
ROMÁN TILTAKOZÁS

Emlékmise lesz, 
temetés

nem biztos
Pünkösd vasárnapján délben em-

lékmisét tartanak Nyirő József 
tiszteletére a székelyudvarhelyi 
Papkertben, de az újratemetés 
kérdéses. Mircea Duşa szerint 
magánemberként, ünnepi külsősé-
gek nélkül temethetik el az írót. 

EGYRE NÉPSZERŰBBEK A MOPEDAUTÓK

Jogosítvány nélkül, négy keréken
Egyesek azért, mert még nincs hajtási jogosítványuk – mások, mert már nincs, de az eltiltás 
idején is saját négykerekű járművel közlekednének. Van, aki a benzinköltségen spórolna, más 
környezettudatos szemléletmódot követ, vagy demonstrálni kívánja, hogy a mindennapokban 

remekül boldogul egy kis teljesítményű, de céljainak megfelelő autóval.  Csíkszeredában 
egyre gyakrabban látni mopedautókat – tulajdonosaik szerint ezek a járművek gazdaságos 

és egyszerű alternatívát nyújtanak a városi közlekedésben. 3. oldal

Nem erőbajnok, de városi közlekedésre szinte minden tekintetben tökéletes. Egyre több mopedautó jelenik meg Csíkszereda utcáin FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Sérül az arányos 
képviselet elve

Kétségtelen, hogy sérül az 
arányos képviselet elve. A most 
bevezetésre kerülő rendszerben 
megtörténhet, hogy adott szavazó-
körzetekből a parlamentbe 
olyan jelölt jut be, aki a 
szavazatra jogosult állam-
polgárok még csak 18-20 százalé-
kának támogatását sem élvezi.
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    Hecser Zoltán

Csíkpálfalva: 
beruházások időszaka 62 4Csökkentenék 

a gázfüggőség mértékét
Szelektíven 
értelmezett határozat

HIRDETÉS

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4587
1 amerikai dollár USD 3,5272
100 magyar forint HUF 1,4734
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FELCSÍK SK

Klubot alapítanak 
Csíkkarcfalván

Új sportklub bejegyzését fontol-
gatják Csíkkarcfalván, a Felcsík 

SK a tervek szerint az utánpótlás-
képzésre helyezne hang -
súlyt. Amennyiben minden 
a tervezettek szerint alakul, 
először lesz in-line szakosztálya egy 
klubnak Romániában.

MŰHELY

Hétkrajcáros 
gyermekkor

Majla Sándor költő érzékeny 
az élet szellőnyi suhanásaira. 

Hosszú és telt gyermekkora hétkraj-
cárosan volt vidám, színész szeretett 
volna lenni, első verseskötete megje-
lenésére éveket kellett várjon, de op-
timista titán volt. Gyermek-
verseiből a néhai Illés Lajos 
zenésített meg csokorravalót. 
Életéről, munkájáról vall Székely Fe-
renc kérdéseire válaszolva.

PETŐFI SÁNDOR UTCA

Kábelek nélküli 
kilátás

A 2012-re ütemezett térrendezési 
munkálatok részeként, vélhető-

leg júliustól megkezdődik Csíksze-
redában a Pető�  Sándor utca autós 
forgalom előtt is nyitott részének 
felújítása. Ennek előzménye-
ként az Electrica Rt. hozzá-
fogott a villanypóznák el-
tüntetéséhez és a vezetékek földbe 
helyezéséhez.
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hirdetés

A földgáz árának rohamos nö-
vekedése a háztartásokra le-
selkedő komoly, és nehezen 
megkerülhető veszélyt jelent 
– hangzott el tegnap azon a saj-
tótájékoztatón, ahol Magyari 
Zoltán és Xantus Attila városi 
tanácsos, illetve Fekete Ana, a 
Goscom vezetője beszélt azok-
ról a projektekről, amelyektől 
a város gázfüggősége mértéké-
nek csökkenését remélik.

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

Két projektről számoltak 
be az újságíróknak tegnap 
a városházán. Az egyik 

eléggé távolinak mondható még, 
ugyanis várhatóan 2015-ben kezd 
majd működni az a villamos ener-
giát előállító, biomassza alapú erő-
mű, amely turbináinak fáradt gőzét 
használnák fel távfűtésre. Magyari 
Zoltán tanácsos szerint évi 40 ezer 
gigakalória lenne az erőmű teljes 
hőtermelési kapacitása, ami a vá-
ros jelenlegi szükségletének körül-
belül kétharmadát fedezné. Ez azt 
jelenti, hogy a Tudor és a Kalász 
negyedek kivételével megoldható 
lenne a tömbházlakások fűtése és 
ezekben a melegvíz-szolgáltatás.

Valamelyest közelebbinek tű-
nik az a lehetőség, amely a Tudor 
negyedi tömbházak távhővel 

való ellátását biztosítaná, hiszen 
már az idén ősszel kezdődő fű-
tésszezonra megvalósulhat egy, 
a földgáznál olcsóbb megoldást 
ígérő projekt. Egy magáncég 
gázmotorokkal fejlesztene villa-
mos energiát, a motorok hűtésé-
ből származó hőt pedig felhasz-
nálnák az említett városrészben 
lévő lakások fűtésére, illetve me-
legvíz-előállításra. Magyari szerint 
a gázmotorok már itt vannak, és 
jú lius–augusztusban minden bi-
zonnyal üzembe is helyezi azo-
kat a vállalkozó. 

Megkérdeztük, hogy az ily 
módon nyert hőenergia az idei 
télhez viszonyítva körülbelül 
mennyivel lesz olcsóbb a lakos-
ság számra? A válasz szerint ez a 
projekt reményt ad arra, hogy 
a gáz árának módosulásai ellenére 
megmarad az eddigi gigakalória-
ár Csíkszeredában. 

A csíkszeredai önkormányzat-
nak egyébként nem ez az első pró-
bálkozása arra, hogy csökkentse a 
város gázfüggőségét, ugyanis még 
2006–2007-ben pellettel műkö-
dő kazánokat szereltek a Jégpálya 
és Malom negyedi kazánházba. 
Amint a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a pellet nemzetközi ára je-
lentősen megnőtt, így az a gázzal 
szemben nem versenyképes, ám 
a befektetés nem volt hiábavaló, 
ezek a kazánok ugyanis átállítha-
tók más, a pelletnél jóval olcsóbb 
faőrleménnyel való fűtésre.

Kazánházak „alternatíváit” keresik. Távlati, de nem megvalósíthatatlan tervek

CsíksZeredAi távhő-strAtéGiA

Csökkentenék  
a gázfüggőség mértékét

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfejlesztési Egye-
sület. A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Agrárfej-
lesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett  
szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők helyi és megyei egyesületei tevékenységének a 
támogatása és fejlesztése, amelyek székhelyei azokon a településeken találhatók, melyek 
önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei 
érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők helyi egye-
sületei

A pályázatok célterületei:
– tejbegyűjtő központok felszerelésének a támogatása (hűtőtankok, a tejminőség el-

lenőrzésére való eszközök, számítógépek, nyomtatók, tejkvótaprogramok stb.);
– magtisztító (szelektor) vásárlásának a támogatása.
Előirányzott keretösszeg: 94 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a közhasznú 

egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye Tanácsának 
244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 0740–122490, e-mail cím: avramcamelia@
hargitamegye.ro.  A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Me-
gye Tanácsának 244/B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

A 2012-re ütemezett térrende-
zési munkálatok részeként, vél-
hetőleg júliustól, megkezdődik 
Csíkszeredában a Petőfi sán-
dor utca autós forgalom előtt 
is nyitott részének felújítása. 
ennek előzménye az utcában 
nemrég megkezdett munkálat: 
az electrica rt. hargita megyei 
kirendeltsége hozzáfogott a vil-
lanypóznák eltüntetéséhez és a 
vezetékek földbe helyezéséhez. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Még a nyár folyamán, re-
mélhetőleg júliusban 
meg kezdődnek a térfel-

újítási munkálatok a Petőfi Sándor 
utca autós forgalom által is használt 
szakaszán, azaz a konzulátus épü-
lete és a városháza közötti részen. 
Ennek előzményeként, egy másik 
projekt keretében zajlanak most az 
említett helyszínen munkálatok: 
az Electrica Rt. Hargita megyei ki-
rendeltsége dolgozik az utcában, 
hozzáfogtak a villanyvezetékek 

földbe helyezéséhez. Hamarosan 
tehát ebből az utcából is eltűnnek 
a villanyoszlopok és a kábelek, csak 
lámpaoszlopok lesznek – részle-
tezte megkeresésünkre Antal At-
tila, Csíkszereda alpolgármestere. 
A munka kivitelezése első körben 
a polgármesteri hivataltól a főkon-
zulátus épülete irányába halad, itt 

felszedik a térkőből kirakott járdát 
és lefektetik a kábeleket, ugyanez 
történik majd az utca másik olda-
lán is. A járdák helyreállítása csak 
ideiglenes, mert  a villanyvezetékek 
földbe helyezése után, júniusban 
megkezdődik az utcaszakasz teljes 
felújítása az integrált városfejleszté-
si terv keretében.

A lakók segítségével és külön-
böző támogatások révén újul 
meg a nyár folyamán a hargita 
vendégváró épületével szembeni 
zöldövezet. A szervezők bíznak 
a lakók pozitív hozzáállásában és a 
kezdeményezés sikerében.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Új program indításán dol-
gozik a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület, amely révén 

megújul a Müller László és a Test-
vériség sugárút kereszteződésében 
található zöldövezet. A sziget rend-
betételében a lakók segítségére is 
számítanak, de a kezdeményezés 
biztos anyagi alapokon áll: a Polgár-
Társ Alapítvány és a Mol Románia 
közel 9000 lejjel, plusz a Zöldszékely 
Alapba a közösségi kártyák révén 
begyűjtött pénzösszeg egy részével, 
mintegy 5000 lejjel támogatják.

– Ez egy hosszabb kifutású pro-
jekt, amely a következő hónapban 
kezdődik, és augusztusig tart. Egy-
előre abban a szakaszban vagyunk, 
amikor egyeztetünk a lakószövet-
ségekkel, a környék lakóival, össze-
gyűjtjük és figyelembe vesszük az 
elképzeléseiket, ami révén közösen 
újulna fel ez a közösségi tér. A cél el-
sősorban a lakók helyi  közösségként 

való mozgósítása, azért, hogy ma-
gukénak érezzék majd az elkészült 
zöldövezetet. A kezdeményezés si-
kere mondhatni azon is múlik, hogy 
mennyire kapcsolódnak be az itt 
lakók – számolt be a tervről Csonta 
László, a Zöld SzékelyFöld Egyesület 
vezetője. A parkosítás területrende-
zési munkálatokkal kezdődik , majd 
padokkal, porolókkal, asztalokkal 
és kerékpártartókkal rendezik be a 
teret, emellett egy kis sétányt alakíta-
nak ki, cserjéket, fákat ültetnek és fa-
ragott kerttel veszik körül a területet. 
A polgármesteri hivatal is beszáll a 
tervbe egy játszótér létesítésével, va-
lamint a járda feljavításával – tudtuk 
meg az egyesület elnökétől. – A kez-
deményezéssel összegyűlt tapaszta-
latokat arra fordítjuk, hogy ezekből 
kiindulva a városban máshol is sike-
rüljön majd hasonló zöldövezeteket 
felújítani, hiszen nem szeretnénk, ha 
itt megállna a munka. Bízunk benne, 
hogy ez a kezdeményezés egy meg-
felelő lökést ad majd az embereknek. 
Várunk minden csíkszeredai lakost, 
aki ebben vagy hasonló jellegű prog-
ramokban szívesen vállalna részt a 
közeljövőben – emelte ki Csonta. A 
program megvalósításában partner-
ként vesz részt a Reménység lakószö-
vetség, a West Con Consulting Kft., 
a Csíki Anyák Egyesülete és Csíksze-
reda Város Polgármesteri Hivatala.

MeGsZAbAdul A huZAloktól A PetőFi sándor utCA

Kábelek nélküli kilátás

A földbe süllyesztett kábelek fölé csak ideiglenesen kerülnek vissza a térkövek 

A lAkók is bekAPCsolódnAk A PArkosításbA

Közösen tervezett zöld



Egyesek azért, mert még nincs 
hajtási jogosítványuk – mások 
azért, mert már nincs, de az 
eltiltás idején is saját négyke-
rekű járművel közlekednének. 
Van, aki a benzinköltségen spó-
rolna, más környezettudatos 
szemléletmódot követ, esetleg 
demonstrálni kívánja, hogy a 
mindennapokban remekül bol-
dogul egy kis teljesítményű, de 
céljainak megfelelő autóval.  
Csíkszeredában egyre gyakrab-
ban látni mopedautókat – tu-
lajdonosaik szerint ezek a jár-
művek gazdaságos és egyszerű 
alternatívát nyújtanak a városi 
közlekedésben. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro
Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Mopedautót előnyös hasz-
nálnia idős emberek-
nek, akik nem szereztek 

jogosítványt, a 18. évüket be nem 
töltött fiataloknak, és leginkább 
azoknak, akiknek hosszabb időre 
bevonták a jogosítványát – sorolja 
az egyre gyakrabban felbukkanó 
közlekedési eszköz, a mopedautó 
előnyeit a csíkszeredai Albu Bo-
tond. Maga is mopedautó-tulaj-
donos – saját tapasztalatából ki-
indulva tette a fenti megjegyzést, 
ugyanis, mint mondja, azért volt 
kénytelen mopedautót vásárol-
ni, mert nyolc hónapra bevonták 
autóvezetői jogosítványát. Mi-
vel a megye területén nemcsak 
megengedett, de az úthálózat 
szempontjából viszonylag jól ki is 
használható ez az alternatíva, gép-
jármű-vezetői engedélyének visz-
szaszerzéséig „jó szolgálatot tett” 
a mopedautó – ami most már 
tulajdonosa szerint egyébként el-
adó. – Ötszáz köbcentis, kéthen-
geres, hét lóerős diesel motorral, 
használtan, de még jó állapotban 
vettem Magyarországról, 1600 
euróért. Romániában 2000 euró 

körül van az ára, ennél valamivel 
olcsóbban lehet külföldről besze-
rezni ilyen járművet – részletezte 
Albu, aki szerint amellett, hogy 
csak egy képességvizsga letéte-
lére volt szükség a vezetéséhez, 
a mopedautó gazdaságossága 
sem elhanyagolható. – Városban 
mopedautót vezetni ugyanolyan, 
mint normál autóval közlekedni, 
hiszen a 60 km/órás végsebesség 
mellett könnyen tartható a vá-
rosi forgalom ritmusára jellemző 
50 km/órás sebesség. A gyári fo-
gyasztása ezeknek a járműveknek 
3 liter 100 kilométeren. Az én 
autóm már a 4 és 5 liter közötti 
fogyasztást is elérte, de ez még 
mindig kevesebb, mint a csalá-
di autók által fogyasztott 8-9 
liter/100 km – hangsúlyozta a 

mopedautók használatának elő-
nyeit Albu Botond.

Egy tucat már elkelt
Csíkszeredában egy autókeres-

kedés importál mopedautókat. A 
vasútállomás melletti Autobiznisz 
az elmúlt évben tizenkét ilyen 
járgányt adott el, Ráduly Jenő 
tulajdonos viszont azt mondja, 
eldöntötte, hogy az idén is hoz be 
külföldről mopedautót. 

– Az utóbbi időben megnőtt 
irántuk a kereslet, éppen az el-
múlt napokban gondolkodtam 
el azon, hogy egy újabb szál-
lítmányt hozzak be – mondta 
lapunknak Ráduly. Hozzátette, 
eddig Aixam márkájú jármű-
veket hozott Franciaországból 
Csíkszeredába: a mo pedautók, 

felszereltségüktől függően, 1000 
és 1700 euró közötti áron találtak 
gazdára a kereskedésében.

