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Kiveszett 
a magántulajdon 

tisztelete
Közel negyven facsemetét lop-

tak el ismeretlen tettesek két 
gazdától a Kalonda-tetőn találha-
tó gyümölcsösökből. A tu-
lajdonosok becslése szerint 
az eszmei érték, és a befek-
tetett idő mellett több mint 1000 
lejes kárt okoztak a tolvajok. 

Miért kell 
nekünk 

a Szejke-fesztivál?
Noha időközben többnaposra 

bővült a fesztivál, negyvenhat 
éve tartalmában, külsőségeiben, cél-
jaiban keveset változott a rendez-
vény. Nem véletlen hát, hogy van-
nak olyan hangok, amelyek 
a hagyományőrzés helyett 
a „nyitást” sürgetik, mond-
ván, hogy a klasszikus formátum 
felett eljárt az idő.

Beindult 
a kullancsszezon
Az idő felmelegedésével elkez-

dődött a kullancscsípések 
szezonja. A szabadban végzett 
munkák, kirándulások végeztével 
ajánlatos néhány percet a bőrünk 
vizsgálatára fordítani, mivel több 
súlyos betegséget terjeszthetnek a 
kullancsok. Mint a városi 
kórház fertőző osztályán 
érdeklődve megtudtuk: 
eddig heti átlagban három-négy 
beteg fordult hozzájuk.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2dzsesszfesztivál két 
helyszínen

5Magyar irodalmat 
„oktatnak” a színészek

Bunta Levente SzáSz Jenőnek: „Hazudni, cSaLni cSúnya doLog”

A polgármester kiosztotta elődjét
Bunta Levente kiborult a Székely Főváros című kiadvány legutóbbi számában olvasottaktól. 

Mint a polgármester fogalmazott, a kiadványban Szász Jenő polgármesterjelölt „magát fényezi 
és magyarázkodik”. Emlékeztetni kell az embereket arra, hogy ki Szász Jenő – hangsúlyozta 

a polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján, majd elődje vagyonosodásáról, erkölcsösségéről, 
a közélet mérgezéséről beszélt. Üzenetként egy CD-t küldött Szásznak, egy Beatrice-dalt ajánlva 
a címzett figyelmébe: „Aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop, hazudni, csalni csúnya dolog”.  

> 4. oldal

Megjelölve. Bunta szerint ingyen reklám saját ingatlanon fotó: jAkAb árPád

Szól a sziréna... 
mit tegyek? 2

Nyirő sírva nevetne 
rajtunk

A napokban az udvarhelyi di-
ákok körében a Ki volt Nyirő Jó-
zsef? kérdéssel végeztek egy gyors, 
messze nem mérvadó, de 
mindenképpen jelzésérté-
kű felmérést. Sokan váll-
vonogatással válaszoltak, páran 
bátortalanul „író”-t mondtak.
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     Szász csaba

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4463ì
1 amerikai dollár Usd 3,4987ì
100 magyar forint hUF 1,5011î



A Székelyföldi Filharmónia ál-
tal szervezett második Class-
JazzFesten ma két koncertet 
is figyelemmel követhet a 
nagyérdemű: a polgármesteri 
hivatal Szent István Termében 
18 órától a Remember Enescu 
kamaraegyüttes lép fel, 21 órá-
tól pedig a Plan B koncertezik a 
Kalapos kávézóban.

HNU-információ

A Remember Enescu ka-
maraegyüttest két fiatal 
zenész alkotja, akiket a 

zenetörténeti korszakok felfede-
zése iránti lelkesedés fűz össze, 
a barokk repertoártól a kortárs 
művekig, a román zenei élet szá-
mára új kamarazenei formáció-
ban. Az együttes tagjai: Corina 
Răducanu és Eugen Dumitres-
cu, akik zongoraduóként járják 
a világot, műsorukban a négy-
kezes zongoraművek rendkívül 
expresszív előadásban szólalnak 
meg. A repertoár változatossága, 
az együttes alternáló hangszíne, a 
zenekritika és a közönség értéke-
lése nyomán a Remember Enescu 
együttest számos fesztiválra meg-
hívták. Több mint százötven 
koncertet adtak már különböző 
helyszíneken. Corina Răducanu 

és Eugen Dumitrescu a bukaresti 
Nemzeti Zeneművészeti Egye-
temen végezte felsőfokú zenei 
tanulmányait, ugyanebben az in-
tézményben végezték magiszteri 
tanulmányaikat és doktoráltak 
mindketten. 

A Plan B zenekar 2009-ben 
alakult a kolozsvári Swinging 
Train és a székelyudvarhelyi 
Koala Jazz Band tagjaiból. Re-
pertoárjukban a szving mellett 
helyet kapnak dzsessz-rock, 

funky, latin-dzsessz ritmusok is. 
2010 nyarán az együttes sikeres 
pályázat eredményeképpen a bé-
csi Empire stúdióban rögzített 
néhány felvételt, a dzsessz-stan-
dard feldolgozások mellett saját 
szerzeményeket is. A zekekar 
több erdélyi város klubjaiban, 
pubjaiban adott sikeres koncer-
teket. Tagjai: Bodnár Róbert 
(ének), Orosz Pál József (billen-
tyűk), Hadnagy Attila (basszus-
gitár) és Biró Endre (dob). 

Könyvbemutatóval egybekötött 
emlékestet tartott az Erdélyi 
Magyar Irodalomért Alapít-
vány (EMIA) kedden este a 
székelyudvarhelyi művelődé-
si ház koncerttermében, ahol 
András Zoltán orvos-költő ha-
lála után napvilágot látott má-
sodik, Örök forgatag című ver-
seskötetét mutatták be. Ahogy 
Lőrincz György, az est házigaz-
dája, az EMIA elnöke elmond-
ta, már jó ideje készülnek az 
eseményre, amelyet eredetileg 
örömünnepnek, meglepetésnek 
terveztek, de emlékest lett be-
lőle. 

Radó Krisztina

Az élet és a fény estje kel-
lene, hogy legyen egy ví-
vódó, töprengő és kereső 

ember számára, aki nyugdíjas 
éveire, sok kínlódás után végre 
megtalálta a szavakat, amelyeket 
egész élete során keresett. A köl-
tői várás csodájaként emlegethető 
az András Zoltán alkotásaiból 
szerkesztett kötet. Eredeti hiva-
tása a gyógyítás volt, de verseivel 
a lelket is ápolva fog tovább élni 
köztünk – mondta el dr. Szakács 
István Péter, a könyv bemutatásá-
ra felkért író és tanár. 

A méltató elemzése és értel-
mezése alapján, a négy ciklusból 
álló Örök forgatag című verses-
kötetben a szépség teremtésének 
csodájával szembesülhetünk, 
ugyanis a benne szereplő alkotá-
sokon végigvonul az, ahogyan a 
jelen szembesül a múlttal, ahogy 
az öregember az élettel teli fiatal 
után vágyódik. Az első, Én és a 
világ című ciklusban a jelen és a 
múlt, a kétféle időszemlélet össze-
fonódásának ad hangot a költő, 
érzékszerveket csiklandozó érzel-
mekkel tarkítva írásait.

A második, Szerelem ciklusban 
a költő szerelmének mélységes ára-
datáról kapunk tanúbizonyságot, 
de kibontakozik a szülő–gyer-
mek kapcsolat, továbbá a nőiesség 
megtestesülése is fellelhető benne. 
A nyár, az élet, az elmúlás, az idő 
siető rohanása és a bizonytalanság 
járja át a harmadik fejezetben ol-
vasható verseket, az idős kor beteg-
ségekkel megcsúfított kínjait, nyo-
morát tárja elénk András Zoltán. 
Itt érezhető az író kilátástalan és 
didergető magánya, öregségének 
kínjai, ugyanis szenvedő bábuként 
beszél az idősekről.

Az utolsó, a könyv címéül vá-
lasztott Örök forgatag ciklusában 
az Isten és ember, az ember és vi-
lág kapcsolata kerül középpontba, 
kíváncsiság és szorongás egyszerre 
jelentkezik az alkotásokban. 

– A hiába kereső ember dia-
dala fogalmazódik meg az utolsó 
ciklusban, az élet lezárásának köl-
teményei díszelegnek itt, amelyek 
a sorshoz, az élethez és akár Isten-
hez is szóló kérdésekként is meg-
fogalmazhatóak – összegzett dr. 
Szakács István Péter.

Az est folytatásaként a Tamási 
Áron Gimnázium fiataljai a költő 
verseit szavalva és gyertyát gyújtva 
tisztelegtek András Zoltán emlé-
kének. Ezt követték a kötet szer-
kesztésének folyamatában, a köl-
temények gondos kiválogatásában 
is részt vevő Lőrincz György bú-
csúszavai, aki negyvenéves barát-
ság tapasztalatával keltette életre 
András Zoltán emlékét: „Amikor 
a könyvemet írtam, a sorok mögül 
Ő tekintett vissza rám, hol elisme-
rő, hol megfeddő pillantásokkal”.

Az emlékest utolsó mozzanat-
ként Szabó Attila, az író barátja, 
aki élete utolsó pillanataiban is 
vele volt, saját verssel emlékezett 
András Zoltánra.
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AndRáS ZolTánRA EMléKEZTEK

Meglepetés helyett 
emlékestet tartottak

MAI KonCERTKínálAT A ClASSJAZZFESTEn

Dzsesszfesztivál két helyszínen

AnyAMEdvE sEBEsítEttE MEG

Medvetámadás a Budváron

Egy hodgyai fiatalembert 
szállítottak kórházba ked-
den, miután medvetámadás 

áldozatául esett. A 21 éves illetőt 
az állat a Székelyudvarhely mel-
letti Budvár-tetőn támadta meg. 
Mint dr. Lőrinczi Csaba, a városi 
kórház orvosigazgatója lapunk-

nak elmondta: a fiatalember édes-
apjával fáért ment az erdőbe, ek-
kor látták meg a medvét a bocsa-
ival. – A fiú elszaladt, de a medve 
utolérte. Valószínűleg a mancsá-
val kapott utána, de ezt pontosan 
nem tudta még elmondani a sebe-
sült. A derekán és fartájékon van 

egy hasított seb: egyik sem mély, 
a szakembereink összevarrták a 
sebészeten. Úgy gondolom, négy 
nap múlva engedhetjük ki, most 
a fertőzőosztályon fekszik, meg-
kapja a veszettség elleni védőol-
tásokat – tudtuk meg tegnap este  
Dr. Lőrinczi Csabától. (A. J.)

valamelyik nap hazafelé kari-
káztam, amikor a kórház mel-
letti körforgalomhoz közeledve 
hirtelen felharsant egy mentő-
autó szirénája.

A körforgalomba épp be-
hajtó hölgy lefagyott, ijedten 
rágörnyedt a kormányra, majd 
erőteljesen fékezett. Persze, az 
útkereszteződést teljesen eltor-
laszolta, így a továbbhaladás 
mindenki számára lehetetlenné 
vált. A mentő pilótája káromko-
dott, a többiek tépték a maradék 
hajukat... a mentőt váró páciens 
pedig várt... valahol. A torlaszt 
okozó, gyengébbik nemhez tar-
tozó illető anyja valószínű csuk-
lik..., mert ugyebár emlegetik, őt 

meg mindenféle intim testrészét. 
Mi is lenne a helyes ilyenkor?

Persze, a mentőautó sofőrje is 
ludas, hiszen későn indította be 
a hangjelzést, de a főkolompos 
a hölgy, mert egy keskeny útsza-
kaszt eltorlaszolt azáltal, hogy 
megállt, pedig ez nem lett volna 
kötelessége. De ő így tudja, tehát 
megállt, ahelyett, hogy kihajtott 
volna a körforgalomból, szabad 
utat biztosítva a mentőnek. De 
így van ez megírva a csillagok-
ban: némelyeknek a fejük csak 
azért van, nehogy beleessen az 
eső a nyakukba, vagy hogy le-
gyen, amin nőjön a hajuk. Aki 
pedig önállóan is tud gondol-
kodni, az tudná, mit tegyen, a 
jóérzés határán.

Mit is ír a törvény e tárgy-
ban?

Először is, a megkülönbözte-
tő hang- és fényjelzést használó 
járművek csak akkor élvezhetik 
a rájuk vonatkozó törvényes ki-
váltságokat, amennyiben mű-
ködtetik ezeket a jelzéseket, még-
pedig egyidejűleg, azaz a villogó 
fények mellett a sziréna is kell, 
működjön. Az ilyen járművek 
vezetői ezt tudják, de nem min-
dig működtetik folyamatosan a 
hangjelzést, a hangszennyezés 
elkerüléséért. Sajnos ez sokszor 
félreértésre ad okot, mert túl ké-
sőn kapcsolják be, így mindenki 
zavarba jön.

Amit feltétlen tudni kell: 
csak a piros, villogó fényeket 

használó járműveket kell meg-
állással továbbengedni, azaz 
a tűzoltókat meg a rendőrsé-
get (ami esetenként hivatalos 
menetoszlopot kísér). A kék 
fényeket használó mentők, 
csendőrök, SPP stb. csak egy-
szerű elsőbbséget élveznek, 
azaz nem kell feltétlen megáll-
ni, csak biztosítani a zavartalan 
továbbhaladásukat. Ha pedig 
megállunk, azt igyekezzünk 
lehetőleg úgy tenni, hogy a jár-
művünket minél jobban lehúz-
zuk az út jobb szélére.

Egy érdekes és tanulságos 
eset:

Történt velem, hogy egy út-
kereszteződéshez közeledve, hal-
lottam a szirénát. Meg is álltam, 

el is ment a mentő. Természete-
sen, akartam továbbindulni, és 
csak a tapasztalatommal járó ref-
lexszerű biztosítás mentett meg 
az ütközéstől, mert biza, még 
egy mentő jött, amely szinte te-
libe kapott... Egyszerűen annyira 
egybeolvadt a két sziréna hang-
ja, hogy nem lehetett kivenni 
egyebet. Ezért érdemes nagyon 
figyelmesnek lenni, soha nem le-
het tudni… 

A másik érdekes eset: vannak 
olyan, természetesen nagyon „va-
gány” sofőrök, akik egy ilyen szi-
rénázó járműre ragadva, megpró-
bálják kihasználni, hogy az za-
vartalanul halad. No comment...

Baló Jan E. mérnök 

volán sZóL A sZIrénA... MIt tEGyEK?

Körkép
társadalom

Két koncert egy nap. Nyitnak a kávézók közönsége felé is fotó: vladgerman.ro



Az idő felmelegedésével elkezdő-
dött a kullancscsípések szezonja. 
A szabadban végzett munkák, ki-
rándulások végeztével ajánlatos 
néhány percet bőrünk vizsgálatá-
ra fordítani, mivel több súlyos be-
tegséget terjeszthetnek a kullan-
csok. Mint a városi kórház fertőző 
osztályán érdeklődve megtudtuk: 
eddig heti átlagban három-négy 
beteg fordult hozzájuk.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargianepe.ro

Mint dr. Biró Judit, a fertő-
ző osztályvezető szakor-
vosa lapunknak elmond-

ta, már megjelentek a kullancsos 
betegek, május közepén viszont még 
nem lehet statisztikát készíteni. 

– Naponta egy-két esettel for-
dulnak hozzánk ápolásra, a fertő-
zőosztályra. A szezon egészen őszig 
tart. Nem árt, ha a szabadban való 
tartózkodáskor használunk kul-
lancs elleni szereket. Amennyiben 
valaki kullancsot vesz észre a bőrén, 
forduljon megfelelő segítséghez, 
mivel az otthoni eltávolítás rengeteg 
problémát okozhat, beleszakadhat a 
rovar teste. Az idei esetek száma nem 
mondható még soknak – ismertette 
az osztályvezető.

Kitért arra is, hogy a leggyako-
ribb tünetek közé a bőrelváltozás 
tartozik, a csípés mellett körkörös 
piros folt jelenik meg. Az általános 
panaszok lázzal, fáradékonysággal, 
fejfájással társulnak, annak függvé-
nyében, hogy hány kullancs csípte 
meg a beteget.

Dr. Orbán Sándor családorvos 
lapunknak elmondta, létfontosságú 
lenne a kullancsok szakszerű eltávo-
lítása az első huszonnégy órában (ez 
nem azt jelenti éppen, hogy éjjel is be 

kell menni a sürgősségre). A betegek 
ne otthon vegyék ki a rovart, hanem 
forduljanak családorvoshoz, vagy a 
permanenciás központhoz. 

– A kullancscsípés nem élet-
veszélyes állapot, nem azonnal a 
sürgősségire kell futni vele. Előbb 
eltávolítja a családorvos, a megfelelő 
kezeléseket adja, csakis az előrehala-
dott esetekben van szükség korházi 
kezelésre. Naponta tíz-tizenöt em-
ber fordul a sürgősségihez, holott 
nem az ő dolguk lenne – emelte ki 
dr. Orbán Sándor. 

Ugyanakkora arra is kitért, hogy 
volt már kialakult Lyme-kóros bete-
gük, de agyhártyagyulladásos esettel 
még nem találkoztak Udvarhelyen 
sem idén, sem tavaly. Ezzel azonnal 
szakorvoshoz kell fordulni.

