madaras határában tErítEtték lE az EMbErEkrE táMadó vadállatot

Kilőtték a vérmedvét
MEGkEzdődtEk az IfI napok harGIta MEGyébEn

Színes sportrendezvények 
dominálnak

A kilőtt medve. Fogazata alapján tízévesre becsülték az állat korát  

 illusztráció

tegnap kezdődött, a hét további 
napjaiban pedig főként a sport-
rendezvények nyújtanak izgal-
mas, minden korosztály szá-
mára elérhető kikapcsolódási 
lehetőséget az idei Ifi napok 
programsorozatában. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Három városban, Csík-
szeredában, Székely ud-
var helyen és Gyergyó-

szentmiklóson párhuzamosan 
zaj lanak az Ifi Napok rendezvé-
nyei, ezek között koncertek, kéz-
műves-foglalkozások és főként 
sportrendezvények szerepelnek. 
A fiatalok mozgáskultúrájának fi-
nomítása mindig is hangsúlyt ka-
pott Hargita Megye Tanácsának 
és alintézményeinek programjai-
ban – ennek köszönhető, hogy az 
idei Ifi Napok alatt több színes, és 
a fiatalok számára már valameny-
nyire ismert sportág is kipróbál-
ható. A legizgalmasabb közöttük 
a Hegyimentő Közszolgálat által 
felállított mászófal Csíkszereda 
központi parkjában. A mászófalat 
szombaton, május 5-én lehet ki-
próbálni, az ehhez kedvet érzők 

mindenképpen sportcipőben és 
könnyű, lenge öltözékben jelen-
jenek meg. A hegyimentő köz-
szolgálat munkatársai biztosítják 
a mászófal biztonságos használa-
tát, illetve segítenek az alapvető 
lépések elsajátításában azoknak, 
akik bizonytalanok még a falmá-
szásban. 

– Érdekes program, minden-
kinek ajánlom, hiszen a városban 
kevés lehetőség van a kipróbálá-
sára. Ezért is döntöttünk a fal fel-
állítása mellett – mondta Fekete 
Örs, a közszolgálat vezetője. Ezt 
megelőzően, holnap a megyehá-
za parkolójában az extrém spor-
tok kedvelői kapnak teret, hogy 
megmérkőzzenek az ott felállított 
akadálypályán.

– Két állványra helyezünk el 
egy rudat, amelynek magasságát 
fokozatosan növeljük, ezen kell 
átugrassanak a versenyzők. Meg-
tehetik ezt biciklivel és gördeszká-
val egyaránt – tudtuk meg a Sport- 
és Ifjúsági Igazgatóság munkatár-
sától, Koronka Sándortól. 

Szombaton a Pro Európa futó-
verseny és vasárnap az extrém spor-
tok bemutatója között válogathat-
nak a mozgást szerető fiatalok.



Árus Zsolt gyergyószentmiklósi 
MPP-s megyei tanácsos ügyé-
ben folytat vizsgálatot az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI). A politikus cá-
folta, hogy összefüggés lenne a 
vizsgálat és a között, hogy nem 
indul a helyhatósági választáso-
kon sem a helyi, sem a megyei 
polgári párti listán.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Vizsgálja az Árus Zsolt 
vag yonnyilatkozatában 
foglalt adatok hitelessé-

gét, illetve a köztisztviselőként 
betöltött időszak és az ezt köve-
tő hároméves időszak alatti ösz-
szeférhetetlenséget bírálja felül 
az Országos Feddhetetlenségi 
Ügynökség (ANI). Az ügynök-
ség árpilis 23-i keltezésű levelében 
rámutat arra, hogy a 2003/161-es 
törvény 90-es paragrafusa szerint 
találtak olyan elemeket, amelyek 
összeférhetetlenségre utalnak Árus 
köztisztviselői, közalkalmazotti, 
illetve vállalkozói státusa között. 
Ugyanakkor az ügyben érdek-
különbözetet véltek felfedezni 
a 2001/215-ös közalkalmazotti 
törvény 46-os paragrafusa értel-
mében is. Az Árusnak címzett 

levélben azt is kérik, hogy 15 na-
pon belül az érintett írásban vagy 
szóban tisztázza magát, illetve 
mutasson fel ellenbizonyítékokat. 
Ellenkező esetben az eljárást foly-
tatják, jelentést készítenek, amit 
továbbítanak a megfelelő szer-
veknek. 

– Abszurd drámába illő a hely-
zet. Most le kellene ülnöm egy hely-
be, és végiggondolnom az elmúlt 
négy évet, szép alaposan, percről 
percre, hátha rájövök, mivel sértet-
tem meg a törvényt – fogalmazott 
Árus Zsolt az Én, a korrupt! című 
blogbejegyzésében. Ugyanakkor ar-
ra is kitér, bármeddig vizsgálódnak 
is, csak azt deríthetnék ki, hogy nem 

