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A családokat 
ünneplik 

Keresztúron
Negyedik alkalommal szer-

vezi meg Hargita Megyei 
Tanácsa a már hagyományos-
sá vált Székelyföldi Családok 
Napját. Vasárnap, május 
13-án a Családok hete 
z á r ó m o m e nt uma ké nt 
Székelykeresztúr ad otthont az 
eseménynek. 

Szerződnek 
a nyertesekkel

Százkilencven egyesület és ala-
pítvány adott le nyertes pá-

lyázatot a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal 2012-es 
évre, hat témakörben meg-
hirdetett pályázataira. Teg-
nap több mint harminc pályázóval 
szerződtek. 

Tető alatt 
a harmincéves 

álom
Keresztet és virágcsokrot he-

lyeztek a küküllőkeményfalvi 
leendő kultúrházra kedd 
délután, annak apropóján, 
hogy alig egy évvel az alap-
kő letétele után elkészült az épület 
tetőszerkezete. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2harmincezer pisztráng-
ivadék került a hegyi vizekbe 12Vasárnap a bronzért 

játszhat az sZkC

Modern szökőkút épül a dávid Ferenc téren 

Megszépül a betonmonstrum
A székelyudvarhelyi közösségi Alapítvány három éve kérdezte meg a lakókat: 

Mivel helyettesítenék a Bethlen-negyedi park közepén fekvő, működésképtelen „szökőkutat”, 
a teret csúfító betonmonstrumot? A szavazáson egy modernebb szökőkút, a vízsugaras kör ter-
ve győzött, az elkészítéséhez szükséges, 400 ezer lej a város idei költségvetésében szerepel. A 

polgármesteri hivatal ma szerződik a kivitelező céggel, jövő héten pedig elkezdik 
a munkálatokat. > 3. oldal

„Emberbarátabbá” varázsolják a parkot. Jövő héten elkezdik a munkálatokat fotó: Ifj. hAáZ sáNdor

egészségnap 
a szentábrahámi óvodában 4

A háború 
kutyái

Kolozsváron huszonöt perc 
után a háború kutyáiról lekerült 
a nyakörv a román labdarú-
gó-bajnokság 31. fordulójának 
rangadóján, a Kolozsvá-
ri U – Kolozsvári CFR 
összecsapáson. A történet 
nagyon egyszerű, de annál sú-
lyosabb.
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Százkilencven egyesület és ala-
pítvány adott le nyertes pályá-
zatot a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal 2012-es évre, 
hat témakörben meghirdetett 
pályázataira. Tegnap több mint 
harminc pályázóval szerződtek. 

M. L. F.

Igény van a polgármesteri hivatal 
támogatásaira: tavaly 180, idén 
pedig 190 sikeres pályázatot 

bíráltak a fejlesztési osztály munka-
társai. 

– A város költségvetésének 
jelentős részét, 1,6 millió lejt pá-
lyáztattuk meg, ami a szabadon 
elkölthető összegeink legkevesebb 
tíz százaléka – mondta a városháza 
tanácstermében szerződni érkező 
egyesületi képviselőknek Bunta 
Levente polgármester, majd azzal 

folytatta, örvend azoknak, akik 
tevékenységüket úgy képzelik el, 
hogy működési alapösszegeiket ki-
egészítendő pályáznak. 

– Senki sem panaszkodhat, hisz 
senki nem részesült negatív megkü-
lönböztetésben. A dolgok nálunk 
a helyén vannak, sőt az elkövetke-
zőkben is lesz pénz a támogatásra 
érdemes tevékenységekre – közölte 
a polgármester. Bunta arról is em-
lítést tett, hogy bár a válság évente 
tíz-tizenöt százaléknyi összeget ki-
vett a város zsebéből, növelni tud-
ták a pályázati összegeket. 

Ezúttal több mint harminc pá-
lyázóval szerződtek, azokkal, me-
lyeknek ebben a hónapban zajlik a 
pályázatban feltüntetett tevékeny-
ségük. Mint megtudtuk, az elkö-
vetkező időszakban a többi egyesü-
let, alapítvány is sorra kerül. 

Újabb haltelepítési akciót hajtott 
végre a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület horgá-
szati alosztálya. Ezúttal harminc-
ezer pisztrángivadékot kaptak a 
laposnyai telepről. A kis halakat 
hegyi vizekben engedték szaba-
don. 

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

Túlzás nélkül állíthatjuk, 
nem telik el úgy hónap, 
hogy a székelyudvarhelyi 

Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület horgászati alosztálya 
ne végezne telepítést a gondozásába 
tartozó valamely vízen. Hogy csak 

a fontosabbakat említsük, idén elő-
ször január negyedikén számoltunk 
be egy telepítési akcióról, amikor 
a Nagy-Küküllő C and R szaka-
szának halállományát sebes piszt-
rángokkal bővítették, majd már-
ciusban a zeteváraljai víztározóba 
szivárványos pisztrángok kerültek, 
aztán áprilisban 500 kilogramnyi 
kárásszal és dévérkeszeggel lett 
gazdagabb a Nagy-Küküllő. Azt is 
tudni kell, hogy az évek folyamán a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesületnél már hagyomány-
nyá vált a tavaszi pisztrángtelepítés 
is, így – mint a tagok tudatták – 
ezen akció idén sem maradhatott el. 
A múlt héten nem kevesebb, mint 

harmincezer pisztrángivadékot 
szereztek be a Laposnyán található 
pisztrángtelepről, melyeknek „ne-
mes” sorsot szántak: a hegyi pata-
kokat kell benépesíteniük, bővítve, 
növelve azok jelenlegi állományát. 
Mint megtudtuk, a mostani halte-
lepítés során négy patak felső sza-
kaszán engedték szabadon a kis ha-
lakat. Hogy gyorsan megtörténjen 
– mint fogalmaztak – a csöppségek 
kihelyezése, és ne kelljen azoknak 
egy műanyag hordóban sínylődni-
ük, a munkálatokat három csapat 
végezte. A telepítők remélik, a kis 
halak túlélik életük ezen kezdeti, 
kritikus időszakát, és pompás, nagy 
és pettyes halakká fejlődnek. 
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HAltelepítés 

Harmincezer pisztrángivadék 
került a hegyi vizekbe  

A polgármesteri HiVAtAl pályázAtAi

Szerződnek a nyertesekkel

Nagyon sok emberben felve-
tődik a kérdés, miért is járnak 
némelyek különbnél különb, 
fényes-mázas, többé-kevésbé 
márkás luxusjárgánnyal. 

Ehhez tudni kell, hogy az 
autónak is, mint minden tárgy-
nak, két alapvető szerepe van: 
az egyik a funkcionális (az, 
hogy mennyire jól használható 
szállítóeszköz), a másik pedig a 
reprezentáció (az, hogy milyen 
képet kölcsönöz tulajdonosának 
az illető verda). Manapság, az 
egyhasználatú, eldobható, mű-
anyag világban, amiben élünk, 
fontosabbnak látszik a második 
szerep. Magyarán: legyen a tu-
laj bármilyen buta, csúnya vagy 
neveletlen, ha egy neves járgányt 
vezet, rögtön okosnak, szépnek, 
netán zseninek érezheti magát. 
És ezt akarja elhitetni a környe-
zetével is, így az autó jó eszköze 
lehet annak, aki mást akar mu-
tatni, mint ami. 

Természetesen néha bejön 
az is, hogy a tulaj tényleg sike-
res és vitte valamire, azért vezet 

Mercedest, BMW-t vagy Rolls 
Royce-t, a tapasztalat viszont 
azt mutatja, hogy a kivetített 
kép enyhén szólva csalóka. A 
vadkapitalista hajón utazó kis 
országunk papundekli-tőkései 
jogosan érezték úgy, hogy az új-
gazdag státuszhoz hozzátartozik 
a „bazi nagy terepjáró” is, pedig 
ezeket a járgányokat jobb he-
lyeken csak a parasztok vezetik. 
Az igazán gazdag emberek, füg-
getlenül attól, hogy Kanadában 
vagy Japánban élnek, inkább 
járnak Bentley-vel vagy Aston 
Martinnal, még akkor is, ha ezek 
a járgányok idősebbek, mint 
gazdáik. 

Az okosak szerint, a nemes 
nem születik, hanem lesz. Ezért 
elmondható, hogy azok számá-
ra, akik a valóságot tartják szem 
előtt, a tulajdonos és járgánya 
klasszisainak összege állandó. 
Ha az angol királynő egy Tra-
bantból szállna ki, őt úgy is tisz-
telnék, a mi druzsbás parasztja-
inknak feltétlen Q7-sel kell jár-
niuk, hogy felfigyeljenek rájuk. 
Persze, itt a sok dzsipes újgazdag 

felhördül, hogy ők azért járnak 
környezetromboló autókkal, 
mert ütközéskor biztonságos. 
Erre csak azt tudom mondani, 
hogy akkor járjanak tankkal 
vagy nyergesvontatóval…

Technológiai szempontból 
egy Mercedes és egy Hyundai 
előállítási ára közel azonos, a 
Mercedes mégis nagyságrendek-
kel nagyobb összegért adható el, 
pusztán a nevéért. Egyébként 
mint szállítóeszköz mindkettő 
azonos értéket képvisel. 

És mi a helyzet a kis Trabival? 
Annak idején Trabanton tanul-
tam vezetni, ezért életem végéig 
hódolok a márkának: nincs a 
világon még egy olyan járgány, 
ami annyira vadul és őszintén 
megadná a vezetés primitív él-
ményét. Nincs ott semmi szer-
vo, ABS, légkondi meg egyéb 
flancok, de van az utazás öröme, 
Trabantos szolidaritás, találko-
záskor lámpavillantás. Na meg 
az idősebbeknek a régi, letűnt 
idők szép emléke.

Baló Jan Eugen mérnök

VoláN AutóK – imázs és VAlóság

Körkép
társadalom

hirdEtésEk

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207 826, fax: 
0266–207821 –

a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kor-
mányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival összhangban közli, hogy 
2012. május 25-én 10 órakor Székelyudvarhelyen a Malom utca 5. sz. alatt árverés 
útján eladja az adós ANGYOS ÉS TÁRSAI KFT. (fiskális székhely: Szentegyháza, 
Közársaság út 49. szám, Hargita megye, fiskális azonosító szám: 16546522) tulajdo-
nát képező következő ingóságokat:

Strandfűtő berendezés kazánnal és ventilátorral – 26 100 lej

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

Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő do-
kumentumokat: megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi 
Kincstárnál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénz-
táránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) máso-
latát; külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; ro-
mániai 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 közbeiktatott 
személy révén. 

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

gokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági 

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

Az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje 
előírásainak megfelelően, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217 558-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. május 8-án kifüggesztették.

Hagyománnyá vált a tavaszi pisztrángtelepítés. Remélhetőleg pompás, nagy és pettyes halakká fejlődnek



A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány három éve kérdezte 
meg a lakókat: mivel helyette-
sítenék a Bethlen negyedi park 
közepén fekvő, működésképte-
len „szökőkutat”, a teret csúfító 
betonmonstrumot. A szavazá-
son egy modernebb szökőkút, a 
vízsugaras kör terve győzött, az 
elkészítéséhez szükséges ösz-
szeg, 400 ezer lej a város idei 
költségvetésében szerepel. A 
polgármesteri hivatal ma szer-
ződik a kivitelező céggel, jövő 
héten pedig elkezdik a munká-
latokat. 

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

Ezelőtt három évvel a 
Székelyudvarhelyi Közös-
ségi Alapítvány (SZKA) 

rukkolt elő az ötlettel: kezdeni 
kellene valamit Székelyudvarhely 
legnagyobb lakótelepének parkjá-
val, amelyet élhetőbbé, a pihenést, 
a kikapcsolódást szolgálóvá kelle-
ne varázsolni. Az SZKA munka-
társainak lett volna bőven ötlete 
a Dávid Ferenc tér központi ré-
szének rendezésére, ám közösségi 
alapítványról lévén szó, úgy dön-
töttek: mondják meg a lakók, mit 
szeretnének. 2009-ben a polgár-
mesteri hivatallal partnerségben 
közvélemény-kutatást végeztek, 
és – mint ismeretes – öt plusz két 
ötletet karoltak fel: az Aktív tér, a 
Gál-óra, a Zöld kör, a Lovas szo-
bor, és a Vízsugaras kör volt a leg-
népszerűbb. Ugyanekkor két nem 
ide vágó ötletet is nevesítettek a 
lakók: a Bethlen negyed végében, 
a Napkelet lakópark szomszéd-
ságába gördeszkapályát kértek, 
a Móra Ferenc Általános Iskola 
előtt pedig szabadtéri színpad, 
amfiteátrum kialakítását látták 

volna célszerűnek. Szavazás kö-
vetkezett, a lakosság pedig a víz-
sugaras kör mellett döntött.

A tervek szerint a jelenlegi 
betonmedencét olyan módon 
képeznék ki, hogy egy méter 
mélysége legyen, a már meglévő 
gyűrűben pedig három lépcsőt 
alakítanának ki, figyelembe véve 
a jelenlegi sétányok haladási irá-
nyát. Újdonság, hogy a medence-
tér is bejárható, a lépcsők alsóbb 
szintre vezetnek, így a medence 

közepébe is bejuthatunk. A gyűrű 
belső, központi részébe öt méte-
res átmérőjű kör kerül, megkü-
lönböztetett burkolattal – ebben 
helyezik el a „szökőkutat”, vagyis 
körkörösen a vízsugár-kilövőket 
és vízelnyelőket, illetve padok, 
virágágyások is díszítik majd a 
teret. Többek között azért lett 
népszerű ez az ötlet, mert a teljes 
tér belakható, a vízsugaras kör fe-
lületeit akkor is ki lehet használni 
– például színpadként, előadótér-

ként –, ha a vízrendszer nem mű-
ködik. Az új tér tehát különböző 
kisebb rendezvények helyszínéül 
is szolgálhat. Nem mellékes az 
sem, hogy a betonhoz viszonyítva 
„emberbarát” anyagokat használ-
nak fel a tér újjáalakítása során: 
fát és követ. 

400 000 lejt különítettek el 
A 2010-es évi szavazást a ki-

vitelezés, a munkálatok elkez-
dése kellett volna, hogy kövesse, 

de közbeszólt a válság. A térren-
dezésről viszont az érintett felek 
nem feledkeztek meg. Az SZKA 
megpróbálta kalákában megvaló-
sítani a nyertes tervet, különböző 
okok miatt végül lemondott er-
ről. Többek között azért is, mert 
nem kevés pénzről van szó. Végül 
a polgármesteri hivatal lépett: a 
munkálatok elvégzéséhez szük-
séges 400 ezer lejt a helyi önkor-
mányzat a település idei költség-
vetésébe foglalta, így gyakorlati-
lag minden akadály elhárult a terv 
megvalósításának útjából. 

Egy hónap alatt meglesz 
– A munkálatra versenytár-

gyalást hirdettünk, négy vállalko-
zás jelentkezett, és a Macops Kft. 
nyert. Ma (tegnap – szerk. megj.) 
lejár a fellebbezési határidő, azt 
követően pedig jöhet a szerződés-
kötés, jövő héten pedig el is kezd-
hetik a munkálatokat – közölte a 
Hargita Népe Udvarhellyel Tikosi 
László.

A polgármesteri hivatal mű-
szaki igazgatója azt is elmondta: 
harmincnapos kivitelezési idő áll 
a vállalkozók rendelkezésére. 

– Már dolgozunk a szerződés 
előkészítésén, úgy tűnik, nem lesz 
fellebbezés, tehát szerződhetünk. 
A kivitelezés összege 309 ezer 
lej plusz áfa, vagyis 383 ezer lej 
– mondta Csoma Zsigmond, a 
polgármesteri hivatal beruházási 
irodájának vezetője. 

Jakab Mária, a polgármesteri 
hivatal urbanisztikai osztályá-
nak munkatársa a téma kapcsán 
megerősítette: a munkálatok 
jelenlegi tervei azonosak azzal, 
melyet a lakók megszavaztak, 
vagyis a korábban ismertetett 
formában fog megszépülni a 
Dávid Ferenc tér. 