Dr. Csiszér Éva felsőboldogfalvi 
családorvos kifejtette lapunknak, 
hogy eddig egyetlen olyan esete volt, 
amikor már házilag eltávolították a 
kullancsot. 

– Az emberekben nem tuda-
tosult, hogy milyen veszélyekkel 
járhat egy csípés, hiszen még agy-
hártyagyulladást is okozhat. Ná-
lam a rendelőben még nem indult 
el a kullancsos invázió. Tudni kell, 
ha hetvenkét óránál tovább van a 
bőrben a kullancs, biztosan befecs-
kendezi a fertőző ágenseket. Nem 
mindenikük fertőző, ezért szoktunk 
tíznapos antibiotikum-kezelést vé-
gezni a betegeken. Fontos, hogy az 
emberek tudják: zsírral és petróle-
ummal nem legjobb dolog eltávolí-
tani, mivel a kullancs megfulladhat 
és fuldoklás közben még hamarabb 
befecskendezi a mérgeket – mondta 
el a családorvos.

Kovács-Kendi Lehel, az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület udvarhelyi  szak-
osztályának vezetője, gyakorlott ter-

mészetjáróként azt tanácsolta, hogy 
lehetőség szerint hordjunk hosszú 
nadrágot, hosszú inget a szabadban, 
így elkerülhetjük a kullancsok „tá-
madását”.

– A természetben töltött idő 
után pedig vizsgáljuk át alaposan a 
ruházatunkat és testünket, főként 
a testhajlatokat. Idén többször is je-
lezték a túrázóink, hogy kullancsot 
vettek észre magukon. Tavaly példá-
ul sokkal több volt, én személy sze-
rint ötször vettem észre magamon. 
Amint valaki időben észreveszi, és 
a megfelelő segítségért fordul, nem 
okoznak problémát a kullancsok – 
mondta el Kovács-Kendi Lehel.

Körkép
aktuális
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Komoly betegségeket okozhatnak. Érdemes szakemberhez fordulni 

Veszélyes betegségeket terjeszthetnek a kullancsok

Beindult a kullancsszezon

Hej, ha most Nyirő József látná, mi folyik itt, az ő 
nevében – nagyon nem tetszene neki. De biztosan nem 
csodálkozna, ugyanis kevés olyan ember élt e földön, aki 
ennyire tisztán látta volna a jövőt, a magyar tehetetlensé-
get, mint ő. Mivel élete végéig megmaradt mélyen vallásos 
embernek, nem valószínű, hogy szétcsapna közöttünk, de 
minden bizonnyal odamondogatna a sok sunyi, képmu-
tató, haszonleső, babérokra törő, újratemetéséből politikai 
tőkét kovácsoló, pártérdekből cselekvő ember között.

Pedig a nehéz időkben perelt ő eleget Istennel is (végül 
mégis megbékélt Vele), ám a mostani Nyirő-hercehurcát 
biztosan nem nézné el nekünk. Azt írom: „nekünk”, noha 
bár sorolhatnám a politikai janicsárok névjegyzékét. Még-
sem teszem. Egyrészt, mert bármennyire is akarják, ez a 
ceremónia nem róluk szól; másrészt mert még arra sem 
tartom méltónak őket, hogy nevük egy cikkben szerepel-
jen a székely írófejedelemével. Remélni merek, de esküdni 
nem: pünkösd vasárnapja lesz az a nap, amikor egyetlen 
szó, egyetlen utalás sem fog ja eszünkbe juttatni, hogy vá-
lasztási kampányban vagyunk.

Az elmúlt hetekben telítődött a média az író nevével, és 
a különböző fórumokon is körülötte forog minden. Nyirő 
visszatért a köztudatba. A mennyiséggel nincs baj, a minő-
séggel annál inkább. Mert amikor a Kicsoda Nyirő József ? 
kérdésre olyan válasz érkezik, miszerint „valami híresség, 

akinek nevével kampányolni akarnak” – bizony elszomo-
rító. A napokban az udvarhelyi diákok körében a Ki volt 
Nyirő József ? kérdéssel végeztek egy gyors, messze nem 
mérvadó, de mindenképpen jelzésértékű felmérést. Sokan 
vállvonogatással válaszoltak, páran bátortalanul „író”-t 
mondtak. Volt olyan is, aki szerint Brassóban született és 
Udvarhelyen temették el. Viszont elég gyakori választ volt, 
hogy az ő nevét viseli a máréfalvi iskola...

Immár egy hónapja, hogy újratemetése az egyik ki-
emelt téma a helyi/hazai sajtóban, a fiatalok szürkeállo-
mányában mégis csupán ennyi ragadt meg.

Könnyű lenne most őket primitívnek, műveletlennek 
nevezni, pedig nem is biztos, hogy a tudatlanság az ő hibá-
juk. Ugyanis Nyirő nemhogy nálunk, de Magyarországon 

sem szerepel a kötelező tananyagban. A szülők nevelési ter-
vében hiába keressük, a tanárok többsége pedig túl fáradt 
és elfoglalt, hogy erre is hangsúlyt fektessen. 

Sajnos a diákság számára sem tűnik annyira vonzó 
témának, hogy esetleg utánaolvassanak. Bezzeg, ha lenne 
Facebook-profilja, mindjárt más lenne a helyzet. Talán a 
közösségi portálok jelenthetik az alternatívát, a lehetőséget, 
hogy a fiatalok elé tálaljuk mindazt, amit első látásra érdek-
telennek találnak. A politikusok ezt már nagyon tudják.

S ha most azt kérdezném tőlük, ki mit tett annak érde-
kében, hogy Nyirő szelleme és munkássága is hazatérjen, 
a mellveregetős egyének sorai nemhogy megritkulnának, 
de teljesen eltűnnének. Az író valószínűleg sírva nevetne 
ezen. Egy vidám, féktelen kedvű, de vérző szívű egyéniség-
től nem is várhatunk mást.

A hazatérés vágyának kínzó szenvedése végre elcsitul-
hat, a magyarság, a székelység magára hagyott fia végér-
vényesen hazatérhet. Most már itthoni sírjában foroghat, 
annak láttán, amit a magyarság ostoba módon önmagával 
művel – ne így legyen!

De ha mégis, életének nagy ellensége, de a már közel 
hat évtizede neki dolgozó Idő tesz majd róla, hogy sírhelyé-
ről eltűnjön az a sok szenny, ami a magamutogató embe-
rek miatt került oda. 

Ő rég megtisztult, most már tényleg rajtunk a sor.

Nyirő sírva nevetne 
rajtunk

     NézőpoNt n Szász Csaba

politiKAi hirdetÉs
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Közel negyven facsemetét lop-
tak el ismeretlen tettesek két 
gazdától a Kalonda-tetőn talál-
ható gyümölcsösökből. A tu-
lajdonosok becslése szerint az 
eszmei érték, és a befektetett 
idő mellett több mint 1000 lejes 
kárt okoztak a tolvajok. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Több év munkáját és a 
jövőbeli termést tették 
tönkre azok a tolvajok, 

akik a tavasz folyamán s az elmúlt 
hetekben a Kalonda-tetőn talál-
ható gyümölcsösökből több tíz 
csemetét loptak el. A Farkaslaka 

határától mintegy két kilométer-
re található gyümölcsösben több 
mint tizenkét éve annak, hogy 
gyümölcstermesztésbe fogott 
Gergely Levente, a megkárosított 
gazdák egyike. A gazda egyhektá-
ros területén többféle körtét ter-
meszt, tavaly döntött úgy, hogy 
a már kiöregedett fák helyébe 
csemetéket ültet. Ezeket a fiatal 
fákat, szám szerint tizennégyet, 
lopták el a tavaszi munkálatok 
idején egyik napról a másikra.

– Abban az időszakban volt, 
amikor a tavaszi munkálatokat 
végeztük, éppen metszettük a fá-
kat. Este, amikor hazamentünk, 
megvoltak, másnap kora reggel, 

amikor visszaértünk, hűlt helyét 
találtuk a fáknak – számolt be a 
történtekről a gazda.

Gergely elmondása szerint az 
őt ért kár meghaladja a 400 lejt, 
de oda a telepítésre szánt idő és 
fáradság is. Hiszen, mint mond-
ja, az egyenként tízlejes fákat 
Nagyenyedről hozta, gödröt ása-
tott, majd homokkal és trágyával 
kevert földbe ültetette el őket. A 
tavalyi száraz esztendőben, ami-
kor a fiatal fáknak vízre volt szük-
ségük a fejlődéshez, vizet hordott 
rájuk.

– A diktatúra alatt az embe-
rekből kiveszett a magántulajdon 
tisztelete, hiszen a közös tulajdon 

megjelenésével a magántulajdon 
egy idő után ismeretlen fogalom-
má vált. Nagyapáink idejében az 
ösvény átvezetett a kukoricáson, 
mégsem törték le, hiszen azzal, 
hogy a terményben nem tettél 
kárt, megtisztelted a gazdáját. Ha 
tíz kilométerre is vagyok a gyü-
mölcsöstől és a fámat nem lopják 
el, akkor azzal engem tisztelnek 
meg, a magántulajdonomat isme-
rik el. De sajnos még ma is él az a 
felfogás, hogy aki nem lopja, hol-
tig bánja – fogalmazott Gergely.

Az elmúlt hetekben hasonlóan 
járt egy másik gyümölcstermesz-
tő gazda, Miklós Dénes is, aki bár 
kerttel zárta el, alig másfél éves 

gyümölcsöséből huszonkét fiatal 
fáját lopták el, több száz lejes kárt 
okozva. A gazda elmondása sze-
rint az bántja, hogy mire a renge-
teg munka után, fiatal gyümölcsö-
se kezdett volna szépen alakulni, a 
tolvajok tönkretették azt.

– Bár jelentettem az esetet a 
helyi rendőrségen, ők is tehetet-
lenül állnak előtte. Akkor lehetne 
tenni valamit, ha nyakon csíp-
néd a tolvajt, vagy felismernéd 
a csemetédet. Bár minden gaz-
da igyekszik valamilyen módon 
megjegyezni csemetéit, így is ne-
héz a nyomukra akadni. Sajnos 
tolvajok mindig voltak, vannak és 
lesznek – kesergett Miklós.

Bunta Levente kiborult a Székely 
Főváros című kiadvány legutób-
bi számában olvasottaktól. Mint 
a polgármester fogalmazott, a 
kiadványban Szász Jenő polgár-
mesterjelölt „magát fényezi és 
magyarázkodik”. Emlékeztetni 
kell az embereket arra, hogy ki 
Szász Jenő – hangsúlyozta a 
polgármester tegnapi sajtótájé-
koztatóján, majd elődje vagyo-
nosodásáról, erkölcsösségéről, 
a közélet mérgezéséről beszélt. 
Elmondta: mintegy üzenetként 
egy CD-t küldött Szásznak: a Be-
atrice A kétezredik év felé című 
számának refrénjét ajánlva a 
címzett figyelmébe: „Aki hazu-
dik, az csal, aki hazudik, az lop, 
hazudni, csalni csúnya dolog.”

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

Kezembe került egy újság, 
a Székely Főváros, ami tele 
van olyan dolgokkal, ame-

lyek mellett nem lehet elmenni. 
Szász Jenő próbálja magát fényez-
ni és magyarázkodik, pedig nem 
kellene bemutatkozzon, hiszen 
ismerjük – kezdte sajtótájékozta-
tóját Bunta Levente.

A polgármester a lapból idé-
zett, majd az ott közölteket cáfol-
ta egyenként. 

Elsőként egy telekkönyvi má-
solatot mutatott be, mely szerint 
a Kőkereszt tér 3. szám alatti in-
gatlan egyik tulajdonosa Szász 
Jenő.

– A telekkönyv beszél, a 
valamikori városi kantin és 
ingyenkonyha épületének felét a 
Székelyudvarhelyért Alapítvány 
nevére telekkönyvezték, a másik 
felén pedig ketten osztozkodnak: 
Orbán Attila, az említett alapít-
vány vezetője és Szász Jenő. Ele-
gem van abból, hogy valótlan ada-
tokat jelentetnek meg a sajtóban. 
Korábban azt mondtam, tiszta 

kampányt szeretnék, de ilyen dol-
gok mellett nem lehet elmenni – 
közölte Bunta.

Az RMDSZ-es jelölt azzal 
folytatta, hogy a Székely Főváros-
ban Szász azt írja, az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI) tisztára mosta őt. 

– Szász munkanélküliből lett 
polgármester, most pedig állító-
lag több millió euróval rendelke-
zik. A lapban elfelejtette megem-
líteni, hogy az ANI vizsgálata egy 
korábbi időszakra vonatkozik, 
míg ő a 2006–2008-as évekkel 
kellene, hogy elszámoljon. Ala-
pítványából minden jóérzésű 
ember kilépett, hisz ami ott folyt, 
az számukra nem volt vállalható. 
Például polgármesterként vissza-
szolgáltatott egy épületet, majd 
az alapítványán keresztül meg is 
szerezte azt, illetve a Csereháton 

a város területére, eltérített árvíz-
pénzekből építtetett egy épületet 
– tudatta Bunta, aki felszólította 
Szász Jenőt, hogy „mindent, amit 
eltérített, ami tulajdonába került, 
juttassa vissza a városnak”.

A polgármester többedmagá-
val tartotta tájékoztatóját. Incze 
Csongor városi tanácsos megje-
gyezte, hogy a Szász vagyonosodá-
sára vonatkozó ANI-jelentésben az 
áll: az ex-polgármester édesapjától 
kért kölcsön többszázezer eurót, il-
letve lakodalma is busásan hozott a 
konyhára – innen Szász vagyona.

– Ha valaki erkölcsről, tiszta 
közéletről papol, meg kell nézni 
azt is, ki mondja. Megér ugyan-
akkor néhány szót Orbán Attila 
is, aki Szász alapítványát vezeti. 
A Regnum Invest Kft.-ben 90 
százalékos tulajdonos – ez a cég 
6 százalékot birtokol az AVE-ból. 

Így már érthető az áremelés is, 
ugye? – gondolkodott hangosan 
a polgármester. – Az elmúlt négy 
év alatt nem volt célom ezekkel a 
dolgokkal foglalkozni, ám amikor 
valaki kérkedik, ahelyett, hogy 
hallgatna, amikor valaki hazudik, 
valótlanságot állít és mérgezi a 
közéletet, akkor nem mehetek el 
mellette szó nélkül. Sőt írtam egy 
levelet Szász Jenőnek, benne egy 
CD egy Beatrice számmal, mely-
ben az hallható, hogy „Aki hazu-
dik, az csal, aki hazudik, az lop, 
hazudni, csalni csúnya dolog”. 
Emlékeztetni kell az embereket 
arra, hogy ki Szász Jenő – mondta 
Bunta Levente. 

„Ő búcsúztatja Nyirőt
 a város nevében?”
A polgármester sajtótájé-

koztatóján arra is kitért, hogy 

„Szászék négy évente avatnak: 
szoborparkot engedély nélkül, 
millenniumi oszlopot adósság-
gal. Ez a választási stratégiá-
juk”. 

– Ha nem avatnak, akkor a 
cirkuszt, a zavarkeltés lehető-
ségét keresik. A Nyirő-ügyben 
például felróják nekem, hogy 
nem adtam közterület-haszná-
lati engedélyt. Ha nem kértek, 
hogyan adtam volna? Ugyanak-
kor jó tudni, hogy a templomi 
felravatalozásra a gyulafehérvári 
püspökség nem adott engedélyt, 
hisz ez a kiváltság csak papok-
nak jár. Végig azt mondtuk, 
segíteni akarunk, mindössze 
formailag, tartalmilag tegyenek 
eleget bizonyos előírásoknak, 
bár tudjuk, hol, mikor, mettől 
meddig lesz az ünnepség. Azt is 
elmondtuk, nem lesz munkálat 
a Márton Áron téren, ők viszont 
inkább a lejáratás, a kampány 
mellett döntöttek, és elvitték 
magánterületre a ceremóniát, 
pedig a Márton Áron téren is 
megszervezhették volna – kö-
zölte Bunta.

A polgármester a Nyirő-ügy 
kapcsán arról is említést tett, 
hogy Szász a felmérések szerint 
a városban 14 százalékos nép-
szerűségnek örvend. 

– Ő búcsúztatja Nyirőt a 
város nevében. Ki kérte rá, ki-
től kapott felhatalmazást erre? 
Ezzel nem engem sértenek 
meg, hanem az udvarhelyieket, 
hiszen diplomáciai minimum, 
hogy a város polgármesterét is 
meghívják egy ilyen esemény-
re. Ettől függetlenül mi is ott 
leszünk – szögezte le Bunta Le-
vente, majd zárszóként annyit 
mondott: „az elkövetkezőkben 
ezektől az emberektől bármire 
számítani lehet, a továbbiak-
ban viszont nem kívánok rea-
gálni semmijükre”. 