követett el törvénytelenséget, vagyis 
ártatlan. A Hargita Népe megkere-
sésére elmondta, egyelőre várja, mit 
derítenek ki róla, érdemben csak 
azután nyilatkozhat. Ugyanakkor 
tisztázta azt is, az ANI vizsgálata 
nincs összefüggésben azzal, hogy 
nem jelöltette magát a Magyar 
Polgári Párt színeiben sem a helyi, 
sem a megyei tanácsoslistákon. 
„Elvi oka van annak, hogy nem 
indulok a választásokon” – jelen-
tette ki lapunknak Árus Zsolt. A 
politikus eleve kizártnak tartja, 
hogy egy magát kommunizmusel-
lenesnek kikiáltó párt azon listáján 
induljon, amelyen „olyan személy 
neve szerepel, aki a kommunista 
rezsim kiszolgálója volt”. További 
érdeklődésünkre Tinka Kálmánt, 
a korábban RMDSZ-színekben 
mandátumhoz jutott tanácsost ne-
vezte meg, aki Árus állítása szerint 
a Ceauşescu-rezsim idején vezető 
beosztású tisztviselő volt az akko-
ri néptanácsnál. Mint ismeretes, 
Tinka Kálmánt 2010 februárjá-
ban kizárták a szövetség soraiból, 
mert a választmány döntése el-
lenére négy társával együtt meg-
szavazta az MPP azon kezdemé-
nyezését, hogy az önkormányzat 
külföldi befektetőre bízza a városi 
távhőrendszer felújítását.
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gyergyó

Körkép
Árus ZsOlt ÜgyébeN vIZsgÁlódIk AZ OrsZÁgOs FeddhetetleNségI ÜgyNökség 

Az MPP-s politikus nem indul 
a helyhatósági választásokon

egy NAP A gyIlkOs-tóért

Segítenének, ha hagynák

Fogyasztóvédelmi nap

kÁOsZ AlAkult kI A gyergyósZeNtMIklósI köZlekedésbeN

Új táblák, friss festés

Árus Zsolt. Abszurdnak tartja a helyzetet

Tanácstalanok a gyalogosok. Az útburkolatfestést vagy a táblát vegyék figyelembe?

havonta tart májustól kihelyezett 
fogadónapot a hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
gyergyószentmiklóson. kolcsár 
béla, az intézmény megyei igaz-
gatója szerint szükség van az 
ilyen jellegű tanácsadásra.

M. R.

A vártnál nagyobb érdek-
lődés övezte a Gyer gyó-
szent miklóson először 

megszervezett fogyasztóvédelmi 
fogadónapot, amelyen bárki el-
mondhatta a fogyasztóvédelem 
illetékesének panaszait, és taná-
csot kérhetett, ha úgy érezte, nem 
megfelelő kiszolgálásban részesült, 
vagy bármilyen módon csorbultak 
a fogyasztói jogai. A fogadónap kí-
sérleti jelleggel zajlott, így mérték 
fel, hogy milyen jellegű panaszaik 
vannak a gyergyószentmiklósi és a 
környékbeli lakóknak, és hogy ezek 
a problémák milyen százalékban 
érintik a fogyasztóvédelmi hivatalt. 

– Amennyiben a probléma nem 
orvosolható a fogyasztóvédelmi szer-
vek által, az ügyet az abban illetéke-
sekhez irányítjuk, ami viszont ránk 
tartozik, azt kivizsgáljuk – mondta 
el Kolcsár Béla, a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
igazgatója. Érdekességként kiemel-
te, hogy ahány érdeklődő megje-
lent, annyiféle probléma merült fel, 
nem lehet általánosítani a gyergyói 
térség panaszait: volt, akinek telek-
könyvezési gondjai akadtak, vagy 
a telefon-, illetve fűtésszerződések 
hátrányai miatt érkezett, volt olyan 
is, akinek szociális jellegű kérdései 
akadtak. – Összességében haszno-
san zárult az első fogadónap, ami 
azt bizonyítja, hogy célszerű meg-
ismételni – jelentette ki Kolcsár. 
Ezentúl rendszeresen, minden hó-
nap utolsó péntekén 9-től 12 órá-
ig várják majd az érdeklődőket a 
megyei tanács gyergyószentmiklósi 
irodájában, a Marcipán cukrászda 
szomszédságában. 

Az egy nap a gyilkos-tóért prog-
ram részeként hargita Megye 
Tanácsa a Gyilkostó Vendéglőben 
szervezett megbeszélést nemrég 
a település ügyeinek megvitatásá-
ért. A találkozó célkitűzései közé 
tartozott a helyi problémák tisztá-
zása és a jelenlegi helyzetről való 
tájékoztatás. A megbeszélésen 
jelen voltak a gyilkos-tó ügyében 
érintett intézmények képviselői, 
valamint korond község polgár-
mestere és a békás-szorosban 
áruló korondiak.

J. A. 

Segíteni szeretnénk a városnak 
a gondok kezelésében, mert 
látjuk, hogy egymagában 

nem volt képes sem a határvitát 
újraindítani, sem a természetvéde-
lem, a hegyimentés és sok egyéb 
területen lépéseket tenni – han-
goztatta Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, kifejt-
ve: többször felajánlotta, hogy 
Gyergyószentmiklós Polgármesteri 
Hivatala lépjen be abba a közösség-
fejlesztési társulásba, amely segíthet-
ne a gondok megoldásában. Főként 
a csatornarendszer kiépítésében és a 
turisztikai népszerűsítésben szere-
tett volna a megyei tanács az elmúlt 
három évben segíteni.

Az éles szóváltások jellemez-
te megbeszélésen Mezei János, 
Gyergyószentmiklós polgármeste-
re azt mondta, ami módjában állt, 
mindent megtett Gyilkostó érde-
kében. Az időjárási viszonyok függ-
vényében rövidesen hozzáfognak a 
víz- és szennyvízcsatorna rendszer 
munkálataihoz, amit idén be is 
fejeznek. A csatornarendszerhez 
szükséges forrásokat Korodi Attila 
előző környezetvédelmi miniszte-
ri mandátuma során hagyta jóvá 

még 2007-ben. Korodi április 27-i 
beszámolója szerint „a minisztéri-
umnak nincs elmaradása ez ügyben 
Gyergyószentmiklós Polgármes-
teri Hivatala felé”. A csatornázási 
munkálatok kezdéséhez szükséges 
összes engedélyt és rendeletet kiad-
ták, 2009 áprilisában el kellett vol-
na kezdeni a munkálatokat.

