
Nehézségeket okoz az aszfaltozás utáNi sziNtkülöNbség

Autós méreg, 
alpolgármesteri optimizmus

Nem kis bosszúságot okoz a csíkszeredai autósoknak az, hogy jelentős szintkülönbség van a 
városban frissen aszfaltozott országút, illetve az abba torkoló bekötőutak között, nem beszélve 

azokról a „gödrökről”, amelyek tulajdonképpen egy-egy esővízlefolyó aknát rejtenek. 
Szőke Domokos alpolgármester azt mondta, sok beleszólásuk nincs a munkálatok menetébe, 

de állítása szerint a kivitelező ígéretet tett a probléma megoldására. 3. oldal

Jelentős magasságú „aszfaltküszöb” a Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésénél. Balesetveszélyes, és a járműveket is rongálja fotó: balázs árpád

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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    Darvas attila

Nyílt Laborajtók 
a Sapientián 63 6Névtáblacsere 

a prefektusi hivatalban
Spórolni tanítják 
a diákokat

hirDetéS

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,4160ì
1 amerikai dollár USD 3,4031ì
100 magyar forint hUF 1,5260î
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Mol liga

Négyen maradtak
Öt új csapat jelezte részvételi 

szándékát a jégkorong MOL 
Liga 2012/2013-as idényére, ám 
a hétfő esti határidőig csak négy 
gárda küldte el a liga ve-
zetőségéhez a jelentkezési 
dokumentációt. A Galaci 
Dunărea elkésett, jelentkezésüket 
nem vették figyelembe. 

székelyuDvarhely 

Megszépülő 
betonmonstrum
Három éve kérdezte meg a la-

kókat a Székelyudvarhelyi 
Kö zösségi Alapítvány: mivel he-
lyettesítenék a Bethlen negyedi 
parkban fekvő, működésképtelen 
„szökőkutat”. A szavazáson egy 
modernebb szökőkút, a víz-
sugaras kör terve győzött, az 
elkészítéséhez szükséges ösz-
szeg, 400 ezer lej a város idei költ-
ségvetésében szerepel. MozgássérültekNek

Kis járművek 
holland segítséggel

Mopedre szóló jogosítvány-
nyal vezethetők azok a kis 

autók, amelyeket a Hargita Me-
gyei Mozgássérültek Szervezete 
szerez be tagjainak. Jelenleg né-
gyen járnak sofőriskolába, hogy 
élhessenek a járművek 
biztosította előnyökkel. A 
holland Stichting Wergroep 
Oost-Europa szervezet 4000 eurót 
ajánlott fel erre a célra.

Néppárt

Csíkszeredai 
bemutatkozó

A helyhatósági választásokon 
önkormányzati képviselői 

tisztségért induló jelöltjeinek 
programját ismertette tegnap az 
EMNP. A tizenkét fős je-
löltlistán megnevezettek 
közül azokat mutatták be, 
akik korábban nem vettek részt a 
politikai döntéshozásban.
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, 

fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2012. május 25-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
szám alatt árverés útján eladja az adós ANGYOS ÉS TÁRSAI KFT. (fiská-
lis lakhelye: Szentegyháza, Közársaság út 49. szám,  Hargita megye, fiskális 
azonosítószám 16546522) tulajdonát képező következő ingóságot:

Strandfűtő berendezés, kazánnal és ventilátorral – 26 100 lej.
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 
egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell 
nyújtani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, vala-
mint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bi-
zonylatot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál meg-
nyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (bejegyzési 
kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzs-
könyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a 
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők ál-
tal 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 köz-
beiktatott személy révén.

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex 
révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban for-
gó ingóságokra, 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.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. május 8-án kifüggesztették.

Mopedre szóló jogosítvánnyal 
vezethetők azok a kis autók, 
amelyeket a Hargita Megyei Moz-
gássérültek Szervezete szerez be 
tagjainak. Jelenleg négyen járnak 
sofőriskolába, hogy élhessenek a 
járművek biztosította előnyökkel.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Hargita Megyei Mozgássé-
rültek Szervezete holland 
segítséggel vásárol olyan kis 

autókat, amelyek vezetéséhez elég a 
mopedre szóló hajtási jogosítvány. A 
holland Stichting Wergroep Oost-
Europa szervezet folyamatosan segíti 
a Hargita megyei mozgássérülteket. 

Most 4000 eurót ajánlottak fel arra 
a célra, hogy kis autókat szerezzenek 
be a tagoknak. Fikó Csaba, a Hargi-
ta Megyei Mozgássérültek Szerve-
zetének vezetője tegnap mutatta be 
a már megvásárolt két autót a sajtó 
képviselőinek. Elmondta, hogy egyi-
ket megtartják a szervezet számára, 
hogy a tagok azon tanulhassanak 
vezetni és vizsgázhassanak, a másikat 
pedig kedvezményesen eladják. Fo-
lyamatosan szeretnének behozni ha-
sonló járműveket, akik pedig igényt 
tartanak rájuk, kamatmentesen, 
részletben törleszthetik az árát. 

Incze Zsuzsa most tanul vezet-
ni, készül a sofőrvizsgára. Mindig is 
remélte, hogy egyszer lesz hajtási jo-

gosítványa, csak azt nem tudta, hogy 
mozgássérültként hogyan fogja 
megszerezni. Most, amikor közel van 
célja eléréséhez, arról álmodik, hogy 
első útja a kis járművel a Gyimesekbe 
vezet, hogy kipróbálja a kanyarokat. 

A csíkszeredai székhelyű szerve-
zet az egyetlen Romániában, amely 
a mozgássérülteket ajtótól ajtóig 
szállítja az egész ország területén. 
Ehhez a szolgáltatáshoz további, 
mozgássérültek szállítására alkal-
mas járművekre van szükségük. Ki is 
néztek egyet Hollandiában, amelyet 
az őket támogató szervezet megvá-
sárolt számukra. A tervek között az 
is szerepel, hogy szervízhálózatot 
építsenek ki a mozgássérültek autói 
számára. – Lábat szeretnénk adni 
a fogyatékkal élőknek – mondja 
Fikó Csaba. A holland Stichting 
Wergroep Oost-Europa szervezet 
tagjai, akik tegnap jelen voltak a be-
mutatón, elmondták, hogy régóta 
segítik a Hargita megyei mozgássé-
rülteket, hiszen a projektek eredmé-
nyét minden alkalommal be tudják 
mutatni otthon, így könnyebben 
tudnak újabb összegeket gyűjteni a 
folytatáshoz. Fontosnak tartják ők is 
a kis járművek beszerzését, hiszen ez-
által is lényegesen javíthatják a moz-
gássérültek életminőségét. 

hirdeTÉs

LÁbAt ADNAK A MOZGÁSSÉRÜLteKNeK

Kis járművek holland segítséggel

Bemutatta csíkszeredai jelöltjeit az EMNP

Környezeti neveléS FelnőtteKneK

A jó példa ösztönző

A helyhatósági választásokon 
Csíkszeredában önkormányza-
ti képviselői tisztségért induló 
jelöltjeinek programját ismer-
tette tegnap az erdélyi Magyar 
néppárt. A tizenkét fős jelöltlis-
tán megnevezettek közül azo-
kat mutatták be, akik korábban 
nem vettek részt a politikai 
döntéshozásban: dr. lázár edét, 
Szőcs istvánt és tőke ervint.