FACSEMEtéKEt LoptAK A KALoNDáN

Kiveszett a magántulajdon tisztelete

BuNtA LEvENtE SzáSz JENŐNEK: HAzuDNi, CSALNi CSúNyA DoLog

A polgármester kiosztotta elődjét

A polgármester felszólította Szász Jenőt: „Mindent, amit eltérített, ami tulajdonába került, juttassa vissza a városnak”  fotó: csedő attila

Körkép
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Újabb felolvasószínházi elő-
adással jelentkezett a székely-
udvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház. Tegnap délután ismét 
bemutatták Csokonai Vitéz Mi-
hály Az özvegy Karnyóné s két 
szeleburdiak című vígjátékát a 
Tamási Áron Gimnázium bent-
lakásának dísztermében. Az 
iskolai előadás rendkívül hatá-
sosnak bizonyult, mivel a színé-
szek a padban ültek, a diákok 
éber figyelemmel követték a 
darabot (ami tananyag is), tu-
lajdonképpen testközelben vet-
tek részt a darabban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A bentlakás dísztermében 
14 óra előtt kezdtek gyü-
lekezni a Tamási Áron 

Gimnázium diákjai. A színház-
kedvelő fiatalok rögtön az első 
sorba ültek, gondolván a színpa-
don fogják bemutatni a vígjáté-
kot. Mondhatni kárukra, hiszen a 
színészek majdnem végig a terem 
közepén, illetve a padok közt sze-
repeltek, az első sorban ülőknek 
pedig folyton hátra kellett for-

dulniuk. Az özvegy Karnyóné s két 
szeleburdiak című darab közben 
érde,es volt figyelni a diákok reak-
cióját: a legtöbbjük csillogó szem-
mel követte a cselekményt, hiszen 
nem mindennapos esemény, hogy 
színészekkel tölthetik az iskolai 
órák (gyakran unalmas és köte-
lező) pillanatait. Jóllehet a darab 
nyelvezete eléggé nehézkes, még-
is minden pillanatában tudták, 
hogy éppen mi történik. 

Az előadást követően ismer-
tették a diákokkal a jövő évi bér-
letrendszert, illetve elmondták, 
hogy három diákbérletes előadást 
mutatnak be a 2012–2013-as 
évadban. 

Mint ismeretes, a színház 
célja segíteni a magyar iroda-
lom oktatásában, színházi esz-
közökkel elérhetőbbé és köz-
vetlenebbé tenni a tananyagot.  
Kozma Mónika, a gimnázium 

tízedikes tanulója lapunknak 
elmondta, ugyan nem rend-
szeresen, de szokott színházba 
járni.

– Nagyon tetszett, hogy kö-
zöttünk ültek a színészek, több 
mint valószínű, hogy jövőre bér-
letet is váltok – összegzett. 

Egy másik diák, Izsák Noémi 
szerint inkább érthető a darab, ha 
a színészek mutatják be, mintha 
egymásnak olvasnák fel az osz-
tályban.

Mint Bíró Sára, a gimnázium 
irodalomtanára elmondta, ma-
napság már nem lehet kötelezni 
diákokat arra, hogy egy ilyen mű-
vet elolvassanak. Tudni kell, hogy 
nehéz nyelvezete miatt nem is 
igazán értik meg. 

– Próbálkozunk minél több 
módszerrel eljuttatni a művek 
üzenetét hozzájuk. Azt a mód-
szert, ahogyan most a színészek 
eljátszották a Karnyónét, semmi 
sem pótolja – hangsúlyozta Bíró 
Sára.  Csurulya Csongor, a darab 
rendezője, a színház művészeti 
vezetője elmondta, folyamatosan 
ötleteket gyűjtenek, hogy miként 
tudnának jobban hozzáférni a 

potenciális nézőközönséghez. 
Azért választották ezt a művet, 
mivel ez a Csokonai-darab tan-
anyag is. 

– Azt látjuk, hogy nagyon 
szeretik, izgalmasnak tartják ezt a 
közvetlen találkozást a színházzal. 
Nagyon fontos kiképzés a színé-
szek számára is, mivel egy eleven, 
érdeklődő közönség számára ját-
szanak testközelből. Jók a tapasz-
talatok: ahol egyszer szerepel-
tünk, oda mindig visszahívnak. 
Nem titkolt szándékunk, hogy 
több nézőt hozzunk a színházba 
– fejtette ki Csurulya. 

A produkciót kérésre dél-
előttönként 8.30 és 9.30 kö-
zött, valamint délután 13.00 
és 14.00 óra között játsszák. 
Érdeklődni a 0266–212 131-
es, illetve a 0743–212 131-
es telefonszámon, valamint a 
kozonsegszervezo@szinhaz.ro 
e-mail címen lehet. Legköze-
lebb az Eötvös József Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában, a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégiumban, majd a 
Bányai János Műszaki Kollégi-
umban adják elő a vígjátékot.

Az első Szejke-fesztiválra 1966-
ban került sor. Noha időközben 
többnapossá vált, és szakmai 
résszel – nemzetiségi tánc-
házzal, kiállításokkal, kulináris 
kalandozásokkal – is bővült, 
negyvenhat éve tartalmában, 
külsőségeiben, céljaiban keve-
set változott a rendezvény. Nem 
véletlen hát, hogy vannak olyan 
hangok, melyek a hagyományőr-
zés helyett a „nyitást” sürgetik, 
mondván, hogy a klasszikus for-
mátum felett eljárt az idő. Elekes 
Gyula, a székelyudvarhelyi mű-
velődési ház igazgatója viszont 
kitart. Immáron tizenharmadik 
éve főszervezője a fesztiválnak, 
és azt mondja: miközben szerre 
szűnnek meg a nemzetiségi nép-
tánc- és népzenei együtteseket 
felvonultató rendezvények, kell 
nekünk a hagyományőrző for-
mációk szejkei parádéja, hisz a 
kisebbségek jó hírünket viszik, 
műsoruk, jelenlétük által pedig 
mi is gazdagabbak leszünk. 

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

Nagyjából ötven évvel 
ezelőtt Székelyudvarhe-
lyen tizenegy műkedvelő 

táncegyüttes működött. Nem volt 
olyan ipari létesítménye a telepü-
lésnek, mely ne tartott volna fenn 
egy ilyen formációt, illetve több 
iskola is rendelkezett a népzenét, 

néptáncot kedvelő diákokból to-
borzott együttessel. 

– A Szejke-fesztivál annak 
idején azért indult el, hogy le-
gyen ezen csoportoknak egyfajta 
megmérettetési helye, illetve nem 
mellékesen, majd később, amikor 
a táncházmozgalmat nem nézték 
jó szemmel, a fesztivál ernyője alá 
lehetett bújtatni azt – mesélte a 
kezdeti időkről Elekes Gyula. A 
művelődési ház igazgatója arról is 
említést tett, hogy az évek során 
nagy kérdés volt a: Mikor legyen 
a fesztivál?

– Keresve a kedvező időpontot, 
volt májusban és szeptemberben 

is. Négy éve a városnapok része, 
és a pünkösd előtti héten tartjuk 
meg. Idén negyvenhatodszorra – 
újságolta az igazgató, majd azt tu-
datta, csehek, szlovákok, törökök, 
szerbek, görögök, albánok, romá-
nok, ukránok, orosz lipovánok, 
horvátok és tatárok lesznek jelen, 
illetve három magyarországi test-
vértelepülésről érkezik csoport: a 
békéscsabai Csaba, a váci Vácz és a 
barcsi Boróka jön el a fesztiválra. 
Három udvarhelyi fellépő is lesz: 
a Boróka, a Kékiringó és a Gere-
ben néptáncegyüttes. 

– Az idei fesztivál négynapos-
ra bővült. Lesz szakmai rész, kiál-

lítás és táncház is. Külön színfolt 
a nemzetiségi táncház, melyet mi 
kezdtünk el, és immáron a seges-
vári fesztiválon is a mi mintánkra 
szervezik a táncházat. A vendégek 
ekkor kötetlen formában is be-
mutathatják táncaikat, beavatnak 
kultúrájukba, és kiderül, hogy 
egyszerűnek tűnő táncok is, mint 
a görögöké, nem is olyan egysze-
rűek – magyarázta Elekes Gyula, 
majd a Szejke-fesztivál további 
érdekességeként az Európai étkek 
a hagyomány jegyében elnevezésű 
kulináris rendezvényt említette, 
mely során különleges ételekbe 
kóstolhatunk bele. 

– Azt tapasztaltam, hogy 
fontos az ideérkező nemzeti ki-
sebbségi együtteseknek a feszti-
vál, hisz nagyon kevés lehetőség 
adódik számukra a más nemze-
tiségek előtti bemutatkozásra. 
Sok fesztivál megszűnt, amelyek 
maradtak, azok pedig nemzeti-
ségek saját fesztiváljai. Emiatt 
egyfajta versengés is alakult ki: 
ki jöjjön el a szejkei rendez-
vényre? Hogy ne legyen harag, 
mindig az adott kisebbség szö-
vetségét kérjük fel, döntse el, 
ki képviselje őket – avatott be a 
részletekbe Elekes, aki arra is ki-
tért, nekünk miért lehet fontos 
ezen rendezvény.  

– Az a több mint négyszáz 
idegen, aki különböző nemzetisé-
gek, országok színeiben idejön, a 

magyarokra mint testvérre tekint. 
Ha együtt ünneplünk, jó hírét vi-
szik a fesztiválnak, városnak, régi-
ónak – közölte az igazgató. Arra 
a kérdésre, hogy kell-e „nyitni” 
a rendezvénnyel, napjaink köz-
igényeire kell-e formálni a feszti-
vált, úgy válaszolt: a népzene- és 
néptáncfesztivál név pontosan 
fedi a célt – külső hatásoktól, ide-
gen jegyektől mentes, eredeti tán-
cokkal és ruházatokkal találkoz-
ni, hagyományt őrizve, értékeket 
felelevenítve ünnepelni. 

A fesztivál négy napja 
Csütörtökön 17 órától nyílik 

a művelődési házban Varázsképek 
címmel a székelyföldi fotósok ki-
állítása. Ugyanott pénteken reg-
gel fél kilenctől kerül sor a népha-
gyományőrző óvópedagógusok 
képzésére, majd délután hat órától 
a Gereben Táncegyüttes műsorá-
ra, melyet csángó táncház követ. 
Szombaton délután négy órakor 
a városi parkban és a Bethlen ne-
gyedben két helyszínen a vasárna-
pi fesztivál toborzóját tartják, este 
kilenc órától pedig szintén a mű-
velődési házban nemzetiségi tánc-
ház lesz. Vasárnap tizenegy órától 
kezdődik a Tábor negyedben és 
a városközpontban a népviseleti 
parádé, déltől pedig hagyomá-
nyosan a szejkei nagyszínpad kap 
főszerepet, itt mutatja be műsorát 
a tizenhat együttes. 

SzíNház Az iSkolApAdbAN

Magyar irodalmat „oktatnak” a színészek

hAGyomáNyőrzéS NEGyvENhAtodik AlkAlommAl 

Miért kell nekünk a Szejke-fesztivál? 

Szejke-fesztivál immáron negyvenhatodszorra. A hagyományőrzés a cél fotó: archív

„Kötelező vígjáték”. Közvetlenebbé tették a tananyagot fotó: antalfi józsef

Körkép
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Hirdetések



– Ciklusokat írt, az én olvasatomban 
mégis kombinálható, egymással reakcióba 
lépő versekből áll össze a kötet. Hogy váloga-
tott? Mi van a pakliban?

– Azt hiszem, hogy a Pakliban megta-
lálható mindaz, ami általában egy kártya-
kötegben fellelhető: alsó, felső, makk hetes, 
tök ász… Versek vannak benne, rövidek, 
hosszabbak. Van haiku, van poéma. Amire 
utólag figyeltem fel magam is, a verseket fő-
leg az utóbbi két-három évben írtam, szinte 
kivétel nélkül „lerekedés” után, tavaszig. No-
vembertől február végéig, úgy látszik, nálam 
beáll a szezon, vagyis egyfajta hibernálás, va-
lamiféle félálom, amely versírásra andalít… 

– Ez mégsem csupán egy gyűjteményes 
kötet. Ahhoz túl szerencsés lapjárást bizto-

sít az olvasónak. Úgy értem, a szabályosnál 
több ász van benne, olyan versek, amelyekre 
azok, akik nem költők, azt szokták monda-
ni: nagyok, súlyosak.

– Ha kártyacsomagnak tekintjük, 
szeretném hinni, hogy nincs benne cin-
kelt kártya, vagyis benne van a tisztessé-
ges nyerés vagy vesztés lehetősége. Nem 
vagyok hamiskártyás, ezért elfogadom 
a tisztességes vesztést is… Amit már az 
első verseskötetem esetében megtapasz-
taltam. A Hetedik évad című, 1980-ban 
megjelent Forrás-könyvemet Vásárhelyi 
Géza az Utunkban eléggé megkritizálta, 
vagyis vesztesnek éreztem magam. Mint 
amikor azt mondják, hogy a poharad fé-
lig üres… 

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Boglár és Boglárka – 9. oldal] n [Lelkészcímert avattak Medgyesen – 10. oldal] 

Ferencz Imre Pakli című gyűjteményes, főként a 2010 és 
2012 között írt versekből válogatott kötete a napokban jelent 
meg a csíkszeredai Alutus gondozásában.  Magánkiadásban, 
szándékos gesztusként, miután a szerző „nem akart már sem 

koldulni, sem kivárni a pályázati huzavonát”. Ferencz Imre 
a sorban ötödik, utolsó – ahogy ő mondja, „alighanem a 

legutolsó” – verseskönyve nem, vagy nem csak számvetés-
kötet. Inkább érzékeny radiogram az idő emberre mért szele-

téről, benne a lélek vasárnapjairól és vásárnapjairól. 
Ferencz Imrével Burus János Botond beszélgetett.

Mi van a Pakliban?

római katolikus naptár szerint május 16-án 
van a gyónási titkot megőrző cseh vértanú 
ünnepe. Közép-Európa egyik legnépszerűbb 
szentje 1340 táján született a dél-csehorszá-

gi Nepomukban, a helyi városbíró fiaként. Papi pályára 
lépett, egyházjogot tanult Prágában és Páduában, majd a 
prágai székesegyház kanonokja, fő vikáriusa, IV. Vencel 
király feleségének gyóntatója lett. 1393-ban, miután a ki-
rály és az egyház közt dúló vitás ügyekben állást foglalt, 
többé-kevésbé tisztázatlan körülmények között a király 
halálra kínoztatta, majd testét a Károly hídról a Moldva 
vizébe dobatta. Az egyértelműen politikai hátterű gyil-
kosságot követően elterjedt Prágában a legenda, miszerint 
Nepomuki János a királynak nem akarta elmondani, mit 
gyónt neki a királyné, s emiatt kínozták, majd ölték meg. 
Nepomuki Szent János prágai kanonok kultusza 1721-es 
boldoggá, majd 1729-es szentté avatása után terjedt el a 
Habsburg Birodalomban. Ettől az időtől kezdve számtalan 
helyen emeltek neki szentelt kápolnát, szobrot és oltárt, 
Erdély-szerte is. A gyónási titok vértanújának életrajzát a 
jezsuita Bohuslav Balbin adta ki 1725-ben Johann Andreas 
Pfeffel metszetsorozatának kíséretében, amely mintája lett 
a későbbi ábrázolásoknak. Erdélyben nagy valószínűséggel 
a bajor mesterek nyomán terjedt el Pfeffel historikus és 
teologikus jellegű Nepomuki-ikonográfiája.

Udvarhelyszéken a XVIII. században épült temp-
lomok új felszerelése közt a székelyudvarhelyi ferences 

templomban, illetve a Szent Miklós-hegyen álló plébá-
niatemplomban egyaránt találunk Nepomuki Szent Já-
nosnak szentelt oltárokat, mint ahogyan a környező fal-
vak közül Lövétén vagy Farkaslakán, ahol a prágai szent 
a templom patrónusa.

Székelyudvarhelyen, a Piactér (ma Városháza tét) alsó, 
északnyugati részén épült ferences templomot 1783-ban 
szentelte fel Batthyány Ignác püspök Szent Péter és Pál 
apostolok tiszteletére. Az 1822-es canonica visitatióból 
kiderül, hogy a templomban 6 mellékoltár van: „[Altari] 
laterali 1: in Parte dextera S[ancti] Francisci, 2: S[ancti] 
Joannis Nepomuceni, 3: S[anctae] Anna; In Parte vero 
sinistra 1. B[eatae] V[irginis] Mariae; 2. S[ancti] Antonii 
de Paduani; 3. S[anctae] Clarae dicata [...]”. A XIX. század 
elején összeírt oltárok ma is megvannak, kivételt csupán 
a keleti oldalkápolnában lévő, egykor Nepomuki Szent 
Jánosnak szentelt oltár jelent, ugyanis a képet 1924-ben 
kicserélték a frissen kanonizált Lisieux-i Szent Terézére. A 
helyettesítésre bizonyíték még, hogy a mai Szent Teréz-ol-
tár predelláján (alsó építményén) Prága városának XVIII. 
századi arculatát megelevenítő reliefek figyelhetők meg a 
Károly híd részletével, ami félreérthetetlenül a gyónási ti-
tok vértanújára utal. Az eredeti funkciójától megfosztott 
Nepomuki-oltárkép ma az orgonakarzatban, a nyugati to-
ronyfeljáró előtt található.