Vezetni 
hajtási jogosítvány nélkül
A közúti közlekedési törvény 

szerint két kategóriába (L1e és 
L6e) sorolhatók azok a járművek, 
amelyekre nem kell hajtási jogo-
sítvány. A környékünkön a legtöb-
ben a robogókat használják ebben 
a kategóriában, de kezdett népsze-
rűvé válni a mopedautó is. Robo-
gónak számít az a kétkerekű jármű, 
mely maximális sebessége 45 km/
óra, legtöbb 4 kW-os és 50 cm3-is 
belső égésű motorral rendelkezik. 
A mopedautó négykerekű jármű, 
maximális súlya 350 kg lehet, a mo-
tor térfogata 50 cm3-nél nagyobb, 

de legtöbb 15 kW, és végsebessége 
meghaladja a 45 km/órát. Ameny-
nyiben elektromos a mopedautó, 
úgy a 350 kg súlyhatárban nincs 
benne az akkumulátorok súlya.

A jogszabály szerint a fenti két 
kategóriába tartozó jármű veze-
tőjének legalább 16 évesnek kell 
lennie, de nem szükséges számára 
hajtási jogosítvány, csupán egy 
tanfolyam elvégzése, amelyben el-
sajátítja a közúti közlekedés alap-
vető szabályait. Ezeket a tanfo-
lyamokat a sofőriskoláknál lehet 
elvégezni.

A robogók és mopedautók be-
íratása sem túl bonyolult: először a 
Román Gépjármű-nyilvántartási 
Hivatal „levizsgáztatja” a jármű-
vet, ezt követően a polgármesteri 
hivatalnál kell bejelenteni, a rend-
számot is ott adják. A rendszám-
tábla sárga, és a szám mellett tar-
talmazza azt a helységnevet is, ahol 
a járművet forgalomba helyezték. 
Csíkszeredában az elmúlt évben 
27, idén az év első három hónapjá-
ban 11 robogót és hat mopedautót 
jegyeztek be.

Robogók a biciklisávon
Fontos tudni, hogy ahol van 

biciklisáv, ott a robogósoknak ezt 
kötelezően használni kell. Csík-
szeredában már számos utcában 
található biciklisáv (Kossuth, 
Márton Áron, Taploca, Szék, Piac, 
Rebreanu, Sadoveanu utca stb.), de 
a robogósok itt is inkább az úttes-
ten közlekednek, pedig ezért meg-
bírságolhatják őket a rendőrök.

A mopedautók természetesen 
az úton közlekednek, rájuk egyéb-
ként ugyanazok a közúti szabá-
lyok vonatkoznak, mint amelyek 
a rendes gépjárműveket vezetők-
re is. Jó tudni, hogy robogóval és 
mopedautóval is csak abban a me-
gyében közlekedhetünk, ahol a 
járművet bejegyezték. Ugyanakkor 
a fenti két kategóriába tartozó jár-
művel tilos helységen kívül európai 
úton és autópályán közlekedni.
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Körkép
csík

A képviselőház kedden megszavazta a jelenlegi 
kormánykoalíció (USL) ama kezdeményezé sét, 
amely értelmében módosult a 2008/35-ös számú, 
parlamenti választási törvény. Az elfogadott tör-
vénymódosítás alapján már az idei őszi választás 
során egyéni szavazókörzetes, egyfordulós többségi 
választási rendszerben választanák meg a két-
kamarás parlament tagjait. Emlékeztetnénk: a 
2008-as parlamenti választások alkalmával ve-
zették be az egyéni szavazókörzetes választási rendszert, a man-
dátumok elosztására pedig két szakaszban került sor, érvényt 
szerezve a pártlistákon induló jelöltek esetében az arányos kép-
viselet elvének. A mostani módosítás értelmében viszont min-
den egyéni szavazókörzetből a legtöbb szavazatot megszerző 
jelölt jut be a törvényhozásba. A jogszabály ugyanakkor ked-
vezményes képviseletet biztosít a képviselőházban a nemzeti 
kisebbségeknek. Ez azt jelenti, hogy ha minden olyan megyé-
ben, ahol valamelyik nemzeti kisebbség aránya meghaladja 
a helyi lakosságszám 7 százalékát, de a közösség egyik jelöltje 
sem nyert azon választókerület (megye) egyetlen egyéni sza-
vazókörzetében sem, akkor az érintett kisebbségnek hivatalból 
biztosítanak egy pluszhelyet a képviselőházban. Ezt a helyet 
a legjobban szereplő kisebbségi jelölt foglalhatja el. Mit is je-
lent ez? Tegyük fel, hogy Brassó megyében, ahol ismereteink 
szerint a magyar lakosság részaránya 7 százalék körül van, 
ahol nyolc egyéni szavazókörzet volt, mindegyikben indul egy 

vagy két, sőt három kisebbségi politikai alakulat jelöltje. Nos, 
ezek közül az fog bejutni a parlamentbe, aki közülük a legtöbb 
szavazatot szerzi meg, függetlenül attól, hogy melyik alakulat 
listáján szerepelt. Sőt elméletileg még az is megtörténhet, hogy 
független jelölt kerül be a parlamentbe, mert a jogszabályból 
nem derül ki egyértelműen, hogy az adott jelöltnek kell-e él-
veznie adott kisebbségi érdekképviseleti szervezet vagy politi-
kai alakulat támogatását. A megyék lakosságszámára, illetve 
a nemzeti kisebbség arányára vonatkozó adatok tekintetében 
sem világos a kép. Hallani arról, hogy a 2002-es népszámlálá-
si adatokat kell/kellene figyelembe venni, ám Victor Ponta kor-
mányfő határozottan kijelentette, hogy a tavalyi népszámlálási 
adatokat veszik alapul.

Tehát: a módosított parlamenti választási törvény kedvez-
ményes képviseletet biztosít a nemzeti kisebbségeknek a kép-
viselőházban. A kedvezmény a szenátusra nem vonatkozik. 
Idetartozik az is, hogy a törvénymódosítást 180 szavazattal, 

30 ellenében és 26 tartózkodás mellett fogadta el a 
képviselőház. Az RMDSZ honatyái tartózkodtak, 
a parlamenti vita során pedig az RMDSZ elnöke, 
Kelemen Hunor kijelentette, hogy nem támogatja 
az arányos képviselet feladását, akkor sem, ha a kor-
mánytöbbség a magyar közösség esetében figyelemre 
méltó gesztussal, a kedvezményes képviselet beveze-
tésével valamelyest korrigálja a rendszer hibáit. 

Az kétségtelen, hogy sérül az arányos képviselet 
elve, és ennek a most bevezetésre kerülő rendszernek megvannak 
a maga hibái, mert megtörténhet, hogy adott szavazókörzetek-
ből a parlamentbe olyan jelölt jut be, aki a szavazatra jogosult 
állampolgárok még csak 18-20 százalékának támogatását sem 
élvezi. Olyan vélemények is elhangzottak egyes politikai elem-
zők részéről, hogy ezt a rendszert úgy lehetett volna finomítani, 
hogy kétfordulós legyen a választás. Egyébként kivételes esetben 
megtörténhet, hogy kétfordulós lesz: amennyiben egy adott 
szavazókörzetben két jelölt kerül az első helyre ugyanannyi 
szavazattal, akkor két hét múltán újabb szavazásra kerül sor, 
amelyen ez a két jelölt indulhat.

Nem tudni, hogy hogyan viszonyul Traian Băsescu államfő 
ehhez a törvényhez, de az biztosra vehető, hogy nincs ínyére. Így 
pedig megtörténhet, hogy újratárgyalásra visszaküldi, azaz nem 
hirdeti ki a törvényt, és akkor az egyelőre nem léphet hatályba. 
Ugyanakkor a demokrata-liberális párt képviselői bejelentették, 
a törvényt az Alkotmánybíróságnál meg fogják támadni.

Sérül az arányos képviselet elve
                           NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

EgyRE népszERűbbEk a mopEdautók

Jogosítvány nélkül, négy keréken

1000-2000 euró között alakul egy használt, külföldről behozott mopedautó ára. A tulajdonosok szerint prímán megéri 
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gyergyó

Körkép
Nyílt Nap a fogyatékos gyermekek NapközijébeN

Napsugaras ismerkedés
teleplakátolta az mpp gyergyószeNtmiklós lakóNegyedeit

Szelektíven értelmezett határozat

hirdetések

fogyatékos gyermekek hétköz
napjaiba nyertek bepillantást az 
iskolások a gyergyószentmiklósi 
Napsugár az Esőben Egyesület 
nyílt napján. a közös játékkal arra 
hívták fel a figyelmet, hogy mind
annyian másak vagyunk, és min
den embernek vannak értékei.

Miklós réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Értelmi, esetenként halmozot-
tan fogyatékos gyermekekkel 
találkozhatott, játszhatott az, 

aki tegnap ellátogatott a Napsugár 
az Esőben Egyesület Virág negyedi 
intézményébe. Az ötödik alkalom-
mal szervezett nyílt nap annyiban 
tért el az előző években tartottaktól, 
hogy most nem a sérült gyermekek 
és fiatalok mentek ki figyelemfelkel-
tés céljából az utcára, hanem az utca 
emberét próbálták rávenni: térjen be 
a napközijükbe és ismerkedjen meg 
a 43 fogyatékos fiatalt foglalkoztató 
intézmény tevékenységével. 

– Ez nem egy megőrző, ahogy 
sokan hiszik, hanem itt komoly, 
minőségi fejlesztés és foglalkozás 
zajlik. Ezért örülünk, hogy a diákok 

és pedagógusok nagy számban láto-
gattak hozzánk. A tanítók, tanárok 
számára is tanulságos, hogy egy 
értelmi sérült gyermeket hogyan 
lehet fejleszteni, a gyermekek pedig 
tmegtapasztalhatják, hogy nem kell 
tőlük félni, hogy ugyanolyan gye-
rekek, fiatalok, mint ők, csak bizo-
nyos képességeikben korlátozottak. 
A sérült gyermekek már nagyon 
várták a nyílt napot, mindig boldo-
gok, hogy ismerkedhetnek, barát-
kozhatnak – közölte Csata Kinga, 
az intézmény vezetője. Elmondta, 
reményein felüli volt az  érdeklődés, 
folyamatosan érkeztek a vendégek. 
Örömmel vették, hogy a látogató-
ba jött pedagógusok is részt vettek 
a kézműves-foglalkozásokban, se-
gítettek azok lebonyolításában. A 
kézművesműhelyek és a társasjáték 
mellett bolhapiacot is szerveztek, 
ahol helyi vállalkozók felajánlásá-
nak köszönhetően vásárolhattak az 
érdeklődők használt ruhát és játé-
kokat. – Úgy terveztük, hogy az így 
gyűjtött pénzből élelmiszert vásá-
rolunk a napközinek, de a hatalmas 
érdeklődésnek köszönhetően való-
színűleg telik majd kirándulásra is 
– összegzett Csata Kinga. 

teleragasztották a gyergyó szent 
miklósi lakónegyedek lép cső
házait a magyar polgári párt 
tanácsosjelöltjei és mezei jános 
pol gármesterjelölt választási 
pla kátjaival tegnap reggelre. 
az aktivisták ezzel éppen azt a 
pla kátolási szabályokról szóló 
határozatot szegték meg, amit a 
többségben mpps tanács foga
dott el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Az MPP-re és Mezeire 
semmilyen szabályo-
zás nem érvényes, csak 

az RMDSZ-re?” – tette fel a kér-
dést Magyari Levente RMDSZ-es 
tanácsos a Gyergyó választ nevű 
internetes levelezőlistán, arra ap-
ropózva, hogy tegnap reggelre a 
város lakónegyedeiben a lépcső-

házak bejárati ajtaján az MPP 
tanácsosjelöltjeinek, valamint Me-
zei János polgármesterjelöltnek 
választási plakátjai jelentek meg. 
– Ezzel szemben az RMDSZ-szel 
szigorúan betartatják a szabályt 
– háborgott telefonos megkeresé-
sünkkor Magyari. 

Nemcsak a lépcsőházak bejá-
rati ajtóin voltak MPP-s plakátok, 
hanem olyan helyeken is – oszlo-
pokon, üres üzlethelyiségek abla-
kaira kívülről ráragasztva –, ahol 
ezt a 2011/170-es, plakátolási sza-
bályzatot tartalmazó, valamint a 
2012/185-ös, választási plakátok 
kihelyezéséről rendelkező tanácsha-
tározatok tiltja.

A helyszínen jártunkkor a lakók 
többsége keveset tudott az éj leple 
alatt megjelent plakátokról. 

– Nem tudjuk, mikor rakták 
ki, az este még nem volt egy plakát 

sem – közölte egy Bucsin negyedi 
nyugdíjas néni. Elmondta, tudo-
mása szerint a lépcsőházából sen-
kitől nem kértek engedélyt pla-
kátragasztásra, másrészt könnyen 
megtehette bárki, ugyanis nem 
zárják a bejárati ajtót.

Kémenes László, az MPP kam-
pányfőnöke viszont úgy tudja, hogy 
a lépcsőházak lakói közül több sze-
mély is plakátokat kért, jelezve, 
megszerzi szomszédjai beleegyezé-
sét, hogy a bejárati ajtóra kiragaszt-
hassák azokat. Arról viszont nincs 
tudomása, hogy olyan helyekre is 
kerültek kampányplakátok, ahol a 
plakátolási szabályzat értelmében 
nem lehetnének. Miután értésére 
adtuk, hogy több ilyent is láttunk, 
sőt le is fotóztuk, kifejtette: „Nem 
tudom, ki rakhatta ki oda a plaká-
tokat, de gondoskodunk róla, hogy 
mielőbb levegyék azokat.”

Az MPP szelektíven értelmezi a plakátragasztási szabályzatot. Nem mindenhol van helye a kampánynak 
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> Udvarhelyi kordokumentumok 
képekben. Megnyitották tegnap 18 
órától Sztojka Ferenc fotókiállítását, a 
Haáz Rezső Múzeum Állandó Képtárá-
ban. Mint Miklós Zoltán, az intézmény 
igazgatója elmondta a megnyitón, a 
kiállított képek egyféle kordokumen-
tumok a fotográfus munkásságából. 
A XX. századi Udvarhely egyik legki-
emelkedőbb fotósának fényképnega-
tívjai (több ezer) hagyatékként tavaly 
kerültek be a múzeum gondozásába, 
amelyből első lépésként városképeket 
állítottak ki. Veres Péter, a múzeum 
munkatársa ismertette a fotós életét, 

kiemelvén: a színes fotózás hőskorában 
készültek a képek, amelynek úttörője 
volt Sztojka Ferenc. A képek közt fő-
ként az 1950–70-es Udvarhely élet-
képei szerepelnek, olyanok mint az új 
kórház alapkövének letétele, az 1970-es 
árvíz, a fiatalon dedikáló Kányádi Sán-
dor, avagy az egykori Szejkefesztiválok 
életképei. A fotókiállítás legalább egy 
hónapig tekinthető meg. 

> Fotókiállítás Nyirő emlékére. 
A székelyudvarhelyi Kováts fényképé-
szet műtermében ma 18 órától nyílik 
Nyirő József emlékére fotókiállítás. 

Az eddig publikálatlan felvételek-
ből álló fotókiállítás a tervek szerint 
a nyár folyamán is várja majd az ér-
deklődőket. A székelyföldi író újra-
temetésének apropóján nyíló kiállítás 
egyediségét az adja, hogy olyan fel-
vételeket állítanak ki, amelyek eddig 
nem voltak elérhetők a nagyközönség 
számára. Mint Kováts Szidónia, a ki-
állítás ötletgazdája elmondta, férjének 
dédapja, id. Kováts István jó barátja 
volt Nyirőnek, akivel a két világhábo-
rú közötti évtizedekben, Haáz Rezső 
társaságában bejárták a székelyföldi 
településeket.hí
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Körkép

Pünkösd vasárnapján délben em-
lékmisét tartanak Nyirő József 
tiszteletére a székelyudvarhelyi 
Papkertben, az újratemetés vi-
szont kérdéses: elképzelhető, 
hogy a székely apostol még nem 
térhet haza. 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro 

Amint tegnapi lapszá-
munkban hírül adtuk, a 
román vasúti igazgatóság 

bukaresti központja arról tájé-
koztatta Nyirő József újrateme-
tésének szervezőit: nem kapták 
meg a miniszteri engedélyt arra, 
hogy az író hamvait a Boldog-
asszony-zarándokvonat szállít-
hassa Székelyudvarhelyre. Fráter 
Olivér, a temetés szervezője be-
jelentette: az újratemetés azon 
rendezvényei, amelyek a román 
államvasutak részvételéhez kö-
töttek, például a máriaradnai, 
gyergyószentmiklósi, csíkszere-
dai ceremóniák elmaradnak. El-
mondta: változatlanul várják a 
román kormányzattól a „szokásos 
diplomáciai csatornákon történő 
közlést”, hogy a földi maradvá-
nyokat miként lehet beutaztatni 
Romániába.