Pál Bíborka
pal. biborka@hargitanepe.ro

Dr. Szabó Soós Klára pol-
gármesterjelölt jelenlé-
tében mutatta be Csík-

szereda helyi önkormányzatában 
képviselői mandátumért induló 
jelöltjeit az EMNP. Azok is-
mertették elképzeléseiket, akik 

korábban nem vettek részt a 
politikai életben. Dr. Lázár Ede 
Budapesten szerzett közgazdász 
diplomát, jelenleg a Sapientia ta-
nára, Szőcs István banki tanács-
adóként dolgozik, Tőke Ervin 
pedig erdőmérnök.

– Igyekeztünk olyan listát 
összeállítani, amelyen a városgaz-
dálkodás szempontjából minden 
fontos szakterületen hozzáértő 
személyek szerepelnek. Jelöltjein-
ket a társadalmi szféra széles réte-
geiből, az oktatás, a környezetvé-
delem, az egészségügy, a kultúra, 
a közgazdaság és a sport terüle-
téről választottuk – fogalmazott 
dr. Szabó Soós Klára. 

Dr. Lázár Ede a külföldi be-
fektetők ösztönzését és az ad-
minisztratív folyamatok leegy-

szerűsítését helyezné előtérbe a 
következő négy évben.

– Az itt élők átlagjövedelmét 
tekintve Hargita megye a legutol-
só a romániai megyék listáján. A 
Csíkszeredában jelen lévő iparágak 
nem a magasabb értékű ágazathoz 
tartoznak. Márpedig alacsony jö-
vedelmű embereknek nem lehet 
gazdag városa. A változáshoz a 
város marketingmódszerein is dol-
gozni kell – hangsúlyozta.

Szőcs István a nemzetközi 
kapcsolatok megerősítésében és 
új munkahelyek teremtésében lát 
előrelépést.

– Megfelelő piacot kell te-
remteni a helyi vállalkozóknak, és 
meg kell állítani az elvándorlást – 
fogalmazott.

Tőke Ervin azt mondta, a kör-
nyezetvédelem terén és az ifjúsági 
szférában látná saját szerepét a vá-
rosi tanácsban.

Szabó Soós Klára fontosnak 
tartotta, hogy reagáljon a sajtó-
ban korábban megjelent, több 
jelöltet is érintő kijelentésekre.

– Elhangzott, hogy a Nép-
pártban olyan személyek van-
nak, akik azelőtt más politikai 
pártokban vállaltak szerepet. 
Engem, Szikszai Lászlót és Szon-
di Zoltánt Tőkés László európai 
parlamenti képviselő keresett 
meg személyes levélben azzal a 
kéréssel, hogy vegyünk részt az 
EMNP munkájában, és indul-
junk a választásokon. Ez volt a 
döntő tényező – mondta.

Adatbázis készül azokról a te-
vékenységekről, amelyeket 
kö vetendő példaként állítanak 
elsősorban a felnőttek elé. Az 
eu ró pai Unió Grundtvig program-
ja keretében futó SeeD (Sharing 
environmental education Met
hods for adults) projekt csíksze-
redai partnerintézményei az ed-
digi tapasztalatokat értékelik.

T. É.

Hét ország felnőttképzés-
sel foglalkozó partner-
intézményei vesznek 

részt abban a projektben, amely 
a felnőttek környezet iránti fele-
lősségét szeretné erősíteni. A csík-
szeredai Soros Oktatási Központ 
a Zöld SzékelyFöld Egyesülettel 
partnerségben vesz részt a pro-
jektben. A partnerintézmények 
nemrég tartották második ta-
lálkozójukat, amelyen az eddigi 
eredményeket összegezték, és a 
további teendőket tervezték meg. 

Butyka Andrea és Pál Zsófia, 
a Soros Oktatási Központ mun-
katársai beszámoltak arról, hogy 
a Firenzében tartott találkozó 
alkalmával több környezetvéde-
lemmel foglalkozó intézményt 
látogattak meg. Egyik közülük, 

a Fiesole-i Altra Mani, ahol a ház-
tartási zöldség-hulladékot hasz-
nosítják újra, hátrányos helyzetű 
alkalmazottak különböző bútor-
darabokat, használati tárgyakat 
készítenek a hulladékból. A má-
sik meglátogatott intézményben, 
a Stile biologicoban organikus 
gyapotból előállított anyagokból 
készítenek ruhaneműt, kiegé-
szítőket. Az organikus gyapot 
termelésénél fontos szempont, 
hogy nem használnak műtrágyát 
és rovarirtókat, a felhasználási 
folyamat során pedig a lehető leg-
kevesebb vegyszerrel dolgoznak, a 
kész anyagot is növényi festékkel 
színezik. 

Tartalmasnak és tanulságos-
nak értékelik a résztvevők a talál-
kozót. Butyka Andrea és Pál Zsó-
fia szerint a jó példák személyes 
megtapasztalása segít abban, hogy 
változatosabbá, színesebbé tehes-
sék a Soros Oktatási Központ ál-
tal is felvállalt környezeti nevelést. 
Remélik, hogy a tapasztalatcsere 
ösztönzőleg hat a partnerintézmé-
nyekre, hogy gyakorlatba ültessék 
a megismert programokat, és ez-
által ösztönözzék, tudatosságra 
ébresszék az környezetvédelem 
iránt nyitott felnőtteket. 

Szabó Soós Klára mutatta be az EMNP választásokon először induló jelöltjeit fotó: balázs árpád

Kisautókat vásárolnak a mozgássérülteknek. 4000 eurót ajánlanak fel e célra fotó: balázs árpád



Nem kis bosszúságot okoz a csík-
szeredai autósoknak az, hogy 
jelentős szintkülönbség van a 
városban frissen aszfaltozott or-
szágút, illetve az abba torkoló 
bekötőutak között, nem beszélve 
azokról a „gödrökről”, amelyek 
tulajdonképpen egy-egy esővíz-
lefolyó aknát rejtenek. Szőke 
Domokos alpolgármester azt 
mondta, sok beleszólásuk nincs a 
munkálatok menetébe, de állítása 
szerint a kivitelező ígéretet tett a 
probléma megoldására.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Érdemes megnézni reggel nyolc 
óra tájában, mi van a vasúti 
felüljáró környékén – hívta 

fel a � gyelmünket egy olvasónk. Be-
számolója szerint az autós forgalom-
ban komoly torlódások alakulnak ki 

amiatt, hogy a Csíkszeredán áthala-
dó országutat javító cég által leaszfal-
tozott útszakasz szintje lényegesen 
magasabb lett, mint a vele kereszte-
ződő utcáké, ez pedig hirtelen féke-
zésre kényszeríti a sofőröket.