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásai

A

A lövétei Kisboldogasszony-plébániatemplom 
Nepomuki Szent Jánosnak szentelt mellékoltára  mihály János felvétele



folytatás a 7. oldalról
A Szent Miklós-hegyen a középkori plébániatemplom le-
bontása után, 1787-ben kezdődött a mai templom felépítése, 
amellyel 1791-re készültek el. Az új templom teljes beren-
dezését illetően – és a minket érdeklő oltárokról – először 
az 1822. évi püspöki látogatás alkalmából készített leírásból 
értesülünk: „numerantur in hoc Ecclesia Altaria 5. inter quo 
Principale honoribus Divi Nicolai dicatum, inter quatuor 
columnas insignem ejus imaginem pictam refect. Altare 2-um est 
Jesu Crucifixi, 3-um B[eatae] M[ariae] Virginis, 4-um S[ancti] 
Joannis Nepomuceni. 5: S[ancti] Aloysii Gonz[aga]”. A fő- és 
mellékoltárképek (Szent Miklós; Szeplőtelen fogantatás, Gol-
gota, Gonzágai Szent Alajos és Nepomuki Szent János) sajnos 
szignálatlanok, így az alkotó kilétét lehetetlen csupán a képek 
vizsgálatából kideríteni. Az azonban bizonyos, hogy a megle-
hetősen kemény színekkel és vonalakkal dolgozó, de a korai 
klasszicizmusra jellemző „édeskés” alakok ábrázolása egyazon 
festő munkája. A déli mellékkápolnában lévő Nepomuki 
Szent János-oltárkép azt a – szent ikonográfiájában – jól is-
mert jelenetet mutatja, amikor a prágai kanonok egy kápol-
nában a Keresztrefeszített Jézus előtt állva, bal kezét szívére 
téve térdepel, jobbjában pedig attribútumát, a gyónási titokra 
figyelmeztető nyelvet tartja. A kép jobboldali regiszterében a 
Károly híd részleteit láthatjuk, a mártíromságát jelképező jele-
nettel (Nepomuki Jánost a Moldva vizébe dobják).

Udvarhely legrégibb épülete a város déli kijárata közelében 
álló Jézus-kápolna. Egy jellegzetes centrális alaprajzú építmény, 
középső része egy 3,40 méteres oldalú négyzet, melynek olda-
lait félkörívű karéjokkal bővítették. A Nepomuki Szent János 
tiszteletére készült faszobor a kápolna nyugati apszisában van 
elhelyezve. Sajnos nem tudjuk, pontosan mikor kerülhetett 
oda, az 1822-es canonica visitatióban van először említés róla. 

A szobor a szentet kanonoki ruhában ábrázolja, fejét a bal 
kezében tartott feszület felé fordítja, jobb kezében pedig a bi-
rétumot tartja. A szobor kellemes színkezelésű, felépítésében 
jó színvonalú.

Farkaslakának nem volt középkori temploma – Szentlélek 
filiája volt –, csak a XVIII. század közepe táján kezdik el építe-
ni a falu alsó részében saját templomukat, amit 1759-ben fe-
jeznek be. Az első plébános beiktatása után, 1762-ben önálló 
egyházközséggé válik a falu. A templomot Nepomuki Szent 
János tiszteletére szenteli fel Batthyány Ignác püspök 1783. 
július 10-én. A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt főoltár 
nem maradt meg, mivel az első templom csak 1840-ig áll, ek-
kor lebontják. Rá egy évtizedre fejeződik be a mai templom 
építése. 1850-ben Fancsali Mihály megyebíró és Tamás István 
szerződést kötöttek a brassói Pap Miklóssal az új főoltár és 
szószék elkészítésére. Pap Miklós nagy valószínűséggel annak 
a Pap János brassói festőnek a fia, aki az 1830-as évek elején 
alcsíki falvak templomaiban dolgozik. Ő készítette 1832-ben 
a csíkszentmártoni templomban található Nepomuki Szent 
János-oltárt, valamint a Szent Márton és a Szent Család tiszte-
letére emelt oltárokat, és nagy valószínűséggel a szószéket is. 

Időközben Pap János mellett fia, Miklós is feltűnik Csík-
kozmáson és Csíksomlyón, majd az 1840-es évek közepén 
Pap Miklós már önállóan vállal munkát Csíksomlyón és Tus-
nádon. 1845. december 8-án Csíkszentgyörgyön Pap Mik-
lós szerződést köt P. Veres Ignác csíksomlyói házfőnökkel a 
faldistorium elkészítésére. Visszatérve Farkaslakára, a fentiek 
alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy az 1830-as, 40-es 
években Csíksomlyón dolgozó Pap Miklós Udvarhelyszéken 
is megfordult. Az 1850-ben megrendelt farkaslaki főoltárt 
1851–1852 között készíti el, ez derül ki az oltár hátán lévő 
feliratból. Nagy kérdés, hogy dolgozott-e Udvarhelyen?! A kér-
dés annál is inkább fontos, mert a festő és szobrász – a hagyo-
mány szerint – időközben Lövétén is dolgozott, a lövéteiek őt 
tartják a Nepomuki Szent János tiszteletére emelt mellékoltár 
készítőjének, de ezt az általunk ismert írott források – egyelő-
re – nem támasztják alá. Viszont az a tény, hogy az udvarhelyi 
ferences templomban lévő, valamint a lövétei és a csíksomlyói 
Nepomuki-oltárok nagy hasonlóságot mutatnak mind az ala-
kok beállítása, mind a színvilág és kompozíciós elvek tekinteté-
ben, a fentebbi feltételezést igazolja.

Ábrázolás, értelmezés, ikonográfia
Az udvarhelyi ferences templomban lévő Nepomuki-

oltárkép közeli analógiája Csíksomlyón van, de hasonló – kis-
sé provinciális jellegét leszámítva – a Lövétén lévő is. Mindhá-
rom kép beállítása az 1683-ban Johann Brokoff által készített 
és a Károly hídon elhelyezett szobrot követi, a képek bal oldali 

részén ezt nyomatékosítja a vízbedobási jelenet felidézése (az 
udvarhelyi ferences templomban lévő kép nem teljes, valószí-
nűleg utólag a széleit levágták). A Johann Brokoff szobrához 
hasonlóan, Nepomuki Szent János kanonoki öltözetben, kar-
ingben, fején birétummal jelenik meg, kezében a feszületet és 
a mártíromságára utaló pálmaágat tartja. A szent jobbján egy 
zsámolyra helyezett koponya és könyv tűnik fel, egy gyermek-
angyal pedig, kisujján lakattal, lepecsételt levélborítékot nyújt 
a gyónási titok vértanúja felé. Ez a figyelemre méltó attribútum 
kifejezi a titoktartás kötelezettségét. Ugyanez a kompozíciós 
megoldás, de leginkább a testtartás és az említett, Prágára uta-
ló háttér köszön vissza a korábban készült csíkszentmártoni 
oltárképen. Ugyanarról az ikonográfiai típusról van szó itt 
is, de a színek élénkebbek, a legendára utaló jelek a vízbe-
dobási jeleneten túl, más apró utalásokkal egészülnek ki. A 
csíkszentmártoni Nepomuki-oltárképen a szent alakja fölött 
a gyónási titok egy másik attribútuma, a nyelv tűnik fel, a kép 
bal alsó regiszterében pedig a királynét gyóntató kanonok lát-
ható (ugyanez a jelenet a csíksomlyói képen is feltűnik). Más-
fajta, mondhatni sokkal allegorikusabb szellemben fogant a 
Szent Miklós-hegyi és a farkaslaki templomban lévő prágai 
szent kanonok ábrázolása. Előbbi helyen Nepomuki Szent 
János a megfeszített Üdvözítőhöz imádkozik, jobb kezében 
pedig nyelvét tartja. Ez az attribútum arra is utal, hogy a káno-
ni vizsgálatkor épen találták a nyelvét. A farkaslaki főoltárkép 
pedig a szent megdicsőülését ábrázolja.
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Nepomuki Szent János udvarhelyszéki ábrázolásai

sillogott a gyertya ezernyi tükörben, / gyé-
mántos boglárban, arany főkötőben – olvas-
ható a Toldi szerelmében. Több olvasónk is 
szeretné tudni, hogy a most divatos Boglár-

ka női névnek van-e valami köze a boglár köznévhez.
A Boglárka névnek származásbeli kapcsolata van a 

boglár – már elavulóban lévő – szóval is és a boglárka 
virágnévvel is. Arany János az idézett sorokban eredeti 
’ékítmény, ékszer’ jelentésben használta a boglárt. Rész-
letesebben Ballagi Mór értelmező szótára (Pest, 1867) 
magyarázza ezt a jelentést: 1. a ruha, föveg ékéül szol-
gáló, befoglalt drágakő, gyöngy. Példamondatot is ad 
rá: A páncéljoknak vagyon sok arannyal tündöklő bog-
lárja. 2. hímzett, szövött, varrott csillagocska. 3. könyvek 
tábláit összetartó csat, kapocs. 4. gombos pecsétgyűrű. 
A növénytanban ’gömbformát alkotó virágzat’-ot jelent. 
Az ’ékszer’ jelentésű boglár szót nem ajánlatos összeté-
vesztenünk a boglárka szóval, az ugyanis a mai nyelvhasz-
nálatban elsősorban egyfajta sárga virágú szárazföldi nö-
vényt, illetve fehér virágú vízi növényt jelent. A kutatók 
szerint a Boglárka női név az ’ékszer’ jelentésű boglárból 
ered, de mint női név is időközben elavult, és csak a 19–
20. században divatba jött általános névfelelevenítéssel 
újból használni kezdték. A felújításban a virágnévnek is 
szerepe volt. A boglár szó német eredetű.

A boglárka mint köznév használatos ’kis boglár’, azaz 
ékszerecske értelemben is vidékenként. Például az Er-
délyi Magyar Szótörténeti Tárban mindig ’ékszer, dísz’ 
értelemben fordul elő, a virágnévvel nem találkozunk az 
erdélyi magyar régiségben. Egy-két példa a Tárból: Egy 
gyöngyös párta, 138 öreg gyöngy, 9 kisded rózsa forma 
boglárka, egy-egy kisded rubintocska mindenikbe. Egy 
gyöngyös pántlika rózsa egy rubintos boglárocska a 
fütyögője. Stb.

A Boglárka névnek nincs köze a hozzá hasonló hang-
zású Bogárka névhez, amint a boglárnak sincs semmi 
kapcsolata a bogár, bogárka szóval. Merőben tévesnek 
tartja a szakirodalom azt a „gyökelmélet”-hez köthető 
szemléletmódot, mely szerint néhány bog tövű szavunk, 
mint például a bogáncs, bogár, bognár, bogrács közös 
eredetű volna. Csak a bogáncs származik a ’kis csomó’ 
jelentésű bog szóból. A szótörténeti kutatás szerint a bog 

vagy finnugor kori örökség, vagy nyelvünk önálló életé-
ben keletkezett. A bogár szó eredete egyelőre ismeretlen, 
a bognár ’kerékgyártó’ német, a bogrács ’tűz fölé akaszt-
ható főzőedény’ török eredetű.

Nyelvünkben szép számmal vannak még hasonló 
hangzású, de más jelentésű és írásmódú szavak. Mind 
a beszélt, mind az írott nyelvben van példa összetévesz-
tésükre, felcserélésükre. Az oktatási törvény több cik-
kelye is súlytja a hazai nemzeti kisebbségeket – írta az 
egyik helyi újság. Helyesen: sújtja, mert az ly-os súlyt 
a test tömegét, nehézségét jelentő súly szó tárgyragos 
formája. A nehéz helyzetet, megpróbáltatást jelentő 
szót j-vel írjuk: sújt. És rövid u-val írjuk a ’zsinórdísz’ 
jelentésű sujtás szót. A ’mosófa’ jelentésű sulyok ly-nal, 
de rövid u-val írandó és a sulykolban is rövid az u. A 
hosszú ú-s súlyok a súly főnév többes számú alakja, azt 
jelenti: több súly. A sulyom növénynévben rövid az u. 
A sudár és sugár annak ellenére, hogy azonos szárma-
zású és képzésű, ma már két különböző szónak számít 
a köznyelvben. A népnyelvben és szépirodalomban elő-
fordul a sugár használata is sudár értelemben. Ma a su-
dár ’magas, egyenes növésű fá’-t, illetőleg magas, karcsú 
ember’-t jelent. A sugár viszont a köznyelvben többnyi-
re ’egyenes vonalú nyaláb’ értelmű szó: napsugár, vízsu-
gár stb. A nótában viszont: Sugár jegenyefa…

Boglár és Boglárka
C                    helyesen n Komoróczy György

Ferences templom, Székelyudvarhely

A farkaslaki templom főoltára
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ég mindig nem ültem le valaho-
va, még mindig a hatalmas tere-
ket, a repülőtéri szolgáltatókat 
és fogyasztókat szemlélem, és 

megállapítom magamban, hogy ebben az or-
szágban a közvetlenség a jó modor. Senki sem 
tartja múzeumban a mosolyát, kedélyét, gyer-
meki énjét. S ez magabiztosságot, természe-
tes önbizalmat ad, ami, úgy érzem, ragályos, 
mert én sem hervadozok már, bár egy nappal 
korábban, hajnali négykor ébredtem ágyban, 
azóta csak ülve aludtam, és egy figyelmetlen 
pesti tisztviselőnő miatt nem Detroitban, 
hanem Minneapolisban kell hosszú várako-
zással repülőt váltanom, amiről nem tudtam 
értesíteni vendéglátómat, mert egy másik, 
hazai figyelmetlen nőszemély tévesen tájé-
koztatott arról, hogy telefonom roamingja 
Amerikában is érvényes.

Elhessegetem az előlopakodó rossz érzést 
azzal kapcsolatban, mi lesz, ha mások bal-
féksége miatt senki nem vár majd Los Ange-
lesben?! Hess! Hess! Mire a baljós gondolat 
visszaosonna és elterpeszkedne bennem, 
olyasmit látok, ami az ötvenes évekbeli fe-
kete-fehér amerikai filmek egyik kliséje volt: 
fekete cipőtisztító dolgozik egy öltönyös, 
nyakkendős, újságot olvasó fehér mister ci-
pőjén! Szinte lecövekelek a látványtól, aztán 
körülnézek, és látom, hogy a szemben lévő 
üvegfalú bár asztalától jó rálátásom lesz erre 
a – számomra csodálatos – szolgáltatásra és 
végre egy jeges kólát is megihatok.

A „cipőtisztító-munkahely” különös 
építmény: egy háromlépcsős, fából készült 

dobogó, melynek alsó részén áll, ül, térdel a 
cipőpucoló, aztán egy, fiókokat (melyekbe 
a kellékeket, keféket, szivacsokat, kendőket, 
krémeket, fényezőket, nadrágcsipeszeket zár-
ják be éjszakára) rejtő lépcsőzet következik, 
azon nyugszik magasított talpformára fek-
tetve a kuncsaft lába, a munka tárgyával, ez 
esetben kiváló minőségű, elegáns bőrcipővel. 

Majd legfelül a fekete bőrüléses, kétrekeszű, 
esztergályozott karfájú hátasszék, ahol a kli-
ens kivárja, míg cipőjén hasraesik a fény.

Már az italomat szürcsölöm, amikor az 
ügyfél összehajtja az újságját, kártyájával fizet, 
és elköszön a „cipődoktoroktól”, akik ketten 
vannak. Fiatal, magas, szép arcú, ápolt fekete 
férfiak, sötétkék szövetnadrágban, világoskék 

ingben. Nem olyanok, mint akiket régi fil-
mekben láttam. Nem hajlonganak, nem lesik 
alázatosan az újabb klienseket. Beszélgetnek 
összefont karokkal, viccelődnek egymással, 
nevetnek nagyokat, s ha valaki leül eléjük, vil-
lámgyorsan és élvezettel dolgoznak.

A bár televíziójának képernyőjén a napi 
hírekben Obama nyilatkozik. Eszembe jut egy 
rég olvasott könyv címe: Néger voltam Ame-
rikában (Black like me), amelyet 1959-ben 
Howard John Griffin texasi újságíró írt hathe-
tes tapasztalatairól, amikor orvosi és kozmeti-
kai beavatkozások után, befeketedett bőrrel, 
nevét, foglalkozását megőrizve végigjárta a Dél 
államait, munkát keresve Luisianában, Missis-
sippiben, Alabamában és Georgiában. Utána 
cikkeket, interjúkat, könyvet közölt tapasztala-
tairól. Arról, hogy pohár vizet sem kapott fe-
hérektől, akik viszont korrektül elmagyarázták 
neki, hol van a három utcával arrébb, a feketék 
számára működő bár, vendéglő.

A könyv szerzőjének ettől a tapasztalattól 
megváltozott egész élete: a világhírnév előtt 
fekete csóróként volt hajléktalan, cipőpucoló, 
csomaghordó, könyve megjelenése után bot-
rányhős, betiltott szerző, halálos fenyegetések-
kel terrorizált családapa, könyve sok nyelvre 
fordítása után világhírű, díjazott, gazdag író.