– A zarándokvonat csütör-
tökön reggel hatkor gördül ki 
a Nyugati pályaudvarról, az író 
földi maradványait szállító kegye-
leti kocsi nélkül – közölte tegnap 
délben Lukács Csaba. Az újrate-
metés kommunikációs vezetője 
elmondta: a temetés többi prog-
ramja változatlan. Ugyanakkor 
elindultak a román államvasutak-
kal az egyeztetések is, csütörtök 
délutánra ígértek tájékoztatást a 
szállítás ügyében.

– Dolgozunk az ügyön. Úgy 
vélem, a politika akadályozta meg 
ideiglenesen a hazaszállítást, de a 
politika is oldja majd meg a kér-
dést – bizakodott Lukács.

Az újságíró korábban úgy 
fogalmazott az MTI-nek nyilat-
kozva, hogy „Nyirő Józsefnek 
is kijár az a tisztelet, amit egy 
korszakalkotó, jelentős író meg-
érdemel. Külön kellene értékel-
ni Nyirő politikai és irodalmi 
tevékenységét. Nem értjük azt a 

magyar és román sajtópolémiát, 
amely az elmúlt napokban az ő 
politikai tevékenysége kapcsán 
felmerült.”

Lukács hozzátette: továbbra 
is várják a tájékoztatást a román 
kormányzattól arról, mit értenek 
azon, hogy „nem támogatják” a 
temetés megtartását.

– Másfél éve folynak az egyez-
tetések a román hatóságokkal, de 
a román fél egyetlenegyszer sem 
jelezte aggályait – jegyezte meg, 
hozzátéve, hogy a legutóbbi ro-
mán kormányváltást követően 
az ellenzék került hatalomra, így 
180 fokban megváltozott a ro-
mán fél álláspontja.

Szász bizakodó
– Vasárnap délben fél egy-

kor kezdődik a ceremónia a 
Papkertben, vagyis magánterü-
leten, amelyet az esemény ide-
jére bérbe vett a társszervező 
Székelyudvarhelyért Alapítvány, 
s amely nem közterület, ezért 
nem szükséges semmiféle enge-

dély – jelentette be tegnap Szász 
Jenő. A Székelyudvarhelyért 
Alapítvány elnöke csak annyit 
tudott mondani az időközben 
felmerült bonyodalmakról, hogy 
folynak az egyeztetések a román 
és a magyar hatóságok között, 
ezért az utolsó pillanatig bízik 
abban, hogy mégis a zarándok-
vonat szállítja haza az író ham-
vait – egyébként ehhez ragasz-
kodik a Magyar Országgyűlés 
Hivatala is.

– Közös ima, emlékmise biz-
tosan lesz május 27-én, az újrate-
metés kétséges, amennyiben nem 
érkeznek meg az író hamvai – 
mondta Szász.

Az alapítvány elnöke szerint a 
kegyeleti jog nem kerülhet korlá-
tozásra egyetlen szabad országban 
sem. Szász azt mondja, eddig sem-
miféle hivatalos értesítést nem 
kaptak a román hatóságoktól az 
újratemetéssel kapcsolatban.

– A román külügy annyit 
közölt, nem támogatja az újra-
temetést, nem azt mondta, hogy 
megtiltja. Egyébként is rá kelle-
ne mutatni ennek a törvényes 
alapjára – jelentette ki Szász, 
hozzátéve: a román hatóságok 
gáncsoskodása ellenére bízik egy 
„szép, maradandó élményt nyúj-
tó, összmagyar nemzeti ünnep” 
megrendezésében.

Több százan 
a budapesti ravatalnál
Számos tisztelője rótta le ke-

gyeletét Nyirő József író hamvai 
előtt tegnap délelőtt a budapesti 
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben – 
jelentette az MTI. Az 1953-ban 
Madridban elhunyt íróra emlé-
kezők délelőtt tíz órától helyez-
hették el virágaikat a koporsónál, 
amely előtt díszőrség is tisztelgett. 
Az első órában mintegy félszázan 
rótták le kegyeletüket, Nyirő déd-
unokái is megjelentek a ravatalnál. 
A Nemzeti Sírkertbe kora délután 
érkezett a Magyar Írószövetség 
delegációja, amely a magyar írók 
nevében helyezte el az emlékezés 
koszorúit, ezt követően az Írószö-
vetség székházában konferenciát 
tartottak Nyirő József munkássá-
gáról.

Az úJrATemeTéS elleN TilTAkozNAk A romáN hATóSágok

Emlékmise lesz, temetés nem biztos

Nyirőt tegnap Budapesten ravatalozták fel. Nem biztos, hogy Udvarhelyen is sor kerül erre  fotó: kovács tamás / mti

Az újratemetés ellen tiltakoznak azok a román kul-
turális és civil szervezetek, amelyek Victor Pontához 
címzett levelükben határozottan kérik a miniszterel-
nököt, ne adjon engedélyt az újratemetésre, mivel az 
ellentmond a román és az európai jogrendnek, hiszen 
szerintük Nyirő József fasiszta, antiszemita volt. A 
többségében a Székelyföldön tevékenykedő szerve-
zetek annak a „sok ezer gyermeknek, nőnek és öreg-
nek” a nevében kérik az újratemetés megtiltását, akik a 
horthysta-fasiszta terror áldozataivá váltak. Az aláírók 
úgy vélik, „a történelem által örökre elítélt” Nyirő Jó-
zsef elrettentő példa kellene legyen mindenki számára. 
Szintén az újrahantolás ellen tiltakozik Mircea Duşa, 
a parlamenti kapcsolatokért felelős, maroshévízi szüle-
tésű tárca nélküli miniszter is, aki tegnap az Agerpres 

hírügynökségnek kijelentette: nem tartja korrektnek 
a magyar kormány és a magyar országgyűlés beavat-
kozását Nyirő román földön való újratemetésével 
kapcsolatban. Mint mondta, Victor Ponta román, 
valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök jú-
nius elseje környékén találkozik, s akkor megbeszélik 
ezt a kérdést is. Duşa úgy nyilatkozott, Nyirő József 
hamvainak egyszerű újratemetésére kerülhet majd sor, 
a tervezett nyilvános felvonulások elmaradnak. A mi-
niszter hozzátette: „Úgy tűnik, a román kormány hi-
vatalos fellépése nyomán a szervezők letettek az akció-
ról, és csak annyi történik, ami természetes: elhozzák 
a magánszemély Nyirő hamvait Székelyudvarhelyre, és 
eltemetik, ahogy az egy egyszerű kihantolás és újrate-
metés esetében történik.”

A magánszemély Nyirőt eltemethetik?
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 fizetett politikai hirdetés

Az ivóvízhálózat és szennyvízcsa-
torna rendszere már üzemel, kez-
dődhet a községi utak felújítása 
Csíkpálfalván, a helyi önkormány-
zat által benyújtott, nyertesként 
elbírált nagyszabású pályázatnak 
köszönhetően. A projekt nyomán 
a Pálfalva, Delne, Csomortán te-
lepülések utcáinak aszfaltozása 
mellett a községben két kultúrház 
is megújul, valamint napközi ott-
hon épül. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nagy infrastrukturális beru-
házás előtt áll Csíkpálfalva 
község, a helyi önkormány-

zat EU-s finanszírozásból 7,2 kilo-
méter községi útszakasz aszfaltozásá-
ra hirdet közbeszerzési eljárást, előbb 
a részletes kivitelezési tervre, majd 
magára a kivitelezésre. A többkom-
ponensű projekt összértéke 2,5 mil-
lió euró, a község három települése 
utcáinak aszfaltozása mellett a lehí-
vott összegből felújítják a csíkpálfalvi 
és csíkdelnei kultúrházakat, továbbá 
Delnén egy 369 négyzetméternyi 
alapterületű napközi otthon is épül. 
A település föld alatti infrastruktú-
rájának kiépítése az elmúlt években 
befejeződött, az ivóvíz- és csatorna-
hálózat üzemel, így lehet folytatni 
a községfejlesztést az utak aszfalto-
zásával. Az úttest felújítása mellett 
az út menti csapadékvíz-elvezető 
árkokat is kiépítik, illetve a projekt 
részeként járdát is létesítenek az asz-
faltozott szakaszok mellé.  

– Uniós pályázatról van szó, a 
322-es vidékfejlesztési tengely kiírá-
sán nyertük meg a finanszírozást, így 
– az egyes berkekben lábra kapott 
kósza híresztelésekkel ellentétben –, 
a kormány nem veheti vissza a pénzt, 
ugyanis nem ők adták, hanem az 
EU, és már aláírtuk a finanszírozási 
szerződést. Jelenleg a pályázat kap-
csán zajlik a közbeszerzési eljárás, 
ideális esetben – ha nem lesz majd 
óvás a liciteken – az útjavítási mun-
ka már júliusban elkezdődhet, au-
gusztusban pedig akár neki is láthat 
a kivitelező a kultúrházak bővítésé-
nek, az óvoda építésének – nyilat-
kozta Ferencz Csaba polgármester. 
A tervek szerint Pálfalván aszfaltbur-
kolatot kap majd, illetve szegélyként 
járdát és sáncot az alsó buszmegálló-
tól, a községháza előtti szakaszon át 
a Patak utcai rész, illetve az orvosi 
rendelő előtti szakasz is. Delnén a 
helyiek által falu előtti útként ismert 

szakaszra kerül aszfalt, illetve a felújí-
tás érinti majd az Alszegbe visszatérő 
utat is, valamint a Szent János mű-
emlék templom felé is aszfaltozná-
nak. Csomortánban a település be-
járatától Felszegen át a templomig, 
majd a Templom utcán visszatérve 
egészen a központig készül aszfaltút, 
természetesen a megfelelő járdasza-
kaszokkal betonozott sáncokkal 
együtt. Ami a kultúrházak sorsát il-
leti, központi fűtéssel, korszerű vizes-
blokkal, konyhával, illemhelyekkel 
bővülnek a létesítmények. A teljes 
külső-belső felújítás, a tetőszerkeze-
tek cseréje mellett Pálfalván például 
a közbirtokosság számára irodát ren-
deznek be. – Az elképzelések szerint 
a kultúrházak majd ifjúsági klubként 
is működnének, szolgálva a helyi fi-
atalok kulturális, hagyományőrző 
tevékenységek iránti igényeit, hiszen 
egyre aktívabbak a község ifjúsági 
szervezetei – pontosított Ferencz.

Játszóterek, iskolák, épülő kultúr-
ház, gazdaszövetség, tűzoltóautó, 
valamint aktív közösségi és ifjú-
sági élet, amit Pálfalva, Csíkdelne 
és Csíkcsomortán fel tud mutatni 
a település polgármesterének el-
mondása szerint.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Három, faelemekkel beren-
dezett játszótér létesült 
Csíkpálfalván, Csík del-

nén és Csomortánban a megyei 
tanács segítségével, míg az utóbbi 
településen készül a kultúrház is, 
a munkálatokat kormánypénzből 
sikerült elkezdeni. – Reméljük, 
hogy önerőből és a megyei önkor-
mányzat segítségével ez is elkészül a 
közeljövőben: a belső vakolás már 
megvan, a padolás, falburkolat, az 
illemhelyek kiépítése, valamint a 
külső festés van még hátra, amit 
reméljük, hogy a Magyarok Nagy-
asszonya-búcsúra, október 8-ig be 
tudunk majd fejezni – számolt be 
Ferencz Csaba, Csíkpálfalva pol-
gármestere. Befejeződött viszont a 
községháza épületének felújítása. – 
A tevékenységeket illetően sikeres 
volt például a Biblionet program, 

ami révén új számítógépekkel bő-
vültek a könyvtáraink, de a helyi 
iskola állapotára sem panaszkodha-
tunk. Szeretnénk, ha a szülők belát-
nák, hogy itt is színvonalas oktatás 
folyik, megfelelő körülmények 
között, és nem adnák a városi isko-
lákba a gyerekeiket – fogalmazott 
figyelemfelkeltő célzattal az elöljá-
ró. Hozzátette: – A tervek szerint 

az iskolában aktív néptáncoktatás is 
lesz majd a nyáron a Hargita Nem-
zeti Székely Népi együttes tagjai-
nak jóvoltából, akik az érdeklődő 
kicsik és nagyok oktatását szívesen 
vállalták. Arról is beszámolt, a köz-
ségben feléledt a gazdaegyesület, 
amelyet a helyi közbirtokosság és az 
önkormányzat is támogat. Már van 
két nyertes pályázatuk a megyénél 
egy tejcsarnok építésére, valamint 
tejautomata, azaz „vastehén” létre-
hozására – újságolta az elöljáró.

Aktívak a civilszervezetek is, 
mint megtudtuk, a Pálfalva Egye-
sület a fiatalok kezdeményezé-
sére, önkormányzati segítséggel 
született és tevékenykedik, de jól 
működik Delnén a Dolna Egye-
sület vagy Csíkcsomortánban a 
Csomortánért Egyesület. Ezek 
mellett pedig aktív amatőr szín-
játszó csoportok is vannak a köz-
ség mindhárom falujában. 

– Személyes kapcsolatom révén 
a németországi Illingenből tűzol-
tóautót és tűzoltó-felszereléseket is 
kaptunk az elmúlt időszakban, amit 
már a közösség szolgálatába is állítot-
tunk – összegezte a megvalósításo-
kat és a civil szféra tevékenységeit a 
község polgármestere.

Nem A kormáNy ADtA, így Nem is veheti visszA A PéNzt!

Aszfaltozott utcák, új középületek külső forrásból

Aktív civil szféra

A csomortáni strand ma, és a létesítménynek a helyi önkormányzat által elképzelt jövője. Kellemes pihenőbázis lenne az egykori „reumaközpontból”  

Ferencz Csaba, Csíkpálfalva polgármestere

hagyományos értékekre épülő turizmus

Kiemelt figyelmet szentelne a helyi önkormányzat a község hagyományos 
értékeire épített turisztikának. – A fő vonzerőt, ami a településekre csalo-
gatná a látogatókat a helyi lakosok által jelenleg is folytatott hagyományos 
gazdálkodásban, a mindennapi élet megmutatásában, a házi termékek-
ben, illetve a környék természeti értékeinek, épített örökségének népsze-
rűsítésében látjuk – fogalmazott Ferencz Csaba polgármester. A Pogány-
Havas Kistérségi társulás részéről indított kezdeményezés alapján sikerült 
felmérni és didaktikai eszközként bevinni a község iskoláiba a környék 
védett növény- és állatfajait, az értékes élőhelyeket. Ennek köszönhetően 
a diákok helyi földrajzot, botanikát, állattant is tanulnak, idejében tudato-
sulnak bennük a környék oltalomra szoruló értékei. Emellett a turisztikát 
szolgáló infrastrukturális beruházásokat eszközöltek például a csomortáni 
strand felújítására. – Elvben sikerrel pályáztunk a turisztikai minisztérium 
népi-fürdős kiírását kihasználva, egyelőre azonban még nem kaptunk 
finanszírozást. Amennyiben elakadna a projekt, létezik második variáns, 
a tervek elkészültek, a kivitelezést legfeljebb megoldjuk majd önerőből, 
illetve bízunk benne, hogy a kezdeményezést majd anyagilag támogatja a 
megyei önkormányzat is. Így vagy úgy, kellemes pihenőbázissá alakítjuk 
az engedélyezett módon régóta nem működő csomortáni strandot – fo-
galmazott a község polgármestere.



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Jakab Árpád képzőművészetének időszerűsége – 8. oldal] n [Repülőtéri „film” fehér-fekete szereplőkkel – 9. oldal] 

Majla Sándor költő érzékeny az élet 
szellőnyi suhanásaira. Hosszú és telt 

gyermekkora hétkrajcárosan volt vidám, 
színész szeretett volna lenni, első ver-

seskötete megjelenésére éveket kellett 
várjon, de optimista titán volt. Gyer-

mekverseiből a néhai Illés Lajos zenésített 
meg csokorravalót. Életéről, munkájáról 

vall Székely Ferenc kérdéseire válaszolva.