Borboly a csatornázással kap-
csolatban elmondta, az elmúlt 
három évet jobban ki kellett vol-
na használni, mert most, hogy az 
RMDSZ nem lesz kormányon, bi-
zonytalanná válhat a kivitelezés.

Katona Mihály, Korond pol-
gármestere a Békás-szorosban tevé-
kenykedő árusok érdekében szólalt 
fel. Úgy fogalmazott: „Lehetséges, 
hogy ha Gyergyószentmiklóshoz 
tartozik Korond, akkor mára már 
nem árul senki a településen.” A 
korondi polgármester Mezei Já-
nos hozzáállására reagált, ugyanis 
Mezei szerint a határvita részben a 
korondiaknak köszönhető.

A felszólaló korondi árusok a 
víz- és csatornarendszer állapotá-
ra, a hulladékelszállítás rendszer-
telenségére és a parkolók hiányá-
ra panaszkodtak. Problémaként 
merült fel a rendezési terv hiánya 
miatt az építkezésben uralkodó 
káosz is.

Borboly Csaba újra megerősí-
tette a megyei tanács felajánlását, 
mely szerint hozzanak létre közös 
fejlesztési társulást, hogy a megyei 
tanács szakmai tudással és pénzzel 
segíthesse a térséget. Ugyanakkor 
megalakították a nemzeti park 
képviselőjéből és a korondi áru-
sok egyesületének elnökéből álló 
bizottságot, amely a jobb együtt-
működés és a problémák meg-
oldása érdekében ezentúl hetente 
egyeztet.

Napok óta festik a jelzéseket, 
új irányítótáblákat állítanak a 
frissen elkészült dN 12-es jel-
zésű országúton. Rengeteg új
donsággal találkozhatnak az 
autósok, kérdés, hogy idejében 
észreveszik-e a változásokat.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Elkészült a Gyergyószent-
miklós főterét is átszelő 
DN12-es országút, de a 

kezdeti örömet az új irányító-
táblák, valamint az útburkolat 
festése árnyékolta be. Átjárók 
tűntek el, az új formában festett 
parkolók miatt csökkent azok 
befogadóképessége, mondhat-
ni váratlanul bukkantak fel né-
hány útszakaszon STOP táblák. 
Gyalogosok számára is fejtörést 
okozhat az új közlekedési rend-
szer, mivel néhol új gyalogátjáró-
jelzőtáblák hirdetik az átkelést, 
viszont ugyanott útkeresztező-

dést és parkolót mutat a festés. 
A közlekedésben a legnagyobb 
torlódást a Gábor Áron utca és 
a Szabadság tér találkozásánál 
kihelyezett, elsőbbségadásra kö-
telező tábla okozza, hiszen eddig 
a Csíkszereda irányából érkezők-
nek volt elsőbbsége, most viszont 
épp ellenkezőleg. Az új táblákat 
az országút felújítását végző cég 
helyezte el az útkereszteződések-
ben és minden olyan pontban, 
ahol erre a dokumentáció szerint 
szükség volt. 

– Kész tervekkel dolgoznak, 
hogy hol, mire van szükség, azt 
az illető cég szakemberei álla-
pították meg, anélkül, hogy a 
gyergyószentmiklósi közleke-
dési rendőrség vagy akár a pol-
gármesteri hivatal illetékeseinek 
véleményét kikérték volna – je-
lentette ki Nagy Zoltán alpol-
gármester. A helyiek így a kész 
tényekkel szembesültek. Az ön-
kormányzat illetékesei tárgya-
lásokat folytatnak a kivitelező 
céggel a táblák és a festés sorsá-
ról, addig is felhívják minden-
ki figyelmét, hogy a balesetek 
elkerülése végett próbálja meg 
betartani a jelen pillanatban ak-
tuális közlekedési szabályokat. 



Tizenkét táncelőadás, egy kon-
cert, egy filmvetítés, fotókiállí-
tás, plakátkiállítás és flashmob 
– ezek szerepelnek az Udvar-
hely Táncműhely által immár 
hatodik alkalommal megrende-
zett Tánc Tavasza fesztiválon. 
A jövő hétfőn kezdődő rendez-
vénysorozat gazdag programkí-
nálattal, neves társulatok elő-
adásaival szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Jövő héten, hétfőtől vasárnapig 
hatodik alkalommal szervezi 
meg az Udvarhely Táncműhely 

a Ziccer Egyesülettel közösen, vala-
mint a Nemzeti Kulturális Alap, a 
Bethlen Gábor Alap, Hargita Me-
gye Tanácsa és Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának támo-
gatásával a Tánc Tavasza Tánc- és 
Mozgásművészeti Fesztivált. Tar-
talmas és érdekes programokkal 
várja az egyhetes rendezvény az 
érdeklődőket, melyet – mint Mik-
lós Levente, a szervező Udvarhely 
Táncműhely igazgatója elmondta – 