Körkép
aktuális
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Ilyen most, és ilyen lesz. Az első látványterv a vízsugaras körről

Modern szökőkút épül a dávid Ferenc téren 

Megszépül a betonmonstrum

„Kiáltsd: Pusztítás! és oldd el a háború kutyáit” (Shakes-
peare: Julius Ceasar). Kolozsváron huszonöt perc után a há-
ború kutyáiról lekerült a nyakörv a román labdarúgó-baj-
nokság 31. fordulójának rangadóján, a Kolozsvári U – Ko-
lozsvári CFR összecsapáson. A történet nagyon egyszerű, de 
annál súlyosabb. A 25. percben büntetőhöz jutott a vendég 
vasutas együttes. A büntetőt a portugál Cadú magabiztosan 
értékesítette – miközben zöldessárga fények, lézernyalábok 
pásztázták az arcát –, majd a kapu mögé futott ünnepel-
ni gólját, ahol az egyetemista csapat szurkolói voltak. Ezt 
a hazaiak hálóőre, Bornescu nem nézte jó szemmel, és tett-
legességgel kérte számon Cadút. A játékvezető az esetet kö-
vetően mindkét játékos performanszát kiállítással díjazta. 
Bornescu levonult a pályáról, majd követte őt Cadú, két őr-
ző-védővel karöltve, akik, ahogy beértek a játékoskijáróba, 
elkezdték ütlegelni a kapust, majd a verekedésbe beszállt az 
U masszőre is. A játékvezető ekkor úgy döntött, félbeszakítja 
a találkozót.

Hogy mi lesz ezek után, nem tudni. Romániában 
élünk, a Balkánon, ahol a törvények, szabályok sok esetben 
csak dísznek, látszatnak vannak. Így premisszákba bocsát-
kozni badarság lenne, habár a Román Labdarúgó-szövet-
ség szabályzata a rendezői hiányosságokkal kapcsolatosan 
elég világos (60. cikk, 7. bekezdés).

A történtek után a román szakszövetség, a klubok és 
egyéb intézmények végre komolyan kellene vegyék a dol-
gukat. Az megengedhetetlen, hogy egy labdarúgó-mér-
kőzésen ilyen történjen. És persze nem ez az első vagy az 
egyetlen eset. A hétvégén a Bukaresti Rapid – Marosvásár-
hely mérkőzésen is hasonló történt. Nyilván, mindezeknek 
megvan az előzménye. Mindaddig, amíg Romániában a 
különböző klubok tulajdonosai, menedzserei és alkalma-
zottjai minden következmény nélkül adhatnak a szurko-
lókat, illetve a közvéleményt felbujtó nyilatkozatokat, nem 
is csoda, hogy ez az eredmény. Továbbmenve, mindaddig, 
amíg a román média ezeket a nyilatkozatokat és egyéb ki-
jelentéseket komolyan veszi, sőt azok túllihegésével gyakor-
latilag táptalajt ad a fentebb említett „úriemberek” badar-
ságainak, nem lesz rend. Nem lesz rend addig, ameddig 

a román médiában dolgozók, magukat szakembereknek 
vallók mindennemű felelősség nélkül koholt vádakat, ha-
zugságokat gyárthatnak. Évek óta ez folyik. Undorító.

És itt már nemcsak a labdarúgásra vagy a sportra gon-
dolok, hanem a közéletre is. Ha ezzel a jelenséggel és a felelős 
személyekkel szemben a megfelelő intézmények nem lépnek 
fel határozottan, példát statuálva, azok végtelen időkig fog-
ják generálni a mesterséges felbujtást, triviális megnyilvánu-
lást. Miért is ne? Kenyeret és cirkuszt a népnek!

Tarthatatlan, hogy egyesek mindent megengedhetnek ma-
guknak. Miért van az, hogy ebben az országban a társadalom 
nagyobbik része, a legegyszerűbb embertől a politika legfelsőbb 
szintjén állóig át van itatva a romlott, bűzös, korrupt mentali-
tással? Nem kell messzire mennünk. Csak egy példa: szűk kör-
nyezetünkben járnak azok az emberek, akik erdőinket lopják, 
sokakat mindenki név szerint ismer, mégsem mer fellépni elle-
nük senki. Pedig mindenki jól tudja, hogy az erdőpusztításnak 
a későbbiek folyamán milyen következményei lesznek, vagy épp 
már vannak. Dísznek felmutatnak valakiket néha az illetéke-
sek, de a legnagyobb fejek mindig a helyükön maradnak.

A háború kutyái pedig mindaddig, amíg Justitia sze-
mén kendő lesz, nem lesznek befogva, szabadon fognak 
garázdálkodni. Falkába verődnek, és csoportjuk mind na-
gyobb és nagyobb lesz.

A háború kutyái
     NézőpoNt n Darvas Attila
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Több mint ötven Szentábrahám 
községi óvodásnak tartottak 
Egészségnapot a dr. Verestóy 
Attila Alapítvány jóvoltából. A 
nap fő témája az egészséges 
életmódra való nevelés volt.

HNU-információ

Ritmikus tornával kezdték 
a napot a kicsik, utána kö-
vetkezett az elmélet: Makk 

Marci báb sietett a gyerekek se-
gítségére. Beszéltek a higiéniai 
szokásrendszerről, rögzítették a 
testápolás fontos és elengedhetet-
len szabályait, játékos feladatokon 
keresztül eljutottak a tisztálkodá-
si eszközök felsorolásáig és helyes 
használatáig. Fogmosó mozdu-
latokat végeztek, a fésülködést 
gyakorolták, mímelték, hogy 
megmossák minden testrészüket, 

s a köröm- és hajápolásról sem 
feledkeztek meg. A foglalkozás 
után minden gyerek ajándékfog-
kefét és fogkrémet kapott az ala-
pítványtól – többüknek ez volt az 
első életében...

Később az egészséges életmód 
másik területére, a helyes táplál-
kozásra helyezték a hangsúlyt.

– A helyes táplálkozás szoká-
sai szintén gyermekkorban ala-
kulnak ki, ilyenkor tanulja meg 
a gyerek a helyes ételválasztást, 
ilyenkor alakul ki az ételek pre-
ferenciája, formálódik az ízlése. 
Rátértünk az elengedhetetlen-
nek számító vitaminokat tartal-
mazó zöldségek és gyümölcsök, 
a rostban gazdag élelmiszerek 
fogyasztásának fontosságára. 
Ennél a foglalkozásnál a meg-
lepetést a gazdag gyümölcslá-

dák megjelenése hozta, ezeket 
ugyancsak a Verestóy Alapít-
vány munkatársai varázsolták a 
csoportszobákba.

A gyümölcscsemegét már 
sok, „Kincsünk az egészségünk” 
feliratú uniformis-pólóba öltö-
zött vidám kisgyerek fogyasztot-
ta el, ezekért is köszönet illeti az 
alapítványt – számolt be lapunk-
nak Gothárd-Kis Zita-Ilona pe-
dagógus.

– Minden gyermek jutalmat 
kapott, aminek nagyon örvend-
tek. Külön élmény volt számunk-
ra az utazás, ismerkedés a község 
óvodásaival és nem utolsó sorban 
a nap eseménye is. Úgy gondol-
juk, az egészséges életmódra való 
nevelést nem lehet elég korán 
kezdeni – fűzte hozzá Szécsi An-
namária firtosmartonosi óvónő.

A Tánc Tavasza, Tánc- és Moz-
gásművészeti Fesztivál mai 
felhozatalában két fiatalok-
ból álló csapat szórakoztatja 
majd a nagyérdeműt. 17 és 
21 órától a sepsiszentgyörgyi 
Osonó Színházműhely tagjai 
improvizálnak egy kicsit, 19 
órától marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem hallgatói pedig 
Midnight Tango című előadá-
sukkal rukkolnak elő.

HNU–információ

Úgynevezett diáknappal 
várja ma a tánckedve-
lőket a Székelyudvarhe-

lyen hatodik alkalommal meg-
rendezett Tánc Tavasza, Tánc- 
és Mozgásművészeti Fesztivál, 
hiszen a mai napon a fiatal gene-
ráció fogja képviseltetni magát: 
vendégelőadásával itt lesz az 

Erdély művészutánpótlásában 
nagy szerepet játszó sepsiszent-
györgyi Osonó Színházműhely, 
valamint a marosvásárhelyi mű-
vészeti egyetem táncművészeti- 
koreográfia szakosztályai.

Az Osonó Színházműhely 
tagjai először 17 órától viszik 
színpadra az Ahogyan a víz tükrö-
zi az arcot című előadásukat, amit 
21 órától ismét megtekinthet a 
nagyérdemű. Az előadás a társu-
lat improvizációiból született, és a 
társadalom lázmérője kíván lenni. 
Hosszas beszélgetéseikből közös 
forgatókönyv született, az alko-
tás során pedig megtapasztalták 
határaik feszegetésének élményét, 
létrehozva lelkük rezdüléseinek 
derűs vízióját, megmutatva arcai-
kat, ahogyan a víz tükrözi azokat. 
A Fazakas Misi által rendezett 
előadás 14 éven felülieknek aján-
lott. Az Osonó Színház tagjai azt 

vallják, hogy a társulat „a színház 
csak ürügy” gondolatiságra épített 
kísérletek otthona, középiskolás 
diákok szellemi és alkotóműhelye. 
Céljuk az értékteremtés, a kultúra 
iránti alázatra nevelés.

A szentgyörgyiek előadásai 
közé a furakodik be 19 órától 
a marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem első- és másodéves 
koreográfia szakos hallgatóinak 
argentin tangó tematikájú tánc-
előadása. Az András Lóránt által 
rendezett Midnight Tango című 
darab személyes forgatókönyv-
töredékekre épül: szenvedélyek 
és rejtett sorsok dekadens kinyi-
latkozása. Egy szűk tér, pár fel-
címkézett olcsó élet – rózsaszín 
munkanapló a sötét oldaláról. 
Az előadás 16 éven felülieknek 
ajánlott.

Mindkét előadásra a belépő 
ára 10 lejbe kerül.

A Székely Dalegylet Férfikóru-
sa a Bogárfalvi egyházközség 
új templomában, valamint a 
szlkelyszentléleki templomban 
lépett fel, ahol gyermekdallal 
indították az Anyák Napi műso-
rukat. 

Antalfi József
antafi. jozsef@hargitenepe.ro 

Az ünnephez illő prédi-
káció, a gyermekek által 
bemutatott kis műsor 

kellőképpen fellelkesítette dalo-
saikat, hogy kórusunk méltóan 
hozzájáruljon az ünnepi hangulat 
fokozásához. Mint Fekete Géze, 
a daelgylet tagja lapunknak el-
mondta, minden évben a kórus 
saját programjának keretében há-
rom-négy udvarhelyszéki faluba 
látogatnak el: Anyák napján Bo-
gárfalván és Székelyszentléleken 
énekeltek. Kellemes érzésekkel 
búcsúztunk az ünneplő közönség-
től, de igyekeznünk kellett, mert 
a szomszéd faluban, Szentléleken 
már beharangoztak a nagymisé-
re – számolt be lapunknak a dal-
egylet. – Itt alkalmunk volt ismét 
hallani a plébános úr édesanyák-
ról szóló, lelket gyönyörködtető 

szavait, elismerő érzéssel hallgat-
ni a helyi dalárda misét kísérő 
énekeit és nem utolsó sorban az 
iskolások Anyák napi műsorát. 
Ezután kórusunk elnöke, Varga 
István köszöntő beszéde hangzott 
el, mely bevezette szereplésünket. 
Talán az egyre fokozódó ünnepi 
hangulatnak, a jó zongorakísé-
retnek köszönhető, hogy Kovács 
László, karnagy, fellépésünk után 
kijelenthette: „Ez volt az idei leg-
jobb előadásunk!” Műsorunkban 
az ünnepi alkalomhoz találó éne-
kek mellett olyan művek is szere-
peltek, melyek az egész közönség-
hez szóltak, ugyanis úgy érezzük, 
szükség van a lelkesítésre. Így 
adódott tehát, hogy május első 
vasárnapján nem csak az anyákat 
köszöntöttük. Köszönjük a meg-
hívást, a lehetőséget a falu plébá-
nosának valamint Tamás Albert 
dalos társunknak, a rendezvény 
házigazdáinak, akik azzal enged-
tek utunkra, hogy visszavárnak. 
Ígérjük, visszatérünk! – írta le-
vélben a Fekete Géza, a dalegylet 
tagja. Arra is kitért, hogy legköze-
lebb a megyei tanács által támoga-
tott szórványprogram keretében 
Torda környékére látogatnak. 

EgéSzSégnAp A SzEnTáBrAháMi óVodáBAn

Tudják: kincsük az egészségük
SzékEly dAlEgylET

Bogárfalván ünnepeltek

TáNc TAvASz FeSzTivál

Diáknapot tartanak ők is

Tánc Tavasz Fesztivál. Diáknappal várják ma a tánckedvelőket

Egészségnap az óvodában. A helyes táplálkozásról is tanulhattak 

Körkép
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társadalom

Negyedik alkalommal szerve-
zi meg Hargita Megyei Taná-
csa a már hagyományossá vált 
Székelyföldi Családok Napját. 
Vasárnap, május 13-án a Csalá-
dok hete zárómomentumaként 
Székelykeresztúr ad otthont az 
eseménynek. 

Antalfi József
antafi. jozsef@hargitenepe.ro 

Mint Andrási Erika, a há-
zigazda szervezet mun-
katársa elmondta, a Szü-

letés Hetének ez a végső momentu-
ma Székelykeresztúron. 

– Ebben a térségben még nem 
ünnepeltük a családok napját, ezért 
újszerűen hat. Követjük a vezér-
fonalat, hogy a gyermeknevelés is 
helyet kapjon: ezért lesznek gye-
rek- és közösségi programok, illetve 
egészségügyi szűrés. Megközelítő-
leg 200-250 résztvevőre számítunk, 
reméljük, az időjárás nem húzza ke-
resztül a számításainkat – mondta 
el Andrási Erika. 

A Székelyföldi Családok Napját 
Hargita Megye Tanácsa, a kereszt-
úri Gondviselés Segélyszervezet, a 
Csíki Anyák Egyesülete, a Gyula-
fehérvári Caritas, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány és Székelykeresztúr 
Önkormányzata szervezi. A prog-
ram vasárnap délelőtt 11 órakor 
kezdődik a Gondviselés Segélyszer-
vezet székhelyén. Az érdeklődők is-
tentiszteleten, közösségi játékokon, 
versenyeken, néptánctanításon, 
egészségügyi szűrésen, illetve fotó-
kiállításon vehetnek részt. A ren-
dezvény közös bográcsozással, sza-
bad tevékenységekkel folytatódik, 
majd a Fűszál együttes koncertjével 
és díjazással ér véget. 

A Születés Hete keretében ma 
zenés-táncos játszóházat szervez-
nek, előadást tart Fekete Éva szop-
tatási tanácsadó-jelölt a Barátság 
Unitárius Közösségi Ház előadóter-
mében. Holnap 18 órától dr. Bálint 
Sándor szülész-nőgyógyász főor-
vos, pszichoterapeuta tart előadást 
a közösségi házban. Szombaton 
interaktív bábszínház, mesedrama-
tizálás, illetve születésfa ültetési ün-
nepség várja az érdeklődőket.

Keresztet és virágcsokrot he-
lyeztek a küküllőkeményfalvi le-
endő kultúrházra kedd délután, 
annak apropóján, hogy alig egy 
évvel az alapkő letétele után el-
készült az épület tetőszerkeze-
te. A Fenyéd községhez tartozó 
település ünnepi eseményére 
száznál is többen voltak kíván-
csiak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Mondják, hogy egy ilyen 
jellegű esemény a kutyát 
sem érdekli, s hogy ez 

nem más, mint alkalom néhány 
politikus számára, hogy pózoljon 
és fontoskodjon. Vitathatatlanul 
van ebben némi igazság, de ezt 
nem Küküllőkeményfalván kell 
keresni. 