Hétkrajcáros
gyermekkor

– Korondon született, a híres fazekasközpontban, ahol a falu 
ragaszkodik ősi mesterségéhez, a korongoláshoz. Majla Sándor, 
azaz a kis Majla Sanyika sohasem érzett vonzódást e szakma 
iránt?

– Isten tudja csak, ki vagy mi lett volna belőlem, ha apám 
meg nem hal alig másfél éves koromban... Jó anyám – ő is már 
régecske felhőkre szállt – egy ideig postásként, majd virágo-
zóként nevelte a hat gyereket. Uram, hány tulipánt, mennyi 

madarat, s talán égig felérő cirádáját láttam gyermekként 
munkája közben, mert én voltam a legkisebb, és engem még 
mindenhova magával kellett vinnie. Ötéves koromban még 
Budapestre is elvitt, s én a vonaton végig fogtam a mutatóuj-
ját, s ha kellett mennie pisilni, egy szomszéd utas mutatóujjá-
val kicserélték, hogy ne ébredjek fel. Mindezt azért, mert egy 
szomszéd boszorka azt mondta: anyád el fog hagyni valahol. 
Tehát gyakorlatilag a gyermekkorom édesanyám volt, min-
den mozdulatát figyeltem, elmondhatatlan, mennyi mindent 
ellestem tőle az életemnek. Lehet, hogy általa-vele lettem ér-
zékenyebb az élet legszellőnyibb suhanásaira is.

– Milyen volt gyermekkora, mire emlékszik szívesen, és mi 
az, amit – ha lehetne – végleg kitörölne emlékezetéből?

– Annyira hosszú és telt volt, hogy írom, írom a gyermek-
korom, de nem fogyok ki belőle. Ha lesz is, megtörténhet, 
hogy posztumusz kiadványként jelenik majd meg. Dús volt, 
de nem önfeledt, vidám, de csak amolyan hétkrajcáros, mert 
korán felnőtté váltam – szinte családfenntartó lettem: a téli 
fát fel kellett vágnom, a kertet ki ásta volna fel, és a kerítést is 
én javítottam meg, ha kidöntötte itt-ott az öregsége –, és ez az 
ellentét arra vezetett, hogy még most is kívánok gyermek len-
ni, és még most is sikerül néha önfeledt gyermekként élnem 
egy-egy pillanatot.

– A székelyudvarhelyi Tamási Áron (akkor még Dr. Petru 
Groza) középiskolában érettségizett, amely a kommunista idők-
ben is a város, sőt a megye egyik legjobb iskolája volt. Mit adott 
útravalónak a nagyhírű alma mater?

– Színész szerettem volna lenni, készültem is, és ezzel telt 
el a négy gimnáziumi év: könyvtár, szavalások, később előadá-

sok, lógás a reálórákról, aztán érettségiztem, de nem vettek fel 
a színire. Mindettől függetlenül nekem Az Iskola, a sok tanár, 
de leginkább Hermann Guszti bácsi volt a felnőtté nevelőm. 
Eszembe jut egy akkori nagy „okosságom”: úgy cselekedj, 
hogy ne adj okot magadnak megbánásra. Hát, ez nem jött be 
nagyon az életemben, mert én magam sem követtem sokszor 
az okosságomat. Már tizedikes koromban közöltek verset tő-
lem az Ifjúmunkásban, aztán jött a fennebb: az Utunk, az Igaz 
Szó, és elkészült a Forrás-kötet, persze ennek is volt érdekessé-
ge, mert Egyed Péter ’84–85-ben megszerkesztette, aztán Bu-
karestben is jóváhagyták, de csak 1989-re. Keserű várakozó 
évek ezek egy ifjú titán számára, aki – akár a többiek – a maga 
módján meg akarta váltani a világot. Gondoltam, elmegyek 
én is, mint a „bátrak”, akik elmentek, de úgy adta a sors, hogy 
maradjak itthoni „gyáva”, hát maradtam, és nem bánom.

– 1979–89 között Korondon és Székelyudvarhelyen töltött 
be helyettes tanári állást, majd egy besztercei iskolában vállalt 
gondnoki teendőket. Meséljen ezekről az évekről...

– Mondtam, nem bánom. Szerettem tanítani a gyereke-
ket, rendkívüli kollégáim voltak, felnőttebbek, mint én, de 
megértők, és valóban sokat segítettek nekem. Persze más volt 
az a kor, jutott időnk szinte eleget olvasni, prefizni néha, po-
haraztunk, daloltunk, éltünk, lázadtunk, amennyire lehetett, 
titkokat tartottunk meg, összefogtunk, szerettük egymást. 
Közben tanultam, magyar–angolt szerettem volna végezni, 
de minden évben lemaradtam egy fél jeggyel a bejutástól, és 
amikor 9-es fölötti átlagjeggyel is valahol nyolcadikként „es-
tem” ki, akkor lemondtam róla, és ’88-ban megnősültem. Így 
történt, hogy a ’82-ben született Loránd fiam után megérke-
zett közénk Levente gyermekem is. 

Folytatás a 10. oldalon



étségtelen, hogy korunk állapotának találó jel-
lemzését egy, a görög nyelvből vett kifejezéssel, 
krisis-szel, magyarul a válság szóval lehet kifejez-
ni. Ez a válság mindenekelőtt társadalmi szinten 

jelentkezik, és arról szól, hogy a nagyközösség képtelenné vált 
gyors megoldásokat találni élete égető gondjaira. Ez az általá-
nos állapot mindenkit érint, és nem szerez különösebb örö-
möt senkinek, még akkor sem, hogyha Kelet-Közép-Európa 
tájait huzamosabb ideje óta megülte már a válság.

Mit szólunk fentebb leírt válságos viszonyainkhoz mint 
szórványközösség? Hogyan éljük meg? Mit várunk a külső 
tényezőktől? Várakozás közben rákérdezünk-e arra, hogy 
szórványközösségünk rendelkezik-e túlélési magatartásmin-
tával, amely az itteni magyarságnak példaérték lehet, mert az 
életet másként fogja fel?

A kérdés megfogalmazása azért fontos, mert külső válsá-
gok idején az ember késztetést érez arra, hogy belső világát 
újból felfedezze, és a benne rejlő lehetőségeket, értékeket élete 
megerősítése céljából hasznossá tegye. Igen, a bennünk levő, 
belső világunkhoz tartozó értékekre, lehetőségekre építeni 
lehet.

Minden embernek van egy belső világa, egy személyisége, 
de az, hogy az ember mit tesz önmaga értékesítése céljából, 
arról több mindent elmondhat egy hivatását hűen gyakorló 
képzőművész.

Medgyesen, a magyar szórványközösség kebelében élő Ja-
kab Árpád neve már több évtizede ismertté vált, és nemcsak 
itt. Ő az a személy, aki szó szerint, belső értékvilágára építette 
fel az életét, de a folyamatosan megnyilvánuló alkotó munká-
ját is erre alapozta. Ismerkedjünk meg vele közelebbről. Vele, 
aki a váltakozó idők kedvezőtlen körülményei ellenére is meg 
tudta őrizni alkotókedvét töretlenül, és közben hasznosan tu-
dott megnyilvánulni közössége számára, mint aki titokzatos 
erőforrásokkal rendelkezik. 

Két vonását szeretném kidomborítani képzőművészi sze-
mélyiségéből, megnyilvánulásai közül, és ezeket szeretném 
bemutatni az olvasóknak.

Jakab Árpád, Medgyesen élő, 78 évet betöltött aktív és 
termékeny képzőművész, akinek a művészi pályafutását meg-
határozó és mindenre kiható vonásként a szenvedélyes mun-
kaszeretet a legjellemzőbb. Ha igaz az a mondás, miszerint a 
munka fegyelmezi, neveli és fejleszti az emberi személyiséget, 
úgy ez a tétel többszörösen igaz Jakab Árpád művészi kibon-
takozására. Képzőművészről van szó, tehát olyan alkotóról, 
aki egyszerre több művészi ágon tud megnyilvánulni, pél-
dául fémdomborításban, szobrászatban, festészetben, grafi-
kában. Sokoldalúságra nem jut el csak úgy az ember, hanem 
csak idő és szorgalmas munka árán. Így Jakab Árpád képző-
művészi, azaz anyagot megmunkáló és színekkel, formákkal 
bánni tudó tehetsége elsősorban a képzőművészi foglalatos-
ság gyakorlata által nyerte el a maga művészi arcélét, azzal az 
igyekezettel, amivel az anyagformáló mester mindig visszatér 
a megmunkált tárgyhoz, hogy folyamatosan jobbítsa, szépít-
se. Képzőművészünk is ezt tette, mindig az anyag, a szín, a 
forma közelében akart lenni, erre ő késztetést érzett már kora 
gyermekkorától fogva, hogy mindezeket egy mindent meg-

jelenítő ihlettel egybefogja és  kifejezhesse a művészi eszmét 
egy-egy alkotásban.

Jakab Árpád képzőművészetben megnyilvánuló kiváló 
tehetsége  mindenekelőtt kitartó munkája révén finomodott, 
és a látásmódot fejlesztette benne. Erre a látásmódra külön-
külön több alakító tényező is hatott még: a kolozsvári Ion 
Andreescu akadémián szerzett képzőművészeti alapismere-
tek, a gyári életben tapasztalt iparművészeti formavilág gazdag 
változatossága, a romantikus-realista belső szemlélet igénye és 
a székely magyar hagyományvilág szellemi-lelki hagyatéka.

Ebben a több évtizedig tartó önnevelő és tanulási folya-
matban bontakoztak ki aztán Jakab Árpád képzőművészünk-
ben az elvek, az önmaga számára mérceként megfogalmazott 
esztétikai elvárások, műalkotásokkal kapcsolatos célok, melye-
ket mint alkotási szabályokat tartott érvényesnek és melyek, 
művészi hitvallásként magának a művésznek az alkotásban 
megjelenő összefüggéseit tette érthetővé, értelmezhetővé.

Jakab Árpádnak több vallomásszerű gondolata létezik. 
Ezekből tudjuk, hogy alkotásai, különösen a festészet szá-
mára mindenekelőtt az őszinte lelkiállapot megnyilvánulási 
lehetősége, a gyöngédségnek, a szépnek, a lelki gazdagságnak 
a megjelenítése. Nem véletlen, hogy Jakab Árpád szívós és 
gondos igényességgel kimunkált műveiért az Országos Kép-
zőművészeti Egylet tagjának választotta, majd ebben a  minő-
ségben festményeit megyei és országos kiállításokon, Német-
országban és Kanadában bemutatott hét egyéni tárlatán nagy 
sikerrel megjelenítette, aminek nyomán mindenhol elismerő 
diplomákat kapott.

Jakab Árpád képzőművészetének és művészetére kiható 
magatartás második jellemző vonása a közösségi ügy vállalása, 
magyarságának és közösségi kapcsolatainak a megélése.

Magánéleti beszámolóiból tudjuk, hogy 1934-ben 
született képzőművészünk már otthoni neveltetésénél 
fogva, az anyatejjel együtt szívta magába a magyarságtu-
datot. Hargita megyei székely szülők sarjaként,  közvetí-
téssel ugyan, de korán megismerkedett a népi művészet 
gazdag hagyatékával. Különösen fémdomborulatos mun-
káiban jelennek meg a székely világra jellemző változatos 
motívumok, amelyekben benne is élt, és ahonnan magá-
val hozta a templomi közösséghez való kötődés érzését is. 
A templomi közösséghez való kötődés érzése lehet, hogy 
fiatalkorában is, de már időskorára kiforrott nézetként 
jelentkezik. Vallja, hogy a templomi életet mint a ma-
gyarság védő intézményét támogatni kell. Áldozni kell 
rá, hogy a magyarság élhessen. A templom szeretete mint 
közösségépítő tényező azt is jelenti a képzőművész szem-
léletében, hogy népünk rendszeres lelkigondozásban 
részesülhet. Meglátása szerint minden igaz magyar em-
bernek több pénzadományt kell fordítania a templomra, 
mint amennyit eddig fordított, és akkor a közösségnek 
igazi lelki otthona lenne. Ebben a szellemben él képző-
művészünk maga, és erre nevelte fiait is.

Közösséggel kapcsolatos nézetei a képzőművészeti alko-
tás terén is megnyilvánultak, különösen igaz a megállapítás 
az utóbbi esztendőkre. Gyülekezeti alkalmakkor, ünnepi 
együttlétek idején ajándékozta meg a közösséget egy Bocskai-

mellszoborral, továbbá öt történelmi-hitvalló jellegű csodála-
tos festménnyel, és támogatta közösségét több alkalommal is 
karitatív jellegű kiállítással.

Legújabb alkotása, aminek az avatására május 10-én ke-
rült sor Medgyesen, Bethlen Gábornak az 1629-ben kiállí-
tott lelkésznemesítő címerét ábrázolja. A címer maga, amiről  
dr. Székely András kolozsvári heraldikus azt nyilatkozta, hogy 
alig látott szebb és pazarabb címert annál, amit Bethlen Gá-
bor által adományozott a református lelkészeknek, és amit az 
utóbbi 300 évben senki nem festett meg, Jakab Árpád impo-
záns reprodukciós alkotásaként immár létezik.

Ezek után felvetődik a címben megfogalmazott kérdés. 
Időszerű-e Jakab Árpád képzőművészete nekünk, válságban 
élő szórványközösségnek? Meggyőződésem, hogy Jakab Ár-
pád belső világát tükröző művészi pályája, gondolkodása, 
évtizedekig tartó csendes, szívós munkája, közösséghez való 
viszonyulása soha nem volt időszerűbb, mint ma, mint most. 
Hiszen alkotásai a szép, a jó, az igaz ábrázolásával nemcsak 
lenyűgöznek, elvarázsolnak, csodálatra késztetnek, hanem 
belső világunkat is kiegyensúlyozzák. Igen, a medgyesi ma-
gyarok képzőművészének útján elrejtett, de értékes üzenet 
van, amit át is ad életével, munkájával, kitartásával kortár-
sainak, és amit bizony mindnyájan megszívlelhetünk: ne 
bátortalanítson el senkit a várakozás, van értéke az évekig 
tartó csendes munkának, különösen, ha azt tesszük, amire 
elhivatást kaptunk.

Székely Zoltán református lelkész
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Jakab Árpád képzőművészetének időszerűsége

z idén május 17–20. között tartotta Sep-
siszentgyörgyön az Anyanyelvápolók Er-
délyi Szövetsége (AESZ) legjelentősebb, 
évente ismétlődő rendezvényét, A magyar 

nyelv napjait. Ezen az anyanyelvi eseményen általában 
nyelvészeti értekezleteket szoktak tartani, átadják a 
Sütő András Nyelvőrzés Díjat és lebonyolítják a ta-
nulók számára szervezett Kőrösi Csoma Sándor anya-
nyelvi verseny országos (erdélyi) döntőjét. A múlt 
hét végi anyanyelvi ünnep főként abban különbözött 
az eddigiektől, hogy az idén megemlékeztek a szak-
mai szövetség megalakulásának 20. évfordulójáról is. 
Az alkalomra tekintélyes kötetet jelentetett meg az 
AESZ Nyelvét megtartó közösség – Közösségét megtar-
tó nyelv címmel. A könyvben hazai és magyarországi 
egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, írók, publi-
cisták, nyelvművelők írnak az elmúlt húsz év magyar 
nyelvi eseményeiről, nyelvünk helyzetéről, állapotá-
ról, anyanyelvi mozgalmakról, a szövetség történeté-
ről, az anyanyelvápolásban kitüntetett személyekről, 
versenyekről, táborokról. A kötet zárófejezetében 
nyelvészeti tanulmányok, cikkek olvashatók: Egyház 
és anyanyelv, A hangos és az írott sajtó, Nyelvpolitika 
és anyanyelvhasználat, Anyanyelv-pedagógia, Nyelv-
művelés, Helyesírásunk, Múlt–jelen–jövő.