Micsoda ötvenhárom év Amerika törté-
netében a feketére festett polgárjogi harcos 
újságírótól a zsebre dugott kézzel, nevetve 
nyilatkozó fekete amerikai elnökig! Ez re-
ménységgel tölt el a mi világunkban is létező 
mindenféle, középkori megnyilvánulás jövő-
jét illetően.

KALIFORNIAI KAVICSOK 15. n Váli Éva

A cipőpucolás művészeteM

hargitanépe

yarmati Zsolt 2003-ban vette át a múzeum veze-
tését, abban az időszakban fiatal régészek is érkez-
tek az intézménybe. A társadalomtörténész in-
tézményvezető és a régészek figyelme az épületre 

irányult, ugyanis szakszerű kutatásokat azelőtt nem végeztek a 
múzeumnak otthont adó Mikó-váron.

– A vártörténeti kiállítás létrehozásának terve 2003-tól ér-
lelődik, ugyanis, amint megérkeztem a múzeumba, egyik első 
teendőm az volt, hogy feltörjük a főhomlokzat déli szárnyában 
található termek – a mai kiállítótérnek a helyszíne – betonpad-
lóját – vázolta Gyarmati Zsolt az előzményeket.

Mint mondta, az 1989-ben ugyanitt, ezen a betonpadlón 
megnyíló, a diktátort és a kommunista rendszert éltető tárlat-
nak a látogatói nem sejthették, hogy a lábuk alatt a föld és az 
őket körülvevő falak milyen értékeket rejtenek.

A kétezres évek elején osztrák katonai alaprajzok, tér-
képek, egyéb írott dokumentumok birtokába jutottak a 
múzeum munkatársai, amelyek alapján már körvonala-
zódott, mit rejt a padló.

– Mert ezekre az alaprajzokra szépen beírták: kút, tiszti 
konyha, lépcső stb., s ezekből már kiolvastunk adatokat – je-
gyezte meg az igazgató.

Mint mondta, feltörték a húszcentis betonpadlót, megad-
va a szakemberek számára a lehetőséget a régészeti feltárásra. 
Rendkívül izgalmas, veszélyektől sem mentes régészeti feltá-
rási folyamat kezdődött, amely hosszú hónapokig tartott.

– Leértünk egy tizenegy méter mély kút fenekére – 
vázolta a feltárás élményeit –, hátborzongató érzés volt a 
kút fenekén lenni...

Lévén, hogy a kút egyrészt beomlott, másrészt pedig 
betömték, nagy mennyiségű törmeléket, mázsás köveket, 
iszapot emeltek ki belőle, alpinista technikát alkalmazva, 
csigákkal segítve a munkát.

A földből előkerült kincseket látva, a magyarorszá-
gi Kaján Imre kiállításrendező arra biztatta Gyarmati 
Zsolt kollégáját, álmodjanak nagyot. Mint mondták, a 
lehetőségek adottak egy nagyszabású kulturális projekt 
kivitelezésé hez: a műemlék épületnek – amely magyar fő-

úri várkastély, majd osztrák katonai erődített laktanya volt 
– e pár földszinti termében feltárt régészeti és építészettör-
téneti nyomokat, értékeket helyben – szakszóval: in situ 
– lehet kiállítani, megmutatni a nagyközönségnek.

– A múzeumok többségébe általában beviszik a ré-
gészeti anyagot, itt viszont a látogatók a vár igazi tiszti 
konyháját látják, a kút fölé tudnak hajolni és a konzervált 
régészeti leletek, rétegek fölött járhatnak egy ipari rácson 
– jegyezte meg az igazgató.

Merész tervük megvalósítása jelentős anyagi beruhá-
zást igényelt, a kivitelezésre csupán nemrégiben nyílt lehe-
tőség. Mint mondta, a nem túl nagy területre tervezett ál-
landó kiállításon nem kívánták tárgyak százait és feliratok 
tömkelegét felvonultatni: innovatív, inspiráló, a korszerű 
technikai eszközöket, a multimédiás lehetőségeket alkal-
mazó kiállítást terveztek, olyant, amely minden társadalmi 
rétegnek és korosztálynak élményt nyújt.

– Tehát várnunk kellett. 2005-ben fejeztük be a feltáráso-
kat, utána még restauráltak a kollégák. Közben egy másik Imre, 
Pákh Imre felajánlotta, hogy kiállítja intézményünkben Mun-
kácsy-gyűjteményének egy részét – vázolta Gyarmati Zsolt a 
történéseket, hangsúlyozva, hogy így kezdődött a Csíki Székely 
Múzeum múzeumtörténeti jelentőségű, nagy tömegeket meg-
mozgató, nagyszabású kiállításainak sora: öt év alatt mintegy 
kétszázezren látogatták a hat kiállítást.

A vártörténeti kiállítás tervét közben „pihentették”, de nem 
mondtak le róla. Szinte havonta egyeztetett Gyarmati Zsolt 
Kaján Imrével, várva a kedvező pillanatra. Ez aztán 2010-ben 
következett be, ekkor Kelemen Hunor kulturális és örökség-
védelmi miniszter döntése értelmében a Mikó-vár bekerült az 
országos műemlék-restaurálási programba, így elkezdhették az 
előzménytelen felújítási munkálatokat a már korábban elkészí-
tett tervek alapján. 

– Ekkor kapott lendületet a vártörténeti kiállítás terve 
is – közölte Gyarmati Zsolt –, kihasználva, hogy a műemlék 
épület felújításának része az infrastrukturális alapellátás is, 
mint a fűtésrendszer, a világítástechnika felújítása, a padló-
burkolat és a vakolatok cseréje. A nagy projektben viszont 

nem szerepelt a kiállítási infrastruktúra, és jól kidolgozott 
látványtervekkel, kiállítási tervvel meg kellett győznünk a 
városvezetést arról, hogy szánjon erre a célra pénzt.

Örömmel állapította meg, hogy a város elöljárói magukénak 
tekintették a tervet, és – a kultúra terén – mifelénk szokatlan 
nagyságú összeget biztosított az önkormányzat annak megva-
lósítására. Elmondta, hogy a kiállítás mintegy százezer euróba 
került, ennek hetven százalékát az önkormányzat biztosította, 
ugyanakkor két kiemelt mecénás – az OTP Bank és Hargita 
Megye Tanácsa – jelentős összegekkel támogatta a megvalósí-
tást. Emellett számos cég is segített anyagiakkal, ugyanakkor 
jelentős összegeket pályáztak sikerrel a magyar és a román nem-
zeti kulturális alapnál, illetve a Bethlen Gábor Alapnál.

A vár felújításával kapcsolatban elmondta, hogy már 
túl vannak a felén, mind az időráfordítást, mind az anyagi 
ráfordítások tekintetében, a munkálatoknak mintegy har-
mada van még hátra. A homlokzatokat már festik, s jelen-
leg a télen elkezdett villanyszerelési munkát végzik, illetve 
burkolják a padlót a termekben. A múzeumnak mintegy 
száz terme van, abból öt készült el teljes mértékben, az az 
öt, amelyben az új állandó kiállítást rendezték be.

A vártörténeti kiállítás megnyitójának időzítése kap-
csán Gyarmati Zsolt elmondta, hogy a pünkösd tájékán 
a városba érkező vendégek sokasága, illetve a nyári turis-
taszezon kezdete indokolja a nyitást, amely éppen május 
18-ra, a múzeumok világnapjára esett.

– Ez a kiállítás a Csíki Székely Múzeum nagyon fontos 
projektje, ugyanis eddig rangos magyarországi intézmé-
nyekből hoztunk kiállításokat, most végre a saját, önálló 
kutatásaink eredményeit tudjuk megmutatni, saját kultu-
rális örökségünket tudjuk a látogatók elé tárni. Ideje volt 
már ennek, mert kulturális intézményként feladatunk az 
identitás erősítése, a közösségépítés – szögezte le Gyarmati 
Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója.

G Gyarmati Zsolt. Nyolcéves terv válik valóra fotó: balázs árpád

Helyi anyag bemutatásával folytatja nagyszabású múzeumi rendezvényeinek sorát a 
Csíki Székely Múzeum: szombattól látogatható az intézmény legújabb állandó kiállítása. 
A Mikó-vár története című állandó kiállítás a régészeti és művészettörténeti kutatások 
eredményeit felhasználva jeleníti meg a Mikó-vár Bethlen Gábor korabeli, majd a 18. 
századi virágkorát. A nyolc éve érlelődő tervről Gyarmati Zsolt igazgató számolt be.

Közösségépítő vártörténeti kiállítás



Brassói Református Egyházme-
gye 22 lelkésze gyűlt össze a múlt 
hét végén Medgyesen, a Reformá-
tus Imateremben tartott lelkész-

értekezletre. A Simon István László medgyesi 
segédlelkész által tartott áhítat után a lelkészi 
közösség Lőrincz István marosvásárhelyi lelki-
pásztor előadását hallgatta meg, aki a gyakor-
lati lelkészi élet támogatására fogalmazott meg 
hasznos és segítő gondolatokat.

A lelkészi közösség tanúja lehetett Ja-
kab Árpád medgyesi képzőművész leg-
újabb egyháztörténeti tematikájú műve, 
a Református lelkészi címer avatásának. A 
műalkotás eredetije Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemnek egy 1629-ben kiadott lelkész-
nemesítő adománylevelén látható, a doku-
mentumot az Erdélyi Református Püspöki 
Könyvtár őrzi.

A medgyesi képzőművész ezt az értékes 
korabeli jelvényt festette meg újra, ültette 
át vászonra. Oly módon tette, hogy kivite-
lezéskor színben, formában és hangulatban 
egyaránt tiszteletben tartotta az eredetin 
látható legapróbb részleteket.

A Református lelkészi címer egyedi alko-
tás a maga nemében. Ábrázolja a pajzson, 
porfelhőben álló oroszlánt, amely bal kar-
jával egy, az úrasztalán levő könyvet készül 
megragadni, miközben jobb karja az ég felé 
nyúl, ahonnan az angyal kardot nyújt át 
neki, ezzel együtt egy szentenciát is, Arte et 

marte dimicandum, ami magyarul ennyit 
tesz: tudománnyal és karddal kell küzdeni. 
A festmény közepén zajló jelenet körül ki-
bontott, díszes, dupla palást van. Fent, közé-
pen pedig királyi fő és korona látható.

Dr. Gudor Botond lelkész-történész 
előadásában felfedte a hallgatóság előtt en-
nek a képnek az üzenetét. És ezt a korabeli 
társadalom, a 17. századi politikai-társadal-
mi viszonyok elemzése rendjén tette meg. 
Eszerint a címer valóban lelkipásztorok 
számára készült, de mind a kép üzenete, 
mind pedig a címerkép jogköre mindenek-
előtt vonatkozhat a szolgálati kötelezettség 
újrafogalmazására és a lelkipásztori státus 
megerősítésére . 

A festményavatáson Szegedi László, 
a Brassói Egyházmegye lelkész-esperese 
mondott igei megalapozású, alkalomhoz 
illő beszédet. Ezt követte Jakab Árpádné 
rövid felszólalása, melyben a képzőművész 
pályafutását ismertette.

A Bethlen Gábor által 1629-ben, lelké-
szeknek adományozott címer megfestése 
– közel 400 év után – mindenekelőtt kul-
túrtörténeti esemény.

Üzenete: az erdélyi szellem él és léleg-
zik. Még a szórványban is, ahol művészi 
eszköztárral, csendesen munkálja az erdélyi 
gazdag hagyaték jelenbe való átmentését.

Székely Zoltán
református lelkész

folytatás a 7. oldalról
Borcsa János a könyvecskéről jót írt, bizonyos 
versekben látta a kibontakozás lehetőségét, 
vagyis azt a következtetést vonhattam le, 
hogy a poharam félig tele van… A pakliban 
tehát benne van a félig tele, félig üres ítélet: 
benne van a vesztés és nyerés esélye. 

Visszatérve az utolsó vagy legutolsó ver-
seskötetemre, ez az ötödik a sorban. A haj-
dani indulást, a Forrás sorozatban megjelent 
könyvecskét nem követte újabb, csak a rend-
szerváltás vagy a fordulat után, 1995-ben je-
lentkeztem a Gyalogszekér című gyűjtemény-
nyel, amelyben a nyolcvanas évek élményeit 
és a fordulat utáni benyomásaimat írtam 
meg. Néhány vers ebből a gyűjteményből  
A Hétben jelent meg Bogdán László jóvoltá-
ból, aki egyébként a könyvet pozitívan érté-
kelte, kiadásra javasolta. A napi sajtóban írtak 
kisebb visszajelzéseket a könyvről, viszont már 
az irodalmi lapokban az addig megszokott 
kegyetlen kritika megszűnt. Egy másfajta iro-
dalmi élet terében már sem nyertesnek, sem 
vesztesnek nem érezhettem magamat. Ami vi-
szont számomra most utólag fontos: a csíksze-
redai Státus Könyvkiadó legelső könyve volt a 
Gyalogszekér. És az is fontos (mert én találtam 
ki és én szerveztem meg), hogy hat kászoni 
vállalkozó támogatásával látott napvilágot. 
Valahogy úgy érzem, van annak jelentősége, 
hogy „hat kászoni, és a hetedik te magad légy”. 
Tehát annak, hogy falustársaimhoz fordultam, 
volt gesztusértéke… 2002-ben a Pro-Printnél a 
Járom-tánc, 2004-ben a Pallas-Akadémiánál a 
Tenyerem, hazám című versesköteteim már a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 
illetve a Communitas Alapítvány támogatásá-
val jelentek meg.

– Szándékosan magánkiadásban jelentette 
meg a kötetet. Bármelyik erdélyi kiadó emblé-
mája felkerülhetett volna a borítóra.

– Az én pénzem van benne, mert ez a 
könyv a saját költségemen jelent meg. Nem 

akartam már sem koldulni, sem kivárni a 
pályázati huzavonát, azt, hogy a „cenzorok” 
egyike kitűnőnek, másika pedig pocséknak 
ítélje meg a munkámat. Máskülönben az a 
véleményem, hogy legyen a támogatóm maga 
az olvasó, vagyis az eladott könyvek árából 
törlesztek. Ha zéróba kijövök, nyertem – ha 
nem vásárolják meg a könyvet, veszítettem… 
Anyagilag. Erkölcsileg semmiképpen, mert 
fontos számomra az önbecsülés. Fontos az, 
hogy a lezárult publicisztikai munkásságom 
öt könyve után legalább ugyanennyi verses-
kötetem is sorakozzon a polcokon, ameddig 
azok még bírják… Mert nem kezdik bírni 
már a polcok sem az irodalmat, nem beszélve 
arról, hogy a könyvesboltokban sem tapossák 
le manapság egymást az emberek. A könyve-
kért. Nem kell, ami megadatik…

– „Akik azt hiszik, szabadok. / A pénzért 
lihegő / gályarabok…”  Hozzájuk is van szava?

– A legutóbbi publicisztikai gyűjtemé-
nyem 2008-ban jelent meg az Alutus kiadásá-
ban. Búcsúrepülés a címe, és ezzel elbúcsúztam 
az újságírástól. Nyugdíjba vonultam. Ennek a 
könyvnek a belső lapján az áll: „A könyv meg-
jelenését kászoni és csíki közbirtokosságok tá-
mogatták.” Most utólag szeretném megjegyez-
ni, hogy ez csak részben igaz! E tisztázásra azért 
van szükség, hogy ne vezessem félre az utókort. 
Vagyis ne legyek hamisjátékos. Ezért most 
röviden elmondom, miként történt ennek a 
könyvnek a megtámasztása. Nos, Csíkkoz-
máson gyűlést tartottak a közbirtokosságok; 
legalább negyven derék közbirtokossági elnök 
ült a felújított kultúrotthon nagytermében, 
amikor én egy papírlapot a kérésemmel „vé-
gigeresztettem” előttük. Ha mindenki felaján-
lott volna száz lejt, akkor a kiadási költségek 
fedezve lettek volna. De csak a fele „kapott” 
a lehetőségen, közülük persze azok, akik kö-
zelebbről ismertek vagy akik barátaim voltak. 
Fanyalogva, kelletlenül összejött valamennyi 
pénz(ígéret). Ott helyben éreztem, hogy sül le 

a pofámról a bőr. Szülőfalum közbirtokossága 
is adott száz lejt. Én az előző könyveimből a 
kászonaltízi polgármesteri hivatalnál hagytam 
legalább ezer lejre könyvet, hogy a vezetőség 
reprezentáljon, ha látogatók érkeznek, ha az 
idegenbe szakadt kászoniak hazatérnek stb. 
Hogy ne csak a kászoni agyagból készült Vitos-
kerámiát osztogassák, hanem a kászoni agyból 
kipattant gondolatokkal is dicsekedjenek. 
Nofene… Szóval ennyit bizonyos gesztusokról, 
bizonyos támogatásokról. A csaló, félrevezető 
vagy csak részben igaz címkékről. Azt hittem, 
hogy újságíróként, publicistaként több évtize-
des buzgólkodásomat értékelik, hogy magától 
értetődően a vállukra vesznek engem a dzsipe-
sek. No, nem! Naiv voltam, hát bizony most 
már a magam kenyerén írt verseimet a magam 
pénzén adom ki. Nem kérek ezentúl senkitől 
alamizsnát…

– Csak a beszélgetés kedvéért: fogadjuk el, 
hogy ez az utolsó verseskötete. Számvetésnek 
szánta?