A kedd délutáni eseményt 
ugyanis meglepően nagy érdek-
lődés övezte, több mint százan 
voltak rá kíváncsiak. A település 
alig 600-as lélekszámát alapul 
véve, ez nagyjából olyan, mint-
ha egy székelyudvarhelyi vagy 
csíkszeredai átadást-avatást 5-6 
ezren tisztelnének meg jelen-

létükkel. Bár a számokkal lehet 
játszani, a fokozott érdeklődést 
jelzésértékűnek is tekinthetjük: 
ennyire fontos a keményfalvi-

aknak, hogy közel harmincéves 
várakozás után épül a faluban 
a jövőbeni közösségi rendezvé-
nyek fő helyszíne, melynek hi-

ányában is lehet élni, csak jóval 
szürkébben.

Tavaly április 20-án, az alapkő-
letételekor Bokor Botond fenyédi 
polgármester büszkén hangoztat-
ta: nem álom, valóság: épül a kul-
túrház. Egy évvel később, kedd 
délután már azt is hozzátehette, 
hogy az épület úgy került tető alá, 
hogy nincs adósságuk a kivitelező 
felé.

Jelen volt Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke is, aki a hétfői kormányváltás-
ra, illetve a pénzforrások esetleges 
elapadására utalva megjegyezte: 
bárhogy is legyen, ezt az épületet 
be fogják fejezni.

Az építkezési munkálatok be-
fejezésére a jövő évben lehet szá-
mítani. Az 1,4 millió lejes összér-
tékű beruházást az elmúlt három 
évben 320 ezer lejjel támogatta a 
megyei tanács. 

A keddi esemény végén Mik-
lós Géza helyi tanácsos helyezett 
el virágcsokrot a tetőn található 
keresztek egyikére (melyeket szin-
tén ő készített el), majd Fórika Já-
nos plébános megáldotta az épü-
letet.

Fiatalokkal, civilekkel és a 
polgármesteri hivatallal kö-
zösen ismét medertakarító 
akciót szervez szombaton a 
székelykeresztúri Hubertus Va-
dász és Sporthorgász Egyesület. 
A tavalyi célpont, a keresztúri 
Gagyi-patak takarítása után, 
idén a Nagy-Küküllő helyi sza-
kaszát akarják megtisztítani, 
ahol nyáron horgászversenyt 
tartanának.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nagyszabású mederta-
karítási akciót szervez 
holnapután, szombaton 

a székelykeresztúri Hubertus Va-

dász és Sporthorgász Egyesület a 
Nagy-Küküllő városi partszaka-
szán. Az akciót szervező horgá-
szoknak a keresztúri iskolások és a 
Betfalvi Ifjúsági Szervezet önkén-
tesei is besegítenek, ugyanakkor a 
keresztúri polgármesteri hivatal 
közbenjárására is számítanak, aki 
a szemét elszállításában segédke-
zik.

– Pozitívan értékeljük, hogy 
az első megkeresésre mindenki 
határozottan támogatta a kez-
deményezésünket. Az előzetes 
egyeztetések szerint közel hatvan 
ember lesz ott a medertakarításon, 
az ifjúsági szervezet önkéntesei és a 
helyi iskolások is jönnek tanári ve-
zetéssel, ugyanakkor a polgármes-

teri hivataltól is érkeznek segítők 
– nyilatkozta lapunknak Fazakas 
Attila. A szervező egyesület elnö-
kének elmondása szerint szükség is 
lesz a segítségre, hiszen a hulladék 
begyűjtése mellett az osztályozást 
is el kell végezniük az önkéntesek-
nek. Ugyanis, mint megtudtuk, a 
begyűjtött műanyagot egy helyi 
cég újrahasznosítja majd, és ennek 
fejében kesztyűket, zsákokat aján-
lott a medertisztítóknak. Fazakas 
szerint a reggel kilenc órakor kez-
dődő akció valószínűleg délután 
egy-két óráig fog tartani, ugyanis 
bár nem végeztek előzőleg felmé-
rést, „elég szemetes” a Küküllő 
ezen partvidéke, ami valószínűleg 
annak tudható be, hogy egy-egy 

község területéről nincs, aki el-
szállítsa a hulladékot. Az elnök el-
mondta, a most megtisztuló szaka-
szon a nyár folyamán szeretnének 
horgászversenyt tartani.

Az egyesület elnökétől meg-
tudtuk, nem ez az első akciójuk, 
tavaly például több mint negyven 
önkéntes jelentkezett a Küküllőbe 
torkolló Gagyi-patak medrének 
kitisztítására. Akkor alig pár óra 
leforgása alatt az önkéntesek több 
tucat zsák szemetet gyűjtöttek 
össze. Fazakas reméli, hogy az ak-
cióval sikerül felhívni a lakosság 
figyelmét a folyóvizek medrének 
tisztán tartására, és ezentúl na-
gyobb gondot fordítanak a tiszta-
ság megőrzésére.

KüKüllőKeméNyfalvi Kultúrház

Tető alatt a harmincéves álom
A családokat 

ünneplik 
Keresztúron

medertaKarítás széKelyKeresztúroN

Ráfér a tisztaság a Küküllőre

Tető került az épületre. Virág és kereszt a tetőre Fotó: szász csaba

> Székelyföld az RTL Klubon! 
Az RTL Klub műsorra tűzte Székely-
föld bemutatását a Törzsutas című 
utazási magazinjában, amelyben Végh 
Ferenc műsorvezető-szerkesztő hétről 
hétre felfedezi Magyarország és a világ 
csodáit. 

A „törzsutasok” nemcsak távoli eg-
zotikus tájakra, a tengerhez vagy kül-
földi városokba utazhatnak, hanem 
Magyarország és immár Székelyföld 
érdekességeit is felkeresik – hiszen 
azokból is van bőven. A műsor célja 
könnyed, szórakoztató formában is-
mereteket, tanácsokat adni és tájékoz-

tatni. Tájak, városok, emberek, termé-
szet, építészet, kultúra, gasztronómia, 
sport, aktív és kalandturizmus, tél és 
nyár, belföld-külföld, hasznos és prak-
tikus utazási tanácsok szerepelnek a 
műsorban, valamint hírek a turizmus 
világából. Az első Székelyföldről szóló 
adás Székelyudvarhelyt és környékét 
mutatja be, május 13-án vasárnap, 11 
óra 30 perckor. Címe: Törzsutas – 
Székely percek 1., Szejkefürdő.

> Baleset Korondon. Egy helyi 
sofőr tolatás közben elütött egy há-
roméves gyereket, május 8-án. G. K., a 

balesetet elszenvedő gyerek könnyebb 
sérülésekkel megúszta, de G. L. ellen 
eljárást indítottak gondatlanságból 
elkövetett testi sértésért.

> Európára figyeltek a konti-
nens napján. Európa-szerte előtérbe 
kerül május 9-én, Európa-napkor a 
kontinens történelme, nemzeti sok-
színűsége, illetve a földrész legtöbb 
országát tömörítő szövetsége, az Eu-
rópai Unió. Európa-napot tartottak 
Székelyudvarhelyen a Benedek Elek 
Gimnáziumban is az Udvarhelyi Fiatal 
Fórummal, illetve a székelyudvarhelyi 

Europe Direct Információs Központ-
tal együttműködve. A nap folyamán a 
harmadik osztályos diákok rövid tájé-
koztató keretében megismerkedhettek 
az Európai Unióval, majd az átadott 
ismeretek után csoportos játékra in-
vitálta a tanulókat Mircse Zsuzsánna 
tanítónő. 

A játékok során bemutatták, kiosz-
tották azokat az ismertető eszközö-
ket – többek között egy nagyméretű 
Európa-legendáriumot –, amelyek se-
gítségével bármikor felidézhető kon-
tinensünk sajátossága, nemzeti sok-
színűsége.hí
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A XX. Székelyudvarhelyi Diák-
napok első napján, vagyis teg-
nap délután bemutatkoztak a 
nagyközönség előtt is az induló 
diákpártok. Egy rövid műsorral 
jelentkezett mind a négy induló 
középiskola, aza a Tamási Áron, a 
Benedek Elek, a Backamadarasi 
Kis Gergely, illetve a Kós Károly 
stábja. 
 
Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Márton Áron téren dél-
után fél háromkor kez-
dett gyülekezni a szur-

koló diáksereg, három órakor 
kezdődött a tényleges kampány. 
Elsőként a Kós Károly csapata 
mutatkozott be, Ződ K.F.T. né-
ven. A Kósos Fatolvaj Társaság 
láncfűrészhanggal, traktorral, 
amolyan igazán parasztosan 
adták elő, hogy a természetre 
jobban kellene vigyázni. Stáb-
juk hangsúlyozta, hogy évente 
háromezer hektár erdőt vágunk 
ki, miközben csak ezerre van en-
gedély. Másodikként a gimisek 
álltak fel a pódiumra, bemu-
tatván a GIM’viziöböl pártot. 
Spongyabobot és barátait utá-

nozva ismertették terveiket, ami 
közt főként a város vízzel való 
elárasztása szerepel, az autókat 
tengeralattjárókra cserélnék, to-
vábbá minden iskolába úszóme-
dencét építenének. A refisek Lúk, 
Refis az apád! csapata a Csillagok 
háborúja szereplőinek öltözve be-
mutatta, hogy az ők választottjuk 
fogja megoldani a konfliktust a 
diákpolgármesteri választásokon. 
Darth Vader székely csizmában és 
fénykarddal a kezében magyaráz-
ta, hogy ezután minden délután 
„Jedi kiképzés erő” elsajátítása lesz 
a program a Refi ebédlőjében. Ők 

kapták a legnagyobb tapsot. Utol-
sóként a Peda csapata mutatko-
zott be: amolyan maffiafőnökö-
sen, rappelve álltak a közönség elé. 
Az East Coast párt hangsúlyozta, 
hogy igazi 3D-s mozit szeretné-
nek építeni a városban, továbbá 
Függetlenség 14-től a Corsoig fel-
vonót terveznek. 

Tegnap a diáknapok során dr. 
Bíró Ibolya szexológus tartott 
előadást, a fiatalok vetélkedőre 
mehettek a művelődési házban a 
Tánc Tavaszára fesztivál kapcsán, 
majd 20 órától gitárestet tartot-
tak a Mokka kávéházban. 

A Madarasi-Hargita sípályáinak 
üzemeltetői tisztelettel meg-
kérnek mindenkit, hogy motor-
kerékpárokkal, quadokkal és 
autókkal ne menjenek a sípá-
lyákra. 

HNU-információ

Amint fogalmaztak a sí-
pálya-üzemeltetők, meg-
kérnek mindenkit, hogy 

amennyiben mindenképpen a 
Hargitán élnének a fent felsorolt 
szenvedélyeiknek, csakis az uta-
kat használják. Kérik, tekintsék 
figyelmeztetésnek, hiszen mind-
ezen gépjárművek használata az 
adott helyeken tilos – fogalma-
zott Sipos Zoltán. A sípályákat 
üzemeltető Bagolykő Kft. ügy-
vezetője hangsúlyozta, a sípá-
lyákon történő motorozással és 
quadozással nem csupán a kör-
nyezetnek ártanak, de az egyre 
jobb minőségű pályákért végzett, 
eddig befektetett, verejtékes mun-
kát is tönkreteszik.

XX. SzéKElyudvArHElyi diÁKnApoK

Fatolvajok és Darth Vader csizmában
Le a sípályákról 
a járművekkel!

Elsőként a Ződ K.F.T., azaz a Kósos Fatolvaj Társaság mutatkozott be. Láncfűrésszel és traktorral népszerűsítették a pártot fotó: ifj haáz sándor



zámvetésre késztet mindenkit egy-egy kerek 
évszám, évforduló. Ezért most Kelemen Al-
berttől – az elmúlt évek hagyományával ellen-
tétben – nem egy meghatározott tematika köré 

sorolható tárlatot láthatunk, hanem olyan válogatást, olyan 
gyűjteményes kiállítást, amely Kelemen Albert életét, alko-
tói világát gyerekkorától a közelmúltig követi nyomon.

A szekrényaljban megtalált, elveszettnek hitt vázlatfüzet 
rajzai a hároméves Kelemen Albertnek mint a világra és saját 
magára eszmélő ember első ismert megnyilatkozásai, nemcsak 
a kisgyerekkor rajzos ösztöneinek kiélése, hanem egyfajta tu-
dásszerző és tudásértékesítő folyamat, amely miből táplálkoz-
hat másból, mint a gyereket övező környezetből. Így érthető 
a nagymama megrajzolása, valamint a kisvárosi zsivajból kép-

letesen leszűrt, tárgyiasult gépkocsi, úthenger monumentális 
megjelenítése. Már ekkor egy többszereplős jelenetet is pa-
pírra vet a kisgyerek, egy fodrászszalonban játszódó jelenetet, 
melynek megrajzolása – valljuk meg – manapság, egy hivatá-
sos festőnek is képes kemény fejtörést okozni.

A következő rajzsorozat már a hatéves Kelemen Albert keze 
alól került ki, ezekben a rajzokban a gondolkodó gyermek nyil-
vánul meg. Erős képzettársítása, jó fantáziája olyan tematikájú 
rajzokra ösztönzik Albertet, melyek már egy magasabb fokú 
vizuális intelligenciáról tesznek tanúbizonyságot. 

Természetesen minden kisgyerek látott képeskönyvet, 
rajzfilmet, játékfilmet, melyek befolyásolják látásukat, sőt 
meghatározó vizuális élményt kínálnak – így volt ez Kele-
men Albertnél is. Az 1912-ben elsüllyedt Titanic luxushajó 
tragédiáját megelevenítő film volt az ihletője egyik korabeli 
rajzának, mely az egyik első példája a jellegzetesen Kelemen 
Albert-i erős rajzi kifejezésre, az alapos elbeszélésre, az erős 
narrativitásra alapozó kompozícióknak. A luxushajót és an-
nak tragédiáját, a mentés fázisait egymás alatt futó, vízszin-
tes képsorokban láthatjuk, ügyelve néhány apró részlet meg-
mutatására. Itt már Albert jól érzékelteti a különböző néze-
teket, a figurák mozgásait. Ugyancsak ebből az időszakból 
származik Velencéről készült rajza, megragadta fantáziáját a 
lagúnák városa, az olasz kultúra egyik legtöbbet emlegetett 
gyöngyszeme. Ezen a rajzon kísérletet tesz Kelemen Albert 
a tér érzékeltetésére, láthatjuk, milyen elképzelései vannak a 
térbe helyezésről. 

Nagyon tetszetős a Falu és Város erős kontrasztja, ezeken 
a rajzokon jól érvényesül a már említett erős narrativitás, 
rengeteget képes Kelemen Albert egyetlen rajzával mesélni, 
szinte mindent elmond a faluról, amit tudni kell, láthatjuk a 
civilizációs kellékek visszafogottságát, az alacsony házakat, a 
szénásszekereket, lovas fogatokat, székely kaput, tyúkot, ma-
lacot, lovakat a pajtában. Ennek fordított párjaként ott áll 
szemünk előtt az elképzelt város, melynek neve is van, Iaşi, 

azaz Jászvásár, ahol Kelemen Albert még akkor nem járt, 
mégis erős fantáziájának köszönhetően arra jutott, hogy van 
ebben a városban rövidárubolt, CEC, azaz hitelszövetkezet, 
villamos, trolibusz, taxi, park játszótérrel, sőt Udvarhelyhez 
hasonlóan Lejtő utca is. 

Felhívom a figyelmüket, hogy már ekkor felkelti Kele-
men Albert érdeklődését őseink világa, van Őseink címmel 
egy nagyon jó rajza itt a kiállításon, amelyen fényes nappal, 
megpakolt szekerekkel, juhokat terelve, vagy lóháton, vagy 
éppen kivont karddal mennek őseink hont foglalni. 

