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Régi és újabb 
búcsús élmények 92 4Elindult az alfalvi 

keresztalja
Nem hosszabbítottak 
szerződést a katonasággal

HIRDETÉSEK

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4662
1 amerikai dollár USD 3,5538
100 magyar forint HUF 1,4905

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 1330560

Régi és újabb 9922 44Elindult az alfalvi Nem hosszabbítottak 

 hargitanépe népeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Pünkösdszombati 
zarándoklat

Gyermekfejjel nem értette, mi 
történik körülötte, de a nagymama 
arca, a kegytemplomban virrasztó 
zarándokok, a kálvárián 
stációtól stációig imádkozó 
emberek minden gesztusa 
arról árulkodott: itt valami na-
gyon fontos dolog történik.

3

  Sarány István

2012. MÁJUS 25., PÉNTEK-VASÁRNAP KÖZÉLETI NAPILAP | XXIV. ÉVF., 98. (6265.) SZÁM | 16 OLDAL ÁRA 1,5 LEJ

EGÉSZEN SZÉP VAGY MÁRIA 

Megtisztították a kegyszobrot 
Az elmúlt héten megtisztították a felületi szennyeződéstől a csíksomlyói kegytemplom 

Mária-szobrát. A munkálatról Mihály Ferenc restaurátor-művész számolt be a Hargita Népének. 
Pünkösdi összeállításunkban interjút közlünk a holnapi búcsús szentmise ünnepi szónokával, 

ft. dr. Tempfli Imre stuttgarti magyar lelkipásztorral, és ismertetjük a zarándoklattal 
kapcsolatos tudnivalókat. >  7–10. oldal

Alkotmányellenes 
a pénzvisszavonás
A z alkotmánybíróság alkot-

mányellenesnek minősítette 
azt a Ponta-kormány által kibocsá-
tott kormányhatározatot, amelyben 
visszavonta az előző kabinet által 
kiutalt összegeket az önkormány-
zatoktól. A nép ügyvédje megkere-
sésére hozott tegnapi döntés szerint 
a kormány nem vonhatja vissza 
saját döntését, csak ha az törvényte-
lennek bizonyul.

ÖRÖK REJTÉLY: 
MIKÉNT HOZZÁK HAZA 

NYIRŐ HAMVAIT

Lesz újratemetés!
Vasárnap délben Szé kely ud-

var helyen újratemetik Nyirő 
Józse fet – jelentették tegnap a 
szervezők, azt azonban titokban 
tartották, hogy az író földi ma-
radványai miként kerülnek be az 
országba. A magyar–román hatá-
ron két napja fokozott ellenőrzé-
seket tartanak, alaposan átnézik 
a Romániába érkezők cso-
magjait. Tegnap Ártándnál 
egy halottszállító autóban 
található koporsó fedelét is felfe-
szítették.
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Következő lapszámunk 
május 29-én,

kedden jelenik meg.



Sajtóközlemény
A választási kampány kezdete óta a két magyar ver-

senypárt Hargita megyei képviselői azzal a hamis állí-
tással házalnak megyénk polgárainál, mely szerint az 
átlagbér országos szinten Hargita megyében a legalacso-
nyabb. Az Erdélyi Magyar Néppárt e téves információt 
tartalmazó külön prospektust is kiadott és terjeszt. Meg-
tévesztő tájékoztatás helyett inkább arra lenne szükség, 
hogy mutassák be programjukat, tisztességes eszközök-
kel kampányoljanak. Az átlagbér tekintetében Hargita 
megye a legutóbbi, 2011-es esztendőre tekintve a 33., 
de fontosnak tartjuk kiemelni, hogy minden ilyen sta-
tisztikai kimutatást indokolt óvatosan kezelni, mert ott, 
ahol az ország köztudottan egyik legfejlettebb megyéjét, 
Bihar megyét kihozzák átlagbér tekintetében a legutol-
sónak, a másik fejlett megyét, Szatmárt pedig 38.-nak, 
ott érdemes a sommás megállapítások helyett a számok 
mögé nézni. A közleményünkhöz mellékelt kimutatásra 
rápillantva könnyűszerrel megállapítható, hogy azokban 
a zömében erdélyi megyékben, amelyek kiterjedt kis-
vállalkozói, illetve gazdaszektorral rendelkeznek, mint 
Bihar, Szatmár, Szilágy, Hargita, Kovászna megye, ott 
a statisztikai kimutatások torzítják a valós jövedelmi vi-
szonyokat, ugyanis a kedvezőbb adózási feltételek miatt 
a vállalkozók nem fizetésben, hanem osztalékban veszik 
ki cégeikből a nyereséget.

Természetesen nem állítjuk, hogy megyénkben 
nagy a jólét, de azt állíthatjuk, hogy a gazdasági válság 
negatív hatásainak kivédése érdekében, amit lehetett, 
megtettünk. A megyei építőiparban kétezer munkahely 
maradhatott meg azért, mert helyi, kormányzati és uniós 
forrásokból közberuházásokat eszközöltünk az elmúlt 
négy évben. Létrehoztuk a Székely termék védjegyet, 
támogattuk a gazdákat, és a megye turizmusát új alapok-
ra helyező programokat indítottunk. Arra kérjük tehát 
politikai versenytársainkat, hogy tegyenek le a negatív 
és hazug kampányolásról, és inkább arról beszéljenek, 
hogy mi az, amit az elmúlt négy évben tettek, illetve az 
elkövetkező négy évben tennének megyénk, Székelyföld 
fejlődése érdekében.

Az RMDSZ Hargita Megyei Szervezete

Körkép
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> Székelyföldi Orbán Balázs-díj. 
A csíkszeredai Szent Ágoston-temp-
lomban tartott ünnepségen osztották 
ki tegnap este a székelyföldi Orbán 
Balázs-díjakat. A három székelyföldi 
megye – Hargita, Kovászna és Ma-
ros – önkormányzata által közösen 
alapított díjat Tamás Sándor három-
széki, Borboly Csaba hargitai megyei-
tanács-elnök, valamint Maros megye 
képviseletében Péter Ferenc, Szováta 
polgármestere jelenlétében vették át 
az idei díjazottak: Beder Tibor csík-
szeredai nyugalmazott főtanfelügyelő, 
Haszman Pál csernátoni múzeumigaz-

gató és Domokos Ilona nyugalmazott 
pedagógus, népnevelő kapta. Szerdán a 
megyei tanácsnak a korondi katolikus 
templomban tartott dísztanácsülésén 
Páll Lajos festőművész, költő vette át a 
Hargita Megyéért Díjat.

> A ROLE pünkösdi koncert-
jei. A korábbi évek hagyományához 
híven ma este 8 órától a csíkszeredai 
ROLE együttes segélykoncertet ad: a 
kétéves Rózsa Abigél hallássérülésé-
nek gyógyítására ajánlják fel a bevé-
telt. (Adományokat a kislány édesap-
ja, Rózsa Róbert nevére a következő 

bankszámlákra is lehet utalni: Banca 
Transilvania cod Swift: BTRL RO22XX,  
RON: RO13 BTRL 0130 1201 U06796XX, 
USD: RO73 BTRL 0130 2201 U06796XX, 
EUR RO85 BTRL 0130 4201 U06796XX, 
HUF: RO83 BTRL 0130 2201 U06796XX). 
A koncert előtt, fél 8-kor az együttes 
fennállásának 25. évfordulójára meg-
jelent, A kitartás könyve című kötetet 
mutatják be. Szombaton délután 2 
órakor a csíksomlyói Szent István gyer-
mekotthon udvarán Mária-énekekből 
és Kájoni-dalokból álló műsorát mu-
tatja be az együttes, fellépő vendég 
Steve Savanya.hí
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Az átlagbérek alakulása 1991–2011 között

csík

Miután tavaly év végi ülésén 
úgy döntött Csíkszereda Vá
rosi Tanácsa, hogy nem hosz
szabbítja meg a városháza 
egyik épületszárnyában műkö
dő katonai létesítmény lejárt 
bérleti szerződését, a tegnapi 
tanácsülésen újra napirend
re került a kérdés. A testület 
döntése: szerződés továbbra 
sem lesz.

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

Meghosszabbítják a katona-
ság szerződését az év végig 
– legalábbis ezt akarták a 

tegnapi tanácsülés napirendjén sze-
replő határozattervezet előterjesztői. 
Ráduly Róbert Kálmán polgármes-
ter magyarázata szerint a szerződés 
megszüntetésekor a megyei tanácsot 
– mivel az kellene helyet biztosítson 
a sorozóközpontnak – értesítették a 
tényállásról, a megye válaszolt, hogy 
nem tud helyet adni a katonai in-
tézménynek, és kérte a várost, hogy 
hosszabbítsa meg a központ szerző-

dését. Ám a városi testület, miután 
az is elhangzott, hogy semmiféle ga-
rancia nincs arra vonatkozóan, hogy 
az év végéig a sorozóközpont kiköl-
tözne a városháza épületéből, a hatá-
rozattervezetet elutasította tegnap.

Rábólintottak viszont a Stadion 
utca 3. szám alatt lévő futópályák 
korszerűsítésének dokumentáció-
jára. Ez a munkálat a tervek szerint 
több mint ötmillió lejébe kerül majd 
a városnak. Amint a tanácsülést kö-
vetően Antal Attila alpolgármester 
elmondta, a tanácsnak már koráb-

ban is volt határozattervezete a futó-
pálya felújítására, ám kiderült, hogy 
ha ezt a munkálatot elvégeztetik, a 
szintkülönbség miatt mocsaras terü-
letté válik a futópálya által körülzárt 
futballpálya.