Az ünnepélyes megnyitót a Tamási Áron Színházban 
tartották. A házigazdák köszöntője után Péntek János 
nyelvész akadémikus, az AESZ elnöke átadta a Sütő And-
rás Nyelvőrzés Díjat Tulit Ilona sepsiszentgyörgyi magyar 
szakos tanárnak, tankönyvírónak, az AESZ alapító tag-
jának, első elnökének. A kitüntetettről laudációt Péntek 
János mondott, majd a szövetség húszéves történetét fog-
lalta össze. Egyebek mellett beszélt a nyelvfejlesztés, nyelvi 
tervezés, nyelvpolitika és nyelvstratégia szerepéről. A ma-
gyar nyelvnek a kisebbségi közösségekben is a maga tel-
jességében, földrajzi és társadalmi kiterjedésében, a maga 
fényében, természetes, szabad használatban kell megma-
radnia. Itt Erdélyben a magyar nyelv történelmi és táji ér-
tékeit is kamatoztatnunk kell – mondta a szakember.

A szakmai tanácskozáson a Kárpát-medencei anya-
nyelvi mozgalmakról, illetve az anyanyelvi versenyekről 
beszéltek az előadók és hozzászólók. Szó esett a viselke-

dés és magatartás-kultúra nyelvi vetületéről, a média sze-
repéről a nyelvi műveltség terjesztésében és a követendő 
nyelvi minta felmutatásában (ennél a témánál az iskola, a 
papok és színészek szerepét is említették). A tankönyvek 
nyelvezete is terítékre került, végül arról beszéltek, mi-
lyen szerepük van a civil mozgalmaknak a nyelvi jogok 
biztosításában.

A Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi versenyen négy 
csoportra osztva mérték össze tudásukat a tanulók/
diákok: 1-2. az általános iskolák alsó és felső tagozato-
sai, 3. gimnazisták, 4. szakközépiskolások. Az alsósok, 
a 4. osztályosok versenyét a székelyudvarhelyi Bethlen 
Gábor iskola csapata nyerte (felkészítő tanító: Péterffy 
Lenke). Felső tagozat: 1. Székely Mikó Kollégium, Sep-
siszentgyörgy (felkészítő tanár: Kedves Laura és Pén-
zes Ágnes). A gimnáziumok versenyében a nagyváradi 
Mihai Eminescu iskola csapata volt a legjobb (tanáruk: 
Ágoston Palkó Emese), a szakközépiskolások közül a 
székelyudvarhelyi bányaisok végeztek az első helyen (ta-
náruk: Dáné Hedvig).

A jelentős magyar nyelvi eseményen meghívottként 
részt vettek hazai és magyarországi önkormányzati és 
minisztériumi tisztségviselők. A rendezvény választott 
jelmondata: És hazám volt a szó, s hazám volt / a nép, 
mely magyarul beszél… (Szabó Lőrinc).

A magyar nyelv napjai
A

K

                   helyesen n Komoróczy György

Jakab Árpád. Vallomások színekben
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ólesik az üldögélés, a bár látoga-
tóinak hangzavara, az amerikai 
angol, ami otthonos a füleimnek, 
hisz alig van olyan nap, amikor 

minimum egy, nem ritkán két vagy három 
amerikai filmet meg nem nézek, pedig csak 
este kilenc után kapcsolom be a tévét. Nem va-
gyok az amerikai filmek feltétlen rajongója, de 
sajnos a tévécsatornák nagyon ritkán sugároz-
nak aktuális európai filmeket. Hol vannak már 
a XX. század második felének olasz, francia, 
svéd, orosz, lengyel filmiskolái, a világhírű ren-
dezők! Ha valaki gyorsan rámkérdezne, nehe-
zen tudnám felsorolni ötnél több mai rangos 
európai filmkészítő, tíznél több híres színész 
nevét. Azok is mind Hollywoodnak köszön-
hetik „fényüket”. 

A fényről jut eszembe, nézzem csak meg 
közelebbről a „shoesshine-boy”-ok műkö-
dését, amint velúr, nubuk és egyéb bőrtípu-
sok mellett sportcipellőket is felfrissítenek 
krémjeik, habjaik, fényezőszereik segítségé-
vel. Szívesen lefényképezném őket munka 
közben, de tudom, hogy a fényképezés is le-
het a személyiségi jog durva megsértése, amit 
itt nagyon szigorúan vesznek és büntetnek, 
úgyhogy lassan elsétálva mellettük igyek-
szem rögzíteni agyamban ezt a minneapolisi 
színfoltot. Egyébként, jut eszembe, láttam 
már egy fényképet cipőtisztítóval! Mace-
dónia fővárosában, Skopjében, a sétálóutcá-
ban készült, ahol kisszéken ül a középkorú, 
bajszos, mosolygó, baszksapkás vikszoló, 
mindkét kezében cipőkefe. Az előtte levő 
dobozkára tette fel lábát ismerősöm, aki a 
fényképezőgépbe kacag. Csakhogy a skop-
jei cipődoktor nem fekete, hanem... sárga, 

jobban mondva sárgaréz, és Elena Dubovski 
szobrászművésznő 2009-ben készült hangu-
latos alkotása, ami felvidítja és fényképezésre 
buzdítja a turistákat. 

Várakozási időm lassan lejár, megnézem a 
jegyemet, amin minden eligazítás rajta van: a 
14-es kaput kell megkeresnem a Los Angeles-
járat várakozója felé. Megint egy olyan tágas 
csarnok fogad, hogy az amerikai repülés tör-
ténelmének relikviái, az első motoros repülők, 
az első világháborús gépek élethű másolatai 
eltörpülve lógnak a fejünk felett. Amszterdam 
után ez a második hely, ahol azt látom, hogy 

a múzeumok nem elitista, mozdulatlanságba 
dermedt intézmények, hanem eleven, mozgé-
kony, vizuálisan nevelő kultúraterjesztők, ame-
lyek, akárcsak a piaccsarnokokban fellépő ope-
raénekesek, a nagyvárosi tereken, állomásokon 
rögtönző táncművészek kilépnek a tömegek 
közé, megmutatják és nélkülözhetetlenné te-
szik magukat olyanok számára is, akik addig 
nem is igen tudtak a létezésükről!

Leülök egy székbe, és az üvegfalon túli 
esős, ólmos ég alatt megpillantom a gépünket, 
s azt, amint egy autóból fekete hordárok fu-
tószalagra dobálják csomagjainkat, amik dö-

cögve eltűnnek a repülő hasában. Nem szép 
ez a látvány, úgyhogy a váróterem felé fordu-
lok. Rengeteg férficipőt látok, természetesen 
mind fényesek, folytatásukban finom öltö-
nyös üzletemberek, akik laptopjukat a szék 
konnektorába dugják, billentyűznek, telefo-
nálnak, úgy néz ki, még itt is dolgoznak. Egy 
őszes halántékú, acélszürke öltönyös, kifogás-
talan ingű, nyakkendőjű fekete férfi érkezik. 
Messziről azt hittem, hogy Sidney Poitier, 
a filmszínész. Ő volt az első amerikai fekete 
filmcsillag, akit Hollywood 1950-től kezdve 
foglalkoztatni kezdett. A kortársaim, vagy a 
filmtörténet iránt érdeklődők biztosan emlé-
keznek a Találd ki, ki jön ma vacsorára című 
film óriási sikerére, amit Stanley Kramer ren-
dezett 1967-ben és a 40. Oscar-gálán 10 jelö-
lése volt. A film témája akkor forradalminak 
számított: egy középosztálybeli, konzervatív 
fehér család egyetlen lánya és egy középosz-
tálybeli fekete orvos egymásba szeretnek, s 
ezt egyikük családja sem fogadja el, bár el-
méletben a szegregációt mélységesen elítélik! 
Az orvost a fiatal Sidney Poitier játszotta. A 
tíz nevezésből kettő jött be: egyik a forgató-
könyvíró William Rose-nak, a másik a leg-
jobb színésznőnek, Katharine Hepburnnek. 
A díjátadást április 8-ra tervezték, de 10-re 
halasztották, mert az élet rávert a filmre! A 
négergyűlölet közbeszólt: megölték Martin 
Luther Kinget, a feketék polgárjogi harcosát!

Bársonyos női hang térít vissza a mai ame-
rikai valóságba, közli a rossz hírt, hogy felszál-
lásunk az időjárás miatt fél órát késik. Nem bá-
mulok több utast, sem fehéret, sem feketét – a 
francia írónő családregényébe menekülök. Az 
üvegen túl vigasztalanul zuhog az eső!

KALIFORNIAI KAVICSOK 16. n Váli Éva

Repülőtéri „film”  
fehér-fekete szereplőkkel
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Vigyázó tekintetek
Az elmúlt időszakban gyakran volt szerencsém Páll Lajos társaságában len-

ni. S nagyon szeretem társaságát, mert az is olyan, mint a képei, a versei: derű 
és ború váltakozik rajtuk-bennük. De sem a derű, sem a ború nem ok nélküli: 
a sokat megélt, sokat látott és hallott ember derűje és borúja az, ami szavaiból 
kihallatszik, képein látszik, verseiben cseng. Szívvel-lélekkel az alkotásnak él, ez 
derül ki abból, ahogyan kész munkáit rendre-szerre felteszi a festőállványra, pár 
szavas eligazítást adva a szemlélőnek. Vagy abból, ahogyan elengedi a füle mel-
lett azt a kérést, hogy a fal felé fordított képet is mutassa meg. Megvan rá az oka, 
hogy azt még ne vesse avatatlan tekintetek prédájául. Azzal még dolga akad. 
Képein látható hangulata, közérzetének alakulása. Lelki derűje vagy borúja. 
De minden képe jellegzetesen Páll Lajos-i, egyedi és összetéveszthetetlen.

Irodámban egy idős bácsi arcképe néz rám szigorúan, számonkérően, szere-
tetteljesen. Úgy ahogy az apák tudnak nézni. Úgy, ahogy Páll Lajos tud nézni: 
vigyázó tekintettel.

Ezért csak örülni tudok annak, hogy a korondi Mester is munkásságához, 
emberi tartásához méltó elismerést kapott tegnap.

sarány istván



„Hallottátok, Csíkpálfalván mi történt: / Kopacz Gabit múlt 
vasárnap megölték. / Vérét vették, mint egy árva madárnak, / 
Lajos Anna legkisebbik fiának. // Ferencz Vince s Kopacz Gyur-
ka bort iszik, / Reggel óta a korcsmában mecsergik: / az IMSZ-
titkárt, hogyha szakad, ha törik, / még ma estig Kopacz Gabit 
megölik” – valahogy így hangozhatott az újkori ballada, ame-
lyet az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején szülőfalum-
ban, egy gyilkosság után, akár énekelhettek volna is. Bár nem 
hiszem, hogy megörökítődött volna a valóban balladába illő 
történet, amely egy nyári, augusztusi vasárnap délután történt. 
Ferencz Vince a Fülöpök utcájának közepén valóban szíven 
szúrta az IMSZ-titkár (a gyengébbek kedvéért: Ifjúmunkás 
Szövetség) Kopacz Gabit. Azt megelőzően valóban egész nap 
együtt dorbézoltak Kopacz Gyurkával, aki szegről-végről roko-
na volt az áldozatnak. A tettes, miután az áldozat szívébe ütötte 
bicskáját, bedobta azt a szemben lévő udvarba, s futásnak eredt: 
meg sem állt a csobotfalvi papilakig, amelynek ajtaján döröm-
bölve csak annyit mondott a szembejövő plébánosnak, hogy: 
„Gyónni akarok!” Ennyi a történet, ami belefér egy balladába. 
De sokkal szövevényesebb volt már az a kor, s maga az esemény 
is, hogy egy énekelhető, tömörre csiszolódott balladában ki-
fejezhesse az igazat is, nem csak a valódit. A székely falu ekkor 
történetének legmegrendítőbb civilizációs válsága és váltása elé 
érkezett, olyan helyzetbe jutott, amelynek abszurditásait már 
nem oldhatták fel a népdalok és a balladák. A groteszknek s a 
tragikomikusnak jött el az ideje. Annyit még elviselne egy balla-
da, hogy tudomásunkra hozza: a hősök büszkék, vagy – ahogy 

nálunkfelé jellemezték – bizony 
„bőcsöcskék” voltak. Talán még 
azt is elviselné, hogy Kopacz 
Gabi szemet vetett Ferencz Vin-
ce nagyobbik húgára, de az ki 
nem állhatta a barna bőrű, min-
dig izzadtság-gyöngyös, fénylő 
homlokú legényt. Talán még 
némi osztályharcos csavarintást, 
felhangot is elviselne, ha egyálta-
lán lehetett volna ilyen indíték a 
történet hátterében. Mert miféle 
IMSZ-titkár lehetett az, aki az 
istennek sem akart beállni kö-
zépgazdaként a téeszbe, büszke 
volt két szép tehénkéjére, a saját 
földjén akart gazdálkodni, s jól 
is gazdálkodott. A másik főhőst 
sem lehetne osztályszem-
pontból tipikusnak te-
kinteni. Ők sem voltak 
földhözragadtak, gaz-

dálkodtak, de nagyobb volt a család, Vince már ál-
lami kenyéren élt: a Péter Mózes-féle, államosított 
fűrészüzem csarnokaiban létesített állami gazda-
ság disznóhizlaldájában dolgozott munkásként. 
S aki nemcsak ünnepnapokon, de hétköznap is 
fehér harisnyát viselt. Kopacz Gabi pedig már 
időnként pantallóban járt. Igen, holmi haris-
nyazsinór-tépések is voltak a bálokban, ami 
annyiból állt, hogy leszaggatták, letépték a 
posztóharisnyáról a zsinórt, ha az nem felelt 
meg a hagyományos, a rendi hovatartozást 
jelző színnek. Például ha valaki az őt meg-
illető fekete helyett piros vitézkötést varra-
tott a harisnyájára. Igen, ez is inkább volt 
osztályharc, mint ballada. A történethez 
valami színjátszási történések is kötőd-
nek, talán augusztus 23. ünneplésére 
készülődtek, próbáltak esténként a 
kultúrházban, ahová nemhogy nem 
vették be az egyiket, de a másik fél ki is tessékel-
te, talán otromba mód meg is szégyenítette. Tovább lehetne 
fokozni, bővíteni a történetet a két család tagjainak minőségé-
vel, helyzetével. Olyan  mellékkörülményekkel, hogy az áldozat 
édesapja, az öreg Kopacz Kálmán adószedő volt Madéfalván, 
elég komisz ember hírében állt. A gyilkosság után állandóan 
bosszúra esküdött, rendszeresen, szinte mániákusan köszörülte 
a vágóeszközöket. Hogyne vágyott volna bosszúra, mikor ott 

élt a házban a mozgássérült nagyobbik fiú, aki elsőként lett a fa-
luban traktorista, de aki egy baleset után nyomorék maradt. Ki 
fogja majd gondozni, ha elhalnak a szülők? A tettes apja amo-
lyan okoskodó férfi volt, gyógykovács-féle, „fogdosó”-ember, 
aki helyretette a kificamodott bokákat, s más testrészekre is vol-
tak gyógyítási receptjei... 

Nem folytatom tovább az akkori helyzet körülírását, mert 
egyre messzibbre jutnék a balladától, talán a drámáig vagy a 
kisregényig. Éveken keresztül dédelgetett tervem volt a történet 
megírása. Aztán valamikor a nyolcvanas évek elején elolvastam 
García Márquez Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája című 
kisregényét, s dugába dőlt minden tervem. Egy az egyben az én 
balladámat láttam viszont a kisregényben, ragyogóan, mesteri 
módon megírva. Ennél jobbat nem tudnék írni, mondtam ma-
gamban, rosszabbat pedig nem érdemes. Tehát nincs tovább, 
nem kell többé foglalkozni vele. Maradtam hűséges ballada-
olvasónak és -hallgatónak. Arany János balladái mellett szinte 
napi rendszerességgel belelapoztam egy-egy balladagyűjte-
ménybe, különösen kicsi nagyanyám halála után. Mert ő kútfő 

volt. Ő még mondott, énekelt balladákat, néhányra 
ő tanított. Ma is emlékszem az általa elő-

adott Júlia szép leányra, Görög 
Ilonára, Endre báró 
leányára, Barna Jancsi-

ra vagy Fehér Lászlóra. 
Bizony, le kellett volna 

jegyezni, de ki akart akkor, 
még jövendő, szenvedélyes 

biológusként irodalommal, 
néprajzzal foglalkozni? Mire 

eljutottam nagyanyám kútfő 
voltának felismeréséhez, már 

késő volt. Tovább gyarapod-
tak kudarcos felismeréseim, az 

elszalasztott lehetőségek miatti 
bánkódásaim.

Ez a kötet egy szubjektív vá-
logatás a székely népballadákból. 