– A hatalmas döccenőket sokan 
a legutolsó percben veszik észre, a 
hirtelen fékezés balesetveszélyt okoz, 
ráadásul az autók is rongálódnak – 
méltatlankodott olvasónk. 

A jelenség nemcsak a vasúti 
felüljárónál tapasztalható, ugyanaz a 
helyzet a Brassói út és a Jégpálya utca 
kereszteződésénél is, de azok is ezt 
tapasztalják, akik a Zöld Péter utcá-
ról kanyarodnak rá a Brassói útra. A 
szintkülönbség ugyanakkor csak az 
egyik probléma, amit kifogásolnak 
a gépkocsivezetők. Sokan panasz-
kodnak a vízelnyelő aknák miatt is, 
amelyeket nem hoztak az úttal egy 
szintbe, így olyan mély gödrök rej-
tik azokat, amelyek komoly veszélyt 

jelenthetnek az esetleg beléjük hajtó 
autósokra nézve. 

– Szürkület után a fekete asz-
falton ezek a tátongó gödrök nem 
láthatók, könnyen belehajthat bárki 
– mutatta helyszíni szemlénkkor egy 
gépkocsivezető a felújított országút 
szélén tátongó mély gödröt.

– Folyamatosan hangsúlyozzuk, 
hogy a városnak nincs szerződése az 
országút javítását végző céggel, így 
a munkálatok menetébe nagyon 
beleszólni sem tudunk. Igyekszünk 
követni, hogy mit csinálnak, de a 
számonkérésre nincs lehetőségünk 
– jelentette ki megkeresésünkre 
Szőke Domokos alpolgármester. 
Állítása szerint a kivitelező dolga, 
hogy megoldja az általa leaszfalto-
zott országút, illetve az azzal keresz-
teződő városi utak közötti szintkü-
lönbség eltüntetését, és állítólag ezt 
meg is teszi. 

Más a helyzet viszont az ak-
nákkal. Azzal az alpolgármester is 
egyetértett, hogy a felújított úton 
lévő körülbelül 200 aknatetőt fel 
kellene emelni és szintbe hozni az 
úttal, ám erre egyelőre nincs meg-
oldás. Ez a munkálat a város dolga 
lesz majd, amit ígéretük szerint 
hosszú távon el is végeznek. Arra a 
kérdésre, hogy konkrétan mit jelent 
a „hosszú távon”, Szőke azt mond-
ta: az idén megkezdik, majd jövő-
ben folytatják ezt a munkálatot. A 
soron következő útfestés viszont 
lehet, hogy valamennyit könnyít 
a sofőrök helyzetén, hiszen az út 
szélét jelző csíkot az aknákat rejtő 
gödrök pászmáján belül húzzák 
meg, így láthatóbb lesz, hogy hol 
vannak a mélyedések – közölte az 
alpolgármester. 
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„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  Darvas Attila
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NEHÉZSÉGEKET OKOZ A FORGALOMBAN AZ ASZFALTOZÁS UTÁNI SZINTKÜLÖNBSÉG

Autós méreg, 
alpolgármesteri optimizmus

Névtáblacsere 
a prefektusi hivatalban

Hirtelen fékezéssel lehet elkerülni a döccenést. Csak ígéret van a probléma megoldására

 FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

HN-információ

Menniük kell az előző 
kormány által kineve-
zett prefektusoknak és 

alprefektusoknak – döntötte el a 
Ponta-kabinet a legelső ülésén. A 
kormányfő azt mondta, a decent-
ralizált intézmények vezetőit nem 
váltják le, de elvárja tőlük, hogy ne 
avatkozzanak bele a kampányba. 

A kormány döntése értelmében 
tehát átadja feladatkörét Ladányi 
László Zsolt, Hargita megye pre-
fektusa, és vele együtt a nemrég ki-
nevezett alprefektus, Biró Rodica 
is. Helyzetük mégis merőben eltérő, 
hiszen Ladányi a magas rangú köz-
tisztviselők testületének tagja, így a 
törvény értelmében őt nem menesz-
tik, hanem kormányfelügyelőnek 
helyezik át. 

– Az országban az érintett 84 
személy közül mindössze 8-9-en va-
gyunk ebben a helyzetben, a többi-
eknek – így az ideiglenesen kineve-
zett Hargita megyei alprefektusnak, 
Biró Rodicának is – egyszerűen 
megszűnik a kinevezése – magyaráz-
ta Ladányi László Zsolt. A Hargita 
Népének elmondta, egyelőre hiva-
talos értesítést nem kapott leváltá-

sokról, mindössze a miniszterelnök 
ez irányú nyilatkozatát ismeri. Hoz-
zátette: nem érte meglepetésként a 
dolog, számított rá.

Ladányi utódját várhatóan ma 
nevesítik. 

Más átszervezés

Nem a megyék helyett, hanem 
azok fölött alakítana ki közigaz-
gatási régiókat az új kormány 
– nyilatkozta Victor Ponta. A 
miniszterelnök szerint nem tá-
mogatják az államfő által tavaly 
közvitára bocsátott, nyolc óri-
ásmegyéről szóló kezdeménye-
zést, hanem saját tervet fognak 
érvényesíteni. – A megyék meg-
maradnak, úgy mint Franciaor-
szágban, Olaszországban vagy 
Spanyolországban, mert megvan 
a maguk szerepe a helyi közigaz-
gatásban. 2014-ben létrehozzuk 
a régiókat, és az európai parla-
menti választások alkalmával 
megválasztjuk a régiótanácsokat 
és régióelnököket is – közölte 
Ponta. 
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gyergyó

Körkép

> Gyergyószentmiklós – Erdély 
kalandfővárosa. Gyergyószentmiklós 
és térsége újszerű stratégiával kíván 
megjelenni a turisztikai piacon, ennek 
jegyében kérnek fel mindenkit a kezde-
ményezők, hogy ha javaslata, véleménye, 
építő jellegű kritikája van a témában, 
azt közölje a Gyergyószentmiklósért 
Turisztikai Egyesület illetékeseivel. 
A „kalandfőváros” címke nem egyedi 
kezdeményezés, több hasonló példát 
találunk a világ különböző pontjain 
– olvasható a turisztikai iroda szer-
kesztőségünkbe eljuttatott közlemé-
nyében, mely szerint „a lényeg, hogy 

az ittenihez hasonló természeti adott-
ságokkal rendelkező vidékek/városok 
elsősorban a szabadban végezhető, 
aktív, illetve ökoturisztikai program-
lehetőségekre fektetik a hangsúlyt, 
kínálatukat kiegészítik az adott vidék 
kulturális, gasztronómiai, balneológiai 
adottságok által hordozott turisztikai 
lehetőségekkel. Cél – a jelenlegi turis-
taforgalom megtartása mellett – kiter-
jeszteni a vidék vonzerejét a nyugati és 
a kelet-közép-európai piacra, ahonnan 
leginkább a fiatal, illetve a magukat 
fiatalnak érző, aktív célközönséget vár-
juk”. Ennek megfelelően állítja össze 

programajánlatait az iroda, ezek kiegé-
szítéséhez, új ötletek megvalósításához 
kérik a közösség segítségét. Javaslato-
kat a Turisztikai Információs Irodában 
vagy a 0740–260233-as telefonszámon 
lehet tenni. 