A vita hevében többen is sokall-
ták az összeget, luxusnak tartották e 
célra való kiadását, volt, aki javasol-
ta, hogy szakaszosítsák a munkála-
tot, és egyelőre csak azt végeztessék 
el, ami sürgős, a többi pedig akár 
három-négy év alatt is ráér. Végül a 
határozattervezetet módosítás nél-

kül elfogadta a testület. Döntöttek 
arról is, hogy 600 ezer lejt bocsáta-
nak az Eco Csík Kft. rendelkezésére 
tőkenövelés céljából, elfogadták a 
Szász Endre utcának a törvényszék-
től a Hóvirág utcáig tartó szakaszá-
ra, valamint az illető utcában lévő 
szennyvízcsatorna-rendszer felújí-
tására vonatkozó dokumentációt és 
megszavazták az épülő fedett uszoda 
tervének módosítását, ami elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a sportlétesít-
mény alkalmassá váljék nemzetközi 
versenyek szervezésére. 

Helye
zés

Megye 1991 
(régi lej)

Megye 2011 
(új lej)

1. Hunyad 9437 Bukarest 2004
2. Gorj 8691 Gorj 1597
3. Galac 8015 Prahova 1522
4. Konstanca 7879 Konstanca 1503
5. Brassó 7870 Argeş 1489
6. Bákó 7807 Temes 1459
7. Temes 7723 Kolozs 1458
8. Prahova 7719 Bákó 1427
9. Máramaros 7661 Dolj 1422

10. Vâlcea 7652 Iaşi 1404
11. Bihar 7611 Brassó 1398
12. Kolozs 7607 Szeben 1392
13. Bukarest 7584 Mehedinţi 1383
14. Szilágy 7573 Hunyad 1369
15. Ialomiţa 7467 Olt 1366
16. Mehedinţi 7321 Giurgiu 1364
17. Dâmboviţa 7314 Arad 1354
18. Krassó-Szörény 7309 Galac 1350
19. Arad 7295 Krassó-Szörény 1335
20. Fehér 7280 Dâmboviţa 1334
21. Argeş 7273 Brăila 1280
22. Dolj 7262 Tulcea 1279
23. Brăila 7219 Buzău 1274
24. Maros 7186 Vâlcea 1263
25. Iaşi 7182 Maros 1254
26. Szatmár 7160 Fehér 1218
27. Szeben 7144 Călăraşi 1213
28. Kovászna 7131 Ialomiţa 1213
29. Călăraşi 7109 Botoşani 1212
30. Neamţ 7106 Teleorman 1212
31. Beszterce-Naszód 7104 Vaslui 1212
32. Buzău 7079 Szilágy 1194
33. Suceava 7077 Hargita 1189
34. Teleorman 7069 Suceava 1180
35. Giurgiu 7047 Beszterce-Naszód 1158
36. Hargita 6960 Vrancea 1147
37. Vrancea 6918 Neamţ 1115
38. Olt 6884 Szatmár 1113
39. Tulcea 6823 Kovászna 1097
40. Vaslui 6694 Máramaros 1091
41. Botoşani 6536 Bihar 1078

HiRDetéSek

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére  
meghatározott időre a:

Fejlesztési igazgatóságon 
Tanácsos, I osztály, első szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség záróvizsgával; a köztisztviselők jogállásáról 

szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; mini-
mum 5 év felsőfokú tapasztalat; számítógép-kezelői ismeretek.

Vagyongazdálkodás vezérigazgatóságon
Tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; a köztisztviselők jogállásáról szó-

ló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; minimum 
9 év szakmai tapasztalat; számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. június 5., 10 óra (írásbeli) és 2012. 
június 7. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos Közlöny III. ré-
szében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács menedzsment vezérigazgatóságának 

humánerőforrás-részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–
207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

 forrás: www.econtext.ro

TAnáCsülés CsíkszeredábAn

Nem hosszabbítottak szerződést a katonasággal



Előre tekintünk, bizakodva für-
késszük-kutatjuk az eljöven-
dőt. Mindannyian feltesszük 

a kérdést: milyen lesz városunk, ho-
gyan alakul térségünk a következő 
nyolc évben. 2004-ben nyolc évre 
tervezve vettük kezünkbe Csíkszere-
da irányítását. Az elmúlt esztendők-
ben tudatos, következetes, küzdel-
mes és kitartó munkával új pályára 
helyeztük a várost.

Félidőhöz érkeztünk. Ilyenkor 
a számvetés és a köszönet mellett a 
körvonalazódó jövőkép foglalkoztat 
mindnyájunkat. Csíkszereda 2020-
ban?! Igen. Csíkszereda 2020-ban! 
Itt tehát az alkalom, hogy körvo-
nalazzuk, hogy meghányjuk-vessük 
jövőképünket. Itt az alkalom, hogy 
eldöntsük, melyik úton, milyen rit-
musban és kikkel haladunk tovább.

Az önerő volt évszázadokon át 
a Székelyföld sarokköve. A székely 
ember szinte tökéletes harmóniá-
ban élt a természettel, erőforrásait és 
eszközeit a közvetlen környezetéből 
merítette, aztán a fejlődés jegyében 
egyre inkább szakított eme hagyo-
mánnyal. Alapvető feladatunk, hogy 
visszafordítsuk ezt a függőséget és ki-

szolgáltatottságot eredményező álla-
potot. Alapvető feladatunk, hogy a 
saját forrásainkra támaszkodva 
képzeljük el és határozzuk meg jövő-
képünket.

Utunkban a gondoskodás vezérel 
bennünket. Az ember azzal válik iga-
zán felnőtté, hogy képes gondoskod-
ni másokról. Képes, azaz akar és tud 
gondoskodni. Az ember azáltal lesz 
igazán felnőtté, hogy családot alapít, 
hogy gyerekeket vállal és gondosko-
dik róluk. A gondoskodó család a 
társadalom alappillére. A gondosko-
dó család a város alappillére. Csak a 
családcentrikus közösség képes gon-
doskodni fiataljairól és szépkorúiról, 
aprajairól és nagyjairól, csak a család-
centrikus közösség nyújthat átme-
neti menedéket a kiszolgáltatottak, 
az önhibájukon kívül bajba jutottak 
számára. Gondoskodó család nélkül 
nincs közösség, közösség nélkül pe-
dig nincs város.

Utunkra elődeink igencsak bő-
kezűen feltarisznyáltak. Tartalmas, 
szerteágazó és rendkívül értékes 
örökséget hagytak ránk. Ennek 
továbbvitele, megőrzése, mívelése 
nemcsak becsületbeli feladat, hanem 

maga a létlényegünk, hiszen eme ma-
gasztos örökség tesz különbözővé, 
tesz egyedivé, tesz ízig-vérig székely-
lyé. Csíkország mindig székely volt, 
és az örökségnek hála, az is marad. 
Csíkszereda közel másfél évszázada 
Csíkország zászlóshajója. Az a hely, 
ahol az örökségvédelem mindennél 
fontosabb.

Jövőképünket a mértékletesség 
és a körültekintés jellemzi. Egy régi 
bölcsességet ideemelve: Csíkország 
nem a miénk, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön. Ez a mondat átfo-
góan leírja az önerőből való gazdál-
kodás, a családcentrikus közösség-
építés és a következetes örökségápo-
lás felettébb szükségszerű mivoltát. 
Azt a felismerést, hogy a felelős és 
fenntartható jövőkép megrajzolásá-
nál nem az aszfaltnégyzetméterek, a 
szállítóeszközök mennyisége vagy a 
megmozgatandó erőforrások száma 
a mérvadó, hanem az emberek.

Az emberek és csakis az em-
berek.
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Hitükben megerősödni vágyó em
berek keresik fel évszázadok óta Csík
somlyót. A történelmi források szerint 
már a mostani fogadalmi búcsú előtt 
is zarándokok tömegei tették tisztele
tüket és rótták le hálájukat évente a 
kegyhelyen.

Kedves ismerős mesélte, hogy őt 
gyer mekkorában – még az átkosban! – 
nagymamája vitte magával minden évben a búcsúra, 
unokatestvérével együtt. Mint mondta, gyermekfejjel 
nem értette, hogy mi történik körülötte, de a nagy
mama arca, a kegytemplomban virrasztó zarándokok 
arca, no meg a kálvárián stációtól stációig imádkozó 
emberek arca, minden gesztusa arról árulkodott, hogy 
itt valami nagyon fontos dolog történik.

S azt is elmondta, hogy most immár felnőttként, 
gyermekeivel oldalán vág neki a Szék útjának, a Kis
Somlyó hegye kaptatójának és vesz részt a búcsús szent
misén, mert mindmáig nagymamája arcáról tudja és 
érzi, hogy ez nagyon fontos. Nagymamája vállalta az 
utazás, a virrasztás és a meredek hegyoldal megmá
szásának fáradalmait, s lélekben, testben megerősödve 
tért haza mindig. Így az ismerősöm is: bár volt, hogy 
nyakig vizesen, sárosan ért haza gyermekeivel a bú
csúból, utána mindig jókedv, vidámság vett erőt a kis 
családon, a hideg zápor következtében elázott ruha, 

beázott lábbeli miatt sem lett beteg soha senki a lurkók 
meg szüleik közül.