Vállalom minden ódiumát, és nyíltan 
megvallom: én ebbe a kötetbe zöm-

mel azokat a székely népballadákat 
válogattam be, amelyek mögött hallani 

véltem tündéri édesem, kicsi nagyanyám, 
csíkszentkirályi, született Balló Julianna 

varázslatos hangját, mesélőkedvét, olvasmányait, imádságait, 
éteri hangját, amikor a Pókainét szavalja a gaz Báthoriakról. Az 
ő emlékének ajánlom, s így küldöm a kedves Olvasók felé a Szé-
kely Könyvtárnak ezt a kötetét.

Ferenczes István
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A székely szellemi termékeket kívánja bemutatni a nagyvi-
lágnak a Hargita Kiadó legújabb nagyszabású vállalkozása: 

Székely könyvtár címen indított százkötetesre tervezett 
könyvsorozatot, ötkötetes minisorozatokra bontva. A soro-
zat anyagi költségeit két mecénás, Hargita Megye Tanácsa 

és Kurkó Árpád fedezi. Az első öt kötetet holnap délután 
6 órakor mutatják be a Székelyföld Galériában. A Székely 
könyvtár sorozatindító kötetét Ferenczes István ajánlja az 

olvasók figyelmébe.

Székely népballadák

Hétkrajcáros 
gyermekkor

folytatás a 7. oldalról
Aztán ’99-ben Nándort adta az Úr, végül 2010-ben le-
szállt közénk egy kis angyal, akinek Majla Hajna a neve, de 
Hajnácska lett belőle, addig becézgettem. Igen, ’89, azaz 
90 hozott haza a családdal Udvarhelyre, mert akkor már le-
hetett költözni, volt munkahely az iskolákban. Kicsit zord 
korszak volt a besztercei, de csupán a társadalmi nyavalyák 
miatt. Csúcsán a kommunizmus, valóban alig kapott élel-
met a nép, nem bírtuk már: minden baromságot elkövet-
tünk Júlia feleségemmel. Zsilettel faragtam nyomdadúccal 
röpcédulákat nyomtunk, mentünk velük december 18-án 
Kolozsvárra, Cs. Gyímesi Éva lakásán papírra írva beszél-
tük meg, hogy hová lenne legbiztonságosabb elhelyezni, 
aztán 22-én reggel egy címertelen román zászlóval, kikel-
ve önmagunkból, elindultunk az utcán: Haideţi cu noi, 
feldobtuk a levegőbe a röpcédulákat a tömegbe, jöttek a 
zászlónk után. Féltünk, de nem féltünk. Aztán lett, ami 
most van. Ez dióhéjban, de a sok rettegés, az köszönöm, 
nem kell újra.

– 1990-ben Ablak címmel a kisebbségekről indított időszaki 
folyóiratot, amelyben foglalkozik a litvánokkal, frízekkel és ter-
mészetesen a kisebbségi sorban élő Kárpát-medencei magyarok-
kal. Meghívta Székelyudvarhelyre az Ablak vajdasági és kárpát-
aljai szerzőit, akik találkoztak a lap olvasóival. Mi volt ezeknek 
a találkozóknak az eszmei hozadéka?

– Akkor is optimista titán voltam. Azért született meg a 
lap, mert rájöttem, hogy az erdélyi átlagmagyar Bratislavába 
megy, nem is hallott arról, hogy Ausztriában is élnek ma-

gyarok, és ezen változtatni kell. Jó volt azokat a lapokat szer-
keszteni, rengeteget tanultam, szinte minden leszakadt ma-
gyar régió írójával, költőjével, művészével találkozhattam, és 
szerkesztőtársaimmal az emberek kezébe adhattunk olyan 
írásokat, olyan tényanyagot, amiről alig volt fogalmuk. Az-
tán kiadtam a Fagyöngy és az Erdélyi Dekameron antológi-
ákat. Milyen jó és szép világ volt, mindenki éhezte a könyvet, 
az írást: harminc költő egyszerre Székelyudvarhelyen könyv-
bemutatón, ki hallott addig ilyet... de ki hallott azóta is, mert 
hamar vége lett ennek a fellángolásnak: kultúrazuhanásban 
a leggyorsabban sikerült nekünk felzárkóznunk a Nyugat 
közemberéhez. 

– Aztán sorra jelentek meg kötetei: A szavak pírja, Az orosz-
lán álma, Stációk, Tánc-lánc... Illés Lajos, a legendás Illés együt-
tes frontembere több versét is megzenésítette...

– Gyerekeimnek énekelve és gyerekdalokat hallgatva na-
gyon megszerettem ezt a műfajt. El lehet képzelni, mekkora 
öröm volt számomra, amikor Lajos megkeresett a gyerek-
verseimmel kapcsolatban. Rendkívül emelik a versek vala-
milyenségét, kellemes az egész, nagyon sok óvodában, isko-
lában használják. Boróka lágy, gyerekeknek való énekhangja 
pedig megmelegíti az összeállítást. Nálunk hangkazettán je-
lent meg, és nagyon hamar kifogyott, aztán Pozsonyban is 
kiadták CD-n, annak keveset tudok a sorsáról, mert szegény 
Lajos közben véglegesen elköltözött közülünk. Tudtommal, 
ez volt az utolsó, mondjuk, nagyobb munkája. Nagyon 
megtisztelt vele.

– Még 1991-ben egyik interjújában azt mondta, hogy derű-
látó, s lesz még ennél rosszabb is. Ma is fenntartja véleményét?

– Igen, feltétlenül. Főként, hogy azóta eltelt jó két évti-
zed, és részben önhibámból, részben tőlem független dol-
gok miatt nálam nagyon beigazolódott ez a második „okos-
ságom”.

– Hogyan telnek napjai, min dolgozik, mit szeretne kiadni 
az elkövetkezőkben?

– Jól telnek, dolgozom, lapokat adok ki, de eszembe jut 
egyik versem részlete: „néha – kellem – akad / mit ennem / de 
több a búm mint falatom”. Nos, nem panasz ez, mert szeretek, 
valóban nagyon szeretek dolgozni, csak a baj éppen az, hogy 
mit dolgozom, annak mi a minősége és a minősítése. Annyira 
érdekes, hogy az utóbbi öt évben sokkalta több rossz – esetleg 
rosszindulatú vagy kényszerből rosszá váló/vált – emberrel ta-
lálkoztam, mint életem első negyven évében. Ezt ha meg tud-
nám írni, meglenne az Ember lelkének tragédiája. Megvan a 
feladat, csak álljon össze bennem az egész. Közelebbi és meg-
valósíthatóbb tényleg a gyermekkorom megírása lenne – fele 
már megvagyon. Becsszó, elolvasnám a könyvet, lássam meg, 
milyen voltam akkor. Amolyan ifjúságinovella-füzér–regény 
lenne, szerintem kellemes, Tamásira is fogható, mégis má-
sabb humorral. Verseim itt vannak a közelemben. Megírva, 
félig megírva, hát azokat is ki kellene adni. Aztán meg kellene 
írni azt az embert, aki ’89 után „átesett” egy számunkra fel-
foghatatlan magasságú meggazdagodáson. Aztán kellene egy 
Móricz a mai életre, mert urbánusan ugyanaz megismétlődik. 
Hát igen, vannak terveim, de mint sokan Cras do non hodie, 
sic nego cotidie. Csak nálam ez erősebb: függetlenül attól, hogy 
szeretek dolgozni, szeretem a szent lustaságot, hátha, hátha ki-
pattanna belőle valami, ami jó lenne az embernek. Persze, Hofi 
az anyósának: nem álmodozz, mama, ha ébren vagy.

– Ha távolabbi vidékre hívnák meg mint erdélyi magyar 
költőt, hová menne el szívesen?

– Nagyon megszerettem Békéscsabát, Szegedet ottani 
barátaim által, Korondra, amikor meghívnak az Ambrus La-
jos szerkesztette Hazanéző-találkozókra, mindig elmegyek. 
Aztán egyszer szeretnék itthon is, Székelyudvarhelyen egy 
könyv-ember bemutatón jelen lenni, ahol ez lenne: ecce Majla 
Sándor.
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> Gyász. Nyolcvanéves korában, szer-
dára virradó éjjel elhunyt Elek Gyula, a Fe-
rencváros női kézilabdacsapatának legendás 
edzője. Kökény Beatrix, a szakosztály ügy-
vezetője elmondta, Elek Gyula az elmúlt 
napokban rosszul volt, kórházba vitték, ott 
ápolták, azonban keddről szerdára virradó 
éjjel elhunyt. Elek Gyula 1949-től a Tau-
rus, az Elektromos, a Bp. Kinizsi, illetve a 
Ferencváros színeiben kézilabdázott, majd 
visszavonulását követően, 1966-tól egy rö-
vid megszakítással közel három évtizeden át, 
1992-ig az FTC női csapatának edzőjeként 
dolgozott. Vezetésével számos sikert értek el 
a zöld-fehérek, 1966-ban, 1968-ban, 1969-

ben és 1971-ben magyar bajnokságot, 1967-
ben, 1970-ben, 1972-ben és 1977-ben Ma-
gyar Kupát nyertek. Elek Gyula edzői pálya-
futását nemzetközi sikerek is kísérték, 1971-
ben csapatával BEK-döntőbe jutott, ahol 
mindössze két góllal maradt alul a korszak 
egyeduralkodó szovjet csapatával, a Szpartak 
Kijevvel szemben. A nemzetközi kupagyő-
zelem sem maradt el, az együttes 1978-ban 
az NDK-beli Leipzig ellen 18–17-re győzött 
a KEK-döntőben, így elhódította a trófeát. 
Felesége, a 2005-ben elhunyt Rothermel 
Anna kapusként tagja volt az 1965-ben vi-
lágbajnok magyar válogatottnak. Fia, Elek 
Gábor 2008 óta a Ferencváros női csapatá-

nak vezetőedzője, és édesapja nyomdokait 
követve 2011-ben és idén is KEK-et nyert a 
csapattal.

> Eb. David Villa nem utazik el a júniusi 
Európa-bajnokságra a spanyol labdarúgó-vá-
logatottal. A decemberi klubvilágbajnoksá-
gon sípcsonttörést szenvedő játékos Barce-
lona ifjúsági csapatával edzett, és a tréning 
után felhívta Vicente del Bosque szövetségi 
kapitányt, hogy elmondja neki, nem áll 
még készen a visszatérésre, mivel a felépülé-
se nem halad a remélt ütemben. A Spanyol 
Labdarúgó-szövetség hivatalos tájékoztatása 
szerint így Villa biztosan nem lesz ott a spa-

nyolok utazó keretében, amelynek névsorát 
vasárnap hozza nyilvánosságra a kapitány.

> NBA. Negyvenhat év után, 2017-ben 
visszatér San Franciscóba az észak-amerikai 
profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) sze-
replő Golden State Warriors. A jelenleg az 
ugyancsak kaliforniai Oaklandben működő 
klub sajtótájékoztatón jelentette be, hogy öt 
év múlva elköltözik. Az egyesületet 1946-
ban alapították Philadelphiában, 1962 és 
1971 között pedig San Franciscóban játszott 
a csapat. A Warriors első szezonjában meg-
nyerte az NBA elődjét, a BAA-t, majd 1956-
ban és 1975-ben NBA-bajnok lett.hí
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A bronzért játszhat az SK. 
Második elődöntőbeli mérkő-
zését is elveszítette a Székely-
udvarhelyi SK teremlabdarú-
gó-csapata a bajnokság elődön-
tőjében, a címvédő Marosvásár-
helyi City’US otthonában. Az 
SK a 14. percig tartani tudta 
magát – ekkor még csak egy 
góllal ment a hazai gárda –, de 
utána elindult a góllavina. A 
hazaiak egymás után rúgták a 
gólokat az SK hálójába. A vé-
gére 13 lett a gólkülönbség. Az 
SK a Galaci Uniteddel játszik 
majd a bronzért, míg a vásárhe-
lyiek Sepsiszentgyörggyel dön-
tőznek. Eredmény, elődöntő, 
2. mérkőzés: Marosvásárhelyi 
City’US – Székelyudvarhelyi 
SK 15–2 (8–1) /az SK gólszer-
zői: Birtalan és Mihály/.
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Négy szakosztállyal működNe a Felcsík sk

Klubot alapítanak Csíkkarcfalván
diákolimpia

Szoros volt az iskolák 
közötti verseny

Új sportklub bejegyzését fontol-
gatják csíkkarcfalván, a Felcsík 
sk a tervek szerint az utánpót-
lás-képzésre helyezne nagy 
hang  súlyt. amennyiben minden 
a tervezettek szerint alakul, elő-
ször lesz in-line szakosztálya 
egy klubnak Romániában.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Felcsík SK néven új sport-
klub létrehozását tervezik 
Csíkkarcfalván – jelentette 

be Nagy Attila Ferenc. A Csíki 
Jégkorong Önkormányzati Fej-
lesztési Társulás menedzsere keddi 
sajtótájékoztatóján azt mondta, az 
új klub négy szakosztállyal működ-
ne. A Felcsík SK a tervezet szerint 
jégkorong, rövidpályás gyorskor-
csolya, műkorcsolya és Romániá-
ban elsőként in-line szakosztályt 
is indítana. A klub fő tevékenysége 
az utánpótlás-nevelés lenne.

Nagy Attila Ferenc leszögezte, 
tisztában van azzal, hogy a középis-
kolás korba lépő sportolókat nehéz 
egy vidéki klubnál tartani, hiszen a 
felcsíki falvakból a diákok többsége 
Csíkszeredában tanul, így a sportoló 
tanulók is inkább a megyeszékhe-
lyen folytatják a sportolást. A me-
nedzser szerint a karcfalvi műjégpá-
lyát is működtető Csíki Jégkorong 
Önkormányzati Fejlesztési Társulás 
remek kapcsolatokat ápol a Csík-

szeredai Sportklubbal és az Iskolás 
Sportklubbal is, és a közreműködést 
szeretnék még szorosabbra fűzni.

A menedzser elmondta, szeret-
nék, hogy a HSC Csíkszereda farm-
csapata a hazai jégkorongmérkőzé-
seit Csíkkarcfalván játssza, ez pedig 
a felcsíki utánpótlás-nevelésben is 
szerepet játszana. „Hiába nevelsz 
utánpótlást, ha nem adsz a sporto-
lóknak egy jövőképet. Amennyiben 
a HSC farmcsapata Karcfalván ját-
szaná hazai jégkorongmérkőzéseit, 
úgy a gyerekek előtt lebegne egy cél, 
hogy hová is lehet eljutni” – szögezte 
le Nagy Attila Ferenc.

Az új klub in-line hokiszakosz-
tály is működtetne, ezzel úttörő 
lenne Romániában. Nagy szerint 
Nyugat-Európában, de már Ma-
gyarországon is egyre népszerűbb 

a sportág a jégkorongozók köré-
ben, akik nyári felkészülés gyanánt 
űzik ezt a sportágat. A magyar 
válogatott például részt vesz a jú-
nius 1. és 7. között Ingolstadtban 
sorra kerülő vébén. Az in-line ho-
kit ugyanakkora pályán játsszák, 
mint a jégkorongot, ugyanazok a 
szabályok és a játékosok öltözete is 
megegyezik a jéghokiéval, viszont 
a korong különbözik. Az in-line 
hokit egy speciális műanyag felüle-
ten játsszák, ennek megvásárlását a 
jövő évre tervezik a csíkkarcfalviak. 
„Számításaink szerint mintegy 40-
42 ezer euróból ezt meg tudnánk 
vásárolni, így a nyári időszakban 
is használható lenne a pálya” – 
mondta a Csíki Jégkorong Önkor-
mányzati Fejlesztési Társulásának 
menedzsere. 