> Konferencia a megújuló erő-
forrásokról. Megújuló energiaforrá
sok lehetőségei a települések energeti
kájában címmel szervez május 18-án 
konferenciát Gyergyószentmiklós ön -
kormányzata, amelynek fő témája a 
Gyer gyó és környékbeli települések 
megújuló energiaforrásainak kiaknázá-

sa. „Gyergyószentmiklós már elindult 
azon az úton, ami hosszú távon elő-
segítheti az energetikai fejlődést tér-
ségünkben, de ezeket a lehetőségeket 
fejleszteni kell” – mondta Mezei János 
polgármester. A konferencián Kovács 
Pál, a magyarországi energiaügyekért 
felelős államtitkár beszél országos meg-
oldásokról és az itteni lehetőségekről, 
a biomassza felhasználásáról az E-Star 
cég képviselői tartanak előadást, bemu-
tatva a jelenlegi rendszerüket is. Emel-
lett Mezei János polgármester ismerte-
ti az önkormányzat jövőre vonatkozó 
energetikai elképzeléseit. hí
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Megszépül az elhanyagolt park. 8500 lejt költenek a zöldövezetre fotó: jánossy alíz

TilTakoznak a lakossági képviselők Mezei eljárása ellen

„Miért fenyeget rendőrséggel a polgármester?” 

elkezdődTek a MunkálaTok a virág negyed 43-as TöMbháza előTTi Téren

Igazi parkká válik a tér

napról napra fogynak 
a közTerüleTekeT díszíTő virágok

Lopják a tulipánt

Fosztogatják a virágágyást. Csokorszámra viszik innen a tulipánt fotó: miklós réka

Nagy tételekben lopják a Virág 
és bucsin negyed közötti kör-
forgalom virágágyásában pom-
pázó tulipánokat. a gyergyó-
szentmiklósi szent ist ván tér 
kialakításának első lépéseként 
még tavaly ősszel ültettek el 
több ezer tulipánhagymát, de a 
városképet szépítő virágok be-
vételi forrássá váltak a tolvajok 
számára.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Ötezer tulipánhagymát 
ültettek el novemberben 
a gyergyószentmiklósi 

Szent István téren található kör-
forgalom közepén lévő virág-
ágyásba. A gumók nem a városi 
kertészetből, hanem egyenesen a 
tulipánok hazájából, Hollandiá-
ból származnak. Szakcégre bíz-
ták azok elültetését is – a 15-20 
centiméter mélységbe elültetett 
virághagymák később további rá-
figyelést nem igényelnek – azért, 
hogy a tér pompás, üde színfoltja 
lehessen a városnak. A mára már 

kivirágzott gruppból viszont cso-
korszámra szedik a virágokat, az 
esztétikai romboláson túl jelen-
tős anyagi kárt is okozva a több 
mint 3000 lej értékű virágágyás-
ban. A Szent István téren megfi-
gyelés alatt tartják ezt a területet, 
és a kínos szembesítések elkerü-
lése végett az önkormányzat fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy 
a továbbiakban ne szakítsák le, 
csak szemlélőként csodálják a vi-
rágokat.

– Nagyvárosokban nem jel-
lemző ez a mértékű viráglopás, 
egy-két szerelmes begyűjt belő-
lük, de nem ilyen tételben – fej-
tette ki Mezei János polgármester. 
– Vigyázzunk szép és hangulatos 
közösségi parkjainkra, hagyjuk 
meg a látványt, ne vigyük haza.

A tulipánok eltűnése mellett 
egyébként a sugárúton álló fa-
csemetéket megrongálták, pedig 
azok ültetésébe bevonták a lakos-
ságot is, éppen azzal a céllal, hogy 
érezzék: ez mindenkié, és a közös 
értékeket óvni kell, hogy a fák 
évek múltán is díszíthessék zöldü-
lő lombkoronáikkal a várost.

rendőrségi eljárással fenyege-
ti Mezei jános polgármester 
a város lakóit ahelyett, hogy a 
fűtés árának csökkentésével 
foglalkozna – méltatlankodik 
szerkesztőségünkbe eljuttatott 
tiltakozó levelében antal ba-
csó sándor és kulcsár lászló. 
a lakossági képviselők nemrég 
a távfűtés árának felülvizsgá-
latát és módosítását kérték az 
önkormányzattól, a petícióhoz 
fűzött aláírásgyűjtő ívek hite-
lességét azonban Mezei jános 
polgármester megkérdőjelezte. 
Mezei tisztázta: csupán egyet-
len személy esetében merült fel 
az aláíráshamisítás gyanúja, ezt 
az esetet vizsgálják, egyébként 
folytatják a helyzet elemzését.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Elszomorító, hogy a vá-
ros polgármestere nem 
a lakók mellett, hanem 

ellenük dolgozik. Nagyon alacsony 
szint, amikor embereket félemlíte-
nek meg, és nem azon fáradoznak, 
hogy a lakók érdekeit képviseljék” 
– közli nyílt levélben Antal Bacsó 
Sándor és Kulcsár László lakossági 
képviselő. A levél tartalma szerint 
megdöbbenéssel vették tudomásul, 
hogy Mezei János olyan megfélem-
lítési módszerekhez nyúlt, „ami-
lyen akciókat a kommunizmusban 
alkalmaztak azok a személyek, akik 
a lakosság ellen dolgoztak”. Kitér-
nek arra is, a korábban benyújtott 
folyamodványukban a városveze-
tés figyelmét arra akarták felhívni, 
hogy amikor a fűtés áráról döntöt-
tek, nem vettek figyelembe árképző 
tényezőt, és ez a fogyasztók szerint 
elfogadhatatlan. „Mivel a városve-
zetés döntött ebben a kérdésben, el-
fogadva a magas fűtésárat, jogosnak 
tartjuk, ha ezt a hibát – kellő doku-
mentálódást követően –,a tanács elé 
terjeszti, és módosításokat hajt vég-
re az ár csökkenése érdekében” – fo-

galmaztak a levélírók. Rámutattak 
arra, hogy Gyergyószentmiklóson 
az emberek többsége minimálbér-
ből él, ezért ahhoz, hogy a városban 
elfogadható és megfizethető legyen 
a fűtés ára, a polgármesternek és az 
önkormányzatnak kell tennie. 