Ez a kis történet azt példázza, hogy mit jelent a 
zarándoklat: hitet, belső késztetést, hagyománytiszte
letet, az elődök példájának követését, áldozatvállalást. 
No meg azt, hogy követőre talál az, aki jó példával jár 
elöl, aki hitelesen cselekszik. 

Manapság sajnos a külsőségekre adunk inkább, a 
belső tartalmak elsikkadnak. Környezetünk számá
ra fontosabb a fejünkbe húzott sapka márkája, mint 
az, hogy mi van a fejünkben. Fontosabb, hogy lássák, 
amint ájtatoskodva felvonulunk a búcsús tömeggel – 
lehetőleg az élen! –, mint az, hogy meggyőződésből 
veszünke részt a zarándoklaton.

Tévéből táplálkozó világunkban nagyon fontos a 
látvány, a már említett külsőségek. A nagy zarándok
tömeget pedig sokan díszletként próbálják kihasználni 
önnön érvényesülésük segítésére, személyük előtérbe 

tolására, arra, hogy a figyelem közép
pontjába kerüljenek.

Tehát búcsúba meggyőződésből 
menjen az ember, ne azért, hogy cso
dálkozzon vagy csodálják.

Ugyanúgy, mint temetésre: kegye
letérzés, a végtisztesség megadásának 
belülről fakadó kényszere viszi oda az 
embert. Nyirő József pünkösdre idő

zített temetése is kegyeleti esemény kellett volna ma
radjon, a hiúság, az önzés, a kivagyiság, a féltékenység 
azonban társadalmi eseménnyé degradálták. A szülő
földjétől elszakadni kényszerült író holtában sem ta
lálja meg nyugalmát.

Holott a temetés nem társadalmi esemény, nem 
médiaesemény, mint ahogy a búcsú sem az. Mert a 
búcsúban való részvétel hitet, belső késztetést, hagyo
mánytiszteletet, az elődök példájának követését, áldo
zatvállalást feltételez.

Hitükben megerősödő, hitükért áldozatot vállaló 
emberek járnak a búcsúba.

A többi turista…

                                  NézőpoNt n Sarány István
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Otthon a Székelyföld szívében

Tegnap sajtótájékoztató kere-
tében köszönte meg a városve-
zetés a Hargita Megye Tanácsa 
által adományozott legtisztább 
és leggondozottabb város díjat 
azoknak a személyeknek és vál-
lalatoknak, akik a város szebbé 
tételén dolgoztak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Ismét Csíkszereda lett a megye 
legtisztább városa a megyei 
önkormányzat által szervezett 

versenyben, amelyen 2007 óta 
Csíkszereda egy év kivételével az 
első helyen végzett.

– Bár dobogón végeztünk, ez 
mégsem jelenti azt, hogy minden 
tekintetben rendben van a város. 
Sok munka, beruházás folyik, a 
következőkben pedig a város be-
járatainak rendezése az egyik leg-
főbb feladat – mondta el a tegnapi 
sajtótájékoztatón Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester.

Az elöljáró elsősorban Szőke 
Domokos alpolgármester munká-
ját köszönte meg, mondván, ener-
gikus, jó gazdája volt eddig a város-
nak. A jövőre nézve pedig javasolta 

a szervezőknek, hogy az adott év 
nyertese a következő évben ne ne-
vezhessen a versenyre.

A polgármester a megyei tanács 
korondi dísztanácsülésén kapott 
oklevél másolatával jutalmazta több 
munkatársát, valamint azokat a sze-
mélyeket, akik a város szebbé téte-
lén fáradoztak az elmúlt időszak-
ban. Elismerő oklevelet kapott Sző-
ke Domokos mellett Burista Csilla 
kertészmérnök, a városi kertészet 
vezetője, Szakács Gyula, a Fűzfa 
Lakószövetség vezetője, aki a lakó-
negyedben található tömbházak 
hőszigetelésében vállalt nagy szere-
pet, az AVE Hargita köztisztasági 
vállalat vezetősége, Miklós László, 
a városi karbantartócsoport ve-
zetője, Pál Tamás egykori hivatali 
kolléga, aki a köztisztaság mellett a 
közvilágításért felelt. Az újságírók is 
oklevelet kaptak, mivel folyamato-
san hírt adtak a beruházásokról és a 
fejlődésekről.

– Azoknak a lakóknak is köszö-
net jár, akik részt vesznek a városi 
nagytakarításokban, de a saját portá-
jukat, lakóövezetüket is folyamato-
san szépítgetik virágok és fák ülteté-
sével – hangsúlyozta Ráduly.

LegTISzTább éS LeggondozoTTabb vároS a Megyében

Díjat kapott Csíkszereda

Pünkösdszombati zarándoklat

Továbbadott elismerés fotó: tamás attila



Heves szópárbajba torkollott a 
jelenlegi felállású gyergyó szent
miklósi tanács mandátumzáró 
ülése. Magyari Levente RMDSZ
es tanácsos azt követelte, hogy 
Mezei János polgármester hozza 
nyilvánosságra azt a számve
vőszéki jegyzőkönyvet, amely a 
távhőrendszer felújítását követő 
vizsgálat eredményeit, következ
tetéseit rögzíti.

J. A.

Ha valóban nincs semmi 
titkolnivalója, mandátu-
ma végén a polgármester 

mutassa be a számvevőszéki jegyző-
könyvet, illetve számoljon be azok-
ról az intézkedésekről is, amit tett a 

jegyzőkönyvben javasoltak alapján 
– kérte Magyari Levente RMDSZ-
es tanácsos a szerdai mandátumzáró 
tanácsülés végén.

A tanácsos – aki egyébként újra 
jelöltette magát RMDSZ-színekben 
a következő mandátumra is – azt a 
számvevőszéki jegyzőkönyvet kérte, 
amely a távhőrendszer rehabilitáció-
ja kapcsán végzett kivizsgálás ered-
ményeiről, következtetéseiről szól. 
Magyari szerint a jegyzőkönyvben 
foglaltakat a polgármesternek rég be 
kellett volna mutatnia a tanácsosok-
nak, ez azonban nem történt meg. 
Elmondta, neki is hosszas levelezés-
be és három hónapnyi utánajárásba 
került, hogy megnézhesse az iratot, 
holott nem titkosított akta.

– Ez a titkolózás ellentmond 
a magyar polgári párti tanácsosok 
és a polgármester előző választá-
si kampányban tett ígéretének is, 
miszerint nyitott önkormányzatot 
és átlátható városvezetést akarnak 
– érvelt Magyari, továbbra is kérve, 
hogy mutassa be a sajtónak a kérdé-
ses dokumentumot.

Mezei János polgármester egyet-
len érve a vitában mindvégig az 
volt, hogy bárkinek megmutatja 
az aktát, aki kéri. Az MPP-s taná-
csosok közül többen is azt követel-
ték, Magyari viszont mutassa be azt 
a kétezer aláírást, amit az RMDSZ 
helyi szervezete gyűjtött a távhő-
szolgáltatás működtetésének kül-
földi cégre történő átruházását el-
lenzők körében. Amikor Magyari 
megadta a dátumot, mikor mutat-
nák be az aláírásokat, Mezei kapás-
ból december 27-ét nevezte meg 
annak a dátumnak, amikor a sajtó-
nak hajlandó bemutatni a számve-
vőszéki jegyzőkönyvet.

Végezetül Magyari néhány rész-
letet szeretett volna felolvasni jegy-
zeteiből, amit akkor készített, ami-
kor a polgármester megengedte, 
hogy beleolvasson a kérdéses jegy-
zőkönyvbe. Ez az igyekezete azon-
ban meghiúsult, mivel a tanácsosok 
többsége egyszerűen kivonult a te-
remből, és Mezei a „Ne tegye magát 
nevetségessé, tanácsos úr!” felszólí-
tással rövidre zárta a vitát.
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gyergyó

Körkép
ELinDuLt a gyERgyóaLfaLvi kERESZtaLJa CSíkSoMLyóRa

Zarándoklat az eredethez, a forráshoz

Elmaradt a kézfogás, marakodással végződött a mandátumzáró tanácsülés

Papi áldást követően vágott 
neki az ötven kilométeres gya
logútnak a gyergyóalfalvi ke
resztalja tegnap reggel nyolc 
órakor. A közel százötven fős 
csoport tagjai azok a magyar
országi zarándokok is, akik 
38 nappal ezelőtt Budapestről 
indultak gyalogosan a Babba 
Máriához.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mindannyian más céllal 
indultunk útnak, de 
mindannyian ugyanoda 

tartunk: az eredethez, a forrás-
hoz, a hagyományainkhoz, Babba 
Máriához – mondta Csizmadia 
István, a magyarországi gyalogos 
zarándokok vezetője.

Ő elsősorban családjáért, uno-
kájáért és feleségéért vállalta a 
több száz kilométeres gyalogos 
utat.

– Nem utolsósorban megfe-
szített országunkért, szétszab-
dalt nemzetünk egységéért, de a 
kereszténységért is, mert kicsivel 
nyugatabbra már kezdik elfeledni 
az emberek, mit jelent keresztény-
nek lenni – fűzte tovább a gondo-
latot a csoportvezető.