– Talán ez a verseskötet az összegzést, a 
számvetést jelenti számomra… A Pakliban 
benne van az is, hogy következetesen írógép-
pel kopogtam le még ezeket a verseket, amikor 
mindenkinek laptopja van már. Huszonöt 
évvel ezelőtt szánkóval húztam a rendőrségre 
ellenőrzés végett egy olyan írógépet, amilyen-
nel Jókai Mór is dolgozott. Nagyon nevetsé-
ges lehettem. És természetesen most, amikor 
egy erkölcsileg kopott, eldobásra megérett 
eszközzel írtam le ezeket a verseket, ismét 
nevetségessé váltam, de még ezt a kötetet úgy 
akartam megírni, mint a régiek! Aztán én is 
vásárolok egy tiptop laptopot, s küldöm írásai-
mat az éterbe. De addig még meg kell oldanom 
egy dolgot! Fogom az írógépemet, begyalogo-
lok vele az ócskavaslerakathoz, és bevágom a 
fémtolvajok által felhalmozott és a roncs-
program keretében felgyülemlett halmazba! 
Amelyben még fellelni régi paraszti eszközö-
ket, ráfokat, ekevasakat, patkókat is…

Számomra az elmúlás, az értékvesztés az 
elmúlt évek legmegrázóbb, legfájdalmasabb 
élménye. Már nem akarok verset írni az örök-
kévalóságnak, inkább csak az elmúlásnak sze-
retnék szerény, de hiteles emléket állítani. 

– Ennek fényében milyennek látja a ma 
irodalmát? Milyen mértékbe akar része len-
ni a kortárs irodalmi életnek?

– Természetesen követem az irodalom 
eseményeit, az irodalmi életet. Például ősz-
szel, amikor megtudom, hogy ki kapta a 
Nobel-díjat, elszaladok a könyvesboltba, 
ahol rendszerint kiderül, hogy a „világelső” 
nincs még lefordítva magyar nyelvre. Sebaj, 
tudom, hogy rövid időn belül lefordítják 
minden lehetséges nyelvre, és ott lesz min-
den könyvesbolt pultján… 

– Közelítsünk: a romániai magyar iroda-
lom helyzetéről mi a véleménye? 

– Nos, lefelé is, kicsiben, így történik 
minden. A könyvnek, a szerzőnek a leg-
jobb reklám a díj. Reklám nélkül a mai 
világban sem disznóhúst, sem könyvet 
nem lehet eladni. Ki kell kiáltani az írót 
félistennek, s akkor esetleg megvásárol-
ják a könyveit. Különben az emberek ma 
főleg pénzt szeretnek olvasni. Vannak 
tények, amelyek elgondolkoztatnak. Az, 
hogy az évente megjelenő Erdélyi Szép 
Szó, amely a romániai magyar irodalom 
keresztmetszetét nyújtja, nem kel el ötszáz 
példányban! Hogy 2-3 példányban fogy el 
a Korunk, a Helikon Csíkszeredában stb. 
Mindezek mellett vagy ellenére az embe-
rek írnak, sok a tehetség. Annak ellenére, 
hogy már Csokonai megírta, hogy „az is 
bolond…” Annak ellenére, hogy Heltai 
Jenő is megírta: „Úr nem ír.” Ma talán ez 
fokozottabban érvényes… Sokszor az em-
ber arra gondol, hogy aki ír, az vagy naiv, 
vagy hülye. Jómagam, amikor számot ve-
tettem magammal, az alábbi ars poeticá-
val próbáltam megvigasztalódni:

írok én is mint akit nem tudtak
eltanácsolni a hiábavalóság prófétái
mint akit még nem tudtak lebeszélni
a semmi ügynökei mert egy erősebb hang
elnyomja az ő hangjukat és a fülembe zengi:
„a vers üdvözít téged is meglásd
felvisz majd a mennyek országába
ahol megfoghatod Isten lábát” –
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Mi van a Pakliban?

Lelkészcímert avattak Medgyesen



Eseménydús esztendők

Kulturális élet terén sem panaszkodhat Csíkszentkirály, hiszen 
az utóbbi években a falunapi rendezvények mellett nagy nép-
szerűségnek örvendtek az Arató-, valamint Kaszálókalákák-
ként a köztudatba bevonult rendezvényeik, illetve az újonnan 
megszervezett Pásztortalálkozó is, amely más településen foly-
tatódik az idén. – Fogathajtások, tűzoltóversenyek, nemzetközi 
faragótábor, fúvószenekar és kórustalálkozók voltak a község-
ben, emellett pedig két évig részt vállaltunk a Csíkszéki Huszár-
találkozó megszervezésében is. Tervezzük az elkövetkezőkben 
kiadni Csíkszentkirály monográfiáját, amelyben összegyűjtjük 
a falu összes népszokásáról készült írásokat, digitális anyagokat, 
amelyeket egybefűzve bemutatjuk majd a helyi közösségeknek, 
valamint a külföldről érkező vendégeinknek. Rendezvényeink 
nagy részét a magánszférából is támogatták, többek között a 
helyi Hargita Gyöngye Rt. Önkormányzatként támogatjuk a 
helyi ifjúsági egyesület rendezvényeit – számolt be lapunknak 
Csíkszentkirály polgármestere. Ottjártunkkor az elöljáró ép-
pen arról értesült, hogy harmadik alkalommal nyerték meg azt 
a uniós pályázatot, amely révén a falunapok és az Ezer Székely 
Leány Napja ideje alatt a testvértelepülések képviselőit vendé-
gül láthatják a településen. – Tartjuk a kapcsolatot a testvérte-
lepüléseinkkel, legutóbb Krasznahorkának küldtünk segítséget 
az ottani vár leégése miatt. Megkerestük a csíki közbirtokos-
ságokat, akikkel olyan egyezséget kötöttünk, hogy minden 
egyes közbirtokosság egy hektár erdőterület után egy lejt utal 
át Krasznahorkának, ami jelentős pénzösszeg a hektárok száma 
után. Célirányosan adakozunk, vagyis vagy egy harang megön-
tését, vagy egy bástya helyreállítását szeretnénk megvalósítani 
az összegyűlt pénzösszegekből – mondta el Székely. De a köz-
ség nemcsak a testvértelepülést támogatta, hanem elsőként kül-
dött anyagi segítséget a szomszédos Csíkmindszentnek a helyi 
sportcsarnok leégése után. 
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Az útjavítások terén a megye ta-
lán legszerencsésebb helyzetben 
levő községe Csíkszentkirály, 
hiszen a települést a megyében 
zajló két nagyobb felújítási mun-
kálat is érintette. A településen 
áthalad ugyanis mind az E576-os 
jelzésű európai út, mind a 123A 
jelzésű megyei út. Előbbit világ-
banki célirányos hitelből újították 
fel, utóbbi pedig Hargita Megye 
Tanácsa nyertes EU-s projektje 
nyomán született újjá. Az úttes-
tek új burkolatot kaptak, de van 
még bőven teendő a településen 
– fogalmazott Székely Ernő pol-
gármester.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az elmúlt években Csík-
szentkirályon a település 
két fő ütőerének számító 

E576-os, illetve a 123A jelzésű me-
gyei útszakaszokon végzett teljes 
körű felújítási munkálatok körül 
„forgott a világ”. Ehhez kellett iga-
zítani a község többi infrastruk-
turális beruházását, főként a föld 
alatti építmények kialakítását, mint 
például az ivóvízhálózat vagy a 
szennyvízcsatorna bővítését, kor-
szerűsítését. Szerencsére a legtöbb 
településtől eltérően nem nullából 
kellett kezdeni az ivóvízcsatorna-
hálózat kiépítését, ennek ellenére 
volt tennivaló bőven. Mára kiépül-
tek a korszerű gerincvezetékek, a 
csatornarendszerre a lakosok 70 
százaléka már rá is csatlakozott, a 
napokban feltehetően beüzemelik 
a falu szennyvíztisztító állomását 
is. Az ivóvízhálózat korszerűsítése 

is komoly befektetést igényelt, elké-
szült például a szűrő- és víztisztító, 
fertőtlenítő állomás, a több ezer 
ember számára tiszta vizet szolgál-
tató létesítmény helyi, megyei és 
kormányzati pénzekből valósult 
meg. Régi gondot oldott meg a 
beruházás, hiszen addig egy kiadó-
sabb esőt követően a helyiek által 

„tejeskávénak” nevezett, zavaros 
víz folyt a csapokból. Ezt a gondot 
szüntette meg a vízkezelő állomás, 
ahol korszerű technológiával szűrik 
és fertőtlenítik a helyi hálózatba ér-
kező vizet.

Székely Ernő polgármester meg-
érkezésünkkor éppen az országos 
útgondnokság megyei igazgatójá-

val „perelt” telefonon, főként azért, 
mert a település frissen felállított 
névtáblájának magyar feliratáról 
lemaradt egy „s” betű, így jelenleg 
a tábla szerint „Csíkzentkirályra” 
érkezik az utazó.

– Emellett többen jelezték, 
hogy az úttest mellett kialakított 
széles betonsáncok miatt egysze-

rűen egyes helyszínekről eltűnt a 
járda, az autósok pedig hajtanak. 
Főként a szülők aggódnak a tan-
intézményekbe tartó gyerekek 
testi épségéért. Azokon a része-
ken, ahol maradt elég hely a járda 
kialakítására, nem lesz baj, hiszen 
a helyi önkormányzat az útfelújí-
tás kiegészítéseként prioritásként 
kezeli a gyalogjárók építését, ott 
azonban, ahol nincs elég felület, 
nehezebb a helyzet. Felvetettem 
az útügy illetékeseinek a 123A 
megyei úton alkalmazott, be-
tonlapokkal befedett sáncok, 
szaknyelven járható rigola kiala-
kításának ötletét, ám arról tájé-
koztattak, hogy ilyesmi biztosan 
nem volt a felújítási tervekben. A 
kérdéses helyszíneket, illetve a la-
kosok által jelzett gondokat majd 
együttesen vesszük szemügyre a 
napokban – számolt be az útügy 
igazgatójával folytatott egyezte-
tésről Székely. – Igaz – jegyzi meg 
–, amennyiben a sofőrök betart-
ják az esetenként 30 kilométer/
órás sebességkorlátozást, aligha 
fordulhat elő baleset.

A község infrastrukturális fej-
lesztésének lendülete a tervek sze-
rint az eddigihez hasonló ütem-
ben folytatódik, mind a közmű-
vesítés, a középületek, községi út-
szakaszok felújítása, mind pedig 
a közterületek csinosítása terén. 
Terveznek többek között csator-
názást a Kincseszegnek nevezett 
falurészen, hídépítést, aszfalto-
zást, mezei utak felújítását, me-
nedékház építését Büdösfürdőn, 
illetve emlékparkot a Turul-em-
lékműnél.
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Járda kellene a településnek

Javítottak, bővítettek, nem hagynák abba

csíkszentkirály

Több kisebb beruházást is kivi-
telezett Csíkszentkirály önkor-
mányzata Hargita Megye Taná-
csa segítségével az elmúlt évek 
során. A község infrastrukturális 
kiépítése a polgármester szerint 
jól halad, ezeket kell folytatni, 
bővíteni a következő évek során.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Sporttermet építettek, a pos-
ta, valamint helyi orvosi 
rendelő épületét újíttatta fel 

a csíkszentkirályi önkormányzat, 

emellett a meglévő borvízforrások-
ra tető került, valamint öt játszó-
teret hoztak létre a községben. A 
sportbázis körüli térrendezést is be-
fejezték, emellett a templom előtti 
teret is mára macskakő borítja. A 
postaépületnél, valamint az orvosi 
rendelő épületénél ezek a munká-
latok még hátravannak. A felújított 
kultúrház udvarán ifjúsági központ, 
valamint közösségi konyha létesült, 
innen kerül mindennap meleg étel 
a helyi napközisek asztalára.

– Megtörtént a helyi könyvtár 
átrendezése, ezen belül pedig elin-

dult a létesítményben a Biblionet-
program, emellett a lehetőségek 
szerint a közintézmények bővíté-
sén is dolgoztunk, így az önkor-
mányzatnak otthont adó épület is 
megújult az elmúlt időszakban – 
számolt be megkeresésünkre Szé-
kely Ernő.

Csíkszentkirály polgármeste-
re azt is elmondta, hogy jelentős 
beruházást kapott a község az 
árvízvédelmi munkálatokra, me-
derkotrást végeztek, magasították 
a hosszanti védőgátakat a szakem-
berek az Olt folyó csíkszentkirályi 
szakaszán, de a Felszeg-patak 
medrének kotrása és kiépítése 
is megtörtént. Nemrég sikerült 
a polgármesteri hivatal udvarán 
tűzoltószertárat építeni, a léte-
sítmény földszintjén elkészült a 
tűzoltóautókat befogadó garázs, 
a tetőtérben pedig a közeljövőben 
szobákat, valamint egy készenléti 
termet alakítanak ki.

– Bővítettük a falumúzeumot, 
turulmadárszobrot készíttettünk, 
utcákat javítottunk, ravatalozót 
tataroztunk és karbantartottuk 
a temetőt az egyház támogatásá-
nak részeként – sorolta a megva-
lósításokat az elöljáró, hozzátéve, 
büszkék arra, hogy 2008-ban 
Hargita megye legszebb és legtisz-
tább településének díját nyerte el 
Csíkszentkirály.

Élénk forgalom az új úton. Sok a gyorshajtó, félnek a gyalogosok

Székely Ernő polgármester. Folytatná a munkát fotók: tamás attila



Sport
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> Román labdarúgás. Mindkét kolozs-
vári csapat győzni tudott kedd este a román 
labdarúgó-bajnokság hétközi 33. fordulójá-
nak első két összecsapásán. A Kolozsvári U 
hazai környezetben simán intézte el a Nagy-
szebent, míg a Kolozsvári CFR a Mioveni 
otthonában 5–0-ra ütötte ki az utolsót. 
Utóbbi találkozó inkább vízilabda-mérkő-
zésre hasonlított, ugyanis a pályán hatalmas 
víztócsák alakultak ki a keddi esőzések nyo-
mán. A vasutascsapatnak – a győzelemnek 
köszönhetően – a hátralevő két bajnoki ösz-
szecsapásán elég három pontot szereznie, és 
ismételten ők lesznek a bajnokok. A három 
pontot a holnapi Kolozsvári U elleni mér-

kőzésen vagy a vasárnapi Bukaresti Steaua 
ellen biztosíthatja. A 33. forduló eredmé-
nyei: Kolozsvári U – Nagyszebeni Akarat 
3–1, Mioveni – CFR 0–5, Medgyesi Gaz 
Metan – Concordia Chiajna 1–0, Sportul 
Studenţesc – Bukaresti Rapid 0–2. A Galaci 
Oţelul – FC Vaslui mérkőzés tegnap este 
lapzárta után ért véget. A mai műsor: Ma-
rosvásárhely – Ceahlăul (17, Digi Sport), 
Astra – Brassó (19, Dolce Sport), Pandurii – 
Petrolul (19, Digi Sport), Steaua – Dinamo 
(21.45, Digi Sport).

> Labdarúgókat toboroznak. A Szé-
kelyudvarhelyi Iskolás Sport Klub labdarú-

gó szakosztálya folyamatosan tartja edzéseit 
az új idényre, szívesen várja a sportolni sze-
rető gyerekek jelentkezését. Az edzéseket 
2005/2006-ban született gyerekeknek tart-
ják hétköznapokon a sportcsarnok melletti 
műfüves labdarúgópályán. Azon fiatalokat 
várják, akik egy társasághoz szeretnének 
tartozni, tanulnák a foci rejtelmeit. Bővebb 
információt a szülők Szabó Attila edzőnél 
a 0740–266036-os telefonszámon kaphat-
nak. A tréningek nem díjkötelesek!