– Nem hunyhatunk szemet 
olyan helyzetekben, amikor va-
laki önkényesen használja fel a 
szomszédjai aláírását, amelyeket 
teljesen más ügyben gyűjtöttek 
össze. Egyértelmű, hogy a lakók 
szándéka nem minden esetben 
az, ami az önkormányzathoz be-
nyújtott nyilatkozatban áll, ezért, 
amellett, hogy kivizsgáljuk a ki-
hágást, a további aláírásokat is 
szigorúan ellenőrizni fogjuk – fo-
galmazott Mezei János. Jelezte, a 
távhő árának elemzését folytatják, 
hiszen az önkormányzat számára 
„tizenegynéhány személy aláírása 
is jelentőséggel bír, a nyilatkozat 
komolyságát nem szükséges ha-
mis aláírásokkal bizonyítani”.

erőgépek dolgoznak gyergyó-
szentmiklóson a virág negyed 
43-as tömbháza előtti téren. az 
erdélyi kárpát-egyesület (eke) 
gyergyói fiókja a Mol romá-
nia és a polgár-Társ alapítvány 
zöldövezetek pályázati kiírásán 
nyert 8500 lejből, önkormány-
zati segítséggel teszi szebbé az 
elhanyagolt parkot.

J. A. 

Sétányokat alakítanak ki, új jár-
daszegélyeket raknak le, gye-
pesítenek, sövényt ültetnek és 

45 új, alacsony növésű fát ültetnek 
a Virág negyed 43-as tömbháza 
előtti térre – tájékoztatta lapunkat 
Vadász-Szatmári István, az EKE 
gyergyószentmiklósi elnöke. A 
munkálat célja a zöldfelület növe-
lése, pihenőhely, közösségi tér létre-
hozása. Azoknál a munkafázisoknál, 
amelyek gépi erőt igényelnek, az 
önkormányzat támogatását veszik 
igénybe, a többit önerőből végzik. 

Az elnök szerint a park kiépítéséhez 
legalább két hónap szükséges.

Mint ismeretes, három gyer-
gyó szentmiklósi civilszervezet 
nyert a MOL Románia és a Pol-
gár-Társ Alapítvány Zöldöveze-
tek pályázati kiírásán egyenként 
nyolcezer lejt meghaladó össze-

get. Az EKE mellett a Pro Mú-
zeum Egyesület és a Tarisznyás 
Márton Múzeum tevékenységét 
támogató civilszervezet a pályáza-
ti összegből a múzeumudvart teszi 
szebbé, a Kós Károly Egyesület a 
Kós Károly Általános Iskola előtti 
téren alakít ki virágos kertet.



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 szavazáson 
egy modernebb szökőkút, a víz-
sugaras kör terve győzött, az el-
készítéséhez szükséges összeg, 
400 000 lej a város idei költségve-
tésében szerepel. A polgármeste-
ri hivatal ma szerződik a kivitelező 
céggel, jövő héten pedig elkezdik 
a munkálatokat. 

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

Ezelőtt három évvel a Székely
udvarhelyi Közösségi Ala
pítvány (SZKA) rukkolt elő 

az ötlettel: kezdeni kellene valamit 
Székelyudvarhely legnagyobb lakó
telepének parkjával, amelyet élhe
tőbbé, a pihenést, a kikapcsolódást 
szolgálóvá kellene varázsolni. Az 
SZKA munkatársainak lett volna 
bőven ötlete a Dávid Ferenc tér köz
ponti részének rendezésére, ám kö
zösségi alapítványról lévén szó, úgy 
döntöttek: mondják meg a lakók, 
mit szeretnének. 2009ben a pol

gármesteri hivatallal partnerségben 
közvéleménykutatást végeztek, és, 
mint ismeretes, öt plusz két ötletet 
karoltak fel: az Aktívtér, a Gálóra, 
a Zöld kör, a Lovas szobor és a Víz
sugaras kör volt a legnépszerűbb. 
Ugyanekkor két nem idevágó ötletet 
is nevesítettek a lakók: a Bethlen ne
gyed végében, a Napkeletlakópark 
szomszédságába gördeszkapályát 
kértek, a Móra Ferenc Általános Is
kola előtt pedig szabadtéri színpad, 
amfiteátrum kialakítását látták volna 
célszerűnek. Szavazás következett, a 
lakosság pedig a vízsugaras kör mel
lett döntött.

A tervek szerint a jelenlegi be
tonmedencét olyan módon alakí
tanák ki, hogy egy méter mélysége 
legyen, a már meglévő gyűrűben 
pedig három lépcsőt alakítanának 
ki, figyelembe véve a jelenlegi sétá
nyok haladási irányát. Újdonság, 
hogy a medencetér is bejárható, a 
lépcsők alsóbb szintre vezetnek, 
így a medence közepébe is bejut
hatunk. A gyűrű belső, központi 
részébe ötméteres átmérőjű kör ke
rül, megkülönböztetett burkolattal 
– ebben helyezik el a „szökőkutat”, 
vagyis körkörösen a vízsugárkilövő
ket és vízelnyelőket, illetve padok, 

virágágyások is díszítik majd a teret. 
Többek között azért lett népszerű 
ez az ötlet, mert a teljes tér belakha
tó, a vízsugaras kör felületeit akkor 
is ki lehet használni – például szín
padként, előadótérként –, ha a víz
rendszer nem működik. Az új tér 
tehát különböző kisebb rendezvé
nyek helyszínéül is szolgálhat. Nem 
mellékes az sem, hogy a betonhoz 
viszonyítva „emberbarát” anyago
kat használnak fel a tér újjáalakítása 
során: fát és követ. 

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

vitelezés, a munkálatok elkezdése 
kellett volna kövesse, de közbeszólt 
a válság. A térrendezésről viszont az 
érintett felek nem feledkeztek meg. 
Az SZKA megpróbálta kalákában 
megvalósítani a nyertes tervet, kü
lönböző okok miatt végül lemon
dott erről. Többek között azért is, 
mert nem kevés pénzről van szó. Vé
gül a polgármesteri hivatal lépett: a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges 
400 000 lejt a helyi önkormány
zat a település idei költségvetésébe 
foglalta, így gyakorlatilag minden 
akadály elhárult a terv megvalósítá
sának útjából. 

Egy hónap alatt meglesz 
– A munkálatra versenytár

gyalást hirdettünk, négy vállal
kozás jelentkezett, és a Macops 
Kft. nyert. Ma (tegnap – szerk. 
megjegyz.) lejár a fellebbezési ha
táridő, azt követően pedig jöhet a 
szerződéskötés, jövő héten pedig 
el is kezdhetik a munkálatokat – 
közölte a Hargita Népével Tikosi 
László.

A polgármesteri hivatal mű
szaki igazgatója azt is elmondta: 
harmincnapos kivitelezési idő áll 
a munkálatok elvégzésére. 