Mint részletezte, négyen in-
dultak a gyalogos zarándoklatra 
Budapestről április 17-én, a csapat 
útközben gyarapodott további 
zarándokokkal, a magyar–román 
határt már kilencen lépték át. Mire 
Gyergyóalfaluba értek, 17 fősre 
duzzadt csoportjuk. Útjukat majd-
nem végig túravezető segítette az 

Erdélyi Kárpát-Egyesület tagjai-
nak jóvoltából, éjszakai pihenői-
ken plébániák, magánszemélyek 
vendégszeretetét élvezhették.

– Sok volt a kedvesség, a trak-
tálás, ennyi nem jár egy zarándok-
nak – vélekedett Csizmadia.

Elmondta, számukra nagyon 
fontos volt, hogy a gyergyóalfalvi 

keresztaljához csatlakozva érkez-
zenek meg a Szűzanyához.

Az alfalvi keresztalja vezető-
je, Balázs József festőművész em-
lékeztetett arra, hogy 1567-ben 
indult a zarándoklat, amikor Ist-
ván pap vezetésével a gyergyóiak 
és csíkiak hitüket védték. Si-
kerrel jártak, s győzelmüket a 

csíksomlyói Mária közbenjárásá-
nak tulajdonították. Ezt követő-
en István pap megfogadta, hogy 
minden évben pünkösd szom-
batján hálaadásra vezeti híveit a 
somlyói kegyhelyre.

– Ezt a hagyományt követ-
jük mi is – hangsúlyozta Balázs 
József.

Mint mondta, számára a gya-
logos zarándoklat élete részévé 
vált, az évek során számos eset-
ben megtapasztalta a Szűzanya 
gondviselé sét, jelenlétét, szerete-
tét, és már nem teheti meg, hogy 
ezt a kötelességét valaki másra 
ruházza át.

– Számomra már nem kérdés, 
hiszek-e Istenben, mert tudom, 
hogy van Isten – osztotta meg a 
zarándoklatok során szerzett ta-
pasztalatát a csoportvezető.

Elmondta, elsősorban mindig 
azért ad hálát a Szűzanyának, hogy 
megtehette gyalogosan az ötven 
kilométeres utat fiatalok társasá-
gában, hiszen ő a gyergyóalfalvi 
keresztalja legidősebb tagja.

– Hogy a fiatalok eljönnek 
velünk, azt jelzi, hogy éltetik a ha-
gyományt – szögezte le Balázs Jó-
zsef, kifejtve, minden évben nyújt 
valami újat a zarándoklat.

Állattenyésztők és helyi terme
lők számára szerveztek találko
zót a gyergyóalfalvi Szociális 
központban. a rendezvényen 
Hargita megye gazdaságfejlesz
tési programjának szakmaitár
sadalmi egyeztetésre szánt vi
taanyagát ismertették.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Gyergyóalfalvi gazdák és ven-
déglátó-ipari vállalkozók 
számára szervezett rétegta-

lálkozót a helyi önkormányzat Har-
gita Megye Tanácsának segítségével. 
Az interaktív konferencia céljaként 
tűzték ki: ismertetni a helyi terme-
lőkkel azokat a lehetőségeket, meg-
oldásokat, amelyeket hasznosítva 
nem a nyersanyagot kényszerülné-
nek eladni, hanem a készterméket 
értékesíthetnék a piacokon.

Szakács Levente helyi RMDSZ-
elnök, a rendezvény főszervezője el-
mondta, erősítenék a helyi gazdák 
és a megyei tanács közötti együtt-
működést, így alkalma nyílna Al-
falunak is a Székely termék márka-
névhez csatlakozni.

– A faluban rengeteg érdeklődő 
van, aki aktív termelőként gyarapí-
taná házikenyérrel, tej- és hústermé-
kekkel a Székely termékek kínálatát 
– jelentette ki Szakács.

Tánczos Barna, a mezőgazdasági 
minisztérium volt államtitkára kifej-

tette, ha a Hargita megyében előál-
lított termékeket más megyékben is 
értékesítenék, a többlettermelés se-
gítené a termelőket fejlesztési céljaik 
gazdasági megalapozásában.

Kelemen Gábor, a megyei ta-
nács munkatársa ismertette Hargita 
megye 2012–2020 közti időszak-
ra vonatkozó gazdaságfejlesztési 
programjának közvitára bocsátott 
tervezetét. A vita tárgyát képező 
program alapjait a megyei önkor-
mányzat munkatársai dolgozták ki, 
felhasználva az elmúlt évek sikeres 
programjainak tapasztalatait, gaz-
dasági elemzésekre támaszkodva, és 
figyelembe véve a helyi emberekkel 
folytatott megbeszéléseken felszínre 
került igényeket.

– Biztos és kiszámítható jövő-
re van szükségük a gazdáknak és a 
munkavállalóknak, biztos és kiszá-
mítható bevételre a családoknak. 
Célunk olyan térséggé válni, ahol 
van munkalehetőség, ahol jó élni. 
A jövőkép elérésének folyamatában 
erőforrásainkat még koncentráltab-
ban kell felhasználni – jegyezte meg 
Kelemen. – Hargita megye olyan 
térség kíván lenni, ahol az erőforrá-
sok és a gazdaságirányítás a helyi kö-
zösségek kezében van. A gazdaságot 
főként a helyi erőforrásokra alapozó 
iparágak kell meghatározzák: az ag-
rár-élelmiszeripar, a faipar, a meg-
újuló energiák, az ásványvíz-gazdál-
kodás, valamint a vendéglátás. 

Elindultak a gyergyóalfalvi zarándokok István pap útját követve fotó: jánossy alíz

AlfAlvi érdeklődés A székely Termék irÁnT

Gazdatalálkozó
A szÁmvevőszék jegyzőkönyvének BemuTATÁsÁT kérTe mAgyAri 

Szópárbaj a mandátumzáró tanácsülésen
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udvarhely

> Székelyudvarhely 2022-ben. Har
madik alkalommal szerveznek Szé kely
udvarhelyen tematikus építészeti konferen
ciát és kiállítást a helyi művelődési házban. 
Mint Elekes Gyula, az udvarhelyi művelő
dési ház igazgatója – aki egyben a konferen
cia egyik szervezője is – elmondta, a konfe
rencia témája idén is Székelyudvarhely lesz, 
azonban most az előadások kissé a jövőbe 
tekintenek, és arról szólnak majd, milyen 
is lehetne Udvarhely tíz év múlva. A mű
velődési ház oszlopos termében ma este 
hét órától nyíló kiállítás tulajdonképpen 
egy folyamat része, hiszen az alkotások egy 
tavalyi felmérés után készültek. Elekes el

mondása szerint a tavaly októberben máso
dik alkalommal megrendezett konferencia 
keretén belül egyetemi építészhallgatók és 
neves építészek mérték fel a várost, a város 
építészeti „sebhelyei”, hiányosságai után 
kutatva.

> Megújult a Tábor lakótelepi böl-
csőde. Tegnap adták át a Tábor lakótelepi 
bölcsőde felújított részét, ahol korábban 
a dialízisközpont működött. A munkálat 
712 548 lejbe került, és teljes mértékben 
a polgármesteri hivatal finanszírozta saját 
költségvetéséből. A Tábor negyedi ingatlan 
legalább száz gyerek befogadására alkal

mas. Új fűtésrendszert, kazánházat építet
tek. Barabás Zsuzsa, az intézmény vezetője 
örömének adott hangot, hiszen megkapták 
a tűzvédelmi, állategészségügyi engedélye
ket, működik a modern konyha.

> Kettős ünnepség Máréfalván. Kibő
vített, felújított és székely kapuval díszített 
iskoláját ünnepelte tegnap Máréfalva. A 
máréfalvi Nyirő József Általános Iskola épü
letének modernizálása 2007ben kezdődött 
helyi, megyei és főleg kormányzati pénzek
ből. A több mint 2,2 millió lejes beruházás 
280 máréfalvi gyereknek és oktatóiknak 
biztosít jobb, élhetőbb körülményeket. Az 

épületben óvoda is működik, ugyanitt ka
pott helyett a Második esély iskolaprogram 
is. A tegnapi kettős ünnepség volt: a felújí
tott iskolaépület mellett székely kaput is 
avattak. „Olyan megvalósítások ezek, me
lyeket érdemes megünnepelni. Komoly erő
feszítés, anyagi támogatás gyümölcse, felelős 
vezetőink közös összefogásának eredménye 
– mondta köszöntőbeszédében Kovács 
Piroska. A máréfalvi iskola nyugalmazott 
igazgatónője, a Kőlik Hagyományőrző Mű
velődési Egyesület elnöke elmondta: „Ha 
Máréfalva kapuállító falu, akkor iskolája elé 
is kapu illik. Ez közösségi kapu, civil összefo
gás állította, költségeit a Pál fivérek állták.” hí
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Körkép

Vasárnap délben Székelyud-
varhelyen újratemetik Nyirő
Józse fet – jelentették tegnap 
aszervezők,aztazonbantitok-
bantartották,hogyaz íróföldi
maradványai miként kerülnek 
be az országba. A magyar–ro-
mán határon két napja foko-
zott ellenőrzéseket tartanak,
alaposan átnézik a Romániába 
érkezők csomagjait. Tegnap
Ártándnál egy halottszállító au-
tóban található koporsó fedelét 
is felfeszítették.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Adottak Nyirő József új
ratemetésének kegyeleti 
feltételei és a pünkösd

vasárnapra tervezett szertartás
ra sor kerül a székelyudvarhelyi 
Papkertben – jelentette be teg
nap Szász Jenő. A társszervező 
Székelyudvarhelyért Alapítvány 
elnöke állítja: olyan megoldást ta
láltak, amely sem  a magyar, sem 
pedig a román jogrendet nem sér
ti, így „jó lelkiismerettel teljesít
hetjük Nyirő végakaratát”. Szász 
ugyanakkor nem kívánt válaszol
ni azokra a kérdésekre, amelyek 
azt firtatták, miként kerülnek be 
az országba az író hamvai. Mint 
mondta, nincs felhatalmazása, 
hogy erről beszéljen. Ugyanezt 
mondta Lukács Csaba újságíró, 
az esemény sajtószóvivője is, aki 
szerint valószínűleg örök rejtély 
marad a hamvak hazaszállításá
nak mikéntje.