> EURO–2020. Grúzia és a skót–
walesi–ír trió bejelentette: érdeklődik 
a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság 

rendezési joga iránt. Eddig egyedül Tö-
rökország nyújtott be hivatalos pályáza-
tot a nyolc év múlva rendezendő tornára. 
Az ír szövetség közlése szerint az előzetes 
egyeztetések megtörténtek a másik két 
szövetséggel, a következő másfél évben 
pedig kidolgozzák a pályázat részleteit. 
A törökök már áprilisban beadták a pá-
lyázatukat, de mivel isztambuli helyszín-
nel a 2020-as olimpiára is kandidálnak, 
sok függ attól, hogy abban a versenyben 
sikerrel járnak-e.  A törökök a 2016-os 
kontinensviadalért folytatott küzdelem-
ben egy szavazattal maradtak alul Fran-
ciaországgal szemben.hí
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Világbajnoki
párosmérkőzés
1990 után nagyon „felhígult” a 

sakkozók egyéni világbajnoksága. A 
Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) 
döntéseit ellenezve Kasparov szö-
vetségesei létrehozták a Profi Sakk 
Szövetséget (PCA), és ők is világ-
bajnokságot hirdettek. Aztán a 
FIDE évente bevezette a kieséses 
(KO) világbajnoki rendszert, és tu-
catnyi KO-világbajnokot avattak. 
Elisztában 2006-ban a Topalov–
Kramnik viadallal sikerült egyesí-
teni a klasszikus sakk világbajnoki 
címét. Mégis a legutolsó „igazi” vb-
döntőt sokan a Karpov–Kasparov 
párosmérkőzésnek tekintik. Május 
10–31. között Moszkvában rende-
zik a világbajnoki párosmérkőzést az 
indiai Anand Viswanathan (2791) 
világbajnok és kihívója, az izraeli 
Gelfand Boris (2727) között. A 12 
játszmából álló párosmérkőzés ed-
digi 4 játszmája döntetlennel végző-
dött. Anand sötéttel a Szláv védelem 
Anti-meráni változatát (1.d4 d5 
2.c4 c6 3.Hc3 Hf6 4.e3 e6 5.Hf3 
a6 6.b3 Fb4) alkalmazta, Gelfand- 
a Grünfeld-védelemmel (1.d4 Hf6 
2.c4 g6 3.Hc3 d5) rukkolt elő a 
2,55 millió dollár összdíjazású via-
dalon. A Chessdom oldalán (www.
chessdom.com) a Chess Evolution 
csapat, Balogh Csaba magyar és 
Arkadij Naiditsch német nagymes-
terek a hivatalos kommentátorok.

Aktív verseny
Székelyudvarhelyen
A IV. Székelyudvarhelyi Város-

napok keretén belül május 20-án, 

vasárnap 10 órától a művelődési 
ház kiállítótermében, a korondi SIL 
Artizanat Kft. támogatásával 12 
éven aluli gyerekek és felnőttek szá-
mára 7 fordulós aktív (rapid) sakk-
versenyt rendez a Székelyudvarhelyi 
ISK és a Székelyudvarhelyi Kéz-
művesek Egyesülete. A részvétel-
hez előzetes beiratkozás szükséges 
(0741–501975).

Sakktanulmány
A tanulmány sakkfeladvány-

műfaj, melyben világos célja nem 
a mattadás, hanem a győzelem 
vagy a döntetlen elérése. Kubbel 
Leonid végjáték tanulmányában 
világos indul és nyer. A sötét gya-
log „leeprészését” célzó 1.Hf6+? 
Kb6 2.b7 a3 3.Kc8 a2 4.b8V a1V 
5.Vb7+ Kc5 6.He4+ Kc4 7.Vf7+ 
Kb4 csak döntetlenre elég, annak 
ellenére, hogy a Deep Rubka 4 vi-
lágos 1,21 előnyét jelzi. A helyes 
megoldás után vezért nyerünk, a 
csattanó ezúttal is az utolsó lépés: 
1.Kb7!! a3 2.Hf6+ Kd8 3.Kc6! a2 
4.b7 a1V 5.b8V+ Ke7 6.Ve8+!! 
(Ráterelés) Kf6 7.Vh8+, és a ve-
zérnyerés után már könnyű világos 
dolga: a királyt a tábla szélére kell 
szorítani, és királya segítségével a 
vezér bemattolja. Izgalmasabb 2...
Ke6 3.He4 a2 (3...Kd5 4.Hc3+ 
Kc4 5.Ha2 Kb3 6.Ka6!! ugyan-
oda vezet) 4.Hc5+ Kd5 5.Hb3 
Kc4 6.Ha1 Kc3 7.Kc6!! Kb2 
8.Kc5! Ka1 9.b7 Kb2 10.b8V+ 
Ka1 11.Kb4! Kb2 12.Vh2+ Kb1 
13.Kb3!! a1V 14.Vc2 matt.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (19.)A címvédő leSz A következő ellenfél

Elődöntős az SK
kivívta az elődöntőbe jutást a 
Székelyudvarhelyi Sk teremlabda-
rúgó-csapata, miután tegnap este 
hazai környezetben éles meccsen 
legyűrte a cSm focşani-t a ne-
gyeddöntő harmadik összecsapá-
sán. Az Sk elődöntőbeli ellenfele 
a bajnoki címvédő marosvásár-
helyi city’US lesz.

Nehéz mérkőzés elé nézett 
tegnap este a Székely ud-
varhelyi SK terem lab da-

rúgó-csapata a román baj nokság 
negyeddöntőjének harmadik mér-
kőzésén a CSM Focşani ellen. A 
felek 1–1-re álltak összesítésben a ta-
lálkozó előtt. Idegenben az SK győ-
zött, majd a Focşani Udvarhelyen 
egyenlített. 

Mindkét csapat félősen kezdte 
a harmadik összecsapást. A kapuk 
ritkán voltak veszélyben. Inkább 
küzdelmes, mint látványos volt a 
harc. A 9. perc azonban meghozta 
az első gólt, Demény talált be. A vá-
lasz hamar jött a túloldalról. A 15. 
perctől megváltozott a játék képe. 

Az SK átvette az irányítást, és vé-
gül 3–1-gyel mehetett szünetre. A 
térfélcserét követően a hazaiak to-
vább növelték előnyüket. A vendé-
gek viszont nem adták fel, feljöttek 
mínusz egyre. Ennél többre viszont 
nem futotta erejükből, és végül az 
SK hozta a mérkőzést.

negyeddöntő
Székelyudvarhelyi SK – CSM 

Focşani 5–3 (3–1)
Gólszerzők: Demény (9.), 

Birtalan (17.), Mihály (20., 30.), 
Bajkó (27.), illetve Ungureanu 
(11.), Covaci (27.), Ilaş (29.). To-
vábbjutott az SK 2–1-es (4–3, 4–7 
és 5–3) összesítéssel.

A negyeddöntő további ered-
ményei: Kézdivásárhelyi KSE – 
Galaci United 0–2 (5–8 és 4–9); 
Dévai Dava – Marosvásárhelyi 
FCM 0–2 (2–11 és 3–16), Ko-
lozsvári Clujana – Sepsiszentgyör-
gyi Spicom 0–2 (2–7 és 2–8). Az 
elődöntő párosítása: Galac – Sep-
siszentgyörgy, Székelyudvarhely 
– Marosvásárhely.

Küzdelmes mérkőzésen ment tovább az SK Foto: dragoş asaFtei / archív

labdarúgókat toboroz az Szfc

2005–2006-ban született lab da rú gó kat toboroz a Székely ud var he lyi 
FC csapata. A klub szak képzett edzőt, életkornak megfelelő edzés-
munkát, továbbá rendszeres versenyeztetést ajánl hazai és külföldi tor-
nákon. Amennyiben többet szeretne megtudni a labdarúgásról, keresse 
az FC Szé kely ud var hely utánpótlásedzőit, és lépjen kapcsolatba velük: 
Albert István (0744–260375), Dusinszki Zoltán (0757–041094).

csíki sikerek Gyulán. Test-
vérvárosi meghívásnak tettek ele-
get a Csíkszeredai VSK atlétika 
szakosztályának – Gentiana SE 
– sportolói. A Gyulán megrende-
zett IV. Várfürdő félmaraton- és 
váltófutáson, amelyet az Ösz-
szefogás A Sérült Gyermekekért 
Közhasznú Egyesület szervezett, a 
nyolc csíki sportoló remekül szere-
pelt. A több mint 1200 sportolót 
felvonultató verseny 7 kilométeres 
próbáját a csíkcsicsói Silló Izabella 
nyerte. Eredmények: nők, 7 km: 1. 
Silló Izabella, 15. Rácz Zsuzsanna. 
Férfiak, 7 km: 5. Ágoston László, 
46. Schulleri Frigyes. Félmaraton: 
33. Takács Szabolcs, 41. Imre Ist-
ván, 58. Vas Sándor.



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) a 
Testvériség sugárút 28. szám alatt 
(a Hargita Vendégváróval szemben), 
új ablakokkal, új konyhabútorral. 
Irányár: 28 000 euró. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612.

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz-
ponti zónában 66 m2-es, irodának (iro-
dáknak) alkalmas helyiség. Bővebb in-
formációk kaphatók a 0747–638531-es 
telefonszámon, hétköznapokon 8–16 
óra között. 

ELADÓ Csíkszeredában (a Már-
ton Áron Gimnázium környékén) 
azonnal beköltözhető, korszerűen be-
bútorozott, kétemeletes (plusz föld-
szint) családi ház, a hozzá tartozó 
garázzsal és 7 ár kertesített udvarral. 
Bővebb információk a 0740–267512 
és 0742–041900-as telefonszámo-
kon kaphatók.

ELADÓ sürgősen 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás felújítva. Beszá-
mítok autót is. Irányár: 15 000 euró. 
Telefon: 0745–974404. (21930)

Fiatal nő kiadó lakást KERES 
Székely udvarhelyen, hosszú távra. Te-
lefon: 0 756–475117.

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz-
pontban jó állapotban lévő, 54 m2-
es, bútorozott, 2 szobás lakás. Ára: 
25 800 euró. Telefon: 0744–760760. 
(21902)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csík  szeredában, a Temesvári sugár-
úton, az Óceán üzlet közelében. Tele-
fon: 0744–590697. (21897)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
II. emeleti, 2 szobás, saját kazánnal 
rendelkező lakás a Testvériség sugárút 
4. szám alatt, a rendőrség mellett. Te-
lefon: 0749–520550. (21896)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0720–012771. 
(21865)

ELADÓ 3 szobás, belül felújított 
(központi fűtés stb.) bútorozott ház 
Tusnádfürdőn, a Csukás-tó közelében. 
Telefon: 0745–678050. 

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű családi 
ház, 35 ár gyümölcsössel igényesnek 
vagy alapítványnak. Telefon: 0744–
182886, 0740–186614.

KIADÓ Csíkszeredában hosszú táv-
ra bútorozatlan, földszinti, I. osztályú 
garzonlakás, hatalmas szobával, a po-
liklinikával szemben, inkább egyedül-
álló nőnek vagy diáklánynak. Telefon: 
0748–114626. (21863)

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a poliklinika 
közelében. Megfelelő orvosi rendelő-
nek, irodának vagy kereskedelmi tevé-
kenységnek. Telefon: 0726–787331. 
(21834)

ELADÓ Marosfőn, a főút mellett 
ház 42 ár területtel, gazdasági épüle-
tekkel, jutányosan. CSERE is érdekel 
autóval vagy mezőgazdasági gépekkel. 
Telefon: 0744–514745. (21887)

ELADÓ (esetleg kiadó) garzon a 
Hunyadi János utcában. Érdeklődni 17 
óra után lehet a 0729–960243-as tele-
fonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben földszinti, 3 szobás tömb-
házlakás két erkéllyel, saját hő köz ponttal. 
Irodának, rendelőnek is megfelel. 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.

KIADÓ 20 m2 kereskedelmi felü-
let a Testvériség sugárúton. Telefon: 
0744–472591.

telek

ELADÓ 6,5 áras (30 m x 22 m), 
építkezésre alkalmas, déli fekvésű 
telek Fitódban. Víz, villany a telek 
előtt. Telefon: 0728–012611, 0728–
012612. 

ELADÓ 15 ár beltelek Székelyud-
var helyen, a Szászok táborában, egy-
ben vagy két parcellában, rendezett 
papírokkal. Telefon: 0755–042543.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Renault 

Megane kitűnő állapotban. Telefon: 
0744–254270. (21866)

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

ELADÓ 2004-es évjáratú, ötsze-
mélyes, dízel papucs Dacia. Telefon: 
0751–523376. (21916)

ELADÓ 2006-os évjáratú VW Golf 
5, 1.9-es dízel, 98 000 km-ben, cse-
re is érdekel VW LT 35-re. Telefon: 
0744–630127.

ELADÓ hétszemélyes Opel Zafira 
1.6-os, Euro 4-es motorral, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 1.4-es, 
Euro 4-es motorral, sok extrával, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, nagyon 
jó állapotban. Irányár: 3350 euró. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, sok extrával, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 3400 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel Corsa 
1.2 benzines, Euro 4-es, forgalomba be-
írva. Extrák: négy légzsák, elektromos 
ablakok, CD rádió, ABS, szervo. Csere is 
érdekel. Telefon: 0722–967539. (21923)

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú Chevro-
let Spark. Irányár: 2300 euró. Telefon: 
0724–033045.

ELADÓ: 1983-as évjáratú Fiat 680 
DTH traktor, elszakadt kapcsolószek-
rénnyel, Fiat 780-as, 4 x 2-es traktor, 
kitűnő állapotban, valamint egy hom-
lokrakodós John Deere 60 LE-s traktor. 
Telefon: 0744–514745. (21887)

vegyes
ELADÓ tetőcserép. Érdeklődni a 

0757–337181-es telefonszámon.
ELADÓK mezőgazdasági gépek: 

traktorok (Deutz), ladewagenek, ka-
szálógépek, trágyaszóró, rendforgatók, 
szénafelfújó. Telefon: 0743–878596, 
0754–200376. (21929)

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyár-
tó gép csomagolóval, információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 2100 
euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 
traktor, háromhengeres Ford 3000-es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű-
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kombinátor. Telefon: 0764–471343.

KIADÓ kereskedelmi felület pün-
kösdre Csíksomlyón, a Szék útján. 
Parkolás biztosítva. Telefon: 0741–
534730. (21923)

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

ELADÓ nagykrumpli akár állatok-
nak is – 0,20 lej/kg és aprókrumpli 
0,10 lej/kg, valamint egy ágyneműtar-
tós, kihúzhatós kanapé jó állapotban. 
Ára: 350 lej. Telefon: 0742–648606. 
(21890)

ELADÓ legelőtakarító (szecskáló), 
2,50-es, egysoros törökbúza-silózó, kör-
kaszák, forgatók, vontatott Fahr körge-
reblye, 4-es forgóeke, kétsoros pityóka-
kapa, törökbúzakapa, takarmánykiosztó 
stb. Telefon: 0744–514745. (21887)

állás

Fejőstehenek mellé családos 
állatgondozót KERESEK. Italszeretők 
ne hívjanak! Telefon: 0745–798633. 
(21901)

Udvarhely melletti, újonnan in-
duló panzió recepcióst ALKALMAZ. 
Fényképes önéletrajzokat, motivá-
ciós levél kíséretében május 23-ig 
várunk az erdopanzio@yahoo.com 
e-mail címre.

Idős hölgy mellé gondozónőt 
KERESÜNK sürgősen Csíkszeredába 
teljes ellátással, állandó felügyelet-
tel. Telefon: 0745–891635, 0745–
820195.

Ácsokat ALKALMAZUNK. Tele-
fon: 0751–585949.

Ácsokat, kőműveseket, épí-
tészetben jártas munkásokat KE-
RESÜNK bukaresti munkálatokra 
kedvező bérezéssel. Telefon: 0720–
327901. (21922)

Munkásokat KERESEK Magyar-
országra két és fél hónapra. Telefon: 
0748–475053. (21885)

szolgáltatás
VÁLLALJUK területek felmérését, 

telekkönyvezését, megosztását, ösz-
szevonását, alapok kitűzését és teljes 
körű ügyintézést. Nyugdíjasoknak 20% 
kedvezmény. Telefon: 0722–967539. 
(21913)

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

köszönetnyilvánítás

Hálával adózok a csíkszentmi-
há lyi 60 éves kortárstalálkozó alkal-
mával. Hálával adózok a nyug. Tatár 
Mária igazgatónőnek, a szervező 
osztálytársaknak, hogy nem sajnál-
ták fáradságukat és megkoszorúzták 
kortársuk, a vacsárcsi 

NAGY LÁSZLÓ

sírját. Nyugodjon békében! Köszö-
net érte. Bánatos édesanyja.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a csík-
ma darasi 

BIRÓ ERZSÉBETRE,

a felejthetetlen drága jó édesanyánk-
ra halálának 18. évfordulóján.

Édesanyám drága tanított imára,
imádkozok érte, legyen boldog 
fent a Mennyországban.
A jó Isten adjon örök boldogságot. 

Emléke legyen áldott, pihenése csen-
des! Gizi és családja. (21756)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk,

LUKÁCS IMRÉNÉ
Rosstauscher Emma

életének 91. évében 2012. má-
jus 5-én családja körében csen-
desen elhunyt. Pihenése legyen 
csendes! A gyászoló család.

Szerettem volna 
még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
szeretteim, Isten veletek.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
apa, férj, nagytata, 
testvér, após, apa-
társ, rokon, szom-
széd és jó ismerős,

ANTAL JÓZSEF

szerető szíve életének 61., há-
zasságának 39. évében 2012. 
május 16-án megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. május 18-án 
10 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkdánfalvi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.

Wass Albert

Fájó szívvel em-
lékezünk 1992. május 
17-re,

LÁSZLÓ SÁNDOR

halálának 20. évfordu-
lóján. A te jóságodat örökre meg-
őrizzük. Nyugodjál békében! Szeret-
teid – Csíkszereda. (21829)
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Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszeredában, a Szabadság tér kör-
nyékén megvalósítandó Terület rendezése és parkolók létesítése című tervére a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2012. 
május 10-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése). 

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.00 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro honlapon.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda északnyugati kerülő-
útjának építése (3050 m) című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. május 10-én döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro honlapon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (fax: 0266–310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro).