– Már dolgozunk a szerződés 
előkészítésén, úgy tűnik, nem lesz 
fellebbezés, tehát szerződhetünk. 
A kivitelezés összege 309 000 
lej plusz áfa, vagyis 383 000 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. 
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> Európára figyeltek a kontinens 
napján. Európaszerte előtérbe kerül 
május 9én, Európanapkor a kontinens 
történelme, nemzeti sokszínűsége, illetve 
a földrész legtöbb országát tömörítő szö
vetsége, az Európai Unió. Európanapot 
tartottak Székelyudvarhelyen,  a Benedek 
Elek Gimnáziumban is az Udvarhelyi Fia
tal Fórummal, illetve a székelyudvarhelyi 
Europe Direct Információs Központtal 
együttműködve. A nap folyamán a har
madik osztályos diákok rövid tájékoztató 
keretében megismerkedhettek az Európai 
Unióval, majd az átadott ismeretek után 
csoportos játékra invitálta a tanulókat 

Mircse Zsuzsánna tanítónő. A játékok 
során bemutatták, kiosztották azokat az 
ismertető eszközöket – többek között 
egy nagy méretű Európalegendáriumot 
–, amelyek segítségével bármikor felidéz
hető kontinensünk sajátossága, nemzeti 
sokszínűsége.

> Le a sípályákról a járművekkel! A 
MadarasiHargita sípályáinak üzemeltetői 
tisztelettel megkérnek mindenkit, hogy 
motorokkal, quadokkal és autókkal ne 
menjenek a sípályákra. A sípálya üzemel
tetői megkérnek mindenkit, hogy ameny
nyiben mindenképpen a Hargitán élnének 

a fent felsorolt szenvedélyeiknek, csakis az 
utakat használják! Kérik, tekintsék ezt fel
kérésnek, ugyanakkor figyelmeztetésnek 
is, hiszen mindezen gépjárművek haszná
lata az adott helyeken tilos – fogalmazott 
Sipos Zoltán, a sípályákat üzemeltető 
Bagolykő Kft. ügyvezetője. Mint mondta 
Sipos, a sípályákon való motorozással és 
quadozással nem csupán a környezetnek 
ártanak, de az egyre jobb minőségű pályá
kért végzett, eddig befektetett verejtékes 
munkát is tönkreteszik.

> Harmincezer pisztrángivadék ke-
rült a hegyi vizekbe. Újabb haltelepítési 

akciót hajtott végre a NagyKüküllő Va
dász és Sporthorgász Egyesület horgásza
ti alosztálya. Ezúttal harmincezer piszt
rángivadékot kaptak a laposnyai telepről. 
A kis halakat hegyi vizeinkben engedték 
szabadon. A mostani haltelepítés során 
négy patak felső szakaszán engedték sza
badon a kis halakat. 

> Baleset Korondon. Egy helyi sofőr 
tolatás közben elgázolt egy hároméves 
gyereket, május 8án. G. K., az áldozat 
könnyebb sérüléseket szenvedett, G. L. 
ellen eljárást indítottak gondatlanságól 
elkövetett testi sértésért.hí
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Körkép

A száraz betongyűrű és a tervezett szökőkút látványterve

Modern szökőkút épül a dávid Ferenc téren 

Megszépül a betonmonstrum
székelyFöldi 

családok napja

Székely
keresztúron 
ünnepelnek

Negyedik alkalommal szervezi 
meg Hargita Megye tanácsa 
a már hagyományossá vált 
székelyföldi családok napját. 
vasárnap, május 13-án a csalá-
dok hete zárómomentumaként 
székelykeresztúr ad otthont az 
eseménynek. 

A. J.

Mint Andrási Erika, a há
zigazda szervezet mun
katársa elmondta, ez a 

Születés Hetének a végső momen
tuma Székelykeresztúron. 

– Ebben a térségben még nem 
ünnepeltük a Családok Napját, 
ezért újszerűen hat. Követjük a 
vezérfonalat, hogy a gyermekneve
lés is helyet kapjon: ezért lesznek 
gyerek és közösségi programok, 
illetve egészségügyi szűrés. Meg
közelítőleg 200250 résztvevőre 
számítunk, reméljük, az időjárás 
nem húzza keresztül a számítása
inkat – mondta el Andrási Erika. 

A Székelyföldi Családok 
Napját Hargita Megye Tanácsa, 
a keresztúri Gondviselés Segély
szervezet, a Csíki Anyák Egyesü
lete, a Gyulafehérvári Caritas, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány és 
Székelykeresztúr Önkormányzata 
szervezi közösen. A program va
sárnap délelőtt 11 órakor kezdő
dik a Gondviselés Segélyszervezet 
székhelyén. Az érdeklődők isten
tiszteleten, közösségi játékokon, 
versenyeken, néptánctanításon, 
egészségügyi szűrésen, illetve fo
tókiállításon vehetnek részt. A 
rendezvény közös bográcsozással, 
szabad tevékenységekkel folytató
dik, majd a Fűszál együttes kon
certjével és díjazással ér véget. 

A Születés Hete keretében 
ma zenéstáncos játszóházat szer
veznek, előadást tart Fekete Éva 
szoptatásitanácsadójelölt a Barát
ság Unitárius Közösségi Ház elő
adó termében. Holnap 18 órától 
dr. Bálint Sándor szülésznőgyógy
ász főorvos, pszichoterapeuta 
tart előadást a közösségi házban. 
Szombaton interaktív bábszínház, 
mesedramatizálás, illetve születés
fa ültetési ünnepség várja az érdek
lődőket.
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SzínvonalaS élet – kevéS energiafogyaSztáSSal

Spórolni tanítják a diákokat

A biomérnöki szAkok népszerűsítése is cél

Kísérletre fel! – nyitva a laborajtó a Sapientián
látványos kísérleteket, kiscso-
portos foglalkozásokat, és idén 
először virtuális jelenlétet – azaz 
webkamerás élő közvetítést 
ígér a május 10–11. között je-
lentkező nyílt laborjatók elne-
vezésű rendezvény. A sapientia 
– emte műszaki és társada-
lomtudományi karának kere-
tében működő biomérnöki és 
élelmiszertudományi tanszékek 
nem titkolt szándéka az akcióval, 
hogy a biomérnöki szakok nyújtot-
ta lehetőségeket népszerűsítsék.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Kitárul a Sapientia – EMTE 
Biomérnöki és Élel miszer tu
dományi tanszékei jól felsze

relt csíkszeredai laboratóriumainak 
ajtaja ma és holnap: a Nyílt Labor
ajtókra főként a középiskolásokat 
várják, de az érdekes természettudo
mányi kísérleteket ígérő rendezvény 
a nagyközönség számára is nyitott. 
A harmadik kiadásához érkező nyílt 
napok újdonsága, hogy a kísérletek 
élőben követhetők a Sapientia – 

EMTE honlapján. A kamerák link
jeit a kar webcíméről – http://mttk.
csik.sapientia.ro/hu – és Facebook
oldaláról lehet elérni, a közvetítés a 
rendezvény kezdetétől válik élővé.