– Egyelőre csak annyit mond
hatok, mint annak idején Gábor 
Áron: lészen ágyú, vagyis lesz te
metés – mondta Lukács, aki nem 
kívánta kommentálni azokat a 
sajtóértesüléseket, amelyek sze
rint a koporsót autóval szállítják 
Székelyudvarhelyre. A Hargita 
Népe azon értesülésére, misze
rint az író hamvai tegnap délben 
negyed kettőkor repülőgéppel 
érkeztek Budapestről Marosvá
sárhelyre, a sajtószóvivő csak any
nyit válaszolt: lehetséges. Mivel a 
földi maradványok biztosan nem 
a Boldogasszony zarándokvo
nattal érkeznek, elmaradnak az 
ehhez kapcsolódó máriaradnai, 
gyergyószentmiklósi és csíksze

redai események is, sőt az eredeti 
tervekkel ellentétben az írót nem 
ravatalozzák fel az udvarhelyi 
Szent Miklóshegyi római kato
likus plébánia ravatalozójában. 
A tervezett program szerint a 
Papkert kapuját fél tizenegykor 
nyitják, a koporsót pontban dél
ben huszárok kísérik a ravatal
hoz, majd egyházi és világi elöl
járók, köztük dr. Kövér László, a 
Magyar Országgyűlés elnöke, az 
esemény fővédnöke mond beszé
det. A Mátyás Károly főesperes 
által celebrált újratemetésre vár
hatóan kevéssel fél öt előtt kerül 
sor a Szent Miklóshegyi római 
katolikus temetőben. Az egész 
ceremóniát élőben közvetíti a 
Duna Televízió.

Fokozottellenőrzés
ahatáron,közutakon
A magyar–román határon 

két napja fokozott ellenőrzé
seket tartanak, alaposan átné
zik a Romániába érkezők cso

magjait – értesült a Hargita 
Népe. Egy nevét nem vállaló 
székelyudvarhelyi férfi érdek
lődésünkre elmondta: sokat jár 
át egyik országból a másikba, s 
eddig soha nem néztek rá a cso
magjaira, rendszerint személyi 
igazolványa felmutatása után 
egyből átengedték a határon. 
Szerdán éjjel viszont a határőrök 
alaposan átnézték a csomagja
it, s mint mondta, a határőrség 
jelenléte sokkal nagyobb volt, 
mint általában. Hasonló tapasz
talatokról számolt be lapunk
nak Tófalvi Kálmán is. Az egyik 
menetrend szerinti buszjárat 
vezetője azt mondja, átnézték, 
megtapogatták az utasok cso
magjait, elkérték az autóbusz 
papírjait, s szerinte is szembe
tűnő volt a nagyobb határőri je
lenlét. Tófalvinak nem volt új a 
dolog, sofőrként tapasztalt még 
a szerda éjjelihez hasonló raz
ziát. Lukács Csaba ismertetése 
szerint Korond közelében meg

állították a Nyirőújratemetés 
országgyűlési hivatali megbí
zottjának, Fráter Olivérnek az 
autóját, és fél órán keresztül 
vizsgálták civil ruhás rendőrök, 
akik konkrétan rá is kérdeztek, 
hogy ő szállítjae Nyirő József 

hamvait az újratemetésre. Hoz
zá hasonlóan Marosvásárhely 
előtt Szász Jenő, a Magyar Pol
gári Párt elnökének gépjármű
vét is átvizsgálták.

Tegnap délután az ártándi ha
tárátkelőhelyen egy halottszállító 
autóban található koporsó fedelét 
is felfeszítették a román határ
őrök – jelentette a Hír TV Az 
eseményt egy turista örökítette 
meg mobiltelefonjával.

Kövér
újratemetésre készül
Tegnap Marosvásárhelyen tar

tott sajtótájékoztatót dr. Kövér 
László. A Magyar Országgyűlés 
elnöke azt mondta, könyves
polcán ott vannak magyar for
dításban Mircea Eliade román 
filozófus munkái, s nem dobta a 
szemétbe azokat, csak azért, mert 
a szerző valamikor a Vasgárda 
tagja volt. Kövér hangsúlyozta, 
amikor a pünkösdi programot 
előkészítették, még nem lehetett 
tudni, hogy ebben az időszakban 
zajlik a romániai önkormányza
ti választások kampánya, hiszen 
akkor az önkormányzati és a 
parlamenti választásokat is őszre 
tervezték. – Az lenne a helyes, ha 
nem is keveredne össze a politi
kai kampány és a kegyeleti ese
mény. Én ezt kívánom elősegíte
ni – idézte Kövért az MTI. Arra 
az újságírói kérdésre, hogy végül 
lesze újratemetés, Kövér László 
kijelentette: „Én így készülök”.

valószíNűlegöröKrejTélymarad,hogyaNérKezTeKhazaNyirőjózseFhamvai

Lesz újratemetés!

Zakariás: sérült a kegyeletadás

Beigazolódtak félelmeink: a botránykeltés eredményeként a román 
kormány meg szerette volna akadályozni Nyirő József újratemetését 
– jelentette ki tegnap Zakariás Zoltán. A székelyudvarhelyi EMNP 
elnöke továbbra sem tartja szerencsésnek a ceremónia kampány
ra való időzítését, hiszen szerinte sérült a megfelelő kegyeletadás, 
s mint mondta, politikamentesen, szakmai szempontból kellene 
megközelíteni a kérdést. Szabó Károly néppárti tanácsosjelölt Nyirő 
József munkásságáról ejtett néhány szót, hangsúlyozva, nyugodt lé
lekkel vállalhatjuk az írót, akit „nevezhetünk jobboldalinak, de iga
zából népét szerető, jó magyar ember volt”. Biró Edith tanácsosjelölt 
reményét fejezte ki, hogy a székely apostol munkássága hamarosan a 
tananyagban is fellelhető lesz, hiszen a fiatal generáció tagjai közül 
keveseknek mond valamit Nyirő neve. Ennek érdekében egyébként 
a néppárt egy Nyirőről szóló szórólapot is megjelentetett, amelyet 
elsősorban az iskolákban kívánnak terjeszteni.

Nyirő József. Csontjai után kutakodnak a román hatóságok fotó: balázs attila
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Környezettudatosság játékosan gyerekeknek!

2012. május 29-én, ked-
den, a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Iskolában, 
megyénkben másodszor in-
dul a Traffic Snake Game, 
azaz Közlekedési Kígyó Já-
ték a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat és az iskola közös 
szervezésében az Active Access Intelligens energiás pályázat támogatásával. 
A közlekedési játékot 2011 májusában a Goldilocks angol nyelvű magán-
óvodában szerveztük meg először, ahol nagy népszerűségnek és sikernek 
örvendett a gyerekek, a szülők és az oktatók körében is. A játék hosszú távú 
eredményeként 25%-os növekedést sikerült elérnünk az óvodások körében a 
környezetbarát közlekedési módok használatának arányát tekintve. Környe-
zetbarát, biztonságos és egészséges módon járni iskolába, óvodába - erről szól 
ez a játék. A Közelekdési Kígyó Játék célja ösztönözni az óvodás, kisiskolás 
gyerekeket és szüleiket, hogy legalább egy héten keresztül biztonságos és kör-
nyezetbarát módon menjenek óvodába, iskolába.

A Közlekedési Kígyó Játék ideje alatt minden gyerek, aki valamilyen 
fenntartható közlekedési eszközzel – gyalog, kerékpárral, rollerrel, autó-
megosztással, busszal – jön óvodába, iskolába, megérkezéskor kap egy pon-
tot. Ezeket a pontokat összegyűjtik és felragasztják a nagy, közös Közleke-
dési Kígyó bannerre. A cél, hogy teljesen lefedjék a kígyót, így a gyerekek 
jutalmat kapnak. 

A kampánynak kizárólag előnyei vannak:
A gyerekek barátaikkal közösen részt vesznek egy izgalmas iskolai já-

tékban; A gyerekek több testmozgást végeznek, ugyanakkor egészséges, 
játékos módon járnak iskolába; A gyerekek biztonságos, egészséges és kör-
nyezetbarát módon közlekednek; Ily módon a gyerekek megtanulhatják a 
forgalomban való aktív és független közlekedést; Csökken a közlekedési és 
parkolási káosz, elakadás az iskola környékén; A CO2-kibocsátás csökken-
tésével megmenthetjük erdőinket!

A Közlekedési Kígyó Játék ezúttal május 29-től június 4-ig tart. Az 
utolsó napon, azaz hétfőn, június 4-én kerül sor a záróünnepségre és aján-
dékosztásra, ahová szívesen látunk minden érdeklődőt.