Megjelennek tehát a történelmi személyekhez vagy törté-
nelmi eseményekhez köthető rajzai is, de mindenekelőtt hadd 
tegyek említést a számomra kedves egyik képről, amelyen 
rendkívül érdekes az, ahogyan Kelemen Albert egy kocsmába 
tereli a cigányzenészt, a mulató huszárt, a hortobágyi szűrös 
parasztot, a zöld ruhás vadászt és a városi polgárt. 

A műalkotások második csoportját az ifjúkori képek 
jelentik, melyeket Kelemen Albert 9.-es korától készített. 
Ezek a képek már sokkal kiforrottabbak, Kelemen Albert 
itt már kellő magabiztossággal ábrázolja a különböző több-
szereplős jeleneteket, és jók a portréi is. Albert érdeklődé-
se a művészettörténet és a festészet iránt talán ekkor kezd 
elmélyülni, lelkesen tanulmányozza a híres festők munkáit, 
és művészettörténeti felfedezései késztetik arra, hogy ő is 
kipróbálja magát. Ebben a kontextusban kiemelném a nagy 
francia impresszionista festő Edgar Degas A kád című pasz-
telljének másolatát, mely jellegzetes belső térben látható, 
festésmódja laza, érzékelhetők a mozdulatok pillanatnyi vál-
tozásai. A portrék közül egészen jól sikerült Anthony van 
Dyck flamand festő Cornelius van der Geest antwerpeni 
fűszerkereskedő és mecénásról készült portréjának Kele-
men Albert-i másolata, mely nem az eredeti barokk kon-
venciókat kívánja kizárólag követni, hanem egyéni látás- és 
festésmódját is igyekszik érzékeltetni, mondhatnánk úgy is,

folytatás a 8. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Nyírő és Nyirő – 8. oldal] n [Iszapművészet – 9. oldal] 

árton Árpád dolgozik. Rendületlenül. Ezt tapasz-
talhattam nemrégiben, műtermében járva. Rövid 
az idő és még nagyon sok a dolog – indokolja ál-
landó munkálkodását, mert, mint mondja, be kell 

pótolja azt az időt, amit tanításra fordított. Nem sajnálja azo-
kat az éveket, évtizedeket sem, mert kezének, szellemének nyoma 
nemcsak a festővásznon, hanem a lelkekben is megmaradt. De 
úgy érzi, hogy még maradt mondanivalója, közölnivalója, feste-
nivalója bőven. Egymás után veszi elő nagy méretű, derűs, su-
gárzó munkáit, nagy méretű vásznait, amelyek még befejezésre 
várnak. Közben elmeséli, hogy újabban pasztellben is dolgozik, 
az új technika újabb szín- és formavilágot hozott.

Nézzük a képeket, s közben mesél. Elmeséli, hogy még ta-
valy megkereste Varga Edina budapesti képzőművész, felkér-
ve, hogy állítsa ki munkáit a budapesti Semmelweis Szalon-
ban, a neves orvostudományi egyetem galériájában. A tárlat 
jövő csütörtökön nyílik, Banner Zoltán, az erdélyi művészeti 
élet legavatottabb ismerője méltatja az alkotót és műveit, a 
megnyitón Kádár Tibor festőművésszel együtt lesz Márton 
Árpád beszélgetőpartnere. Játszik a Buda Folk Band, köz-
reműködik Istvánfi Balázs dudás, tekerőn játszik Németh 
András. A kiállítás megtekinthető június 18-ig.

Huszonhét munkát állít ki a művész, az elmúlt évtizedek 
reprezentatív, egy-egy adott alkotói korszakot jellemző mű-
veiből válogatott a budapesti egyéni jelentkezésre.

Bár számtalan csoportos kiállítása volt már Budapesten, 
s egyéni tárlata is volt már három, nagy izgalommal készült 
az eseményre. A megnyitóig azonban továbbra is dolgozik, 
alkot: Berekfürdőn vesz részt alkotótáborban.

Márton Árpád dolgozik. Rendületlenül.
Sarány István

Kelemen Albert székelyudvarhelyi 
képzőművész gyűjteményes kiállítása 

még 2012. május 15-ig látható a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-

pontban. A művész munkásságát 
Kovács Árpád művészettörténész méltatja.

Kelemen Albert 
képeiről
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folytatás a 7. oldalról
hogy ezek a másolatok tulajdonképpen csak ürügyként 
szolgálnak Albert művészi felkészülésére és útkeresésére. A 
portrék kapcsán kiemelném az 1993-ban készült ún. fauvista 
önarcképét, mely bizonyos értelemben mérföldkő Kelemen 
Albertnél, hiszen ekkortól kezd rendszeresen festeni, de nem 
is akárhogyan.

Ez az önarckép már nagyon tudatosan komponált. Megha-
tározott színkombináció figyelhető meg, hiszen nem kevered-
nek a színek, hanem megmarad mindegyiknek az intenzitása és 
önállósága. Az intenzív színfoltokat az arc vonásait követő sötét 
vonalak keretezik. Talán ez az egyik első alkalom arra, hogy Al-
bert festői elhivatottsággal és tudatosan komponálva saját festői 
világának megteremtésére tesz kísérletet.

Az ifjúkori munkák közül az egyik kedvencem a Hirdető-
tábla című rézkarc, mely formai áthatásaival, a háttér geometri-
kusságával nyújt élményt, és tulajdonképpen egy érdekes és szép 
példája az organikus és mesterséges formák egymásba simulása 
tekintetében.

Az ifjúkori rajzok kapcsán hadd tegyek még említést az 
eddig nem tárgyalt, de a többi munkához hasonlóan érdekes, 
többszereplős rajzokról, melyek kávéházi teraszokon, parkban, 
vagy éppen az udvarhelyi piacon játszódnak. Ez a néha idilli be-
állítás, a különböző rendű és rangú figurák társítása sok esetben 
egy kicsit karikatúraként is hat, egyaránt sugallják a gondtalan 
időtöltést, a szerelmeskedést éppúgy, mint a könnyelmű mun-
kavégzést, piaci üzérkedést, csevegést, alkudozást stb.

Ebbe a kategóriába illeszkedik a Bandaháború című 
rajz, mely rendkívül eseménydús jelenetet tár elénk, a 

graffittis hátterű gettóban minden apró méterért óriási 
harcok dúlnak. Van ott sokfajta indulat, mindenféle fegy-
ver, arckifejezés, frizura, gőg, kín, harag, gyűlölet, káröröm 
éppúgy, mint közömbösség. Itt is érvényesül a már említett 
Kelemen Albert-i erős narrativitás, a különböző karakte-
rek, figurák, mozdulatok éles ábrázolása, ütköztetése, néha 
parafrazálása.

A műtárgyak harmadik csoportját az ún. felnőttkori képek 
jelentik. Albert képei (most a könnyebb megközelítés miatt en-
gedjék meg, hogy a kép fogalmát általánosítsam) talán azért is 
hatnak ránk, mert egyszerre univerzálisak, de egyéniek is, az a 
probléma,  amit fölvet a képein, szuggesztív erővel jelenik meg. 
Jellemző a figurális megközelítés, Kelemen Albert képein min-
dig történik valami, festészete rendkívül eseménydús, tolulnak 
egymásra a történések, ha elkezdjük a képeit szemlélni. 

A 20. század mozgalmasságának vagyunk a tanúi, 
mintha filmkockákat látnánk, úgy tárul elénk ez a kor, 
Ferenc József osztrák császár és magyar király, Paul von 
Hindenburg német tábornok, Sztálin portréját szemlélve, 
vagy Elvis Presley-t és a Beatles angol rockzenekart látva. 
A portrék mellett meg kell említenem Albertnek az Erich 
Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című 
művére reflektáló képét is, ahol a háború borzalmait na-
gyon drámaian jeleníti meg. Ha ránézünk Albert képeire, 
megjelenik a kor hangulata, érezzük, az első világháború, a 
sztálini diktatúra vagy éppen a 60-as évek hangulatát. 

A 20. századnak Kelemen Albert természetesen nemcsak 
szemlélője, hanem maga is aktív részese volt, így egyéni életé-
nek hétköznapjai is ihletői képeinek. Itt kiemelném Kolozsvárt, 
mely egyetemi tanulmányainak színhelye volt. Kolozsvár jó 
ideig tehát ihletője volt Albertnek, kolozsvári emlékeinek jelen-
tős részét az itt kiállított képeken is felidézhetjük. Így egykori 
történelem-művészettörténet szakos hallgatóként Alberthez 
hasonlóan jómagam is „nagy örömmel” látom viszont a hír-
hedt Ioan Glodariu professzor urat, láthatjuk a sokat látogatott 
könyvtárat, de a képről visszaköszönnek a tanulás fáradalmait 
kiheverni hivatott szórakozóhelyek is, a kocsma és a színház. 

Számomra is kedves az egykor sokat látogatott Music Pub 
kávéház, ahol mindenkivel lehetett találkozni. A Kolozsvár 
Gipszarcai című színes tus azt tükrözi, amint Albert művé-
szettörténészi szemmel – még a digitális fotózás előtti korban 
– lelkesen, szorgalmasan és hitelesen másolta a kolozsvári házak 
jellegzetes épületplasztikáit, a különböző stílusjegyekre utaló 
büsztöket, kariatidákat, angyalfejeket.

Itt az előadóteremben látható képek közül még szeretnék 
egy párat kiemelni. Érdekes a Számadás című vörös hátterű 
tusrajz, amely nagyon szemléletes, egy fantáziadús pokolbéli je-
lenet, korrupciógyanús elemekkel. Ezen a képen mindenki Lu-
cifer kegyeit keresi, és életének érdemeivel ellentétes arányban 
szeretne jobb pozíciót kapni. 

Különös technikával készült a Csavargásaim című kép, 
Albert ugyanis összegyűjtötte utazásai során a vonatjegye-
ket, és azokat egymás mellé ragasztotta, ezek a vonatjegyek 
képezik a kép hátterét. Különben is nagy rajongója a vona-
toknak, bevallása szerint jól emlékszik a gyerekkorában még 
működő gőzmozdonyra, és arra is, amint édesapja lefekvés 
előtt elvitte sétálni az állomás felé.

Kelemen Albertnek az udvarhelyi vármegyeházáról 
készült két képét 2012 március elején a Haáz Rezső Mú-
zeum Képtárában nyílt Termés 2012 című csoportos tárla-
ton is láthattunk. Kelemen Albert egyik kedvenc épülete 
az egykori vármegyeháza, melyet gyerekkorában sokszor 
megcsodált, a főtéren lakva mindennap rácsodálkozhatott 
a 19. század végi gyönyörű eklektikus épületre. Az épületet 
a gyerekkor emlékei, a szülők, nagyszülők jelenléte lengi 
körül, de ott van a bivaly húzta borvizesszekér, amely azóta 
már eltűnt, mint ahogy a Mobra motorkerékpár fölött is 
eljárt az idő.

A képek mellett két szobor is szerepel a tárlaton, ami an-
nak a tanúja, hogy Kelemen Albert nemcsak grafikusként, 
festőként, hanem szobrászként is dolgozik. 2010 körül ké-
szült az a két lovas kompozíció, melyek eddig még nem sze-
repeltek tárlaton, tehát nóvumként is tekinthetünk rájuk. A 
témája ezeknek a terrakotta szobroknak nem új keletű Ke-
lemen Albertnél, hiszen épp ezen a kiállításon is láthatunk 
hátrafelé nyilazó magyar harcost, honfoglalót. A szobrok 
nagyon jól sikerültek, nagyon míves a mintázás, jól érvénye-
sül a mozdulatok, a részletek visszaadása.

Kelemen Albert festészete és alkotói világa nem a szétda-
raboltságból mutat fel nekünk valamit, nem elemeket tár föl, 
nem részeket, hanem mindig valami egészet, azt gondolom, 
hogy ez festészetének, művészetének alapvető jellegzetessé-
ge. A képei által felvetett probléma, mondanivaló szuggesz-
tív erővel és beszédesen jelenik meg. Képi világa fantáziadús, 
a szemünk előtt lebegnek a figurák és az események. 

(Elhangzott a tárlat megnyitóján.)
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Kelemen Albert képeiről

ovatunk múlt heti Nyírő című anyanyelv-
ápoló cikkére több észrevétel is érkezett 
e sorok írójához. A véleménynyilvánítók 
közt van könyvkiadó, könyvszerkesztő, új-

ságíró, irodalomtörténész, korrektor, sőt: nyelvművelő 
nyelvész is. A szokásosnál nagyobb visszhangot, a több 
hozzászólást az idézte elő, hogy a neves írónak pünkösdi 
újratemetése apropóján vezetékneve igen gyakran elő-
fordult az újságokban rövid i-vel – holott korábban a 
hosszú í-s Nyírő volt az általános mind Erdélyben, mind 
Magyarországon –, és akadnak olyanok is, akik a Nyirő 
formát tartják helyesnek, mondván, hogy az író lánya 
és más családtagok szerint nevükben rövid az i több ok 
miatt is: 1. így anyakönyvezték a székelyzsombori plé-
bánián, 2. madridi síremlékén is rövid az i, 3. maga az 
író is így írta nevét. Például Tőzsér József, a csíkszeredai 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó vezetője közölte: Amikor 
kiadónk megkapta az író összes művének újrakiadási 
jogát, a családtagok figyelmeztettek bennünket: nevük-
ben rövid az i. Ugyanez a figyelmeztetés volt érvényes 
a máréfalvi általános iskola névadásakor is. Ezt a családi 
óhajt elfogadta akkor Pomogáts Béla neves irodalomtör-
ténész is – mondta Tőzsér József. Megjegyzés: korábban 
Pomogáts Béla is a hosszú í-s Nyírő formát használta, 
például A nyugati magyar irodalom című irodalomtör-
téneti munkában; Akadémiai Kiadó, Budapest 1982, 
vagy a Hargita Népe 1993. október 16-i számában: 
Hazatért száműzetéséből? című cikkében. Balázs Árpád 
székelyudvarhelyi újságíró-főszerkesztő szintén a család-
tagok véleményét említi, egyben szeretné tudni, hogyan 

oldható fel a család és a nyelvtudomány, illetve helyesírás 
közti ellentét. Cseke Péter kolozsvári irodalomtörténész, 
egyetemi tanár nem csupán a romániai rendszerváltás 
óta tapasztal ingadozást a név írásmódjában, hanem még 
a Kolozsváron 1921–1944 között megjelenő Pásztortűz 
című folyóiratban is, pedig annak 1922 és 1924 között a 
nagy székely író volt a főszerkesztője.

Mielőtt helyesírás-történeti vagy -szabályzati kérdé-
sekre térnénk, talán tanulságos lehet megemlíteni néhány 
igen rangos olyan művet, amelyekben következetesen a 
hosszú í-s Nyírő József fordul elő: Benedek Elek irodalmi 
levelezése (Kriterion, Bukarest 1979), A Marosvásárhe-
lyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája (Kriterion, 
1973), A magyar irodalom története (Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1982), Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
(Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kriterion 2002). Stb. Mű-
velődéstörténeti, névtudományi munkákban a Nyírő 
változat található.

A hosszú í vagy rövid i?, azaz a Nyírő vagy Nyirő ( Jó-
zsef )? vitáját leginkább a helyesírástörténet döntheti el. 
A két világháború közt megjelenő művek borítóján (Ré-
vai-kiadás) a szerző neve nyomtatott betűkkel: NYIRŐ 
JÓZSEF formában látható. 1954-ig az volt a szabály, 

hogy a hosszú í nagybetű-párjára sem kézírásban, sem 
nyomtatásban nem teszünk ékezetet. De az nem jelen-
tette és nem jelenti azt, hogy az ilyen nagybetűs I rövid! 
A zavart minden bizonnyal az okozhatta és okozza, hogy 
a rövid i nagybetű-párjára sem járt pont, sem kézírásban, 
sem nyomtatásban. 1954-ben – az író halála utáni év-
ben! – változott a szabály. A rövid nagy I-re ma sem jár 
pont, de a hosszúra ékezetet teszünk mind kézírásban, 
mind nyomtatásban: Írország; vagy mondatkezdetén: 
Ígér, Íme! stb. Hogy ezt a szabályt ismerték-e vagy isme-
rik-e az író családtagjai, most nem tudjuk eldönteni. Az 
elmúlt években újra kiadott művek borítóin azért van a 
NYIRŐ JÓZSEF névváltozat, mert ezek a könyvek az 
1936-os Révai-féle kiadás alapján készültek.