milyen baktériumok 
vannak a savanyútejben?
– Az érdeklődők alkoholszon

dát készíthetnek, ujjlenyomatot 
hívhatnak elő, vihart varázsol
hatnak a kémcsőben, megvizsgál
hatják mikroszkóp alatt azokat a 
baktériumokat, amelyek a sava
nyútejben vannak és probiotikus 
hatást fejtenek ki az emberi szer
vezetre. A kreatív látogatóknak 
festegetési lehetőséget is bizto
sítunk, ahol a palettán nem szí
nezőanyag, hanem zöld és piros 
fluoreszcens fehérjét tartalmazó 
baktérium van, és a vásznat egy 
Petricsészébe öntött agarlemez 
helyettesíti – sorolt fel csupán 
néhányat az érdekes kísérletek 
közül dr. Mara Gyöngyvér szer
vező. Az adjunktus elmondta, 
diákközpontú rendezvényről van 
szó, ahol a kísérleteket az egyetem 

hallgatói mutatják be és irányít
ják, élménydús, tapasztalaton ala
puló tanulásra adva lehetőséget. 
A rendezvény mindkét nap 10 és 
16 óra között látogatható.

a szakok 
népszerűsítése is cél
A Nyílt Laborajtók célja első

sorban a természettudományok 
és a tudományos kutatás iránti 
érdeklődés felkeltése kísérlete
zés által, de a biomérnöki sza
kokat is népszerűsíteni akarják. 
A rendezvény két helyszínen 
zajlik: a Sapientia épületében, 
a laboratórium bejárata előt
ti térben, a szervezetten érkező 
diákcsoportokat pedig a szakla
boratóriumokban fogadják: itt 
összetettebb, ezért időigényesebb 
kísérleteket mutatnak be, amelye
ket rövid anyag és módszerisme
reti, és a gyakorlatok elvégzéséhez 
szükséges elméleti bevezető előz 
meg. A kiscsoportos foglalkozá
sok közül a boszorkányhab készí
tése, a búvártojás és a porbomba 
ígérkezik látványosnak.

Játszva, ötleteket gyűjtve, ám 
mégis a környezetükben levő 
pas szív energiafogyasztókat fel
leltározva próbálja a csíksze re
dai középiskolák X–Xi.es diák
jait energiatakarékosságra ne-
velni a Virtus Vivens egyesület 
tegnap elindított, Színvonalas 
élet – kevés energiafogyasztás-
sal nevű projektje.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Akörnyezetükben levő pasz
szív energiafogyasztókra 
felhívva a figyelmet a ta

karékosságra és környezettuda
tosságra igyekszik nevelni a csík
szeredai középiskolás diákokat a 
Virtus Vivens Egyesület a Márton 
Áron Gimnáziumban tegnap be
mutatott, Színvonalas élet – kevés 
energiafogyasztással nevű projektje. 
A főként X. és XI. osztályos tanu
lóknak szóló program által – mint 
lapunknak Márton András, a Vir
tus Vivens Egyesület képviselője 
elmondta – azt szeretnék bemu
tatni, hogyan lehet nagy erőfeszí
tés nélkül energiatakarékosan élni. 
„Az elektromos aljzatban felejtett 
maroktelefontöltő, állandóan stand 
by módban működtetett monitor 
és tévékészülék, sűrűn nyitogatott 
hűtőszekrény, vagy épp a mobil
készülék harmadik csengése után 
megszólaló automatikus robothang 
mindmind olyan apró energiafo
gyasztó és költségnövelő tényező, 
amelyeknek nagy része a kénye
lemérzetünk romlása nélkül is el

kerülhető, vagy egy kis figyelemmel 
kiiktatható lenne. Önmagában 
ugyan egyik sem jelent anyagi té
telt, ám együttesen már akár 1020 
százalékkal is képesek megnövelni 
a család havi villamosenergiafo
gyasztását, kiadásait” – hangsúlyoz
ta Márton. Hozzátette, a délutáni, a 
diákok számára önkéntesen, iskolai 
programon kívül vállalt előadáso
kon nem forradalmi új technoló
giákat kívánnak bemutatni, hanem 
azokra az észrevétlen energia és 
pénzelszivárgási pontokra hívják 
fel a tinédzserek figyelmét, amelyek 
gyakorlatilag minden családi ház
tartásban megtalálhatók, a konyhai 
passzív energiafogyasztóktól kezd
ve egészen a túlköltekezést generáló 
mobiltelefonhasználatig.

A mindössze 1060 lej költség
vetésű, a csíkszeredai polgármesteri 
hivatal által 900 lejjel támogatott 

projektben 55 fős diákcsoportokkal 
a megyeszékhely valamennyi gimná
ziuma részt vesz. Az előadások végén 
a diákok – Márton ígérete szerint – 
egy szórakoztató, ám a tanulságok le
vonására is alkalmas csoportverseny 
keretében adnak számot megszer
zett ismereteikről. Az egyesület célja 
legalább harminc fiatalban tudatosí
tani az energiaspórolás fontosságát 
és szükségességét, de – másoknak 
is kedvet adva – közös kiadványba 
gyűjtenék össze az előadások, beszél
getések során felmerült ötleteket is. 
„A kezdeményezés a kisebb számlák 
révén gazdasági, a fölöslegesen el 
nem használt, el nem égetett ener
giahordozók révén pedig környe
zetvédelmi értékkel is bír. De talán 
még legalább ilyen fontos, hogy ez 
idő alatt is ki tudjuk őket mozdítani 
a tévé és a számítógép elől” – fűzte 
hozzá Márton András.

Ötletbörze. Erőfeszítés nélküli energiatakarékosságról szóló lecke fotó: domján levente



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,
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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

S

M
Műterem
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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



2012. május 10., csütörtök | 9. oldal 

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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hirdetés

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 teljesen felújított, 4 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Mérleg utcá-
ban. Telefon: 0744–558686.

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon 2 szobás, II. emeleti lakrész 
(saját hőközpont, szalagparketta). Ára: 
110 000 lej. Telefon: 0743–644740, 
0746–033007.

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a poliklinika 
közelében. Megfelelő orvosi rendelőnek, 
irodának vagy kereskedelmi tevékeny-
ségnek. Telefon: 0726–787331. (21834)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 

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

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

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két 
szoba, 14 ár telekkel. A 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 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.

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)

2012. május 10., csütörtök  | 13. oldal 

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.

hargitanépe

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: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál-

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba – 
0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapki-
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.
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hirdetés

hirdetések

hargitanépe

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.

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 
kiesése fellendítette a vb-csapatok 
forgalmát, érkezési oldalon. Martin 
Erat pénteken csatlakozik, Jakub 
Voracek az orvosi vizsgálat eredmé-
nyétől függően utazik a cseh csapat-
hoz, akik a harmadik számú kapus-
nak Petr Mrazeket nevezik. Craig 
Smith az USA keretéhez, Andrej 
Kosztyicin és Szergej Kosztyicin a 
fehérorosz, Roman Josi pedig a sváj-
ci 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).