A Hargita Megyei Energitakarékossági Közszolgálat a Megyei Tanács 
alintézményeként 2003 óta fejti ki tevékenységét az energiatakarékos élet-
mód és az alternatív energiahasználat népszerűsítése területén. Az intéz-
mény legnagyobbrészt a tevékenységébe illeszkedő európai uniós projek-
tekből finanszírozza tájékoztató programjait, amelyek ez évtől kiegészül-
nek a Hargita megyei önkormányzatoknak nyújtott projekttanácsadással.

Célunk, hogy Hargita megye élen járjon az energiahatékonyság növe-
lésében, amit a társadalmi energiatudatosság növelésével, és erre alapozva 
közcélú energiatermelési beruházások ösztönzésével szeretnénk elérni. 
Székelyföld energiafüggetlenségének növelése közelebb visz minket a gaz-
dasági függetlenség megteremtéséhez is.

Ismerkedjenek meg más programjainkkal is a www.spme.ro honlapon! 
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– Melyek a csíksomlyói kegyhellyel 
kapcsolatos első élményei?

– Csíksomlyó nevével már 
gyermek koromban találkoztam. 
Szü lő falum, Kap lony ugyanis 1719 
óta ősi ferences fészek, és csupa olyan 
atyák és testvérek szolgáltak ko
lostorában, akiket Csíksomlyó lelkü
lete hatott át. Ugyanakkor az atyák 
kényszerlakhelyének feloldása után, 
a 70es években a kolostornak rend
szeresen volt Somlyóról is látogatója, 
akikkel középiskolás ministránsként 
mi, fiatalok is beszédbe elegyedhet
tünk. Végül odahaza egy sereg jól 
bújtatott Ferences Hírnök volt a 
padláson, egy szekrény mélyén, ame
lyekből rendszeresen olvasgattam 
Csíksomlyóról is.    

– Mit jelentett a csíksomlyói pün
kösdi búcsú a kommunista Romániá
ban tevékenykedő fiatal papnak, és 
mit jelent ma a Németországban élő 
dr. Tempfli Imrének?

– Csíksomlyó nekünk, kispa
poknak és fiatal papoknak a dicső 
múltat jelentette. Mindannyiunk 
előtt közismert volt Isten Szolgá
ja, Márton Áron legendás – letar
tóztatása előtti – somlyói beszéde, 
amely számunkra erőforrás és irány
mutató is volt egyszerre. Amint ő 
akkor és egész életével kiállt népe 
és hite mellett, úgy akartunk mi is 
kiállni a pappá szentelés után. Nem 
akarom belemagyarázni az emlé
keimbe a jelent, de határozottan 
emlékszem arra is, hogy a hozzám 
közelebb álló kispap és paptestvé
rekkel úgy beszéltünk Somlyó lát
szólagos hamujáról, mint ami alatt 
izzik még a parázs… És tettünk is 
arról, hogy izzék! Nyári szabad
ságaink alatt előbb mi, papok 
csak magunkban, később pedig, 
amikor az ateista fojtogatás kissé 
enyhülni látszott, kis tanítvány
csoportjainkkal meglátogattuk a 
Csíksomlyói Máriát. A kommu
nizmus bukása után aztán minden 
évben ott voltunk. Én is. Egyedül 
vagy csoporttal. Egy alkalommal 
a Czoll Ernő veresvízi (Nagybá
nya) kántor barátommal közösen 
írt rockoperánkat, a Jézus Testvért 
adtuk elő, egy másik alkalommal 
pedig abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy a fiataloknak 
prédikálhattam. Csíksomlyó újra 
életre kelt bennem is.

Hogy idekint, Németország
ban mit jelent nekem a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú? Egy szóban talán 
úgy fejezhetném ki: köldök. A világ 
katolikus magyarságának a köldö
ke. Ragályos azt a lelkesedést látni, 
amellyel annyian és annyian kere
kednek fel a világ négy sarkából, 
hogy egyszer Somlyóra eljuthassa
nak, és a pünkösdi búcsún részt ve
gyenek. Ha pedig egyszer már részt 
vettek, akkor máskor is el akarnak 
menni, hogy lelküket abban a má
riás lelkületben és napfényben meg
fürdessék. Az elmúlt esztendőkben 
a mi Stuttgarti Magyar Katolikus 
Egyházközségünkből is többször 
részt vettek a hívek ezen a búcsún. 

És még menni akarnak. Mária 
vonzza őket Somlyóra! 

– 1994 áprilisától a Kirche in 
Not/Ostpriesterhilfe katolikus nem
zetközi segélyszervezet osztályvezető
je. Miközben az albániai, bulgáriai, 
lengyelországi, magyarországi és ro
mániai katolikus egyház segélyezését 
vezeti, részt vesz a németországi lelki
pásztori munkában is. Kettős minősé
génél fogva miként látja a római ka
tolikus egyháznak a társadalomban és 
a lelkek művelésében játszott szerepét 
KeletKözép és NyugatEurópában?

– Azt kell megállapítanom, hogy 
az egyháznak jelenleg mind Kelet
Közép, mind NyugatEurópában 
nagy ellenszéllel kell megküzdenie. 
Egyes körök mindent elkövetnek 
azért, hogy kiszorítsák a társadalmi 
életből, és visszatuszkolják – a jel
szót ismerjük! – a sekrestyébe, azaz 
a lelkek művelésének területére. A 
hit ugyanis ezen körök szerint – ez 
is ismerős – „magánügy”, és semmi 
köze a társadalmi élethez. Magán
beszélgetések alkalmával többször 
is mondom, hogy ebből a harcból 
az egyház győztesként fog majd ki
kerülni. Nemcsak azért, mert „kő 
alatt erősödik a pálma”, hanem azért 
is, mert az egyháznak ebben az el
lenszélben újra kell fogalmaznia 
küldetését, és újra vissza kell térnie a 
forráshoz, Krisztushoz, hogy való
ban világosság és kovász legyen a vi
lág különböző társadalmai számára. 
Ehhez azonban bátrabb keresztény 
kiállásra lenne szükség. És talán itt 
van az egyik különbség a kelet és 
nyugateurópai keresztény között. 
Míg bennünket odahaza sokszor 
a hagyományokhoz való ragaszko
dás vezet, ami szerintem dicséren
dő dolog, de nem elegendő, addig 
az itteni hívőt a meggyőződése lel
kesíti. És ha igazi hívő, akkor nem 
tántorítja el sem az annyit megszólt 
„egyházadó”, sem pedig az egyház 
nyakába varrt botrány vagy vétek. 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 
éles szemmel vette észre, hogy ne
künk, Jézus modern követőinek 
mindegy, hogy a világ melyik fél
tekéjén élünk, ilyen lelkes meg
győződést eredményező hitbeli 
képzésre van szükségünk! Ezért is 
hozta létre az „Újraevangelizáció 
Dikasztériumát”, és ezért is ki
áltotta ki ezt az előttünk álló 

esztendőt a hit évének. Meggyő
ződésem, hogy ha ezt az „iskolát” 
mindannyian komolyan és lelkiis
meretesen kijárjuk, az egyháznak 
a társadalmi szerepe, valamint a 
lelkek művelésében tett igyekvése 
épp olyan hiteles, eredményes és 
hathatós lesz, mint korábban.

 
– Miben látja a lelkigyakorlatok, 

a missziók és a zarándoklatok, ezen 
belül a csíksomlyói búcsú szerepét és 
hatását abban a szekularizációs folya
matban, amely konzumszemléletével 
a keresztény szellemierkölcsi értékek, 
az ember transzcendens bizalma tel
jes felszámolásán munkálkodik?

– Itt, nyugaton látni és tapasz
talni, hogy mennyire felgyorsult 
az élet. Az embernek alig jut ideje 
a lelkére. Az mindig valahol a min
dennapi élet gondjai és problémái 
után kullog. Ugyanakkor az is ész
lelhető, hogy milyen látogatottak 
és keresettek újabban a lelkigya
korlatok és a missziók. Az embe
rek egyre többen érzik úgy, hogy 
lelküknek is szüksége van pihenésre 
és kikapcsolódásra, táplálékra és to
vábbképzésre. Ezért is keresnek fel 
annyian egyegy hétvégére valami
lyen kolostort vagy lelkigyakorlatos 
házat, sokszor egyedül, máskor csa
ládostól, hogy ott lelkileg is meg
pihenjenek. Külön meg szeretném 
említeni a zarándoklatokat. Azok 
itt, nyugaton reneszánszukat élik. 
Míg az elmúlt esztendőkben ez fő
képpen abban mutatkozott meg, 
hogy többen is nyertek irodalmi 
díjat egyegy zarándokút élményé
nek leírásával, addig az idén a Trieri 
Egyházmegye 16 év óta először is
mét zarándoklatot hirdetett Krisz
tus varratlan köntöséhez (Heiliger 
Rock), a Rottenburgi Egyházme
gye pedig – szintén ennek a nagy 
érdeklődésnek a hatására – az idén 
nyitotta meg az úgynevezett Szent 
Márton Utat, amely a Szombathe
lyi Egyházmegyét (Szent Márton 
születési helye) Rottenburgon ke
resztül (védőszentje Szent Márton) 
összeköti sírjának helyével, a Toursi 
Egyházmegyével. Mivel ez utóbbi 
projektet közvetítőként magam 
is jól ismerem, felfigyeltem arra a 
nagy lelkesedésre, amely az útvonal 
által érintett egyházközségekben 
támadt. Mivel magyarázható ez a 
nagy érdeklődés? Szerintem azzal 

a felismeréssel, hogy az anyagi nem 
minden, hanem vannak az élet és a 
boldogság számára tartalmasabb 
értékek is. Ezeket az Isten által lel
künkbe írt értékeket pedig csakis 
a lelkigyakorlatok, a missziók és 
legfőképp a zarándoklatok hoz
zák felszínre. Ugyanez az értéke a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúnak 
is. Intő jel, fölemelt ujj, amely az ég 
felé mutat…

– A csíksomlyói pünkösdi búcsú 
elsősorban katolikus vallási rendez
vény, fogadalmi búcsú. Tudjuk azon
ban, hogy sokan az 1989es rend
szerváltást követő években a Kár
pátmedencei magyarság, a nemzet 
ünnepének is tekintik, amelyen nem 
katolikus magyarok is részt vesznek. 
Az alkalom tehát adott, hogy széles 
rétegekhez szóljon. Melyek lesznek 
prédikációjának alapgondolatai, 
amelyeket föltétlenül meg fog osztani 
a búcsúsokkal? Milyen társadalmi, 
vallási, nemzeti vonatkozásokra sze
retné felhívni a figyelmet?