Fontos ezúttal azt is megemlíteni, hogy a Madridban el-
hunyt író a Benedek Elekhez írt három, a Tompa Lászlóhoz 
írt két levelében a hosszú í-s Nyírő József aláírást használja. 
Sőt Elek apónak két levelet Nyírő Jóska formában ír alá.

Nehezen képzelhető el, hogy az a néhány tucatnyi 
egyetemi tanár, tudományos kutató, irodalomtörténész, 
könyvkiadó és szerkesztő, újságíró, korrektor, olvasószer-
kesztő közül – akik szakszerűen foglalkoztak az író élet-
művével – senki sem vette volna észre, illetve senki sem 
tudta azt, hogy az író rövid i-vel írta volna vezetéknevét, 
amint azt a családtagok vélik. Ha viszont cáfolhatatlan 
bizonyítást nyer, hogy nagy írónk következetesen rövid 
i-vel írta nevét, Murádin László kolozsvári nyelvművelő 
nyelvész szerint is azt mindannyiunknak tiszteletben kell 
majd tartanunk. Akárcsak más jeles személyiségek eseté-
ben. Igaza van, de várjuk a cáfolhatatlan bizonyítékot!

Nyírő és Nyirő
R                    helyesen n Komoróczy György

Az ember, életútjának felén, 1977

Csavargásaim, 2004
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em túl sok dollár cincog a táskám-
ban, de úgy érzem, hogy életem 
„történelmi eseményét” (vidéki 
szónokokat idézek), amerikai 

„földre lépésemet” megünnepelhetném egy 
pohár... no, mivel? Persze, hogy Colával, ami a 
rágógumival együtt gyerekkoromban az ame-
rikai imperializmus romlottságának, erkölcsi 
fertőjének szimbólumai voltak, anélkül, hogy 
közülünk valaki valamikor megkóstolhatta 
volna őket. A hatvanas évek második felében 
ismertük meg a nyugati „dekadencia” alkohol-
mentes italát kecses, csinos, negyedliteres üve-
gekben, Pepsi Cola néven, és elcsodálkoztunk 
azon, hogy nem kábít, nem butit, nem zülleszt, 
nyomorba se dönt, mint a Monopol, vagy a 
sok helyen otthon, kuktában főzött hazai „há-
ziszőttes” torokmaró. A vasfüggönyön akkor 
Románia kis ablakot nyitott, és a mi generáci-
ónk könyvekből, filmekből már meggyőződ-
hetett arról, amit szüleink, nagyszüleink tud-
tak, hogy a kapitalizmus nem Paradicsom, de 
a szabadság és a lehetőségek rendszere. Ame-
rikától meg csak akkor kell félni, ha háborúba 
keveredsz ellene!

– Hát akkor, hölgyem, tessék belekortyolni 
a barátságos, szabadságszerető, vendégkedvelő 
Amerikába! – biztatom magam.

Annyira bátor azonban nem vagyok, hogy 
a hátralevő két és fél óra alatt kimerészkedjek 
Minneapolisba, melynek toronyépületeit, su-
gárútjait, parkjait, tavait és felhőkarcolóit, meg 
építészeti kuriózumait, az irodaházakat össze-
kötő zárt függőfolyosóit leszálláskor megbá-
multam. Kimerészkedni nemcsak azért lenne 
butaság, mert a csarnok üvegfalán át látom, 

hogy pocsékul hull a tavaszi eső, és olyan ólom-
szürke az ég, mint áprilisban Csíkszeredában, 
hanem azért is, mert tudom, hogy ugyan-
olyan hideg is van, mint ilyen időben nálunk. 
Minneapolis ugyanis az északi Minnesota 
állambeli Henipin megye székhelye, hosszú, 
kemény telekkel, amikor a mínusz 30, mínusz 
40 fok hideg sem meglepetés! Amivel ennek a 
vidéknek időjárása még a mienknél is jobban 

bünteti európai, mexikói, indiai, orosz, dél-
amerikai, szomáliai stb. finom vegyes eredetű 
lakóit, azok a nagyon meleg, és a tavak miatt 
nagyon páradús nyarak. Nem csoda, hogy 
a gyakorlatias amerikai észjárás úgy védi ki 
mindezt, hogy a nyílegyenes sugárutak, össze-
kötő utcák magasépületeit télen fűtött, nyáron 
hűtött függőfolyosókkal, az ún. skyway-ekkel 
kötötték össze.

Jó lenne egy kis időt eltölteni ebben a 
skandináv telepesek által 1852-ben alapított, 
a Mississippi folyó nyugati partjára épített, a 
vízi energiát fűrészmalmok működtetésére, 
gabonakereskedésre, hajózásra felhasználó 
városban, amelynek ikervárosa a folyó keleti 
partjára épített Saint Paul, Minnesota állam 
fővárosa, de beérem a repülőtéri üzletek, 
kávézók, folyóiratstandok, ajándéktárgyak 
látványával. Miközben ezeket csemegézem 
jó ráérősen, belém villan, hogy, ha jól em-
lékszem ebbe a városba telepedett át a nagy 
román rendező, Liviu Ciulei is. Utánanéztem 
már itthon, és valóban így van: Ciulei az 1400 
férőhelyes, csupa üveg Tyrone Guthrienak, az 
USA egyik híres repertoárszínházának volt 
1980–1986 között a művészeti igazgatója, 
mielőtt a Columbia és New York egyetemen 
tanított. Akkor biztosan naponta átment a 
színház melletti szoborkerten, amelyben mo-
dern köztéri alkotások találhatók. Az egyik 
legérdekesebb közülük nem történelmi, val-
lási, vagy kulturális személyiséget jelenít meg, 
hanem egy meghökkentően hétköznapi és 
éppen ezzel sokkoló valamit: ez az óriási, 300 
kilós, gyönyörű fémmunka a város szimbó-
lumává vált. Egy tavacska felett ível át, mint 
egy híd az ezüstszínű, hatalmas, mégis kecses 
kanál nyele, a kanál maga pimaszul az ég felé 
mered, csúcsán pedig ott díszeleg teljes szép-
ségében egy – igen, egy – élénkpiros, gömbö-
lyű cseresznye, fekete szárral!

Nekem a természetes életöröm, a teremtés 
bőkezűsége, az alkotói tehetség nagyszerűsége 
jut róla eszembe. 

És Önöknek?

KALIFORNIAI KAVICSOK 14. n Váli Éva

Eső és fémcseresznyeN

hargitanépe

erespatakon táborozott nemrégiben a csíkszere-
dai Prisma Fotóklub tizenkét tagja: Csíki Boglár-
ka, Dáné Hedvig, Vitos Hajnal, Görbe György, 
Labancz István, Bálint Attila, Martinaş Cristian, 

László F. Csaba, Kristó Róbert, Kuti Zoltán, Sata Attila és a 
klubvezető Szabó Attila egy hétig járta a sebzett tájat, lencsevég-
re kapva a természeti szépségeket és az ember okozta károkat. 
Szabó Attila beszámolója szerint különleges élményben volt ré-
szük a csíki fotósoknak, kontrasztok sokaságát tapasztalhatták, 
rögzíthették.

– A legfurcsább, hogy a lepusztult település aranyhegyen áll 
– meséli Szabó Attila.

Mint mondta, a településen három magyar templom tornya 
magasodik, de a 2700 lakos közül ma már csupán 110 magyar.

Másik döbbenetes élményük a 14-16 km kerületű zagytá-
rozó volt, amely mintegy négyszáz házból álló falut temetett el 
kékes-szürke iszappal, s az iszaptengerből csupán a – hajdanán 
magaslatra épített – templom tornya magasodik ki, mintegy 
figyelmeztető jelként. Szabó Attila szerint ma is vastag csövön 
ömlik be a tározóba a sűrű iszap, a tározó partján pedig embe-
rek élnek. Életükhöz ragaszkodó, vendégszerető emberek. Ez 
volt a másik hatalmas kontraszt, amellyel szembesültek.

A Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye 
Tanácsa, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola, a Nagyma-
ma Cukrászda és a Print Stúdió támogatásával megvalósult 
táborban kameráikkal is megörökítették a fotósok a sokkoló 
élményeket. A Verespatakon készült anyagból augusztus 15-én 
nyílik tárlat a PAG Galériában.

V

 szabó attila felvételei

 fotó: martinaş cristian

Iszapművészet
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1. Szegények
Ahol nyomor van, ott mindig mosnak.
Szárítókötelet húznak, csomóznak.
Fától fáig húzzák a spárgát.
Felterítik a lepedőt, szellőztetik a párnát.
Tarka ruhákat csíptetnek fel a magasba,
hogy fújja a szél, de el ne ragadja...

Ahol nyomor van, ott mindig mosnak.
Vizet forralnak, lúgozót raknak.
A patakra mennek, csavarnak, szapulnak.
Nincs annyi bugyra a pokolnak,
mint amennyi rongya van a nyomornak...

A szegényt még az ág is húzza.
Az ágat a szegény viszi, húzza.
Rőzsével rakja meg a ládát.
Kifűtené vele a házát.
Hamuja marad a sok ágnak.
Akik szegények, mindig fáznak.
És mindig mosnak, csak mosnak.
Próbálnak ellenállni
a szennynek, a kosznak...

Ahol nyomor van, ott mindig mosnak.
Lúgozót raknak, patakra mennek,
szapulnak, csavarnak, tisztálnak, teregetnek.
Ahol nyomor van, ott ritkán nevetnek...

Salamon Ernő 
(Gyergyószentmiklós, 1912. május 15. – 
Mihajlovka–Sztari, Ukrajna, 1943. február 27.)

Ferencz Imre

In memoriam 
Salamon Ernő

Születésének 100. évfordulójára

2. Gyergyói tél
visítozik a cirkula
vigyázz kiáltja kis gyula

édes kenyeres munkahely
nem hull manna csak hópehely

semmibe vesznek egészen
ha nincsen pénzed letétben

ha szegény vagy s nem vagy gazdag
jó ha zsebedben a madzag

hej a szülőföld már vágtér
s nincs a zsebedben a házbér

hej a zsebedben a madzag
mivelhogy nem lettél gazdag

visítozik a cirkula
vigyázz kiáltja kis gyula

hej a szülőföld már irtás
– segíts minket Isten elvtárs

3. Ahogy éltem
Itt volt a pokol és
itt volt a mennyország.
Ördögök s angyalok
között éltem én,
s le-leültem Isten asztalához
vitatkozni még az elején...

Itt volt minden.
Itt volt a Mindenség,
amivel próbáltam
magam mérni én.
S le-leültem 
Isten asztalához
perlekedni még az elején...

Kiáll a szekerem
rúdja már barátim!
Pokoltól, mennytől
– ördögök, angyalok –
búcsút veszek én...
Jó volt leülni,
vitázni, perlekedni
Isten asztalánál még az elején...

Itt volt a pokol és
itt volt a mennyország.
Költőnek ez adott
gyönyörű sorsot!
Végül csak utolért
a „három halál”!
Nem értem meg, lám,
a krisztusi szép kort...
                               2012.

Májusban négy fesztiválon vesz 
részt a Figura Stúdió Színház

A Figura Stúdió Színház moz-
gás- és táncszínházi előadásai 
két belföldi és két magyaror-
szági fesztiválon vesznek részt 

ebben a hónapban. 
A tavalyi évhez hasonlóan a színház 

újra meghívást kapott az Udvarhely Tánc-
műhely által szervezett Tánc Tavasza elne-
vezésű fesztiválra. Ez alkalomból láthatta a 
székelyudvarhelyi közönség két alkalom-
mal Goda Gábor rendezésében az Arany-
légy című előadást.

Szintén ez a produkció szerepel a bu-
dapesti Thália Színház által szervezett Ha-
táron Túli Magyar Színházak Szemléjén. 
A fesztiválon nyolc határon túli színház 
mutatkozik be, az előadások az elmúlt idő-
szakban létrejött legjelentősebb határon 
túli színházi produkciók, melyek szakmai 
és művészeti minősége elismert. A Figura 
Stúdió Színház Arany-légy című előadása 
május 13-án, este 19.30-tól tekinthető meg 
a Thália Színház Arizona Stúdiójában.

A sor az aradi Underground Feszti-
vállal folytatódik, amelyre a figurások 
Az óra, amikor semmit nem tudtunk egy-
másról című előadása hivatalos. Bozsik 
Yvette rendezésében Peter Handke da-
rabja a tavalyi évad egyik legsikeresebb 
produkciója volt, számos helyen bemu-
tatták, mind belföldön, mind Magyar-
országon. A társulat aradi fellépése má-
jus 20-án lesz.

A Tánc Fesztiválja Veszprémben a 
magyar tánc- és mozgásművészeti élet 
legjobbjainak országos seregszemléje. A 
meghívás értékét emeli, hogy a Figura tár-
sulata az egyetlen romániai fellépő, és az 
egyetlen, amely hivatalosan nem tánc- és 
mozgásszínházként működik, ennek elle-
nére színvonalas produkciókat hoz létre 
ebben a műfajban. A veszprémi fesztivál 
versenyprogramjában ugyancsak a Goda 
Gábor által rendezett Arany-légy című elő-
adás szerepel, mely május 24-én tekinthető 
meg, 19.30-tól.

Havi 200-250 látogató. A művészetis diákcsoportokon kívül havonta mint-
egy 200-250 látogató keresi fel a csíkszeredai Új Kriterion Galériát – közölte Részegh 
Botond képzőművész, a galéria vezetője. A galéria hétfőtől péntekig 14–18 óra kö-
zött látogatható, szombaton 10–14 óra között várja a művészet kedvelőit. Vasárnap 
és hétfőn zárva tart. Vásárhelyi Antal Kultikus architektúra című kiállítása június 8-ig 
tekinthető meg. A galéria honlapja: www.ujkriteriongaleria.ro.
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A legenda szerint Barcaságot és Háromszék egy részét egykor óriások 
lakták. Hogy milyenek lehettek ezek az óriások, arról ma Ambrus Lajos 
mesél nektek. 

Az első monda a Nyién melletti egykori várakról szól. Ezen a vidé-
ken valóban állt vár, bár azt nem óriások, hanem a II. Endre király által 
1211-ben ide betelepített német lovagok építették. Azért volt fontos ezen 
a vidéken védővárat építsenek, hogy a Bodza felől benyomuló kunoknak 
sikeresebben ellenállhassanak. Orbán Balázs is úgy tudta, hogy ez a vár 
leégett, mert így ír róla: „A várfalak bepástosodott ( földréteg borította) 
gatonyán és a sáncokon is nagymennyiségű vereses és tűz nyomait mutató 
kő van szétszórva, mi mutatja e várnak tűz általi elpusztultát.” Orbán 
Balázs magyarázatát adja az óriásokról szóló regének is: „Ezen népre-
gében jelképes előadását találhatjuk a lovagok elbizakodottságának, kik 
nyert szabadalmaik határait túllépve, a pápákkal szövetkeztek ezen szép 
terület elidegenítésére; de elbizakodottságuk csakhamar büntetve lett, 
mert a megbántott ország fegyvere hamar elűzte őket, s büszke váraikat 
lerombolá.”

A másik történet Nagyajtáról származik. A Sepsiszentgyörgytől 20 
km-re északnyugatra fekvő falu az Ajta-pataka völgyének torkolatánál 
fekszik. Egyes vélemények szerint a falu neve az ajtó szóból származik, 
mert Barcaságra, Sepsiszékre és Udvarhelyszékre is Ajtán át vezet az út. 
Valószínűbb azonban, hogy ázsiai eredetű a szó, amelyet idetelepedett 
őseink hoztak magukkal. 