Elveszett 
a gyergyóremetei 
Tejfeldolgozó Rt. 
Hargita Megyei  

Cégbíróság által kiállított 
B1494983/2008. 
július 4. számú 

bejegyzési okirata.

A bákói PROCIV FORM Kft.
200 órás ÉRTÉKBECSLŐ  

és AUDITOR  
képzést szervez  

2012. május 19-től kezdődően 
a Csíkszépvíz,  

Gyimes utca 74. szám alatti 
Kassay Fogadóban. 

Bővebb információ és iratkozás 
a 0234–551046 vagy a 0731–

018927-es telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

Előfizetésgyűjtő munkatársakat és rikkancsokat 
alkalmazunk Székelyudvarhelyen, valamint lapki-

hordókat udvarhelyszéken.
Tel.: 0733–553 014

hargitanépe 

LezáruLt a csoportkör a jégkorong-viLágbajnoskágon

Ma rendezik a negyeddöntőket
véget ért a csoportkör a jégko-
rong top Divíziós világbajnoksá-
gon, a részt vevő tizenhat csapat-
ból nyolc már tegnap csomagolt 
és hazautazott. Az olaszok és 
a kazahok az elit csoporttól is 
elbúcsúztak, e két válogatott jö-
vőben a Divízió I A csoportjában 
szerepel. Az oroszok mostanig 
százszázalékosak, kanadát sem 
sikerült eddig rendes játékidőben 
legyőzni, a juharlevelesek csupán 
egyszer, aranygóllal kaptak ki az 
Egyesült Államok csapatától. A 
nemzetközi szövetség közzétette 
a jövő évi világbajnokság rende-
zésére pályázók listáját, a házi-
gazdákról a holnapi kongresszu-
son döntenek.

Kedden este véget ért a cso-
portkör a jégkorong-világ-
bajnokság Top Divíziójá-

ban, nyolc együttes mától a negyed-
döntőkben folytathatja a sorozatot, 
nyolc csapat pedig már a tegnapi 
nap folyamán elhagyta Stockhol-
mot és Helsinkit. A két csoport 
utolsó helyezettje, Kazahsztán és 
Olaszország egyúttal az élcsoport-
tól is búcsúzott, e két válogatott jö-
vőben egy osztállyal lennebb, azaz a 
Divízió I A csoportjában szerepel. 
A Helsinki-csoportból a franciák, a 
svájciak és a fehéroroszok, a Stock-
holm-csoportból a lettek, a néme-
tek és a dánok számára ért véget 
kedden a világbajnokság.

Eredmények, állás, műsor
Helsinki-csoport: USA – 

Svájc 5–2. A csoport végeredmé-
nye: 1. Kanada 19 pont, 2. USA 
16 p., 3. Finnország 15 p., 4. Szlo-

vákia 15 p., 5. Franciaország 9 p., 
6. Svájc 6 p., 7. Fehéroroszország 
3 p., 8. Kazahsztán 1 p.

Stockholm-csoport: Svédor-
szág – Lettország 4–0. A csoport vég-
eredménye: 1. Oroszország 21 p., 2. 
Svéd ország 18 p., 3. Csehország 14 
p., 4 Norvégia 13 p., 5. Lettország 6 
p., 6. Németország 6 p., 7. Dánia 4 p., 
8. Olaszország 2 p.

A negyeddöntők műsora: ma: 
Kanada – Szlovákia (13), Orosz-
ország – Norvégia (15.45), USA 
– Finnország (18.30), Svédország – 
Csehország (21.15). A mérkőzéseket 
élőben közvetíti a román Sport 1.

Pályázók a jövő évi vb-kre
A Nemzetközi Jégkorongszö-

vetség (IIHF) közzétette a 2013-as 
világbajnokságok rendezési jogáért 
kedd estig bejelentkező országok lis-
táját. Arról már régebb döntés szü-
letett, hogy a 2013-as Top Divíziós 
vébének, mint idén is Stockholm és 
Helsinki lesz a házigazdája, a különb-

ség annyi, hogy az elődöntőket és a 
helyosztókat a svéd fővárosban játsz-
szák. 2014-ben Minszk, 2015-ben 
Prága és Ostrava, 2016-ban Moszkva 
és Szentpétervár látja vendégül a Top 
Divízió csapatait. A 2017-es vébére 
Dánia, Franciaország, Németország 
és Lettország pályázik.

A Divízió I A csoportjának ren-
dezését Magyarország pályázta meg 
csupán, a Divízió I B csoportos vébét 
– amelyben a romániai válogatott is 
érdekelt – Észtország és Ukrajna 
látná vendégül. A szintén hazai ér-
dekeltségű U20-as Divízió II A cso-
portos vébé rendezésére Debrecen és 
Brassó adta be jelentkezését, az U18 
Divízió II A csoportjára pedig Mis-
kolc és Tallin pályázik.

Világbajnokság rendezésére még 
a szavazás napján is lehet jelentkezni, 
és a kusza elbírálási rendszer miatt az 
is lehet sikeres, aki nem készít elő-
zetesen pályázati anyagot. Az IIHF 
holnap dönt a jövő évi világbajnok-
ságok helyszíneiről.

A svédek 4–1-re nyertek a csoportkörben a csehek ellen. Ma este ismételnének

A Panduriival kezd az SZKC
A férfi-kézilabdázóknak ugyan 
a bajnokság lejárt, de még egy 
fontos sorozatban részt kell ven-
niük. Május 22–24. között rende-
zik ugyanis a Románia-kupát. A 
Székelyudvarhelyi KC – akárcsak 
a tavalyi kiírásban – a Pandurii 
Târgu Jiuval került össze a 
negyeddöntőbern.

Idén is, akárcsak a múlt eszten-
dőben, a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata a 

Pandurii Târgu Jiuval kell szembe-
nézzen a Románia-kupa negyed-
döntőjében. Az SZKC célja a finá-
léba jutás. Amennyiben az SZKC 
veszi a Pandurii elleni akadályt, 
akkor az elődöntőben a Bákói 
Ştiinţa – Temesvári Poli mérkőzés 
győztesével találkozik.

A Románia-kupa mérkőzéseit, 
mint mindig, ezúton is semleges pá-
lyán rendezik. Ezúttal Nagybányán. 
A kupába a bajnokság első nyolc he-
lyezettje kvalifikálta magát. A csapa-
tok pedig keresztbe játszanak (1–8., 
2–7., 3–6., 4–5. helyezettel).

Az SZKC-nak az idei bajnoki 
idényben jók a mutatói a Pandurii-

val szemben. Idegenben döntet-
lent értek el ellenük, hazai környe-
zetben pedig diadalmaskodak. A 
kupa tétje igen nagy, legalábbis az 
SZKC szempontjából. A nemzet-
közi kupaszereplést ugyan elérte a 
klub, ám hogy melyik sorozatban 
indul – az EHF-kupában vagy 
a Challenge-kupában – az csak a 
kupameccsek után dől el.

Jelenleg annyi biztos, hogy a baj-
nok Konstanca a Bajnokok Ligájá-
ban, míg a Bákó az EHF-kupában 
indul. Ugyancsak EHF-kupában 
szerepel majd a kupagyőztes. 
Amennyiben a Konstanca vagy a 
Bákó nyeri a kupát, akkor az SZKC 
indulhat az EHF-ben. Amennyi-
ben nem a fentebb említettek vagy 
az SZKC nyeri, akkor az udvarhelyi 
gárda a Challenge-kupában kell in-
duljon a következő idényben.

A Románia-kupa műsora: ne-
gyeddöntők, május 22-én: Konstanca 
– Torda (14, 1. meccs), Caraş-
Severin – Suceava (16, 2. meccs), 
SZKC – Pandurii (18, 3. meccs), 
Bákó – Temesvár (20, 4. meccs); 
elődöntők május 23-án; döntő május 
24-én.

hirdetések
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Csütörtök
Az év 138. napja, a hátralévő napok szá-

ma 228. Napnyugta ma 20.37-kor, napkel-
te holnap 5.48-kor. 

Isten éltesse 
Andor és Paszkál nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat 
A görög eredetű Andor jelentése férfi, 

férfias, a görög–héber–latin eredetű Pasz-
kál húsvétot jelent. 

Május 17-én született 
1817. Irinyi János, a robbanásmentes 

gyufa feltalálója
1873. Dorothy Miller Richardson an-

gol író, a tudatfolyam regényirodalom út-
törője

1900. Nagyfalusi Jenő tanár, költő, lap-
szerkesztő 

1907. Dsida Jenő költő
1920. Harriet Van Horne amerikai új-

ságíró
1935. Dennis Potter angol író 

Május 17-én halt meg 
1395. Anjou Mária magyar királynő, az 

első nő a magyar trónon 
1510. Sandro Botticelli olasz reneszánsz 

festő 
1949. Balázs Béla író, költő, esztéta (a 

Valahol Európában forgatókönyve)

Május 17-én történt
1543. Nikolaus Kopernikusz lengyel csil-

lagász megjelentette könyvét, mely szerint a 
Nap körül keringenek a bolygók.

1606. Moszkvában meggyilkolták az ál-
Dimitrijt, akit orosz cárrá koronáztak.

1923. Házasságot kötött Marlene 
Dietrich színésznő és Rudolf Sieber.

1928. Megkezdődött a kilencedik újkori 
Nyári Olimpia Amsterdamban.

1933. Gömbös Gyula miniszterel-
nök elhatárolta a kormány politikáját a 
nemzetszocialista mozgalmaktól.

1955. Szilárd Leó és Fermi megkapta az 
atomreaktor szabadalmi elismerését.

Helytörténeti évforduló
Hetvenöt éve, 1937. május 17-én hunyt 

el Rózsa Géza műfordító, a székelyudvarhelyi 
Királyi Állami Főreáliskola tanára. 

Napról napra
szabadidő

IV. Székelyudvarhelyi Városnapok

Csütörtöki program:
– 17 órától a helyi művelődési ház kiál-

lítótermében megnyílik a székelyföldi fotó-
művészek alkotásait bemutató, Varázsképek 
című gyűjteményes kiállítás.

– 18 órától a Székelyföldi Filharmónia 
szervezésében zajló ClassJazzFesten fellép a 
Remember Enescu kamaraegyüttes. Hely-
szín: a polgármesteri hivatal Szent István 
Terme.

– 19 órától a Csíki Játékszín vendég-
előadásában a Jókai regénye alapján készült 
Gazdag szegények című zenés vígszínművet 
láthatja az udvarhelyi közönség. Helyszín:  
a művelődési ház nagyterme. A darabot 
Schlanger András rendezte.

– 20 órától táncházat szervez a műve-
lődési ház, az eseménynek az intézmény 
előcsarnoka szolgál otthonául.

– 20.30-től a Tomcsa Sándor Színház 
művészeinek előadásában ismét megtekint-
hető lesz a Garaczi László műve nyomán 
színre vitt Plazma 2 avagy az Ovibrader. 
A Tóth Árpád által rendezett darabnak a 
Mokka kávéház ad helyet.

– 21 órától a Székelyföldi Filharmónia 
szervezésében a Kalapos kávézóban lép fel 
a Plan B együttes. Helyet foglalni a helyszí-
nen lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Szabadtéri fotókiállítás a parkban

Egy héten át látogatható holnap 
déltől a székelyudvarhelyi vá-
rosi parkban az a fotókiállítás, 

amelynek anyagát a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont éves 
naptárában szereplő gyermekportrékból 
válogattak össze. A szabadtéri tárlatot a 
forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa 

szervezi, a Székelyudvarhelyi Városnapok 
és a Székelyföld Napok 2012 programso-
rozat részeként.

A forrásközpontnak nem ez az első 
ilyen kiállítása, most azonban teljesen ter-
mészetes környezetben, egy-egy fára rög-
zítve láthatják az érdeklődők a képeket. A 
felvételeket Balázs Ödön válogatta.

Gyermekportrék
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www.parapista.com

– Apa, az anyukáknak is legelniük kell, hogy szoptathassák a babát?

para

Tömegfutás

Mozdulj, Udvarhely!

Szombaton ismét megrendezik a IPSE 
városnapi tömegfutást, amelyen a je-
lentkezők a rövid, azaz 3,9 kilométe-

res és a hosszú, vagyis 6,4 kilométeres távon 
mérettetnek meg. A futók a központon 
keresztül a rendőrségig közös útvonalon ha-
ladnak, itt a rövidtávosok a városi piac felé 
kanyarodnak, míg a többiek a Bethlen utcán 

szaladnak egészen a terelőútig, ahol Szom-
batfalva irányába folytatják útjukat. A Juni-
or étterem melletti útkereszteződésben újra 
egyesül a két táv útvonala, és innen halad a 
Tamási Áron utca irányába, majd ismét a 
központ következik, ahonnan éles kanyarral 
fordulnak a Kossuth Lajos utcán a cél felé. A 
benevezés díjtalan.

HIRDETÉS



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. május 17., csütörtökhargitanépe Terasz
szabadidő

sudoku

kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 17.
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rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
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A fotót Kovács Lehel készítette (a Kisváros ősszel című székelyudvarhelyi pályázatra beküldött alkotás)

Banksy gerillafestménye  
II. Erzsébet gyémántjubileumára?

Agerillafestészet fenegyerekét, Banksyt 
is megihlette II. Erzsébet brit ki-
rálynő gyémántjubileuma, vagy 

esetleg az idei olimpia: egy londoni bolt fa-
lára varázsolt világbíráló képet.

A festményen ósdi varrógéppel brit 
zászlócskákat készít – nyilvánvalóan bér-
munkában – egy ázsiai kisgyerek. A var-
rógép a padlón van, a fiúcska térdelve gör-
nyed fölé, hogy sorozatgyártásban beszegje 
a zászlókat. A kép a Whymark sugárút egy 
boltjának falán tekinthető meg. Feltehető-
en nem véletlenül szemelte ki Banksy „fes-
tővászonnak” éppen ezt a falat: 2010-ben 
a bolt vizsgálatot indított, miután kiderült, 
hogy beszállítói között akad olyan indo-
néziai cég, amely hetente száz órán át dol-
goztat gyerekeket – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.

A festmény fotója a világhálón nagyon 
sikeres. Értelmezése nem egységes: sokan 
II. Erzsébet uralkodásának 60. évforduló-

ját vélik alkotási apropónak, mások a lon-
doni olimpiát. Mindkét esemény kapcsán 
biztosra vehető, hogy garmadával veszik 
majd emberek a brit szuvenírzászlócskát.

A londoni olimpia emléktárgyainak 
zöme egyébként külföldön készül, javarészt 
Ázsiában.    

Banksy legújabb művét is titokban 
alkotta, ahogy többi társadalombíráló, 
civilizácókritikai alkotásait. Kiléte isme-
retlen.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Esős, felhős idő lesz, kevés napsütéssel. A nyu-
gati szél gyakran megerősödik, csapadékos térség-
ben viharossá válhat.

Gazdálkodunk. Kecskéket tartunk. Mivel 
jó gazdaként akarunk feltűnni, szakkönyvek-
ből merítünk „tapasztalatot”, utána olva-
sunk, hogy mit, miért és hogyan. Nemrég 
érkeztünk el a gidók elválasztása anyjuktól 
című fejezethez.

Nem volt részletező a leírás, és nem is ki-
mondottan tejhozamú állatokra vonatkozó. 
Nekünk úgynevezett húskecskéink vannak, 
addig adnak tejet, amíg a gidókat táplálják. 
Ebből nem lesz sajt.

Mi első lelkesedésünkben jól szét is hánytuk 
a kicsiket a nagyoktól, néhány nap alatt a sírá-
sukhoz is hozzászoktunk, még ha nehéz szívvel 
is. Míg a kicsik ügyesen eszegettek füvet is, szé-
nát is, az abrakról nem is beszélve, az anyák 
tőgye csak nőtt, feszedezett. Ettől a jelenségtől 
estünk ismét gondolkodóba. Gyorsan hívtam 
is édesapámat, ő jobban tudja. Hát persze, 

hogy nem szabadott volna ilyen egyből „nagy-
korúsítani” a gidókat. Mondta édesapám, 
hogy éppen most, amikor friss, zöld füvet, jó 
abrakot ehet az anyaállat, tud igazán tejelni. 
És mi éppen ekkor vesszük el a kis „fejőgépeket” 
alóla. Amúgy az állat magáról leválasztja 
kicsinyét, elzavarja magától, csak akkor kell 
külsőleg beavatkozni, ha a tejet akarjuk érté-
kesíteni. És milyen igaz. Eddig a macskáinkon 
figyelgettem, hogy az állat tudja, meddig kell 
gondoskodnia kicsinyéről, és mikor jött el an-
nak az ideje, hogy finoman, de határozottan 
leválassza magáról, az önálló élelemszerzésre, 
életre ösztönözve. Ezt a zsigerből jövő tudást 
nem minden szülő tudhatja már magáénak, 
mennyi szülein, gyermekein majomszeretettel 
csüngő örök álfelnőtt rohangál ma is a világ-
ban. Pedig csak befele kell hallgatni. A termé-
szet, ha hagyjuk, teszi a dolgát.

A természet teszi a dolgát
                 villanás n Darvas Beáta
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