In-line műanyag felületet helyeznének a betonfelületre Csíkkarcfalván fotó: laczkó attila

Kilenc napon keresztül négy 
sportágban – atlétika, ko-
sárlabda, labdarúgás és 

kézilabda – mérték össze erejüket 
a csíkszeredai és a Csík vidéki isko-
lások. A mai lapszámunkban a lab-
dajátékokban elért eredményeket 
közöljük. Az idei kiírásra az alábbi 
általános és középiskolák neveztek 
be: Petőfi Sándor Általános Isko-
la (PES), József Attila Általános 
Iskola ( JAT), Nagy Imre Általá-
nos Iskola (NIM), Xantus János 
Általános Iskola (XAJ), Liviu 
Rebreanu Általános Iskola (REB), 
Vitos Mózes Általános Iskola 
(Csíkszentkirály, VIT), Márton 
Áron Gimnázium (MÁG), Segítő 
Mária Római Katolikus Gimnázi-
um (SEM), Nagy István Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola 
(NIS), Tivai Nagy Imre Közép-
iskola (Csíkszentmárton, TIV), 
Petőfi Sándor Iskolaközpont 
(Csíkdánfalva, PED), Octavian 
Goga Kollégium (GOG), Joannes 
Kájoni Közgazdasági Iskolaköz-
pont (KAJ), Venczel József Isko-
laközpont (VJI), Kós Károly Épí-
tészeti Szakközépiskola (KOS), 
Székely Károly Szakközépiskola 
(SZK). A Diákolimpia szervezői: 
Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Csíki Sportegy-
let és Hargita Megye Sport- és Ifjú-
sági Igazgatósága. Összesítésben az 

általános iskolák közül a József At-
tila Általános Iskola végzett az első 
helyen, megelőzve a csíkszeredai 
Petőfi Sándor, illetve a csíkdánfalvi 
Petőfi Sándor általános iskolákat. 
A középiskolák közötti rangsor-
ban a Márton Áron Gimnázium 
végzett az élen. Őket követte a Se-
gítő Mária Gimnázium és a Kájoni 
János Szakközépiskola.

általános iskolás
Kosárlabda, lányok: 1. MÁG, 2. 

JAT, 3. NIM, 4. SEM, 5. XAJ; fiúk: 
1. MÁG, 2. NIM, 3. JAT, 4. PES.

Kézilabda, lányok: 1. JAT, 2. 
PED, 3. VIT; fiúk: 1. TIV, 2. JAT, 
3. VIT.

Labdarúgás: 1. PES, 2. GOG, 
3. JAT, 4. NIM, 5. XAJ, 6. VIT.

Összesített végeredmény: 1. JAT 
111 pont, 2. PES 77, 3. PED 73, 
4. VIT 40.

középiskolák
Kosárlabda, lányok: 1. SEM, 2. 

MÁG; fiúk: 1. MÁG, 2. GOG, 3. 
KOS, 4. KÁJ, 5. SEM, 6. SZK.

Kézilabda, lányok: 1. MÁG, 
2. KÁJ, 3. SEM; fiúk: 1. MÁG, 2 
SZK.

Labdarúgás: 1. KOS, 2. VEJ, 3. 
MÁG, 4. GOG, 5. KÁJ, 6. NIS.

Összesített eredmény: 1. MÁG 
102, 2. SEM 97, 3. KÁJ 61, 4. 
GOG 60.

Világbajnoki
párosmérkőzés
A 12 játszmából álló Anand–

Gelfand párosmérkőzés félideje 6 
döntetlennel végződött. A vasárnapi 
7. fordulóban Anand sötéttel ismét a 
Szláv védelem Anti-meráni változa-
tát (1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hc3 Hf6 4.e3 
e6 5.Hf3 a6) alkalmazta, Gelfand 
eltért az eddigi 6.Vc2 vagy 6.b3 
változattól, a gyalog-előnyomulást 
(6.c5) választotta, tisztjeivel betört 
a vezérszárnyon, és a 38. lépésben 
nyert. A hétfői 8. játszmában Anand 
sem tétlenkedett: Az Anti-Grünfeld 
változatban (1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.f3) 
ezúttal Gelfand tért el az eddig alkal-
mazott 3...d5 lépéstől, de a címvédő 
„madraszi tigris” a 3...c5 4.d5 d6 5.e4 

Fg7 Királyindiai–Sämisch változat-
ban a ritkább 6.He2 0–0 7.Hec3! 
felállást választotta, és Gelfand a 17. 
lépésben összeomlott! A 2,55 millió 
dollár összdíjazású viadalon az állás 
4–4. Még 4 klasszikus játszma van 
hátra, 6–6 esetén 4 rapid játszma, 
majd 2 villámparti dönt.

Udvarhelyi sakksikerek
Rekordnevezéssel (93 résztve-

vő) zajlott a IV. Székelyudvarhelyi 
Városnapok alkalmával megren-
dezett sakkverseny. A felnőtteknél 
(59 fő) a marosvásárhelyi Barátosi 

Dániel nemzetközi mester végzett 
az élen a székelyudvarhelyi Balázs 
Attila és a farkaslaki Jakab Gábor 
előtt. A férfimezőnyben verseny-
ző nőknél 1. Rendi Éva, 2. Ádám 
Andrea, 3. Varga Adrienn. Sok if-
júsági játszott a felnőttek csoport-
jában, díjazásuk ISK-sikert eredmé-
nyezett: 1. Tóth Artúr-Botond, 2. 
Jakab Nándor, 3. Mihály Zsolt. 
A 12 éven aluli gyerekek 34 fős 
különversenyében: 1. Jancsó Bálint 
6 pont, 2. Kelemen Norbert 6 pont 
(Marosvásárhelyi ISK), 3. Benedek 
László 5 pont. Szintén 5 pontot ért 
el Ognean Mihnea-Ionuţ (Vásárhe-
lyi ISK) 8 éves országos bajnok, aki 
az 5. helyen végzett, a csíkszeredai 
Jövő versenyzője, Ambrus Márk 5 
ponttal a 7. lett.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid végjáték-tanul-

mányában világos indul, és döntet-
lent ér el. A két sötét gyalogból az 
egyik vezérré változik, ezt nem le-
het megakadályozni. Az egyensúlyt 
az örökös sakk felismerése jelenti: 
1.Fc6+ Kb8 2.Kc5!! Fd6+! (2...f1V 
3.Be8+ Kc7 4.Be7+ Kd8 5.Be8+ 
döntetlen.) 3.Kd6 f1V 4.Bb7+ Kc8 
(4...Ka8?? 5.Bf7+ nyer.) 5.Bc7+ Kd8 
6.Bd7+ Ke8 7.Be7+ Kf8 8.Be8+ 
Kf7 9.Be7+ Kf6 10.Be6+ Kf5 
11.Be5+ Kf4 12.Be4+ Kg3 (12...
Kf3 13.Be1+ döntetlen.) 13.Be3+ 
Kf4 (13...Kf2 14.Bf3+ döntetlen.) 
14.Be4+ és a sötét király nem tud 
megszabadulni az e-vonalon adott 
bástyasakkoktól.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (20.)



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 Balánbánya 10. szám alatt 
(északi részen) 3 szobás, felújított 
tömbházlakás. Telefon: 0751–227671, 
+39–32–98796707. (2196)

KIADÓ Szécsenyben pünkösdre 
hétvégi ház jutányos áron. Telefon: 
0744–102837. (21953)

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utcában egy 2 szobás, 
felújított, főút melletti, földszinti la-
kás irodának vagy magánszemélynek 
hosszú távra. Telefon: 0756–689793. 
(21957)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsir-
ta sétányon IV. emeleti, felújított, 2 
szobás tömbházlakás. Irányár: 19 500 
euró, alkudható. Telefon: 0720–
012771.

ELADÓ 2 szobás, IV. emeleti lakás 
a Temesvári sugárúton. A fotók meg-
tekinthetők a hobbigyongyei.blogspot.
com honlapon. Telefon: 0746–896115, 
0749–059531. (21960)

ELADÓ Csíkdánfalván, a 223-as 
házszám alatti családi ház gazdasági 
épülettel, valamint Csíkjenőfalván, a 
Kenderes-kertben építésre alkalmas 
12,5 ár telek. Telefon: 0740–869237, 
0744–368457.

ELADÓ Csíkszentlélek-Boroszló-
ban, a 97-es házszám alatt 120 m2-
es családi ház gazdasági épületekkel 
(218 m2) és 20 ár beltelekkel (vil-
lany, víz bevezetve). Telefon: 0745–
772227.

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

jármű

ELADÓ 1968-as évjáratú Renault 
mikrobusz érvényes műszakival, szám-
lával. Telefon: 0745–498335.

ELADÓ 2001-es évjáratú, metál-
szürke, kombi Skoda Fabia Elegance 
1,4 i, 16V, 101 lóerős, 178 000 km-
ben, beíratva, nagyon megkímélt álla-
potban, szervizkönyvvel, első tulajdo-
nostól, full felszereltséggel (klimatik, 
tempomat, 4 x elektromos ablak, 
alufelni, bicskakulcs, bordcomputer, 
ülésfűtés, szervo, abs, asr, epc, rá-
dió, központi zár, 4 x légzsák, ködlám-
pa stb). Irányár: 3590 euró. Telefon: 
0743–960791.

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.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra H 1.3 CDTi, frissen beírva, ext-
rákkal: légkondi, elektromos ablak, 
MP3 stb. Irányár: 5200 euró. Telefon: 
0744–102837. (21953)

ELADÓ 2010-es évjáratú Dacia 
Sandero 1.2i, Euro 5-ös, frissen be-
hozva, extrákkal: légkondi, légzsák, 
MP3 stb. Irányár: 4900 euró. Telefon: 
0744–493311. (21953)

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

ELADÓ 2005-ös Opel Corsa 1.3 
CDTi (dízel), 2+1 ajtós, sok extrával, 
Euro 4-es, gyönyörű állapotban, kevés 
fogyasztással. CSERE is érdekel. Tele-
fon: 0722–967539.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf limuzin 1.4-es motorral, Euro 
4-es, metálszürke, frissen behozva, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, állítható 
kormány, négy légzsák, fekete, fóliá-
zott ablakok, MP3. Irányár: 3250 euró. 
Telefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(21950)

ELADÓ 2004-es évjáratú Matiz 
68 000 km-ben. Ár megegyezés alap-
ján. Telefon: 0746–044335. (21961)

ELADÓ Daewoo Cielo. Telefon: 
0744–693820.

ELADÓ: 2003-as évjáratú, ötsze-
mélyes, 1.6-os, benzines, kóberes, te-
her Dacia – CSERE is érdekel más Da-
ciára; 2002-es évjáratú Dacia 1310-es 
jó állapotban, tulajdonostól. Telefon: 
0742–599787.

vegyes

ELADÓK kerámiaipari gépek ol-
csón, épülettel is. Telefon: 0745–
498335.

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

FELVÁSÁROLUNK fenyőrönköt 
nagyobb mennyiségben, minden mi-
nőségben, rendkívüli áron. Telefon: 
0722–381408. (21946)

ELADÓ egy 200 kg-os húsdisznó. 
Telefon: 0740–055405.

ELADÓ vegyesen födél alatt tartott 
széna + sarjú Csíksomlyón. Telefon: 
0743–618865, 0752–314443.

VÁSÁROLOK négy Logan felnit, 
valamint ELADÓ Dacia tetőcsomagtar-
tó. Telefon: 0742–874783.

ELADÓ egy alig használt, 120 kW-
os, átfolyós (víz) Romstal gázkazán 
papírokkal. Irányár: 550 lej. Telefon: 
0757–953102.

telek

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

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul május 
végén a Kreativ Kontir Kft. szervezésé-
ben. Telefon: 0721–605266.

állás

Bedolgozó pincérállás betöltésé-
re KERESÜNK munkatársat. Jelent-
kezésüket várjuk a 0745–615384-es 
telefonszámon naponta 8–16 óra 
között. 

Sajtkészítőt KERESEK juhos 
esztenára, alkalmazási lehetőség-
gel. Telefon: 0744–397628.

ALKALMAZUNK (akár munka-
szerződéssel is) egy fejőpásztort 
(családot is) juhok mellé. Fizetés 
megegyezés szerint. Telefon: 0744–
397628.

ALKALMAZUNK takarítókat rész-
munkaidővel: 2–4–6 óra/nap. Tele-
fon: 0722–294226, 0728–914516.

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését és teljes körű intézé-
sét. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 
Telefon: 0722–967539. (21959)

Három, négy, öt személy szállítá-
sát VÁLLALOM Németországba vagy 
Németországból a környező orszá-
gokba. Telefon: 0722–342429, 0758–
898989. (21947)

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408. 

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Autók teljesítménynövelését (chip-
tunningját) VÁLLALOM OBD tesztes 
csatlakozón keresztül. Továbbá fog-
lalkozunk dízelrészecske-szűrő DPF/
FAP szoftveresen való kiiktatással és 
PD-TDi motorok melegen való nehéz 
indítási problémák szoftveres javításá-
val. Ha szeretné, hogy autója erősebb 
és nyomatósabb legyen, akkor hívjon 
bizalommal. Irányár: 160–180 euró. 
Telefon: 0757–428652.

Lakásfelújítást és szigetelést VÁL-
LALOK Csíkszeredában és környékén 
reális áron. Telefon: 0756–344746, 
0747–626242. (21967)

megemlékezés

Emlékekkel bús szívemben
eltűnök a végtelenbe.

Szomorú szívvel emlékezünk 
2011. május 24-re,

GYÖRGY BRIGITTA

halálának első évfordulóján. Nyugal-
ma legyen csendes, emléke áldott. 
Szerettei. (21968)

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalommal tu-
datjuk, hogy a drága 
gyer mek, testvér, 
uno ka testvér, rokon 
és szomszéd,

BOTH LÁSZLÓ

életének 57. évében hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk te-
metése ma 13 órakor lesz a 
Szentlélek utcai temető rava-
talozójából a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A 
gyászoló család.

Megállt a drága szív, 
mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú 
a házunk,
nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz bennünket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is 
jobbat érdemelnél.
Amíg csak élünk, 
mi nagyon szeretünk,
hiányzol nagyon, 
soha nem feledünk.
Édes jó Istenünk, 
öleld át helyettünk,
csak te tudod 
mennyire szerettük.

Szívünk mély 
fáj  dalmával tudat-
juk, hogy a nagyon 
szeretett feleség, jó 
édes anya, nagyma-
ma, anyós, anyatárs, 
só gor  nő, rokon, koma asszony és 
jó szom széd,

BŐJTE JÓZSEFNÉ
Miklós Irén Anna

szerető szíve életének 68., há-
zasságának 45. évében 2012. 
május 22-én 17.45-kor meg-
szűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait május 
25-én, pénteken 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentimrei ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugalmad 
legyen csendes, emléked ál-
dott! A gyászoló család – Csík
szentimre.

2012. május 24., csütörtök  | 13. oldal hargitanépe

A Maros Vízügyi Hatóság 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Nagy-Küküllő szabályozása Fehér-
egyháza – Székelyudvarhely szakaszon, Maros és Hargita megyében című ter-
vét benyújtotta  környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a kompetens 
környezetvédelmi hatóságok székhelyén: Regionális Környezetvédelmi Ügy-
nökség – Szeben, Hipodrom utca 2A szám; Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség – Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, valamint Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség – Marosvásárhely, Hídvég utca 10. 
szám és Maros Vízügyi Hatóság – Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 33. 
szám, hétfőtől péntekig 8–16 óra között. 

Az érintettek észrevételeiket a Regionális Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Szeben, Hipodrom utca 2A szám alatt vagy e-mailben az office@
arpmsb.anpm.ro címre nyújthatják be. 

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
– Vár tér 1. szám –

VERSENYTÁRGYALÁST 
szervez

2012. június 7-én 12 órakor
a piaccsarnok épületében található 50 m2-es emeleti, 9 m2-es földszinti és 

88 m2-es alagsori kereskedelmi felület bérbeadására.
Indulási ár az emeleti és földszinti felületek esetében 6 euró/m2/hónap, 

míg az alagsori felület esetében 4 euró/m2/hónap.
A tenderfüzet ára: 15 lej. 
Bővebb információt a piacgondnokság székhelyén, valamint a 0266–

315938-as telefonszámon kaphatnak, ugyanitt megvásárolható a tender-
füzet is. 

ÁNGYOS ÉS TÁRSAI Kft.
Köztársaság utca 49. szám alatti székhellyel

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Szentegyháza 49. szám alatt talál-
ható, 43 140 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – szabadidő-
központ létesítése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 8892/2012.05.22. 
számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 
0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/
reglementari/avizuldemediu

A Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság
bérbe ad öt teremből álló, 106 m2, irodának alkalmas felületet. 

A termek az igazgatóság székházának 
földszintjén találhatók, a Hősök utca 5. szám alatt. 