A falu első írásos említéséről is eltérőek a vélemények, az azonban 
biztos, hogy az 1332-es pápai tizedjegyzékben már szerepel, 1567-ben 
pedig 61 kapuval az akkori Háromszék legnépesebb települése volt. 
Amikor 1614-ben Bethlen Gábor fejedelem utasítására katonai lustrát, 
összeírást készítettek, a falu lakosságának több mint fele szabad székely, 
35 százaléka jobbágy és 5,3 százaléka nemes volt. 

Április 26-i rejtvényünkben Bagoly Bertának kellett segítenetek, aki 
a Bagolylakba szeretett volna eljutni. Akik jól számoltak, meg is találták 
a helyes utat. Közülük a szépvízi Miklós-Sántus Andreának, aki nem-
csak a helyes megfejtést, de egy szép rajzot is postázott címünkre, küldöm 
Kövi Sára Balettka című könyvét.

takács éva

Kedves Gyerekek!

Ambrus Lajos

Az óriások hídja

Az ajtai aranycsepegés

hargitanépe

Szorgalmas patak fut le a 
Piliskéről, hogy Nyién előtt 
kisebbik testvérével talál-

kozzék. Keskeny völgyben őröl 
kavicsot, homokot a jelentéktelen 
Várpataka, de két oldalán, szem-
be-össze, egy-egy büszke hegy 
feszül. Várhegynek hívják őket, 
mert a barcasági óriások, amint 
Bodza vidékét is megkaparintot-
ták, hogy hatalmuknak sem em-
ber, se Isten ne szabhasson határt, 
mind a kettőre várat emeltek. 

Óriások lakták hát abban az 
időben Várpataka völgyét, s mert 
amint telt-múlt az idő, egyre na-
gyobb urak lettek, elbizakodott-

ságukban már azt se tudták, hogy 
emberrel vagy az Istennel dacolja-
nak-e. 

Mi lett volna egy óriásnak 
átlépni a szűk völgyet? De azok 
– láthatta a világ – nem olyanok 
voltak.

– A két várat híddal kötjük 
össze – határozták el egy szép 
napon az óriások, s mert tudták, 
hogy dölyfösségük nem kedves a 
szelíd Isten előtt, az ördögökkel 
szövetkeztek. 

– Egy híd! – vihogtak kakas-
szóig Várpatak völgye fölött az ör-
dögök. Építenek ők oda pompás 
hidet, hadd csillogva romoljon 

tovább a világ, de kakasszó után 
még pihenőre se tértek a pokol-
ban, a Barcaságon kettőt nagyot 
csattant az ég.

– Minek ide a híd – néztek 
nagyot már éjjel az ördögök, s av-
val kotródtak is odább, amíg szép 
szerint lehet.

Tüzes istennyila csapott a 
büszke várakba, s hogy a vidéket 
csak bitorló óriások tanuljanak 
belőle, bizony földig leégett 
mind a kettő. S bár eltelt azóta 
emberöltő nem egy, a nyiéni 
Várhegyek égett kövei tanú-
sítják, nem lesz a dölyfösé oly 
könnyen a világ. 

Györffy Noémi, ii. osztályos, Gyergyóalfalu

Miklós-sántus Andrea, ii. osztályos, szépvíz

Markó Béla

Óriások a fű 
között

Katibogárnak a
szöcske is óriás,
irdatlan lábával
rálép, ha nem vigyáz.

Mindentől megrémül,
minden rettenetes,
magas a fűszál is,
sok-sok emeletes.

De ha szárnyát bontja,
megjő majd a kedve,
s fű közül a szöcske
nézi irigykedve. Nemes Nagy Ágnes

Gesztenyefalevél
Találtam egy falevelet, 
gesztenyefa levelét. 
Mintha megtaláltam volna 
egy óriás tenyerét. 
  
Ha az arcom elé tartom, 
látom, nagyobb, mint az arcom. 
Ha a fejem fölé teszem, 
Látom, nagyobb, mint a fejem. 
  
Hogyha eső cseperegne, 
nem bánnám, hogy csepereg, 
az óriás nappal-éjjel, 
óriási tenyerével 
befödné a fejemet. 

Amikor réges-régen az em-
ber megjelent, az óriások 
faja a Barcaságról is kez-

dett kiveszni. Két megmaradt, öreg 
ivadék művelte még sokáig az ajtai 
Sokpatak-völgyét, tündöklő váruk 
a Vadas Várhegy nevű csúcsán da-
colt az idővel. Ők hasították hatal-
mas ezüstekéjükkel a Kakas-patak, 
az Ülök pataka, a Pisztrángos-pa-
tak és a Vár-patak völgyeit oda egy 
halomra, ezért hívhatja azt a részt 
ma is Sokpatak-völgyének a nép, 
de hiába dolgoztak úgy, mintha 
örökké élnének, egyszer ők is érez-
ni kezdték, hogy közeledik a vég.

Átléptek ők a nagyajtai vár-
ból, ha kedvük szottyant a Do-

mos ra, onnan Tortogó-várra, de 
még az sem mentette meg őket, 
hogy a Várhegyről jól látszott a 
Tepej, a Tiburc, a bodoki Kin-
csás, még a tusnádi szorost ügye-
lő csíki vár is.

– Mit tegyünk? – tanakodott 
a két megvénült óriás. – Velünk 
lesz, ami lesz – mondták –, de ki-
haló nemzetségünk becses jeleivel 
mihez kezdjünk? – találgatták.

Bizony, szomorúan zúgott a fé-
nyes ajtai óriásvárban akkor a szél.

– A kút! – kapott észbe a két 
hatalmas teremtés, avval a rop-
pant értékű ekét az ökrökkel 
együtt a Várhegy délnyugati aljá-
ba, ahol azóta a Várkútja nevű for-

rás buzog fel, egy mélységes kútba 
temették. 

– Ott vannak azok még ma is 
– tartja a nép.

No, igaz, hogy az óriások eké-
je csillogó ezüst volt, de az ökrök 
aranyszőrűek. Ki is fordult tö-
vestől – esküdöznek Nagyajtán 
– Várhegy oldalában minden he-
tedik esztendőben egy-egy mo-
gyoróbokor. Felnyílott a várpince 
ajtaja, s ott a hatalmas ezüst vályú-
ba csepegett az arany.

– Ki látta?
– Az aranyosszékiek – bizony-

gatják az egész Barcaságon –, 
mert azok, amióta a világ, odajár-
nak aranyat merni. 
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> Félbeszakadt mérkőzés. A román 
labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának 
mérkőzésén a bajnokságban a 7. helyen 
álló Kolozsvári U az éllovas városi riválist, a 
CFR-t fogadta, és ugyan a két csapat, illet-
ve szurkolótábora a legkevésbé sem baráti 
viszonyáról híres, arra aligha lehetett elő-
zetesen számítani, hogy ilyen csúnya véget 
ér a derbi. A mérkőzés 27. percéig teljes 
nyugalomban zajlott az összecsapás, akkor 
azonban a vendég CFR büntetőhöz jutott. 
A tizenegyespontra lehelyezett labda mögé 
a csapatkapitány, a portugál Ricardo Cadú 
állt, és a bal alsó sarkot kilőve be is talált. 
A hazai hálóőrnél, Bornescunál elgurult 

a pirula, a hazai szurkolók előtt ünneplő 
Cadúra rontott, és egy kisebb dulakodás 
tört ki. Alexandru Tudor játékvezető ezt 
követően mindkét játékost piroslappal ki-
állította. Cadút két őrző-védő kísérte le a 
pályáról, ám a kijáróban azok tettlegesen 
bántalmazták a portugált focistát, majd az 
U masszőre is bekapcsolódott a „bunyóba”. 
Az esetet követően a játékvezető félbeszakí-
totta a mérkőzést. Döntést a román szövet-
ség pénteken hoz. A nap másik összecsapá-
sán a Bukaresti Dinamo 1–0-ra győzte le a 
Nagyszebeni Akaratot, idegenben. Tegnap 
a Mioveni – Brassó, Sportul – Galac mér-
kőzéseket rendezték, ám mindkettő lap-

zárta után ért véget. A mai műsor: Astra 
– Chiajna (17, Digi Sport), Vásárhely – 
Petrolul (19, Digi Sport), Pandurii – Vaslui 
(20, GspTV), Medgyes – Rapid (21.30, 
Dolce Sport), Steaua – Ceahlăul (21.30, 
Digi Sport).

> EURO – 2012. A június 8-án kez-
dődő lengyel–ukrán közös rendezésű 
labdarúgó-Európa-bajnokságon a győz-
tes akár 23,5 millió eurót is hazavihet. Az 
Eb-k történetében még sosem voltak ilyen 
magasak az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) által kiosztott prémiumok, négy 
éve Ausztriában és Svájcban 184 millió, 

a 2004-es portugáliai kontinensviadalon 
pedig összesen 123 millió eurót osztottak 
szét a tagszövetségek között, míg idén az 
összeg már majdnem eléri a 200 milliót. 
A csoportkörök során minden megnyert 
meccsért 1 millió euró jár majd, de a har-
madik helyen kieső csapat is ennyit kap a 
torna végén. A negyeddöntőbe jutás két-
millió eurót ér, az elődöntő pedig hármat. 
A döntőbe jutásért 8 milliót kaphatnak 
a csapatok, a torna megnyerése pedig to-
vábbi 7 és fél millió eurót érhet. Ha a ki-
jevi döntőt megnyerő válogatott az összes 
mérkőzésén győzni tud, összesen 23,5 
millió eurót tehet zsebre a torna végén.hí
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Mesteri játszma 8 évesen
Amerika, Ázsia, Afrika és Eu-

rópa 35 országának 503 képvise-
lője ült asztalhoz Iaşi-ban az április 
28.–május 6. között 8. alkalommal 
megrendezett iskolások sakkvi-
lágbajnokságán, és ez rekordnak 
számít (a tavaly Varsóban 370-en 
voltak). A fiúk és lányok 6 kor-
csoportban (7, 9, 11, 13, 15, 17 
év) 9 fordulós svájci rendszerben 
küzdöttek. A 36 éremből a 150 ro-
mániai iskolás 3 ezüst- és 2 bronz-
érmet szerzett. Az eredményekről 
a www.chess-results.com honlap 
számol be. Az Európai Sakk Unió 
(ECU) bolgár elnöke, Danailov 
Silvio az exvilágbajnok Kaszparov 
Garri támogatásával a sakk iskolai 
oktatásba való bevezetését szorgal-
mazta az Európa Parlamentnél. A 
745 EU-képviselő közül 415 aláír-
ta a beadványt!

Az iskolás vb 6. fordulójában 
a 8 éves Ognean Mihnea-Ionuţ 
(Marosvásárhelyi Sportiskola) 
tavalyi világbajnok elméleti érté-
kű játszmában győzte le a 9 éves 
indonéz Budiarto Dhatuyot. A 
8. fordulóban a hazai rangadón 
Gavrilescu–Ognean 1–0, és ezzel 
a craiovai fiú ezüstérmes lett.

Ognean–Budiarto
Szicíliai védelem
1.e4 c5 2.Hf3 (A régeni gyerek 

a 2.c3-as Szicíliait, a B22-t szokta 
játszani, de edzői, Barátosiék taná-
csára kissé bekavar.) d6 3.c3! (Ez így 
már a B50-es kódjelzést kapja) Hf6 
4.Fe2! Hc6 (Sokan ráharaptak már 
a 4...He4?? 5.Va4+ huszárvesztéses 

csalira.) 5.d4! cd4 (5...He4? 6.d5! 
He5 7.Va4+) 6.cd4 He4 7.d5 Va5+ 
8.Hc3 Hc3 9.bc3 He5 10.He5 Vc3+ 
11.Fd2 Ve5 12.0-0 g6?? (12...Vd5 
13.Bb1 Va2?? 14.Fb5+ Kd8 15.Ba1 
Vb2 16.Ve2! b6 17.Fc6 Bb8 18.Ba7 
g6 19.Bc1 Fe6 20.Fb5 Fh6 21.Fe3!! 
Ve2 22.Fb6+!! Bb6 23.Ba8+ Bb8 
24.Bb8+ Fc8 25.Bbc8 matt, de 13...
Fd7 még játszható.) 13.Fb5+! Kd8 
(13...Fd7 14.Fd7+ Kd7 15.Va4+ 
Kd8 16.Fa5+ b6 17.Fb6+ mattig 
megy.) 14.Bc1 Vf5 15.Fa5+ b6 
16.Vd4!! e5 (16...Bg8 17.Vb6+!! 
ab6 18.Fb6 matt.) 17.Vc4!? (Elfe-
lejtette az „en passant” szabályt? 
17.de6!! menetközbeni ütéssel szét-
omlik sötét állása: 17...Ve5 18.e7+!! 
Ke7 19.Bfe1 vezért nyer vagy 18...
Fe7 19.Vb6+!! ab6 20.Fb6 mattot 
ad.) Fd7! 18.Vc7+ Ke8 19.Fc6 Fc6?? 
(19...Bd8! 20.Fb4 Fe7 21.Bfd1 vi-
lágos kis előnyével.) 20.Vc6+ Ke7 
21.Va8 ba5 22.Bc7+ (Még erősebb 
22.Va7+!! Kf6 23.f4!! ef4 24.Bc7 
Kg7 25.Vd4+ Ve5 26.Vf4 Vf4 
27.Bf4) Kf6 23.Va7 Kg7, és sötét 
feladta (1–0), mert 24.f4! vonalnyi-
tás nagyon erős.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid végjáték-tanul-

mányában világos nyer: 1.h6 Hd5 
(1...Hd3 2.h7 Hf4+ 3.Ke6 Hg6 
4.Kf6 Hh8 5.Kg7 nyer) 2.Ke6 
Kg5 3.h7! (3.Kd5? Kh6 4.Ke4 
Kg5 döntetlen) Hf4+ 4.Kf7 Hg6 
5.Kg7 Kf5 6.g3!! (6.g4? Kg5 dön-
tetlen) Kg5 7.g4!! és a lépéskény-
szer miatt világos nyer.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (18.)VaSárnap a BrOnzért játSzhat az SzKC

Kínkeserves siker Kolozsváron
a Székelyudvarhelyi KC izgalmas 
mérkőzésen az utolsó pillanatok-
ban szerezte meg a két pontot a 
Kolozsvári U otthonában. Vlad 
Caba vezetőedző tanítványai öt-
gólos előnyt tékozoltak el, a hajrá-
ban a szerencse is melléjük állt.

Létfontosságú volt a győzelem a 
Székelyudvarhelyi KC számára teg-
nap este Kolozsváron, ahol a román 
bajnokság 25. fordulójában léptek 
pályára Vlad Caba tanítványai. A ta-
lálkozó elején jól kezdett a házigazda 
Kolozsvári U, az első játékrészben 
szinte végig fej fej mellett haladtak 
a csapatok. Ciobanu hiába védett is-
mét nagyszerűen, társai ritkán éltek 
a lehetőségeikkel. A félidő hajrájában 
jobban kijött a lépés az SZKC szá-
mára, így a szünetben háromgólos 
előnyt mutatott az eredményjelző.

Térfélcsere után pár perccel az 
előnyt újból ötgólosra növelte a 
vendégcsapat, azonban párszor em-
berhátrányba került, így szépíteni 
tudott az ellenfél. A találkozó hajrája 
nagyon izgalmasra sikeredett, az 53. 
percben megint fordított Kolozsvár, 
ám az utolsó percekben az SZKC 
visszaszerezte a vezetést, és behúzta 
az igen fontos győzelmet.

A megszerzett két pont sokat 
számít, hiszen ha vasárnap legyő-
zik a Tordát, biztosan bronzér-
mesek lesznek. Az viszont kérdés, 
hogy hol lesz a mérkőzés, ugyanis 

a székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban expót tartanak. A szövetség 
minden mérkőzést vasárnap 12 
órára írt ki. Ezt a döntést az SZKC 
megfellebbezte. A találkozó végső 
időpontja és helyszíne ma délután 
fog eldőlni.