egyfajta hiánypótlásképp, a modern 
mozgáskultúra megismertetéséért 
álmodott meg hat éve a táncmű-
hely csapata. Az előzetes program 
szerint az idei a Tánc Tavasza fesz-
tivál hozza majd az elmúlt években 
megszokott gazdag programkíná-
latot, hisz tizenkét olyan kortárs 
tánc- és mozgásszínházi előadást 
fognak felvonultatni, amelyek egy-
től egyig mind nagyon erős üzenet-
tel bírnak majd a nézők felé. Neves 
előadóművészek, társulatok kaptak 
meghívást, köztük olyanokat is vi-
szontlátni, akiknek a Tánc Tavasza 
művészi színvonalát nagyban kö-
szönheti. A fesztivál meghívottjai 
közt szerepel a visszatérő vendégnek 
számító sepsiszentgyörgyi M Stú-
dió, ugyanakkor itt lesz a kolozsvá-
ri Groundfloor Group, valamint a 
Kolozsvári Állami Magyar Opera 
táncosai és a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház is. Idén két 
magyarországi fellépője is lesz a 
fesztiválnak, egyfajta kompenzá-
lásként az eddigi kevés magyaror-
szági jelenlétért, ugyanis a nyitó 
napon fellép a budapesti Duna 
Táncműhely, élén Juhász Zsolt 
koreográfussal, akinek neve nem 

cseng ismeretlenül az udvarhelyi-
ek fülében, ugyanakkor a fesztivál 
csúcspontjának számító, szomba-
ti napon a helyi művelődési ház 
színpadán fellépnek a Győri Balett 
táncosai. Amint Miklós Leven-
tétől megtudtuk, diáknap is lesz, 
hiszen a fiatal generáció is képvi-
seltetni fogja magát: a marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem táncmű-
vészeti–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 lesz a jövő pénteki, tánc-
színházról készített film vetítése 
is, amelyet Wim Wenders ké-
szített a világhírű kortárstánc-
művész és koreográfusról, Pina 
Bauschról. Ugyanakkor a feszti-
vál zárónapján a koncertterem-
ben fellép a kelet-európai zsidó 
zenei hagyományokat a dzsesszel 
ötvöző Nigun együttes is. A na-
ponta két előadással előrukkoló 
fesztivál programjában azonban 
szerepel még egy egész hetes fo-
tókiállítás, mely az udvarhelyi fo-
tográfus Erdély Bálint Előd alko-
tásaiból nyílik majd a színház kis 
kiállító termében. Az Udvarhely 
Táncműhely eddigi fellépésein 
készült fotókból nyíló kiállítás mel-
lett ugyanakkor plakátkiállítással és 
flashmobbal is készülnek a táncmű-
helyesek.

A VI. Tánc Tavasza elő-
adásai két beltéri helyszínen, a 
székelyudvarhelyi művelődési ház 
nagytermében és a koncertterem-
ben kialakított stúdiótérben zajla-
nak majd, amelyekre bérletet vál-
tani 90 lejért lehet. Természetesen 
jegyet vásárolni az előadásokra 
külön-külön is lehet, ezeknek ára 
általában 10 lejbe kerül. Lesznek 
azonban kivételek is: ilyen lesz a 
hétfői Duna Táncműhely előadá-
sa mely 15 lejbe, valamint a Ko-
lozsvári Magyar Opera előadása 
is, amely 20 lejbe, míg kedvezmé-
nyesen 10 lejbe kerül, a Győri Ba-
lett produkciójára pedig 30 lejért, 
kedvezményesen 20 lejért lehet 
helyet váltani. Jegyek és bérletek 
az Udvarhely Táncműhely pénz-
táránál válthatók. 
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> Ittas vezetés miatt büntettek. 
Több sofőrt is elkapott a rendőrség, akik 
ittas állapotban vezettek, vagy balesetet 
okoztak. Kirívó eset nem volt, viszont 
a lövétei F. B. leheletében 0,87 mg/l al-
koholkoncentrációt mutattak ki, ezért 
eljárás indult ellene. Április 27-én egy 
fának ütközött egy udvarhelyi nő, autó-
jában 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 okoz-
hat. Több helyszínre is riasztották a tűz-
oltóságot Hargita megyében az elmúlt 
napokban. Udvarhelyszéken április 29-én 
15 óra után hívták őket: Kápolnásfaluban 
egy utcai tűzesethez riasztották a lánglo-
vagokat. 13 hektáron kigyulladt a száraz 
növényzet, amely három háztartást is ve-
szélyeztetett. A lakók segítségével 18 óra 
15 percre sikerült megfékezni a tüzet. A 
jelentés szerint a tüzet egy szabadon ha-
gyott tarlótűz okozta. 

> A parajdi fürdőkomplexum 
üze meltetésére még ma nyújthat-

ják be ajánlataikat az érdekeltek. 
A tavaly decemberben befejezett 
balneoklimaterikus kezelőközpont épí-
tése 2009-ben kezdődött és tavaly de-
cemberben fejeződött be. Értéke meg-
közelíti a 4 millió eurót, a költségek 92 
százalékát központi, 8 százalékát helyi 
forrásokból biztosították. Már csak 
egy üzemeltető hiányzik, az ajánlato-
kat a mai napig várták. „Van már jelent-
kező, így merem remélni, hogy a nyári 
szezonnal együtt a fürdőkomplexum is 
megkezdheti működését” – fejezte ki 
reményét Bokor Sándor, Parajd község 
polgármestere.