A termek külön is bérelhetők.
Érdeklődni a 0266–371672es telefonszámon lehet.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
megfelelően a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak 

2012. június 13-án 10 órakor versenyvizsgát szervez 
a következő állások betöltésére:

 általános orvosi asszisztens az urológiára – 1 hely meg-
határozott időre (elvárás: szakmai régiség);
 betegápoló a nőgyógyászatra – 1 hely meghatározott 

időre (betegápolói szakképesítéssel);
 betegápoló az altatás – intenzív ellátás részlegre – 1 

hely meghatározott időre (betegápolói szakképesítéssel);
 betegápoló az általános sebészetre – 2 hely meghatáro-

zott időre (betegápolói szakképesítéssel).
A jelentkezési ügycsomót a hirdetés megjelenésétől számí-

tott 10 napon belül kell leadni. A jelentkezőknek eleget kell 
tenniük a 2010/497-es kormányhatározat előírta általános 
kritériumoknak. A versenyvizsga időpontja 2012. június 13., 
10 óra a kórház székhelyén.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–324193as (109es belső) telefonon.



Kilenc percig tartotta a lépést a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata a Bákói Ştiinţa el-
len a Románia-kupa tegnap esti 
elődöntőjében. A Vlad Caba 
által felkészített SZKC a folyta-
tásban reménytelenül játszott. 
Mivel a másik ágon Konstanca 
jutott a kupadöntőbe, az SZKC 
a következő idényben az EHF-
kupában szerepelhet.

Szoros meccsnek ígérkezett 
a Szé kelyudvarhelyi KC és a 
Bákói Ştiinţa férfi-kézilabda-

csapatainak összecsapása a Romá-
nia-kupa elődöntőjében, de a bá-
kóiak tettek arról, hogy ne az le-
gyen. Az SZKC kilenc percig bírta a 
tempót, ám azt követően a bákóiak 
fokozatosan kezdtek elhúzni. Szü-
netre már nyolc volt a két csapat 
között. A második játékrészben 
sem tudott változtatni az SZKC, a 
legjobb játékosa a cserekapus Or-
bán Szilárd volt, akinek bravúrjai 
csak annyiban segítettek, hogy a 
végére kozmetikázza az eredményt 
együttese. A Bákó tehát döntőbe 

jutott, ahol a Konstanca vár rájuk. 
A döntőt ma 20 órától rendezik. 
Ezzel zárult a 2011/2012-es idény a 
Székelyudvarhelyi KC számára.

A Konstanca és a Bákó döntőbe 
való jutásával eldőlt, hogy a követ-
kező idényben a Székelyudvarhelyi 
KC a második legrangosabb európai 
kupán, éspedig az EHF-kupában 
indulhat. A Konstanca a Bajnokok 
Ligájában indul, a Bákó és az SZKC 

az EHF-kupában, míg a Krassó-
Szörény a Challenge-kupában.

Eredmény, elődöntő: Székely-
udvarhelyi KC – Bákói Ştiinţa 32–
36 (13–21) /Rusia 8, Kuzmanoszki 
6, Mihalcea 4, Adomnicăi, Jo-
hann son, Komporály 3-3, Florea, 
Komporály 2-2, Ferenczi 1/. Az 
elődöntő másik összecsapásán: 
Kon stancai HCM – CSU Suceava 
41–29 (23–13).
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Nem volt kérdéses a sárga mezes bákóiak sikere  Fotó: Balázs attila / archív

EHF-KupáBAn indul AZ SZKC

Könnyed bákói siker
Kiesett a Vasas

Meglepetésre egygólos ve-
reséget szenvedett a Szent-
egyházi Vasas a labda rúgó 

Románia-kupa megyei szakaszának 
negyeddöntőjében Pa raj don, és bú-
csúzott a sorozattól. Ezzel biztossá 
vált, hogy idén új csapat nyeri a me-
gyei szakaszt. A Csík csi csói KSE 
csak hosszabbításban győzött, míg 
a VSK könnyedén ütötte ki körzetis 
ellenfelét. Szent ábrahám viszont 
megviccelte Szé kely keresztúrt, és a 
89. percben szerzett góllal kiütötte 
ellenfelét.

Eredmények, negyeddöntő: 
Szent ábrahámi Andycom – Szé-
kely keresztúri Egyesülés 1–0 
(0–0) /Kandó Csaba (89.)/; 
Csík szent györgyi Fiság – Csík-
sze redai VSK 0–3 (0–1) /Homoș 
Paul (24.), Kovács István (43. 
– büntetőből), Török Artúr 
(76.)/; Csíkkarcfalvi Hargita – 
Csíkcsicsói KSE 1–1 – hosszab-
bítás után 2–3 /Vânău Gi gi (35.), 
Sion Constantin (105.), illetve 
Bucuri Róbert (52.), Zerkula 
Zsolt (99., 120.)/; Parajdi SE – 
Szentegyházi Vasas 3–2 (2–0)  
/Máté Kálmán (17.), Mezei Ró-
bert (28., 64.), illetve Gergely Ti-
bor (70.), Mag Árpád (90+3.)/.

Az érintettség jogán

Megbotránkozva vettem tudomást 
a Hargita Népe 2012 május. 22-i 
számában megjelent Bajnok az 
FC Székelyudvarhely című cikkben 
közölt utolsó mondatról. Idézem: 
„Szomorú viszont az a tény, hogy 
ezen bajnokságban is, akárcsak 
más korosztályos bajnokságokban, 
a szülők, illetve a csapatok edzői 
kell megszervezzék a díjátadást a 
Hargita Megyei Labdarúgó Egye-
sület helyett.”

A HMLE 2000-től kezdődően 
minden évben megszervezte mind 
a felnőtt, mind az ifi bajnokságok-
ban szereplő csapatok díjazását 
(összesen 9 felnőttbajnokságban 
és 9 ifi korosztályos bajnokságban). 
A díjazások minden év augusztusá-
ban történnek, az összes eredmény 
hitelesítése után. Az idei díjazás 
időpontja és helye: augusztus 14., 
16 óra, az MLE csíkszeredai szék-
helye. Ezen eseményre szívesen lát-
juk a Hargita Népe szerkesztőit is.

tisztelettel,
tamás Zoltán, a hargita Megyei 

Labdarúgó egyesület elnöke



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 145. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 221. Napnyugta ma 20.46-
kor, napkelte holnap 5.39-kor.

Isten éltesse
Eszter és Eliza nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
Az Eszternek kétféle eredetet és jelen-

tést tulajdonítanak. Az első szerint héber 
eredetű; jelentése: mirtusz; a második vál-
tozat értelmében a perzsa nyelvből szárma-
zik, jelentése: csillag, bájos fiatal lány. Az 
Eliza az Erzsébet (Elisabeth) önállósult 
rövidülése.

Május 24-én történt
1883. New Yorkban felavatták a 

Brooklyn-hidat.

Május 24-én született
1686. Daniel Gabriel Fahrenheit német 

fizikus
1819. Viktória angol királynő
1905. Mihail Alekszandrovics Solohov 

Nobel-díjas szovjet–orosz író, elbeszélő
1941. Bob Dylan amerikai rockzenész, 

költő

Május 24-én halt meg
1543. Nikolaus Kopernikusz lengyel 

csillagász
1911. Bánffy Dezső báró, politikus, mi-

niszterelnök
1986. Dajka Margit Kossuth-díjas szí-

nésznő, kiváló művész

Helytörténeti 
évforduló

• Százötvenöt éve, 1857. május 24-én 
született Csíkszeredában Molnár Lajos 
pénzügyi igazgató, a magyar sportirodalom 
úttörője.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–18 óra között Csík-
szeredában a Vadász utcában és a Baromtér 
34–84. szám alatt, illetve Zsögödfürdőn a 
Fenyés utcában, Csíkszentkirályon az 1–240., 
a 340–594., valamint a 728–813. szám alatt, 
Csíkszentimrén az 1–400., 409–466., 510–
586. szám alatt és Büdösfürdőn.

pünkösdi bál

Pünkösdi bált szervez a Csíkcsicsói 
Várkőszikla Ifjúsági Szervezet (CSIVISZ) 
vasárnap 22 órától Csíkcsicsóban, a helyi 
művelődési házban. A jó zenéről Pál Csaba 
és zenekara gondoskodik, de fellép még a 
Partymix és Diós Brigitta Borbála népdal-
énekes is.
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Jánossy Alíz, Miklós Réka Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Csűrdöngölő
Az előző évekhez hasonlóan, idén is 

összegyűlnek a hagyományokat szerető-
en őrző gyerekek és ifjak holnap 13 órától 
a Csűrdöngölő elnevezésű rendezvényen 
Csíkszeredában, a Megyeháza előtt, rossz 
idő esetén e városi művelődési házban. A 
huszonegyedik Csűrdöngölő szervezője az 
András Alapítvány, házigazdája a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes.

Képzőművészeti tárlat
A Hargita Megyei Kulturális Központ, 

valamint Hargita Megye Tanácsa 2012-ben 
is megszervezi a Hargita Megyei Képzőmű-
vészek Tárlatát. A tárlaton való részvételre 
felhívást kapott minden Hargita megyében 
alkotó vagy onnan elszármazott hivatásos kép-
zőművész. A begyűlt hatvanhat munkából 5 
tagú szakmai zsűri választotta ki a kiállítandó 
negyven alkotást. Első alkalommal a kiállítást 
Csíkszeredában, a Székelyföld Napok ren-
dezvénysorozat keretében mutatják be ma 18 
órától a Csíki Székely Múzeum Kossuth Lajos 
utcai kiállítótermében.

Alkotótábor
Vasárnap veszi kezdetét a 14. képzőművé-

szeti alkotótábor a gyimesfelsőloki Lépések 
Színekben és Formákban Művészetért Ala-
pítvány szervezésében. A táborba 22 művész 
érkezik (Kaliforniából, Magyarországról és 
hazánkból). Művészeti vezető: Timár Károly 
grafikus.

Hétvégi túra
A Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-

nap a pünkösdi ünnepnapokon vidékünkön 
tartózkodó vendégek és helyiek számára szer-
vez túrát. Túraútvonal: Csíkszereda – Zsögödi-
vártető – Haromvár – Kisvártető – Csíksze-
reda. Indulás: vasárnap délelőtt 9 órakor a 
Mikó-vár előtti térről. A túrára beiratkozni és 
bővebb információt kérni a 0745–107618-as 
telefonszámon lehet szombat este 9 óráig. 

Kis magyar világ
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-

zete és Csíkszereda Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala közös szervezésében ma 
19 órától L. Balogh Béni történész, levéltáros 
Kis magyar világ (Észak-Erdély és a Székelyföld 
1940–1944 között) címmel tart előadást a pol-
gármesteri hivatal gyűléstermében.

Ördöngösök Füzesen 
Pünkösd szombatján a csíkszeredaiak és 

a csík somlyói búcsú zarándokai lélekemelő, 
egyben szórakoztató kulturális élményben 
részesülhetnek. A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes Ördöngösök Füzesen című 
műsorát mutatja be újra szombaton 19 
órától a művelődési házban. A Takács Sán-
dor által kiadott Lélekjárás című írásából 
merít alapjául a Hargita együttes műsora. 
Az eredeti legenda, illetve annak variációi 
Ördöngösfüzes falu nevének kialakulására 
igyekeznek magyarázatot adni. 
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www.parapista.com

– Maga túlságosan sokat legyeskedik a feleségem körül!
– De főnök úr…!

– Semmi főnök úr! Nálam egy alkalmazottnak ne csak esze legyen, 
hanem jó ízlése is!

para

Közös hangversenyt ad a III. Székely-
föld Napok keretében a Csíki Ka-
marazenekar és a sepsiszentgyörgyi 

Georgius Kamarazenekar  Csíkszeredában, 
a Szent Ágoston-templomban ma 20 órá-
tól. Karmester: Horváth Gábor – Budapest. 

Műsoron: F. Schubert: 5. B-dúr szimfónia; 
W. A. Mozart: D-dúr szerenád Serenata 
notturna KV239; W. A. Mozart: C-dúr 
Linzi szimfónia KV 425. Szervezők: Hargita 
Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális 
Központ, Csíki Kamarazenekar Egyesület.

Hangverseny

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-
Marosmente, Kü küllőmente, Mezőség meg 
Kalotaszeg jeles haranglábait, fatornyait 

mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 
szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a 
harangot tartó és célszerű használatát biztosító mű-
szaki alátámasztó építmény jellemző alkotóelemeit 
is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologizálhat-
ta. A könyv terjedelme 232 oldal, kemény kötés, ára: 
53,50 lej.  

A kötet megvásárolható a Kele Könyv Vár üzleté-
ben (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 20. szám).



Terasz
SZABADIDŐ
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A fotót Erőss Miklós készítette (az Épített örökségünk – Tér és hely című fotópályázatra beküldött alkotás)

Mona Lisa cukorkából

Gumicukorból mintáz klasszikus fest-
ményeket és sztárportrékat egy 
amerikai művész. Kristen Cumings 

egyebek közt Leonardo da Vinci Mona 
Lisáját „cukrozta meg”, ötven óra alatt el-
készült, a színes cukordarabokból vagy 
12 ezret emésztett fel Gioconda. A 39 éves 
Cumings hasonlóan édes és rugalmas port-
rét készített Harry Pot ter varázslóinasról, da 
Vincién kívül többek közt Van Gogh művei 
is sze repelnek repertoárjában. Immár nem 
az aprólékos cu korrakosgatás miatti görnye-
dezést tartja a leg nehezebbnek munkájában, 
hanem megállni, hogy ne egye meg az ösz-
szes alapanyagot, mivel igencsak édesszájú. 
A képekkel egyre gyorsabban elkészül, kez-
detben még 200 óra kellett egy-egy műhöz. 
Ugyanakkor meglehetősen fárasztó a gumi-
cukros alkotási mód, és egy-egy kép között 
egy hónap pihenést engedélyez magának.

fotóalbum

A fotót Erőss Miklós készítette (az Épített örökségünk – Tér és hely című fotópályázatra beküldött alkotás)
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

A déli óráktól elszórtan várható zápor, ziva-
tar, amelyhez néhol heves szélvihar is kapcso-
lódhat. Hidegfronti hatás jelentkezhet az arra 
érzékenyeknél. 

A minap azon tanakodtam a szokásos 
reggeli munkalázban, hogy milyen jó is 
lenne, ha munkaszüneti nappá nyilváníta-
nák a hétfőt. Legalább nem siránkoznánk, 
hogy ismét dolgozni kell. Így valószínűleg a 
keddet utálnánk ennyire.

Nem telt el pár perc, máris azt látom a 
Facebookon, hogy egy oldal egyenesen be is 
tiltaná az említett napot. A téma mellett 
kommentelők munkaszüneti nappá vará-
zsolnák az összes hétköznapot, de – sajnos 
vagy szerencsére – így nem lenne olyan 
nap, amit utálni lehetne. Sokszor elgondol-
kodtam azon, hogy melyik az a munkanap, 
amikor a legaktívabbak vagyunk. A hétfő a 
legsúlyosabb, hiszen még fel sem ocsúdtunk 
a hétvégéből, máris dolgozni kell. A kedd a 
maga egyszerűségében talán a legkegyetle-
nebb: már nem hivatkozhatunk a hétfői „a 

fű se nő, a nő se fű” para� ázisra, másnap 
meg még csak szerda van. Szerdán már 
annyira belefásulunk a szürke hétköznap-
ba, hogy mese nincs, dolgozni kell. Csütör-
tökön már ott kering a levegőben a közelgő 
hétvége ígérete, ezért már csak csökkentett 
munkatempóban „szabad” tevékenyked-
ni. A pénteket senkinek sem kell ecsetelni, 
hiszen az már hivatalosan is hétvége, kez-
dődnek a bulik. Szombaton dolgozni a leg-
kegyetlenebb dolog, a vasárnapi meló pedig 
felér egy halálos ítélettel, ugyanúgy, mint a 
háromváltásos munkahely.

Észre sem vettük, máris egy héttel öre-
gedtünk. Másnap meg kezdődik elölről a 
hétfő reggeli önsajnálat. Már nem tudom, 
ki mondta, de igaza volt: a leg jobb dolog 
a hétfőben az, hogy az a legtávolabbi nap a 
következő hétfőtől.

Több munkaszüneti napot!

                 VILLANÁS  Antalfi  József
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