Eredmény
Kolozsvári U-Transilvania – Szé-

kely udvarhelyi KC 29–30 (13–16). 
Az SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 
7, Florea, Rusia 6-6, Adomnicăi 4, 
Irakli, Mihalcea 3-3, Tálas 1.

A forduló további eredmé-
nyei: Szatmárnémeti – Bákó 27–
44, Pandurii – Dinamo 24–23, 
Konstanca – Temesvár 24–24. Ma 

rendezik a Ploieşti – Suceava, a 
Steaua – Bukaresti CSM (16.30) és 
a Torda – Krassó-Szörény (18) mér-
kőzéseket.

  1. Konstanca 25 24 1 0 49
  2. Bákó 25 20 0 5 40
  3. Udvarhely 25 14 3 8 31
  4. Suceava 24 13 3 8 29
  5. Krassó-Szörény 24 14 1 9 29
  6. Pandurii 25 14 2 9 29
  7. Torda 24 11 2 11 24
  8. Temesvár 25 10 2 13 22
  9. Dinamo 25 9 2 14 20
10. Bukaresti CSM 24 9 1 14 19
11. Kolozsvár 25 8 3 14 18
12. Ploieşti 24 6 3 15 15
13. Szatmár 25 6 2 17 14
14. Steaua 24 1 2 21 4

Nem várt kemény meccsen nyert az SZKC Fotó: dragoş asaFtei / archív

Alcsíki körzeti labdarúgó-bajnokság. Csíkszentkirályon rendezték meg az Erdélyi gyermekfocikupa 
alcsíki szakaszát. A tornán öt csapat – Csíkszentkirály, Csíkbánkfalva, Csíkszentimre, Tusnád és Csíkmenaság 
– vett részt. A tornát a tusnádi csapat nyerte meg, megelőzve a rendező szentkirályi gárdát. A torna végered-
ménye: 1. Tusnád (testnevelő: Sándor Ibolya), 2. Szentkirály (Portik Helga), 3. Bánkfalva (Csíszér Ilona), 4. 
Szentimre (Székely Szilárd), 5. Menaság (Bilibók Péter). Különdíjak: gólkirály: Kocsis Imre (Tusnád) és Rusz 
János (Bánkfalva); legjobb kapus: Székely Levente (Szentkirály). A szervező testnevelő Portik Helga ezúton is kö-
szöni a szentkirályi iskolaigazgató Szabó László, illetve Székely Ernő polgármester támogatását, továbbá a község 
tanácsosainak segítségét is.



lakás
ELADÓ kelet-nyugati tájolású, III. 

emeleti, 3 szobás tömbházlakás, teljes 
vagy részleges berendezéssel (saját 
hőközpont, tömörfa bútorzat). Telefon: 
0720–177621 vagy e-mail incze.ro-
zsa@yahoo.com.

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás lakás 
saját hőközponttal Székelyudvarhelyen, 
a Tábor negyedben. Telefon: 0745–
589932.

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön, a Má-
jus 1 utcában 1997-ben épített, eme-
letes családi ház 7 ár telekkel. Telefon: 
0751–373840.

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 közművesí-
tés megoldva. Telefon: 0742–668958 
vagy 0742–076598.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

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

ELADÓ 15 ár beltelek a Szászok 
táborában, egyben vagy két parcel-
lában, rendezett papírokkal. Telefon: 
0755–042543.

ELADÓ 5 vagy 10 ár beltelek a 
zsögödfürdői strand mögött. Irányár: 
1000 euró/ár. Telefon: 0745–652970. 
(21847)

jármű
ELADÓ új First Biek robogó, 50 

cm3-es, négykapcsolásos, forgalomba 
beírva, garanciával. Telefon: 0751–
855589.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 4-es, limuzin, Euro 4-es, fris-
sen behozva Németországból kevés 
illetékkel, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, négy elektromos ablak 
és tükör, négy légzsák, kipörgésgátló, 
központi zár távirányítóval stb. Válla-
lok bármilyen tesztet. Telefon: 0727–
654803, 0726–604932. (21873)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, 7 személyes, Euro 4-es, 
frissen behozva, megkímélt állapot-
ban. Irányár: 3250 euró + 260 euró 
illeték. Telefon: 0727–654803.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 1.6-os kombi, Euro 
4-es, sok extrával (ABS, szervo, 
klíma, légzsák, elektromos ablak, 
központi zár, ESP), karc- és rozsda-
mentes állapotban. Irányár: 3350 
euró + 260 euró illeték. Telefon: 
0727–654803. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.6-os kombi, Euro 4-es, sok 
extrával (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablak, központi zár, ESP), 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Irányár: 3400 euró + 260 euró illeték. 
Telefon: 0724–175640.

ELADÓ 2001-es évjáratú, kombi 
Opel Astra 2.0, 16 V DTL, beíratva, 
láncos vezérlésű dízelmotorral, sok 
extrával, klímával, elektromos ablakok 
és tükrök, négy légzsák, multivolán, 
központi zár kulcsról, ABS, szervo, 
MP3-as lejátszó, négy téli gumival, 
rozsdamentes gyári állapotban, szép, 
megkímélt belsővel, olaj- és szű-

rőcserével, kitűnő állapotban. Ára: 
3600 euró, csere is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538, 0266–
334188 (Tusnád). (21853)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.4-es motorral, Euro 4-es, 
sok extrával, karc- és rozsdamentes 
állapotban, eredeti festéssel és kilo-
méterben. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0724–175640.

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

ELADÓK két- és négyütemű robo-
gók olcsón. Telefon: 0749–793827. 
(21844)

vegyes
Eladó kottatartó megkí-

mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401-es telefonszámon a délutá-
ni órákban. 

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

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995-
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet.

ELADÓ Nokia E51, eredeti finn 
gyártmányú mobiltelefon (230 lej) és 
egy alig használt FB 7005 MTB (alu-
mínium vázas, tárcsafékes, 24 se-
bességes, Shimano váltós, Shimano 
fékes, első teleszkópos) kerékpár (470 
lej). Telefon: 0742–985428.

ELADÓ: Velger kockabálázó; lade-
wagen; 1,65-ös körkasza. Telefon: 
0744–593189.

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

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

VÁSÁROLNÉK roncsprogram-ér-
tékjegyet azonnali fizetéssel. Telefon: 
0728–068986.

ELADÓ Lavazza patronos kávégép 
jutányos áron. Telefon: 0740–805814.

társkereső
32 éves, vidéken élő fiatalember 

MEGISMERKEDNE hozzá illő hölggyel 
komoly kapcsolat céljából. Telefon: 
0740–751916.

állás

ALKALMAZUNK a szebeni strand-
ra szakácsot, segédszakácsot, pizza- 
és kürtőskalácssütőt. Szállás, étel biz-
tosítva, jó kereseti lehetőség. Telefon: 
0749–314901.

Ácsot és segédmunkást KERE-
SEK. Telefon: 0751–585949.

közlemény
Lukács László, székelyudvarhelyi 

független önkormányzati képviselője-
löltként megbízom Nagy Istvánt, hogy 
legyen a választási kampányom pénz-
ügyi megbízottja.

szolgáltatás
Munkavédelmi és kockázat-felmé-

rési szolgáltatásokat nyújtunk. Telefon: 
0745–088479. (21875)

Számítógépek, laptopok javítását 
VÁLLALOM Székelyudvarhelyen és a 
környező falvakban. Telefon: 0761–
286513. Hétvégén is hívható!

megemlékezés

Bíztunk az életben,
hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál te meg,
csak álmodni mentél.

Fájó szívvel emlékezünk

FORRÓ CSABÁRA

halálának 5. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
Forró család.

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2008. május 15-re,

HOLLÓ BÉLÁNÉ
Biscontini Brigitta

nyug. tanítónő

halálának 4. évfordulóján. A megemlé-
kező istentisztelet 2012. május 13-án 
11 órakor lesz az evangélikus temp-
lomban. Emléke legyen áldott, pihené-
se csendes! Szerettei. (21859)

Hirdetések

A mélybe csak tested merült el,
Csak ő tűnt el a föld alatt,
De lényed lényege 
ezerfelé szóródva is
Köztünk maradt.

Keszei István

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
május 10-re,

özv. MÁRTON 
FERENCNÉ

Baczoni Erzsébet
nyug. tanítónő

halálának első évfordulóján. Lelki 
üdvéért az engesztelő szentmise 
2012. május 15-én, kedden 18 óra-
kor lesz a csíkpálfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (21854)

Fekete föld, tiéd a teste,
Csillagos ég, tiéd a lelke.
Dombok, szelek, fák és virágok,
Tavak és nádasok, erdők és patakok...
Tietek az emléke...
Ti fűzfák: őrizzétek léptei neszét,
Dombok: őrizzétek 
a lábnyomát örökre.

Wass Albert

Fájó szívvel emlé-
kezünk

SZÁNTÓ ZOLTÁN

halálának első évfor-
dulóján. Nap mint nap 
érezzük végtelen hiányát, szerete-
tét, tisztességes lényét keressük, 
de tudjuk, hogy majd valamikor újra 
csak az égi mezőkön találkozunk. 
Az évfordulós engesztelő szentmise 
2012. május 12-én, szombaton 19 
órakor lesz a csíkszentimrei római 
katolikus templomban. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Öz-
vegye és szerettei. (21845)
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A KÁSZONÚJFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG 
meghívja minden tagját a 2012. május 12-én 10 órakor tartandó  

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:

1. A vezetőtanács beszámolója.
2. A tagság jogainak tisztázása.
3. Az alapszabályzat értelmezése.
4. A jövőbeni gazdasági terv megvitatása.
5. A gazdasági csőd okának tisztázása.

HARGITA MEGYEI MUNKAERŐ-ELHELYEZÉSI ÜGYNÖKSÉG
– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz.

Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro –

BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. MÁJUS 10.
Csíkszereda: strandfelügyelő, értékesítési vezető, marketingügynök, reklám-

ügynök, eladási ügynök, báros, szakács, varrónő, pénzügyi tanácsadó, jogtanácsos, 
könyvelő, marketingigazgató, ács, kertész, vasbetonszerelő, grafikus, automatizálási 
mérnök, épületgépészeti mérnök, gépészmérnök, faipari mérnök, víz-gáz szerelő 
Besztercén, lakatos Besztercén, árumozgató, szakképzetlen munkás, kerékpárjavító, 
számítógép-kezelő, pincér, kőműves, marketingreferens, titkárnő, lerakatfelelős, so-
főr, hegesztő Besztercén, asztalos, tördelőszerkesztő, nyomdász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, marketingügynök, pincérsegéd, menedzser-
asszisztens, szociális asszisztens, szakács, pénztáros, varrónő, biztosítási tanácsadó, 
pénzügyi tanácsadó, szabó, varró, ács, marós, textilipari mérnök, kereskedelmi dol-
gozó, vagyonkezelő,  szakképzetlen munkás, készruhagyártó, pincér, programozó, 
marketingreferens, szállítási ügynök, esztergályos, karusszel esztergályos,  asztalos,  
elárusító, mozgóbolti eladó, kőműves;

Gyergyószentmiklós: biztosítási ügynök, báros, szakács, szobalány, varrónő, 
könyvelő,  ács, villanyszerelő, építőmérnök, textilipari mérnök, biztosítási felügye-
lő, lakatos, szakképzetlen munkás, számítógép-kezelő, pincér, marketingreferens, 
hegesztő, öntő-formázó, elárusító, kőműves.

Székelykeresztúr: hímző, bőrvarró, textilipari mester, szakképzetlen munkás, 
készruhagyártó szakmunkás.

A DIC SOLAR SYSTEMS COMPANY Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a zonális rendezési terv, adminisztrációs központ, 
fotovoltaikus park bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 8–16 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2012. május 20-ig.

A VEMA IMPEX Kft.
a Lex Fori IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. május 23-tól kezdődően min-
den szerdán 14 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 47. sz.) áralku során eladja a csődbe ment cég alábbi ingatlan javait:
 1965 m2-es terület a hozzá tartozó raktárral és szivattyúteleppel, ára: 6626 lej áfa 

nélkül;
 2414 m2-es terület a hozzá tartozó étkezde épületével, ára: 43 971 lej áfa nélkül.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0756–069780-as telefonszámokon.

LŐRINCZI GÁBOR
értesíti az érintetteket, hogy a kiskedei zonális rendezési terv bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 8–16 óra 
között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. május 30-ig.

A TUSNÁDI KÖZBIRTOKOSSÁG 
árverést szervez 3088 m3 fa eladására 

a közbirtokosság székhelyén 2012. május 16-án 11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás a 0266–334110-es telefonszámon
vagy a közbirtokosság székhelyén kapható.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

előfizetőinknek
ingyenes mellékletek

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

hargitanépe 

Velünk teljes a kép!
Minden pénteken heti 
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Lubomir sekeras 3 évet játszott az NhL-ben

A gAlAci DunăreA későn külDte visszA jelentkezési kérDőívét

Négyen maradtak versenyben a MOL Liga-csatlakozáshoz

Jégkorong-vb

Nehéz helyzetbe kerültek az 
olaszok a Stockholm-cso-
portban, miután a jégko-

rong-világbajnokság tegnap délutá-
ni második mérkőzésén vereséget 
szenvedtek a norvégoktól. Az észak-
európaiak végig uralták a meccset, 
az olaszok végig az eredmény után 
rohantak, de a norvégok a vártnál 
könnyebben nyertek. A norvégok 
a sikernek köszönhetően egyelőre 
megszabadultak a kiesés félelmétől, 
a jelenleg csoportutolsó dánoknak 
jelen állás szerint két pontot kell 
gyűjteniük a németek, a lettek és a 
norvégok elleni mérkőzéseik során, 
mert akkor az olaszok esnek ki. A 
taljánok már csak a három legerő-
sebb csapattal találkoznak, és pont-
szerzésük csoda lenne.

A Helsinki-csoport tegnap 
délutáni meccsén igazolódott a pa-
pírforma: a szlovákok legyőzték 
Kazahsztánt. A vébé egyetlen pont 
nélküli csapatának a sorsa megpe-
csételődött a vereséggel, hiszen a két 
észak-amerikai – az USA és Kanada 
–, valamint a házigazda finnek el-
len lépnek még jégre, és legalább öt 
pont kellene ahhoz, hogy egyáltalán 
esélyük legyen a bennmaradáshoz. 
Persze a két győzelem mellett arra is 

szükségük lesz a kazahoknak, hogy 
a francia–fehérorosz kettősből az 
egyik fél egy pontnál ne szerezzen 
többet.

A Nashville és a Philadelphia ki-
esése fellendítette a vb-csapatok for-
galmát, érkezési oldalon. Martin Erat 
pénteken csatlakozik, Jakub Voracek 
az orvosi vizsgálat eredményétől füg-
gően utazik a cseh csapathoz, akik 
a harmadik számú kapusnak Petr 
Mrazeket nevezik. Craig Smith az 
USA keretéhez, Andrej Kosztyicin 
és Szergej Kosztyicin a fehérorosz, 
Roman Josi pedig a svájci csapathoz 
csatlakozik.

eredmények, műsor
Helsinki-csoport: Finnország – 

Svájc 5–2, Szlovákia – Kazahsztán 
4–2. A Kanada – Svájc találko-
zó lapzárta után ért véget. A mai 
műsor: USA – Fehéroroszország 
(16.15), Franciaország – Finnor-
szág (20.15).

Stockholm-csoport: Oroszor-
szág – Németország 2–0, Norvé-
gia – Olaszország 6–2. A Svéd-
ország – Németország találkozó 
lapzárta után ért véget. A mai mű-
sor: Dánia – Oroszország (17.15), 
Csehország – Lettország (21.15).