Napról napra
SZABADIDŐ

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 fér� t 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 

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 0744–355779-es telefonszá-
mon, illetve SMS-ben a 0745–646906-os 
telefonszámon.

hétvégi túra

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszé-
ki szakosztálya szombaton túrát szervez a 
tusnádfürdői Sólyomkőre. Indulás: a csíksze-
redai vasútállomásról reggel 6.22-kor. Ajánlott 
felszerelés: túrabot és esőköpeny. Túravezető: 
Pomjánek Béla, telefon: 0751–131207.

Édesanyák hete 

A Csíki Anyák Egyesülete első ízben szer-
vezte meg az Édesanyák hete előadássorozatot. 
A rendezvény mai programja: 11 órától kez-
dődnek az előadások, a napot Pál� y Zsuzsan-
na dúla és szociális munkás előadása indítja, 
16 órától pedig Honciuc Éva orvosi látogató 
számol be a brassói Regina Maria Szülésze-
ten történő szülésekről és őssejttárolásról. 
Dr. Bálint Sándor rögzített előadását 17 
órai kezdettel nézhetik meg az érdeklődők, 
melynek során szó lesz az anya- és bababarát 
szülészetek kialakításának mikéntjéről. A nap 
utolsó előadásán, 18 órától Dézsi Réka beszél 
a császármetszés utáni hüvelyi szülés lehető-
ségéről. Helyszín: Hargita Megye Tanácsának 
márványterme. 

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

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

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

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

Színház
Ma 10.30-tól és 12.30-tól A csodaforrás 

című mesejáték premierjét tartja a Csíki 
Játékszín társulata. Érvényes a Micimackó- 
és a Nyilas Misi-bérlet.

*
A héten a ditrói és a csomafalvi gyere-

kek is megtekintheti a Figura Stúdió Színház 
Hókirálynő című produkcióját, melyet Dézsi 
Szilárd rendezett. Ma délelőtt 10 és 12 órá-
tól a csomafalvi Borsos Miklós Művelődési 
Házba várják legkisebb nézőiket, míg holnap 
délelőtt, ugyancsak 10 és 12 órától, a ditrói 
Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban 
lesz előadás. A jegyek ára 5 lej. A vendégjáték 
támogatója Hargita Megye Tanácsa és a Har-
gita Megyei Kulturális Központ. 

Kárpát Vándortúra IV.
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület a Kárpát Vándortúra IV. szakaszát 
július hónap folyamán szervezi meg, amelyre 
minden túrázni vágyót szívesen lát. Ez alka-
lommal bejárják a Máramarosi-havasoknak 
az Oroszi-patak völgyétől északra eső részeit, 
illetve a Cibles-, a Gutin- és az Avas-hegysé-
geket. A túrára július 10-ig lehet beiratkozni 
a 0745–107618-as telefonszámon.

Sapparádé
Az Egyetemi Diáknapok rendezvényeként 

ma 19 órától tartják a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem csíkszeredai hallgató-
inak hagyományos felvonulását, a Sapparádét, 
amelynek keretében parti-kamionnal járják 
körbe a város utcáit.

Rockkoncert
Holnap 22 órától adja első önálló erdé-

lyi koncertjét a tatabányai Ideas zenekar a 
székelyudvarhelyi � under Rock Klubban 
(www.rockclub.ro). A zenekar nem isme-
retlen az erdélyi közönség előtt, hiszen már 
többször felléptek a Székelyudvarhely melletti 
Szejkefürdőn, a Székelyföldi Rockmaratonon. 
A bemelegítést a hasonló zenei vizeken evező 
szászrégeni Empty Dreams vállalta magára, 
ők most meglepetésprogrammal is készültek. 
A nulladik fellépő a székelykeresztúri Perfekt 
Defekt lesz. A  zenekar klasszikus zenei műve-
ket ad elő rockzenei köntösben.

pályázati felhívás

A Kazun Egyesület a kászonaltízi, ká-
szonfeltízi és kászonimpéri közbirtokossá gok 
támogatásával Tanulmányi Ösztöndíjpályá-
zatot hirdet május és június hónapra közép-
iskolás és egyetemi hallgatók támogatására. 
Pályázatot nyújthatnak be kitűnő tanulmányi 
eredményekkel rendelkező, anyagi nehézség-
gel küzdő középiskolás és egyetemi hallgatók, 
akiknek lakóhelye Kászonaltíz, Kászonfeltíz 
vagy Kászonimpér helységekben van. Határ-
idő: május 18., 17 óra. Az adatlap letölthető 
a Kazun Egyesület honlapjáról, ahol bővebb 
információkat találnak a pályázattal kapcsola-
tosan: www.kazun.ro.
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www.parapista.com

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

para

Székelyföldi Családok Napja

Hargita Megye Tanácsa immár ne-
gyedik alkalommal szervezi meg 
a mára már hagyománnyá vált 

Székelyföldi Családok napját május 13-
án, vasárnap, a Családok hete keretében, 
ezúttal Székelykeresztúron – társszervezés-
ben a keresztúri Gondviselés Segélyszer-
vezettel, a Csíki Anyák Egyesületével, a 
Gyulafehérvári Caritasszal, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvánnyal és Székelykeresztúr 
Önkormányzatával. A program vasárnap 
délelőtt 11 órakor kezdődik a Gondvise-
lés Segélyszervezet székhelyén. Az érdek-
lődők közösségi játékokon, versenyeken, 

néptánctanításon, egészségügyi szűré-
sen vehetnek részt. A rendezvény közös 
bográcsolással, szabad tevékenységekkel 
folytatódik, majd a Fűszál együttes kon-
certjével és díjazással ér véget.

A szervezők szeretettel várnak minden 
érdeklődőt, és szállítási lehetőséget is biz-
tosítanak. Vasárnap reggel 9 órakor busz 
indul Csíkszeredából, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem parkolójából. 
Ha élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, 
jelezzék az orbanerika@hargitamegye.
ro e-mail címen legkésőbb a holnapi nap 
folyamán.

A Hargita Népe ajánlja

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-Marosmente, Kü-
küllőmente, Mezőség meg Kalotaszeg jeles haranglábait, 
fatornyait mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 

szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a harangot tartó 
és célszerű használatát biztosító műszaki alátámasztó építmény jel-
lemző alkotóelemeit is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologi-
zálhatta. A könyv terjedelme 232 oldal, kemény kötés, ára: 53,50 lej.  

Megvásárolható a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, 
Pető�  Sándor utca 20. szám).



Terasz
SZABADIDŐ
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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 szi� lisz 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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Várható időjárás holnap Székelyföldön

A néhány órás napsütés mellett délutántól is-
mét több helyen megnövekszik a felhőzet, több 
helyen pedig záporok alakulhatnak ki.
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A zsögödfürdői védett területen, a Csi-
hányosban és környékén volt nemrég egy igen 
kedves rendezvénye a Csíki EKÉ-nek. 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  Forró-Erős Gyöngyi
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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.)