> Borboly Csaba Mokka Pódiu-
mon. A székelyudvarhelyi Mokka Pódi-
um nevű helyi közéleti beszélgetés mai 
vendége a megyei önkormányzat elnöke 
lesz. Az ötödik beszélgetést ma tartják 
a Kőkereszt téri Mokka Kávéházban. A 
megszokott, 16 órai időpont azonban vál-
tozott, a Borboly Csabával készülő pódi-
umbeszélgetés 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 fel-
tenni Székelyudvarhely és Hargita megye 
közéletével kapcsolatosan.hí
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Körkép

A 30. évfordulóját ünneplő Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia tisz-
teletére szervezett filinapok hiva-
talosan ma kezdődnek, viszont a 
jó időre való tekintettel kedden 
már megnyitották a csűr-ka-
landparkot. Rengeteg vendéget, 
öregfilist várnak a hétfőig tartó 
eseményre.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Haáz Sándor, a 
Szentegyházi Gyermek-
filharmónia vezetője 

la punknak elmondta, számos ér-
dekességre lehet számítani, már 
megnyitották a csűrben felszerelt 
akadálypályát. A helyi gyerekek vé-
gigjárták, tesztelték, észre is vették 
a pálya gyengéit. A filinapok egyik 
megnyitóját, azaz a zenei estet ma 

tartják. A művelődési házban fel-
szerelt kazettás mennyezetet pedig 
szombaton adják át, miután a fili- és 
kórustagok, illetve hozzátartozóik 
hivatalosan is letették a magyar ál-
lampolgársági esküt.

– Megtörténhet, hogy nem fog-
nak terv szerint zajlani a programok, 
mivel az előrejelzések szerint rossz 
idő lesz. Azon tanakodunk, hogy vál-
tozások esetén olyan programokat 
szervezzünk, amelyeket fedél alatt is 
megvalósíthatunk: papírrepülő-do-
bó versenyt, sportmérkőzéseket, ze-
nei vetélkedőket, ügyességi versenye-
ket. Az öregfilisekkel már kedd este 
próbáltunk, megközelítőleg 150-en 
szerepelnek majd az öregfilisek kon-
certjén. Nagyon jónak mutatkozik 
a péntek éjjelre szervezett filibál is, 
amelyre külön zenészeket fogadtunk 
– közölte Haáz Sándor. 

Ünnepel A SzenTeGyházi GyeRmekfilhARmóniA

Kezdődnek a filinapok

 fotó: balázs attila

hirdetés

Jövő héTfőn STARTol A hATodik Tánc TAvASzA

Egy hét, tizenkét tánc

eredményes volt a kaláka szombaton, amelyen lefestették a Sza-
bók utcai kültéri fitnesztelep kerítését és sportszereit, és várják a mozogni 
vágyókat. A fitneszgépek többségén útmutatót is elhelyeztek, így megfe-
lelően használhatják az érdeklődők.
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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] 
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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...
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Ez már Amerika!A
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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
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Mai mesénkkel is maradunk még a Barcaságban. A Bucsecs-
heg ység 2397 méter magas Moraru-csúcsának eredetmondáját 
olvashatjátok ma. A Bucsecs-heg ységről már írtam nektek, ezért 
most a szintén a meséhez kapcsolódó Rozsnyóról, mai nevén 
Barcarozsnyóról írok.

A Bucsecs-heg ységből eredő Vidombák-patak partján fekszik ez 
a város, amelyet a szászok alapítottak. Mellette, a Várheg y tetején 
szép középkori vár áll.

A rozsnyói vár építésének időpontjáról vitatkoznak a történé-
szek. Vannak, akik úgy tudják, hogy a 13. század elején, a II. End-
re király által betelepített és 12 év múlva kiűzött német lovagrend 
építette. Mások úgy tartják, hogy a 14. század végén, a 15. század 
elején építették, amikor gyakoriak voltak a török támadások ezen a 
vidéken. Az azonban biztos, hogy 1427-ben Zsigmond király ado-
mánylevelet keltezett Rozsnyón. Ugyanebben az évben lett a vár is 
Rozsnyó lakóinak birtoka. A városlakók a várat erősítették, bőví-
tették, az élelmiszerkészlet és a vagyontárgyak számára kamrákat 
építettek itt, de veszély esetén maguk is ide menekültek.

1612-ben a szászok kétszínű magatartása miatt a rozsnyóiakat 
Báthori Gábor fejedelem haddal támadta meg. A lakosság a várba 
menekült, de mert ott kút nem volt, kétnapi ostrom után megadták 
magukat. Orbán Balázs szerint Düzmen Péter bíró csak a hetedik 
napon adta fel a várat. A lényeg az, hogy egy év múlva a fejede-
lem megbocsátott, és Törcsvárral együtt Rozsnyót is visszaadta a 
szászoknak, akik azonnal megkezdték a vár kijavítását. Tanulva 
a történteken, hozzákezdtek egy kút kivéséséhez, a munka pedig 
állítólag 28 éven át tartott. 1650-ben felépült a vártemplom és 
egy lelkészi lakás. Gondoltak arra is, hogy az állatok számára is 
biztonságos helyet teremtsenek, ezért a vár keleti oldalán egy nagy 
területet fallal kerítettek be, a bejárathoz pedig erős kaputornyot 
építettek.

Hasznát is vették a rozsnyóiak ezeknek a munkálatoknak, 
mert 1660-ban II. Rákóczi Györg y fejedelem kancellárja táma-
dása elől megvédte a lakosságot, és az 1658-as tatárbetöréskor is 
sikeresen állta az ostromot. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 
idején előbb a kurucok, majd a labancok serege vonult be a város-
ba, utóbbiak 1718-ban felg yújtották Rozsnyót, és a vár épületei is 
elpusztultak. A tűzvész után helyreállították a károkat, de 1802-
ben nag y földrengés rázta meg az erődítményt, az öregtorony, a 
kápolna és a raktárak nag y része leomlott, a falak megrepedtek. 
Ekkor már nem volt hadi jelentősége a várnak, ezért nem is épí-
tették újra, pusztulásnak indult. Ma azonban megkezdték a tör-
ténelmi jelentőségű vár felújítását, ma múzeum működik benne.