– Amennyire örvendek annak, 
hogy annyi emberhez szólhatok, 

annyira nyomaszt is a nagy felelős
ség. Hiszem azonban, hogy Isten 
csekély mivoltomon keresztül is 
akar valamit üzenni Csíksomlyón 
egybegyűlt katolikus és nem ka
tolikus népéhez. Hogy pontosan 
mit? Azt majd mindenkinek magá
nak kell megtalálnia. Ugyanis egy 
zarándoklat sikerét – meggyőző
désem szerint – nem a nagy szám 
határozza meg, nem is a nagyszerű 
szervezés (persze ezek is fontosak), 
hanem az a tény, hogy találkoz
tunke a zarándoklatunk folyamán 
Istennel, és hogy ez a találkozás 
eredményezette belső átalakulást 
vagy sem. Mióta felkértek az atyák 
arra, hogy hirdessem az igét, bol
dog emlékű Gurzó Anaklét spiritu
álisunk tanácsa szerint mindennap 
imádkozom a Csíksomlyói Máriá
hoz, hogy az idei pünkösdi búcsún 
is sokak szívét mozgassa meg. 

A témám egyébként – hogy fel
tett kérdésére is válaszoljak – az lesz, 
hogy Isten a történelem és a népek, 
illetve nemzetek Ura. A székely 
nemzeté és a magyar népé is. Bárcsak 
széles mosollyal ránk tekintene!

Borsodi L. László 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú egyetlen meghívottja, a szónok: Ft. dr. Tempfli Imre

Beszélgetés ft. dr. tempfli imrével, a stuttgarti magyar KatoliKus egyházKözség lelKipásztorával, 
a csíKsomlyói pünKösdi Búcsú szónoKával

Egy zarándoklat sikere a belső átalakulás

tempfli imre önmagáról

1954. december 3án születtem a Szatmár megyei Kaplonyban 
(Szatmár megye). Elemi iskoláimat szülőfalumban, középiskolá
imat pedig Nagykárolyban végeztem. Az érettségi diploma meg
szerzése után, 1973 őszén felvételt nyertem a gyulafehérvári Római 
Katolikus Hittudományi Főiskolára, ahol a szükséges filozófiai  és 
teológiai tanulmányok elvégzése után 1979. június 24én dr. Jakab 
Antal püspök a gyulafehérvári székesegyházban pappá szentelt a 
Szatmári Egyházmegye szolgálatára. 

Felszentelésem után előbb Máramarosszigeten, majd 1985. október 
7től Nagybányán, a Szentháromságplébánián voltam segédlelkész.  
1986. szeptember 11én plébánosi kinevezést kaptam Alsóhomoródra.

A kommunizmus bukása után, 1990 tavaszától teológiai tanár 
és fegyelmi prefektus lettem a gyulafehérvári Római Katolikus Hit
tudományi Főiskolán.  1991 tavaszán egyházi elöljáróim Rómába 
küldtek, ahol 1991 ősze és 1993 nyara között egyháztörténelmi 
tanulmányokat folytattam, és a Gergelyegyetemen licenciátusi fo
kozatot szereztem.  Miután az Örök Városból hazatértem, 1993. 
október 1jétől a szatmári Szent Családplébánia lelkésze, december 
1jétől pedig kinevezett plébánosa voltam. 

1994. április 16tól a németországi Kirche in Not/Ostpriesterhilfe 
katolikus nemzetközi segélyszervezet osztályvezetője lettem a Frank
furt melletti Königsteinban. Albánia, Bulgária, Lengyelország, Ma
gyarország és Románia katolikus egyházainak segélyezését, ezenkívül 
a szervezethez beérkező miseintenciók szétosztását vezetem. Közben 
1994. június 22én Budapesten, a Pázmány Péter Hittudományi Aka
démián teológiából doktori fokozatot szereztem.  Königsteini hiva
talomnak megtartása mellett 2001. május 1jétől Reizer Pál szatmári 
püspök haláláig (2002. április 18.) püspöki helynök voltam a Szatmári 
Egyházmegyében. 2007. július 1jétől a Stuttgarti Magyar Katolikus 
Egyházközség lelkészévé neveztek ki. 2008. december 1jétől pedig 
ugyanennek plébánosa vagyok. 

Ha papi életem célját egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor 
így fogalmaznék: Minden erőmmel és energiámmal azon vagyok, hogy 
Jézus közösségét építsem. Szeretem összehozni az embereket. Már se
gédlelkész koromban is mindenféle kört, klubot, társaságot és társulatot 
igyekeztem létrehozni. Úgy képzeltem már akkor is, hogy ezek olyanok, 
mint a háló: valamelyik szemen majd csak fennakad a fiatal. Minden 
szabadidőmet arra szánom, hogy a  híveimet – időst és fiatalt egyaránt 
– valamelyik körünkkel vagy klubunkkal kapcsolatba hozzam, hogy va
lamelyikben otthont találjon. Ugyanez a cél vezet akkor is, amikor hon
lapunkat (www.stuttgartikatolikusok.de), valamint havilapunkat, a Ba
rátomat szerkesztem. Idekint ugyanis még igazabbak Tóth Árpád sorai: 
„Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! / Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük 
a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, jeges űr lakik!” (Lélektől 
lélekig) Mivel azt szeretném, ha sok hívemnek ne ugyanez legyen az érzé
se, igyekszem kinyitni az egyházközség minden ablakát...



Pünkösd kapcsán vidékünkön sokaknak Csíksomlyó jut 
eszébe, amely évszázadokon keresztül a székelyföldi ka-
tolikusok és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 

valójában csak a 20. századtól, illetve az 1989-es rendszerváltás 
után teljesedett ki lokálisból nemzeti kegyhellyé. A csíksomlyói 
búcsújárás történelmi kezdeteit a somlyói obszerváns ference-
sek Mária-tiszteletével hozhatjuk összefüggésbe. Érdekes, aho-
gyan Csíksomlyó esetében a Mária-tiszteletből fakadó búcsújá-
rás összekapcsolódott pünkösd ünnepével, amelyet a keresztény 
egyház annak emlékére tart, hogy Krisztus mennybemenetele 
után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

Maga a pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál 
Krisztus korában. Krisztus mennybemenetele után az apos-
tolok, Mária és a legközelebbi tanítványok együtt maradtak, 
együtt ülték meg a zsidó pünkösdöt is, a mózesi törvény ün-
nepét, ami ötven nappal következett az Egyiptomból való 
szabadulás, a húsvét emlékünnepe után. A pünkösd szó ere-
dete a görög pentekoszté kifejezésből eredeztethető, melynek 

ötvenedik (nap) a jelentése. Erre az ünnepre ugyanúgy, mint 
húsvétra, évről évre rengeteg zarándok érkezett Jeruzsálembe, 
akik most tanúi voltak a Szentlélek eljövetelének. Amint azt 
az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, „Egyszerre olyan 
zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett 
volna és egészen betöltötte a házat, ahol az [apostolok] egybe-
gyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leeresz-
kedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlé-
lek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a 

Lélek szólásra indította őket.” A Jeruzsálemben tartózkodó 
idegenek döbbenten vették észre, hogy értik, amit az aposto-
lok beszélnek, mintha kihez-kihez az anyanyelvén szólnának. 
Mindenki csodálkozik, némelyek részegséggel vádolják az 
apostolokat. Ekkor előállt Szent Péter és prédikálni kezdett. 
Beszédének hatására sokan megtértek; belőlük alakult az első 
nagyobb keresztény közösség (ApCsel 2,1). 

Az Apostolok cselekedeteiben olvasható leírás lett az egyik 
alapja az ünnep képzőművészeti ábrázolásainak, az apostolok 
csoportja később kibővül Mária alakjával. A pünkösdöt való-
színűleg már az ókeresztények is az egyház születésnapjaként 
ünnepelték. A keresztény művészet lexikona szerint a legko-
rábbi ábrázolás 586 körülről maradt fenn a Firenzében őrzött 
Rabbula-kódexben. 