Öt új csapat jelezte részvételi 
szándékát a jégkorong mOl liga 
2012/2013-as idényére, ám a hét-
fő esti határidőig csak négy gárda 
küldte el a liga vezetőségéhez a 
jelentkezési dokumentációt. A 
galaci Dunărea túl későn adta 
le a ligához a kért dokumentu-
mot, és a Duna-partiak jelent-
kezését nem vették figyelembe. 
így a Progym–vsk csíkszere-
da, a Partizan Belgrád, a Hc 38 
máriatölgyes (Dubnica) és a Hc 
érsekújvár pályázik a mOl ligá-
ban való indulásra, közülük kerül 
ki a három csatlakozó csapat. A 
liga holnap tartja következő ülé-
sét Budapesten.

Túl későn küldte el a jelent-
kezési dokumentumot a 
Galaci Dunărea, így a Du-

na-partiak csatlakozási kérelmét 
nem veszi figyelembe a MOL Liga 
szervezőbizottsága. A múlt pén-
teki ligaülésen a hét tag – a HSC 

Csíkszereda, Brassói Corona, 
Steaua, Miskolci Jegesmedvék, 
Ferencváros, Újpest, Dab.Docler 
vezetői – abban állapodtak meg, 
hogy a jégkorong MOL Liga 
2012/2013-as idénye legfeljebb 
tízcsapatos lehet. Így a megma-
radt négy jelentkező csapatból há-
rom csatlakozhat ősztől a nemzet-
közi bajnoksághoz. A MOL Liga 
ősztől biztosan három országra 
kiterjedő pontvadászat lesz, hi-
szen két szlovák és egy szerb van a 
jelentkező csapatok között.

A jelentkezők
A jegkorong.blog.hu terje-

delmes összeállítást készített 
a jelentkező négy csapatról. A 
Gyergyószentmiklósi Progym–
VSC Csíkszereda hazai találko-
zóit Csíkkarcfalván és a Vákár 
Lajos Műjégpályán játszanák, a 
csapat az ISK–HSC Csíkszereda 
idei U18-as keretére és a Progym 
hokisaira épülne.

A HC 38 Máriatölgyes (Dub-
nica) két helyi klub – HK Dubnica 
és HC Bulldogs – összevonásából 
jött létre. A Lokomotiv Jaroszlavl 
repülőtragédiájában meghalt ki-
váló szlovák csatár, Pavol Demitra 
Máriatölgyesen született, rá emlé-
kezve emelték a 38-as számot a csa-
pat nevébe, Demitra ugyanis ilyen 
számú mezben játszott. A csapat egy 
ideje csak utánpótlás-korosztályban 
szerepelt, tavaly a juniorok másod-
osztályában játszottak. Az a ter-
vük, hogy ezeknek a fiatal játéko-
soknak lehetővé tegyék a tovább-
lépést egy másik bajnokságban, 
ahol tapasztalatot szerezhetnek és 
nem utolsósorban sok mérkőzést 
játszhatnak. Tárgyalnak több ki-
váló hokissal is, közülük Lubomir 
Sekerassal, Miroslav Hlinkával és 
Miro Halával már felvették a kap-
csolatot. Sekeras három teljes idényt 
húzott le az NHL-es Minnesota 
Wild-nél, csehszlovák és szlovák 
bajnok, vb-ezüstérmes. Hlinka cseh-

szlovák, majd cseh és szlovák bajnok 
volt, 2003-ban világbajnokságot 
nyert a szlovák válogatottal, de van 
egy vb-bronz- és egy vb-ezüstérme 
is. Hala 1998-tól 2010-ig a szlovák 
Extraligában védett. Indulásuk ese-
tén 200-250 ezer eurós költségvetés-
sel számolnak.

A HC Érsekújvár tavaly a szlovák 
2. ligában, azaz a harmadik élvonal-
ban játszott, ők már tavaly csatlakoz-
ni kívántak a MOL Ligához, végül 
maradtak Szlovákiában. Az extrali-
gás Nyitra farmcsapata legtöbb 130 
ezer eurós költségvetést tervez.

A Partizan Belgrád három évet 
játszott a Slohokej Ligában, a leg-
utóbbi két kiírást meg is nyerte. A 
szerb csapat csatlakozása csak azon 
múlik, sikerül-e rendezniük a jég-
pálya körüli gondokat, jelenleg még 
az sem biztos, hogy augusztusban 
jeges edzéseken tudnak készülni a 
szezonra. A csarnokkal kapcsolat-
ban tisztázandó ügyek miatt kértek 
május 31-ig haladékot, a játékoskeret 

kialakításával is ezután foglalkoz-
nak. A legjobb szerb játékosaikat 
megtartják, és a versenyképes, erős 
keret kialakítása érdekében megfele-
lő tudású légiósokat igazolnak. Mint 
ismeretes, a szerb csapat engedélyt 
kapott a ligától arra, hogy öt helyett 
hat külföldit szerepeltessen a MOL 
Liga-meccseken az első szezonban.
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programajánló

Koncert
A XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok 

fellépőjeként Székelyudvarhelyen koncer-
tezik holnap a magyarországi Intim Torna 
Illegál. Az ingyenes koncertnek a Márton 
Áron tér szolgál majd helyszínéül.

Kiállítás
Dísznövény-kiállításra várják az ér-

deklődőket mától vasárnapig a Bethlen 
negyedi parkban. A kiállítók és árusítók 
között elsősorban dísznövénytermesztők 
és kereskedők, kertészeti profilú cégek és 
magánvállalkozók jelennek meg itthonról 
és Magyarországról.

Nárciszfesztivál
Huszonhetedik alkalommal tartanak  

Nárciszfesztivált május 20-án, azaz jövő 
vasárnap a szentegyházi nárciszréten. A 
Hargita Megye Tanácsa, Szentegyháza 
Polgármesteri Hivatala, a Gábor Áron Mű-
velődési Ház, valamint a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont által 
szervezett rendezvényen népviseleti pará-
déval, ünnepi előadásokkal várják a feszti-
válozókat.

Színház
Barabás Árpád előadásában május 21-én 

és 22-én ismét bemutatják Gogol Az őrült 
naplója című monodrámáját. Az őrült nap-
lója (1835) egy kishivatalnok tudathasadá-
sos állapotának mesteri ábrázolása. Hőse, 
Popriscsin a „normális” világból kilépve a 
betegségbe, a téveszmék fantáziaszülte bi-
rodalmába menekül, ahol képzelt és való 
összekeveredik.

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

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): csütörtökön, 
pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától 
a Frászkarika című filmet vetítik 3D-ben. 
Vasárnap 11 órától a fiatalabb, rajzfilmked-
velő generáció a Kung Fu Panda 2 című 
rajzfilmet láthatja.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. május 10., csütörtök | 15. oldal

XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok

A héten zajló XX. Székelyud-
varhelyi Diáknapok rengeteg 
előadással, játékkal, gitárest-

tel, illetve bulival várja a résztvevőket, 
hiszen a két évtizedes évfordulót illik 
méltóan megünnepelni – állítják a 
szervezők. Ma 17 órától Lukács Csa-
ba újságíró Diktátorok és katasztrófák 
címmel tart előadással egybekötött 
vetítést a Face Tea House-ban. Az 

erdélyi származású Lukács Csaba, a 
Magyar Nemzet munkatársa már két-
szer járt Észak-Koreában – tavalyelőtt 
összesen huszonhárom, tavaly pedig 
tizenegy további országban fordult 
meg, és ott volt Tóásó Előd bolíviai 
tárgyalásán is. Az újságíró a Diktáto-
rok könyve című kötete, és a Micsoda 
útjaim sorozatból válogatva beszél ta-
pasztalatairól.

Koncertek

Áll a bál a TRC-ben

Első önálló erdélyi koncertjét adja 
holnap este a tatabányai Ideas 
zenekar a székelyudvarhelyi 

Thunder Rock Clubban. A formáció 
nem ismeretlen a hazai közönség előtt, 
hisz már többször fellépett a Székely-
földi Rockmaratonon. Az Ideast szo-
kás a magyar Nightwish-ként is em-
legetni, de a legutóbbi két albumuk 
(Főnix, Őrizd a szíved) már teljesen 

az Ideas zenei világát tartalmazza. A 
bemelegítést a hasonló zenei vizeken 
evező, szászrégeni Empty Dreams vál-
lalta magára, és meglepetésprogram-
mal készül a bulira. A nulladik fellépő 
a székelykeresztúri Perfekt Defekt, 
amely klasszikus zenei műveket ad elő 
rockzenei köntösben. 21 óráig ingye-
nes, azt követően 10 lejbe kerül a be-
lépés.

Lukács Csaba előadása
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Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

ma

Csütörtök
Az év 131. napja, a hátralévő napok szá-

ma 235. Napnyugta ma 20.29-kor, napkel-
te holnap 5.56-kor. 

Isten éltesse 
Ármin, Pálma nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Ármin hadi férfit jelent. 

A Pálma magyar eredetű, jelentése: a nö-
vény maga. 

Május 10-én született 
1929. Kányádi Sándor Kossuth-díjas 

költő, író 
1899. Fred Astaire Oscar-díjas amerikai 

színész, énekes, táncos
1949. Kornis Mihály író, dramaturg, 

rendező, kritikus 

Május 10-én halt meg 
1774. XV. Lajos francia király 
1945. Gelléri Andor Endre író 

Május 10-én történt
1843. Először mutatták be az Egressy 

Béni által megzenésített Szózatot.
1871. Franciaország és Poroszország 

megkötötte a frankfurti békét.
1896. Budapesten, a Royal Szállóban 

megrendezték az első filmvetítést.
1933. Berlinben a fasiszták könyvége-

tést rendeztek.

Borboly Csaba válaszol

Ma 8 órától Borboly Csaba a szé kely-
udvarhelyi Sztár Rádió stúdiójában válaszol 
a műsorvezető és a hallgatók kérdései re. A 
hallgatók kérdéseiket előzetesen a star@
d3.ro e-mail címen tehetik fel, vagy az adás 
ideje alatt a 0744–355 779-es telefonszá-
mon, illetve SMS-ben a 0745–646 906-os 
telefonszámon.

helytörténeti évforduló

– 150 évvel ezelőtt született Kóbori 
János folklorista (1862. május 10. Homo-
ródszentlászló– 1933. december 11., Maros-
vásárhely). A székelyudvarhelyi Református 
Kollégiumában végzett 1885-ben, majd elvé-
gezte a teológiát és a magyar–német szakot. A 
Kemény Zsigmond Társaság 1897-es népköl-
tési gyűjtőpályázatán díjat nyert.

www.parapista.com

– Csak semmi pánik, Bélának püpüfóbiája van. Minden szeszt meg akar inni, 
és attól fél, valaki megelőzi.

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 10.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 16-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

Stressz vagy méreg végzett 
Leninnel?

Tudósok újabb megállapí-
tásai szerint stressz, örök-
letes betegség vagy akár 

méreg is véget vethetett Vlagyi-
mir Iljics Lenin életének, ami el-
lentétes azzal a korábbi, általáno-
san elterjedt nézettel, hogy nemi 
betegség gyengítette le az egykori 
szovjet vezető szervezetét.

A Los Angeles-i Kaliforniai 
Egyetem (UCLA) ideggyógyásza, Harry 
Vinters és Lev Lurije orosz történész a 
híres emberek betegségeiről az Egyesült 
Államokban évente megrendezett konfe-
rencia-hétvégén megnyílt idei tanácskozá-
sán ismertette azokat a megállapításokat, 
amelyekre a Lenin betegségével kapcsolatos 
adatok átvizsgálása során jutottak. Az 53 
éves szovjet vezető több agyvérzést is ka-
pott, mielőtt 1924-ben meghalt, s máig sem 

ismert, mi okozta azokat. Philip 
Mackowiak, a konferencia szerve-
zője szerint akkoriban az oroszok 
arra gyanakodtak, hogy Lenin 
halálát szifilisz okozta. Vinters 
szerint azonban az örökletes be-
tegségeknek nagyobb szerepük 
lehetett a halálában. A nemi 
betegség okozhat agyvérzést, de 
Lenin esetében a boncoláskor 

tapasztalt tünetek ezt nem bizonyították. 
Vinters, aki átvizsgálta a boncolási jegyző-
követ és Lenin kórtörténetét, elmondta, 
hogy a boncoláskor nem végeztek toxikoló-
giai vizsgálatot, amely kimutathatta volna a 
mérgezést. A korabeli jelentések szerint Le-
nin halála előtt néhány órával aktív volt és 
beszélt. „Ezután többször is csúnyán begör-
csölt, ami rendkívül szokatlan egy agyvérzé-
ses beteg esetében” – mondta Vinters.

Kettős égi tünemény Csíkszereda fölött Fotó: benke gyula
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A néhány órás napsütés mellett délutántól is-
mét több helyen megnövekszik a felhőzet, több 
helyen pedig záporok alakulhatnak ki.

A zsögödfürdői védett területen, a Csi
hányosban és környékén volt nemrég egy igen 
kedves rendezvénye a Csíki EKÉnek. Álta
lános iskolásokat vittek ki oda, hogy közvetlen 
közelről találkozzanak azokkal a természeti 
csodákkal, amelyek ezt a területet gazdaggá és 
különlegessé teszik. 

A Csihányos neve már bizonyára azok
nak a újságolvasóknak is jól ismert, akik 
egyébként a területen soha nem jártak. So
kat cikkeztünk róla, elsősorban azért, mert 
– bár védettnek van nyilvánítva – néhány 
lelkes természetjárón kívül nem védi senki. 
Az idén tavasszal például felelőtlen szemé
lyek felgyújtották a száraz növényzetet, má
sok engedélyek nélkül, a törvényes előírások 
semmibevételével építkeznek ott, míg megint 
mások csokrokba szedve hordják el a védett 
virágokat. 

A fent említett rendezvény szervezői 
megkérdezték a gyerekektől: ha ők lennének a 
gazdái a területnek, mit tennének annak fel
javítása érdekében? A válaszokból szemlézek 
alább, talán azok a felnőttek, akik illetékesek 
volnának, kapnak néhány ötletet a gyerme
kektől. „Ha kezelője lennék ennek a terület
nek, sok tanulmányi kirándulást szerveznénk 
a gyerekek számára, hogy lássák, milyen szép 
helyen élnek, és hogy megtanulják tisztelni a 

környezetükben előforduló apró csodákat. És 
ha csak egy kis darab tiszta részt látnának, 
már látnák a különbséget a tiszta és a szeme
tes természet között.”  „… a bejárthoz néhány 
táblát, a kapuhoz csendőröket állítanék, hogy 
ne lophassanak el semmit.” „Sok tanösvényt 
alakítanánk ki, azért, hogy természetvédelmi 
bemutatókat tartsunk. A madaraknak etetőt, 
menedékhelyet készítenénk, benne élelemmel. 
Nem engednénk a tarlóégetést, kaszáltat
nánk, hogy ne nádasodjon vagy gyomosodjon 
el. Kitisztítanánk a mocsaras területeket és a 
sáncokat.”  „A terület bejáratához egy szép 
díszes székely kaput építenék. Az utakat kikö
veztetném. A tanösvények mentén a fellelhe
tő fajok leírását táblákon tüntetném fel.” „A 
természetvédelmi terület számos természeti, 
régészeti és hidrogeológiai értéket foglal ma
gában. (…). Tanösvényt kellene kialakítani, a 
vármaradványokat restaurálni és táblával el 
kellene látni.” „Mi úgy gondoltuk, hogy na
gyon sok a munkanélküli, és ilyen emberekből 
szervezni kellene egy csapatot, akik minden 
héten egyszer megtakarítanák a területet. Így 
a munkanélküli embereknek is munkát biz
tosítanának.”

Amint látszik, a gyerekeknek vannak ötle
teik. A gyakorlatba ültetés viszont már  a fel
nőttek dolga lenne. 

A gyermekek tudják
                 villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  kÉszÍtette: benedek enikő
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?

A rejtvényben 
MárAi Sándor 

egyik gondolAtát idézzük: 
„Szeretetet lehet Adni  

éS lehet kApni. CSAk egyet 
neM lehet:  

Szeretetet...”
(Befejező része 

A rejtvényben olvAShAtó.)
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