A kakukktojásokat tartalmazó rejtvényünk meg fejtői közül 
a lövétei Mihály Áronnak kedvezett a szerencse, Benedek Elek 
Mag yar mese- és mondavilág című könyvének harmadik kötetét 
kapja ajándékba.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Ambrus Lajos

A hegyeket 
táncoltató juhász

hargitanépe

ABucsecs oldalain tisztán 
csobognak az ezüstös pa
takok, a levegő meg való

sággal étvágycsináló. A paréjának 
sincs párja, hizlalja az az állatot. 
Ott legeltet az egész Barcaság, 
nem volt panasz, amióta az ember 
kétágú gatyában jár, nem csoda, 
ha a rozsnyói bíró is megsokallta 
a dolgot.

– Csak a mi állataink zörög
nek, mint megvénült bokor, ha 
matatja a szél – tört ki a béketű
résből Rozsnyó esze, s ahajt el is 
határozta, hogy ő most az egyszer 
a végére jár.

Úgy tett, amint fontolta. Meg
bújt, s messziről figyelte, hogy az ő 
juhászuk, az a híres Morár, hogyan 
jár a juhokkal.

– Ha nem látnám, el se hin
ném – törülte ki szeméből a lesel
kedő rozsnyói bíró az ámulatot, s 
még a száját is eltátotta attól, amit 
látott.

Különben Morár is, mint más, 
egész nap a nyáj előtt járt, de amint 
meghajlott a nap, a tarisznyából 
előhúzta a furulyáját, s a nyájjal 
szembefordulva rázendített.

– Még a csorba anyajuh is úgy 
táncolt a furulyaszóra, mint a tejes 
bárány, addig – adta elő a többi 
bírónak a rozsnyói bíró –, amíg 
össze nem esett. Ezért került a nyáj 
nagyobbik felének a bőre a rúdra 
– folytatta, s panaszt tett a törvény 
előtt, kérve, tegyen arról a hatalom, 
hogy ilyen többé ne forduljon elő.

– Az ördöggel cimborál – törtek 
pálcát Morár felett, s maga a rozsnyói 
bíró faragtatta ki neki az akasztófát.

– Már ha meg kell halnom, – 
szólt a halálraítélt jogán a rozsnyói
ak híres juhásza az akasztófa alatt 
–, adják ide még egyszer a furulyá
mat – kérte szépen –, hadd utoljá
ra fújjak bele.

Egy ilyen kívánságot miért 
utasítottak volna el? Kézhez kapta 

Morár biza a varázserejű furulyáját, 
s kezdte fújni úgy, ahogy még soha
se. Tudhatták volna őkigyelmük, 
már ha bírák lettek, hogy ilyennel 
játszani nem jó, mert ők is előbb 
csak pattogtatni kezdtek, s majd 
táncra is perdültek, mint a réten a 
ma született bárány.

– Járjátok – fújta Morár, s ő a 
nótaszóra szépen kivonult a he
gyek közé.

Táncolt akkor ott a hatalom, 
ahelyett, hogy a dolgát tegye, a 
rozsnyóiak híres juhásza szépszeré
vel meg is szabadult volna, de ott 
fent, a varázsfurulyaszóra a hegyek 
kezdték el járni.

Aki látott már táncoló he
gyet, egy szikrát sem csodálkozik. 
Bekapták maguk közé Morárt, a 
rozsnyóiak híres juhászát, aki azon 
nyomban délceg kősziklává vált. 
Azóta is ott áll a Bucsecsen, még a 
nevét sem változtatták meg a bar
caságiak.

Maci Laci írni tanul. Segíts neki! Írd le, mi van a képeken. A megfejtést vágd ki és küldd 
el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), 
vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

    Csukás István

Virágmondóka
Hérics,
hunyor,
iringó,
tavasz vizén elringó,
szellőt űző sarkantyú,
hóködmönön karmantyú,
sárga, kék, zöld villanás:
évszakok szemaforjele,
moccanatlan utazás.

Könnyű égnek nekivág,
éren át és réten át,
száll a bürökgémorr, sőt,
hasítja a levegőt,
lentről nézi őt:
lándzsás útifű,
borzas turbolya,
folyondárszulák,
s a bús májmoha.
Repül, de hova?
Repül, de hova?

Hömpölygő zöld folyamon,
málló talajon,
hasal a nyár ingó békatutajon.
Földi tömjén füstje száll,
csavarodik, 
kavarodik,
mintha volna illatos szakáll.

Totyog,
lépked, 
ide kipp,
oda kopp, 
fehér libatopp.

Erdő mélyén szimatol
nehézszagú gólyaorr,
tudatáig nem hatol:
rajta kívül senki sincs
se közel, se távol,
hiába is szimatol.

Üröm,
pimpó,
rókasás,
kellemetlen útitárs,
üröm: keserű,
pimpó: tikkasztó,

rókasás: kezetlábat elvágó.
Kapaszkodik pap palástba,
nadrágszárba,
szamár gubanc bundájába,
villog sárgán, rémesen,
a vajszínű ördögszem.
Bár nincs neki diplomája,
mégis nagy a tudománya,
ha itt fáj és ha ott fáj,
meggyógyít a varjúháj.

Lélegzik a tüdőfű,
közben mereng ő,
lélegzéshez legjobb a
hegyilevegő!

Kígyószisz felsziszeg:
ó gegek, ó vizek!
Kornistárnics recsegropog:
hol vannak a bombardonok?
Hallgat mélyen, mint a kuka

macskafarkú veronika.
Bokormélyi remete,
szól a pemete:
elsüllyed az új ladik,
ha nincs feneke!
Monilia,
imola,
a nap
estbe
fordula.

Vizenyős félelem,
őszi oroszlánfog,
megretten a nyúlárnyék,
didereg, vacog.
Az ég szürke lesz,
bizony szürke lesz,
s fehér lesz majd a rét.
Esengjünk erősen
újabb tavaszért.

Csala Zsanett, Gyergyóalfalu
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......................................
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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

KIADÓ Csíkszeredában 14 m2, 24 
m2, 29 m2-es irodahelyiség a Gál Sándor 
16. szám alatt. Telefon: 0266–371082, 
0744–696514. (21818)

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

KIADÓ Csíkszeredában hosszú táv-
ra bútorozatlan, földszinti, I. osztályú 
garzonlakás, hatalmas szobával, a po-
liklinikával szemben (előnyben egyedül-
álló nő vagy diáklányok). Telefon: 0748–
114626. (21812)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben földszinti, 3 szobás 
tömb házlakás két erkéllyel, saját hő
köz ponttal. Irodának, rendelőnek is 
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Telefon: 
0721–916408, 0757–109888.

ELADÓ Csíkszentsimonban tégla-
építésű ház. Pincével, pincelakással, 
gazdasági épületekkel, 14 ár telekkel, a 
kultúrház mögött. Telefon: 0749–948790 
vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két szoba, 
14 ár telekkel. A közművesítés megold-
va. Telefon: 0742–668958 vagy 0742–
076598.

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
házlakás a Testvériség sgt. 21. szám 
alatt. Ára: 20 000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0746–885795. (21820)

ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 
lakás a Mérleg utcában. Telefon: 0744–
558686.

KIADÓ Székelykeresztúron egy 35 
m2es üzlet vagy irodahelyiség a köz-
pontban. Megfelel bármilyen üzleti tevé-
kenységnek. Telefon: 0740–400910.

telek

ELADÓ Csíkmenaságon, a 317. szám 
alatt, 7418 négyzetméteres telekkönyve-
zett terület. Telefon: 0745–068379.

ELADÓ 15 ár telek Csíkszentléleken, 
főút mellett. Ára: 15 000 euró. Telefon: 
0721–236428. (21788)

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6os, 105 LEs, fullextrás (navigáció, 
ülésfűtés, elektromos ablakok és tükrök, 
ESP, EPC stb.), nyári gumi alufelnivel + 
téligumi acélfelnivel, friss műszaki vizsgá-
val, friss olajjal és szűrőkkel, 174 000 km
ben. Telefon: 0740–087303. (21819)

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

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

ELADÓ 2005-ös 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 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.4-es, 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 1995-ös évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzu-motorral, 
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 2001-es évjáratú Opel Zafira 
1.6 ecotech, benzines motorral, hétsze-
mélyes, Euro 4-es, frissen behozva. Ext-
rák: ABS, szervo, tetőablak, elektromos 
ablakok, központi zár távirányítóval, na-
gyon szép, megkímélt állapotban. Válla-
lom a beíratását is. Irányár: 3450 euró. 
Telefon: 0727–654803. (21778)

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

vegyes

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

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

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Csíksze-
redában és Székelyudvarhelyen a Kre-
atív Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

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-
umi-templomban. Gyászoló szerettei. 

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

Szomorú szívvel emlékszem 2011. 
április 22-re, édesanyám,

özv. SZAKÁCS FERENCNÉ
Jakab Julianna

halálának első évfordulóján. Lelke üdvé-
ért az engesztelő szentmise 2012. május 
4én 19 órakor lesz a csíkszeredai Millen-
niumi-templomban. 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 29-re,

KOVÁCS ERNŐNÉ
Bálint Regina

tanítónő

halálának évfordulóján. Az engesz-
telő szentmiseáldozat 2012. május 
5-én, 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.

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 Ágoston-templom-
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.

hargitanépe

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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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.



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 124. napja, a hátralévő napok szá-

ma 242. Napnyugta ma 20.22-kor, napkel-
te holnap 6.03-kor 

Isten éltesse 
Irma és Tímea nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Irma az Irm- kezdetű germán női ne-

vek önállósult becézője, míg a görög–magyar 
eredetű Tímea jelentése jó + tisztelet. 

Május 3-án történt 
1469. Hunyadi Mátyást cseh királlyá ko-

ronázták. 
1841. Új-Zélandot brit gyarmattá nyil-

vánították. 

Május 3-án született 
1469. Niccolo Macchiavelli olasz po-

litikus, író 
1791. Henryk Dembinski lengyel szabad-

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

Május 3-án halt meg 
1270. IV. Béla Árpád-házi király 
1908. Türr István mérnök, a magyar 

szabadságharc és az olasz egyesítési moz-
galom hőse 

1952. Csanády György, a Székely Him-
nusz írója

Helytörténeti 
évfordulók

 Hatvan éve, 1952. május 3-án született 
Uzonban Benkő Szilágyi Éva képzőművész, 
textiles, rajztanár. Csíkszeredában tevékeny-
kedett.

 Hatvan éve, 1952. május 3-án hunyt el 
Csanády György költő, hangjátékíró, rádió-
rendező. Székelyudvarhelyen született.

gyöngyfűző tanfolyam 

Ismét gyöngyfűző tanfolyamot indíta-
nak a Kájoni János Megyei Könyvtárban fel-
nőttek számára május 3.–június 28. között. 
Érdeklődni és jelentkezni a 0266–371790-
es telefonszámon lehet, vagy személyesen 
Berényi Zsófiánál, a könyvtár műszaki részle-
gén, naponta 9–17 óra között.

gyermekneurológiai vizsgálat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
gyermekneurológusa, dr. Büki György május 
7–9. között vizsgálatra fogad gyermekeket a 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabili-
tációs Központban. Érdeklődni és időpontot 
kérni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100.

Hírszerkesztő: benedek enikő

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

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

(Szép) új világ!
A ditrói és a csomafalvi közönség is megte-

kintheti a Figura Stúdió Színház (Szép) új világ 
című produkcióját, melyet Victor Ioan Frunză 
rendezett. Ditróban a Kőrösi Csoma Sándor 
Művelődési Házba várják a nézőket holnap 19 
órától, míg szombaton 19 órától a csomafalvi 
Borsos Miklós Művelődési Házban láthatják 
a darabot. A jegyek ára 12 lej, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 7 lej. A vendégjáték támoga-
tója Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ.

Hétvégi túrák
A Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-

nap a Csíki-havasokba szervez túrát. Útvonal: 
Csíkszereda – Havasútja – Háromkút-teteje – 
Somlyó-patak forrása – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap 9 órakor a Hargita Vendégváró előtti 
térről. Bejelentkezni a 0745–107618-as tele-
fonszámon lehet szombaton este 9 óráig. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki szak-

osztálya szombaton túrát szervez a Tolvajostető 
– Borhegyes pusztája – Kossuth-szikla – 
Hargitafürdő útvonalon. Indulás: szombaton 
reggel 9 órakor a vasútállomás melletti busz-
megállóból a hargitafürdői busszal. Túravezető: 
Tőke Magdolna, telefon: 0743–039093.

Rovásírásverseny
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala ma 14 órától a csíkszeredai 
Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szak-
középiskolában rovásírásversenyt szervez a 
3–12. osztályos csíki iskolások számára.

Fotókiállítás
A KALOT Egyesület VIII. Fotótanfo-

lyama végzőseinek zárókiállítását ma este 19 
órától tartják az egyesület székhelyén.

Borkóstoló 
Csíkszeredában, a Jakab Antal Tanulmá-

nyi házban tartanak borkóstolót szombaton 
18 órától. Ez alkalommal az egri borrégió, 
Eger–Mátra–Bükkalja jeles borászaitól kós-
tolhatnak borokat a résztvevők. A borokat 
dr. Borbély Zsolt Attila mutatja be. Belépő: 35 
lej. Terítéken: Ludányi András: Mátrai Olasz-
rizling, 2011; Ludányi András: Mátrai Riz-
lingszilváni, 2011; Ludányi András: Mátrai 
Rosé, 2011; Karner Gábor: Szűcsi Kékfran-
kos, 2009; Karner Gábor: Vitézföld Kékfran-
kos, 2009; Demeter Csaba: Egri Bikavér, sze-
lekció, 2007; Vincze Béla: Egri Blauburger, 
Birtokbor, 2007; Vincze Béla: Egri Cabernet 
Franc, Birtokbor, 2007; Vincze Béla: Egri 
Classic Cuvée, Birtokbor, 2007. Jelentkezni 
az orendiani@freemail.hu e-mail címen vagy 
a 0721–486636-os telefonszámon lehet.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–17 óra között Csík-
madarason, a 318–514. szám alatt.
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www.parapista.com

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

– Miért? 
– Maga naponta idejár!

Rendhagyó történelemóra

A magyar tánc 
évszázadai

Novák Ferenc Kossuth-díjas és Prima Primissima-
díjas koreográfus-rendező, néprajzkutató, a 
Magyar Koreográfiai Iskola megteremtője tart 

előadást május 7-én, hétfőn 19 órától Csíkszeredában, 
a Szakszervezetek Művelődési Házában A magyar tánc 
évszázadai címmel. Közreműködik a Háromszék Tánc-
együttes. Zenekarvezető: Fazakas Levente. Művészeti ve-
zető: Ivácson László. A jegyek ára diákoknak és nyugdí-
jasoknak 8 lej, felnőtteknek 12 lej. 

para

Színház

Bemutató előadások

Móricz Zsigmond Búzakalász cí-
mű színművét holnap 19 órától 
mutatja be a Csíki Játékszín tár-

sulata. A kevésbé közismert darab egy vidé-
ki kisváros polgármesterének életébe nyújt 
bepillantást a választási kampány időszaka 
alatt. Magánember és politikus egyetlen, 
igen zsúfolt napját tárja elénk az író. Az 
egész város megbolydul, hiszen nemcsak az 
angol kölcsön fölött kell döntésnek szület-
nie, hanem az épülő új híd körül is furcsa 
bonyodalmak támadnak.

Május 8-án A csodaforrás című, keleti 
népmese alapján készült mesejáték premi-
erjét tartják, melyet új szereposztással újít 
fel a színház kicsiknek és nagyoknak.

Ma Da elindul a csodaforráshoz, hogy 
beteg édesanyjának gyógyító vizet hozzon. 
Útközben barátokat szerez, akik segítik, sőt 
ha kell, vele együtt vállalják a veszélyeket is. 
Matsubo istennő azonban csak úgy adja 
oda a csodaforrást őrző szörnyeket megbé-
nító varázsköteleket, ha azt visszajuttatják 
neki. Vajon sikerül-e?



Terasz
szabadidő
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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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sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.május3.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 16-ig kell beküldeni.

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