A bizánci ábrázolásokon a Szentlélek eljövetele-képeken 
csak a tizenkét apostol látható Mária nélkül, mert a pünkösdi 
események leírása őt nem említi név szerint. Az áruló Judás 
helyett választott Szent Mátyás apostol sem szerepel, hanem 
Szent Péter mellett Szent Pál jelenik meg kiemelt helyen: ők 
az apostolfejedelmek, Krisztus egyházának képviselői. Máskor 
csak Szent Péter van kiemelve, mint az apostolok fejedelme, aki 
a pünkösdi prédikációt tartotta. Sugarak indulnak ki a Szent-
lélek galambjától az eget jelképező ívből, vagy a megdicsőült 
Krisztus bizánci szimbólumából, egy az evangéliumot hordo-
zó trónusból, és az apostolokhoz vezetnek, akiknek feje fölött 
lángnyelvek láthatók. „Az ég alatt minden népből” Jeruzsálem-
ben tartózkodó „vallásos férfiak” (ApCsel 2,5) néha szintén lát-
szanak az apostolok utalásszerűen jelzett háza előtt. 

Az itáliai Szentlélek eljövetele-képeken viszont néha fő-
szereplővé lépnek elő a vallásos férfiak, például Ghibertinek 
a firenzei Battistero számára készített első bronzkapuján 
(1403–1424). A velencei S. Marco egyik kupolamozaikján 
(12. század) a trónoló apostolok körül egy külső körben 
jelennek meg az Apostolok cselekedeteiben említett népek 
képviselői, 16 párt alkotva. Ez az egyház egységét szemlél-
teti a népek sokaságában.

Nyugaton a 13. század óta majdnem mindig Mária a 
Szentlélek eljövetele-ábrázolások központi alakja, s Krisztus 
egyházát, Ecclesiát testesíti meg, időnként korona van a fején. 
Ha az égből, a galambtól vagy az Isten kezétől hét sugár indul 
ki, akkor ez a Szentlélek hét ajándékát jelenti. Ha az aposto-
lokat körülvevő architektúra hét oszlopon nyugszik, akkor a 
kép Krisztus egyházát mint a „bölcsesség házát” jeleníti meg, 
például a koblenzi oltártáblán (domborított aranylemez, 
1160–1170 körül, Párizs, Musée Cluny): a középső oszlop 
fölött, felhőkön megjelenik Krisztus is. A kezében tartott 
könyvben olvasható szavakkal – Pax vobiscum (békesség nek-
tek) – köszöntötte tanítványait feltámadása után. 

A felhőbe burkolt galambból kiinduló sugárzás és a Mária 
köré csoportosuló apostolok bemutatásának példája a csík-
szentléleki főoltár középső táblája (1510 körül, Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria). A sugarak néha magából Krisztus-
ból indulnak ki, aki megígérte az apostoloknak azt, ami pün-
kösdkor bekövetkezett: „Én meg kiárasztom rátok Atyám 
ígéretét” (Lk 24,49). A vézelay-i Ste Madeleine főkapujának 
ívmeződomborművén (1130 körül) a sugarak a mandorlában 
trónoló Krisztus kezéből indulnak ki. Az egész kompozíció 
az apostolok küldetését ábrázolja: „Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19 sk). Az ívmező 
széles keretelésében ugyanis helyet kaptak az idegen népek, 
akikhez az evangéliumnak el kell jutnia. Ezek a távoli népek 

itt inkább szörnyek: kutyafejűek, törpék, óriás fülűek, a kép-
zelet szülöttei. A külső bélletíven az állatöv jegyei és a hónap-
ábrázolások a földi időt jelképezik, amelyben Isten üdvözítő 
akarata megvalósul.

A barokk művészetben, amely különösen kedvelte a fény-
hatásokat, a témának számos feldolgozása született. Egyik 
legnagyszerűbb példája az ottobeureni apátsági templom 
központi kupolájában látható (elkészült 1776-ban). A közép-
pontban a galamb fénylő glóriában, körülötte a Szentlélek hét 
ajándékát jelképező hét angyalcsoport; az eljövetel színtere 
egy magas, oszlopos architektúra a győzedelmes egyház jelké-
pe, azon kívül helyezkedik el az akkor ismert négy földrészt 
képviselő népek sokasága. 

A Szentlélek kiáradásának ószövetségi előképe az ószövetsé-
gi törvény átadása Mózesnek, továbbá Noé bárkájának galamb-
ja; ellentéte viszont a Bábel tornyának építése: a nyelvek össze-
zavarásának és a népek szétválasztásának Krisztus egyházában a 
pünkösdi csoda vetett véget.

Udvarhelyszéken a székelyszentléleki templom főoltára 
büszkélkedhet szép Szentlélek eljövetele témájú képpel, melynek 
festője az a Veress Mátyás kolozsvári festő, aki az udvarhelyi ba-
rátok temploma szentélyének kifestésén és aranyozásán dolgo-
zott feleségével, Perger Krisztinával együtt 1780–1781 között, 
és aki korábban a küküllővári, a nagyalmási, a kerelőszentpáli 
kastélyok díszítésében vállalt szerepet, majd 1794-ben Csíkrá-
koson, illetve Csíkszentléleken festett oltárképeket.
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A csíkszentléleki templom egykori főoltárának középképe

A székelyszentléleki templom főoltára

Pünkösd ikonográfiája 

A csíksomlyói búcsú programjaBár már tegnaptól érkeznek a 
zarándokok a pünkösdi búcsú-
ra, a pünkösdi búcsús napok 
ma, az esti 7 órás nyitószent-
misével kezdődnek. A búcsúval 
kapcsolatos tudnivalókra a fe-
rences szerzetesek hívják fel a 
zarándokok figyelmét.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

„A csíksomlyói Mária-
kegyhelyre, a Szűz-
anya csodatevő szob-

rához való pünkösdi zarándoklat 
elsősorban a katolikus székelység 
életének nagy eseménye. Ez azon-
ban nem zárja ki az egész kato-
likus magyarság, de más feleke-

zetű testvéreink részvételét sem, 
amennyiben a hely szellemének 
tiszteletben tartása mellett igazi 
hittel és jó szándékkal érkeznek 
ide, hogy az itt töltött órák, na-
pok élménye hozzájáruljon lelki 
tisztulásukhoz, megújulásukhoz” 
– áll a csíksomlyói ferences szer-
zetesek búcsús útmutatójában. 
A zarándoklat lényegét, a vallá-
sos lelkületet szem előtt tartva a 
Somlyóra érkezőktől kérik, hogy a 
keresztaljákkal, csoportosan vagy 
egyénileg érkezők viselkedése 
összhangban legyen a zarándoklat 

értelmével, végső céljával. A pün-
kösdi búcsúnak egyetlen meg-
hívottja van, az ünnepi szónok. 
Mindenki más egyszerű zarán-
dokként érkezik Csíksomlyóra. 

Szombat délelőtt a kegytemp-
lomhoz érkező keresztaljákat 
hangszóróban köszöntik, és kar-
szalagos rendezők irányítják az 
előzetesen kijelölt útvonal felé. 

A kegytemplomba való be- 
és kivonulást úgy szervezik meg, 
hogy a templomhajó jobb oldalán 
vonuljanak előre a búcsúsok, és a 
bal oldalon menjenek ki, helyet 

adva az újonnan érkezőknek. A 
kegyszoborhoz az oltár jobb olda-
lánál levő feljárón lehet feljutni, 
ahol külön őrség segíti a zarándo-
kokat. 

Szombaton reggel fél 6-tól ál-
landó gyóntatás és áldoztatás lesz 
a kegytemplom előtti parkban. 
Szentmisék reggel 7-től és 8-tól 
lesznek. 9 órától görög katolikus 
liturgiát tartanak. Fél 1-kor kez-
dődik az ünnepi szentmise a Kis- 
és Nagy-Somlyó közötti nyereg-
ben a Hármashalom oltárnál. A 
szentmisét dr. Jakubinyi György 

gyulafehérvári érsek mutatja be. 
Koncelebrál Tamás József segéd-
püspök, valamint fr. dr. Orbán 
Szabolcs erdélyi ferences tarto-
mányfőnök. A szentmise ünnepi 
szónoka dr. Tempfli Imre stutt-
garti magyar lelkész. Az ünnepi 
szentmisét a Duna Televízió és a 
Mária Rádió élőben közvetíti. 

Délután 5 órakor kezdődik a 
kegytemplomban a csángómise, 
este 7 órától lesz a pünkösdelőesti 
szentmise. 

Vasárnap, pünkösd ünnepén a 
szentmisék reggel 7-től, 8-tól, fél 
11-től, valamint este 7 órától lesz-
nek. Pünkösdhétfőn szentmisék 
reggel 8-kor, fél 11-kor és este 7 
órától lesznek.
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EgészEn szép vagy Mária 

Megtisztították a csíksomlyói kegyszobrot

Régi és újabb búcsús élményekErdő Péter:  
Egyház, kultúra, társadalom

az elmúlt héten megtisztították 
a felületi szennyeződéstől a 
csíksomlyói kegytemplom Má-
ria-szobrát. a munkálatról Mi-
hály Ferenc restaurátor-művész 
számolt be a Hargita népének. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A kegyszobor megtisztí
tá sának szükségessége 
már 2009ben felmerült, 

ami kor Mu ckenhaupt Erzsébet és 
Ben kő Elek a kegytemplomról 
szóló nagylélegzetű dolgozatá
hoz végzett kutatásokat. A mun
kálatot az elmúlt péntek éjszaka 
végezte el Mihály Ferenc szovátai 
res tau rátorművész két munka
társával. A Hargita Népe kérdésé
re a restaurátor elmondta, hogy a 
rendszeres takarítás, portalanítás 
ellenére a kegyszobron elsősor
ban a gyertyák égetéséből szárma
zó zsíros szennyeződés rakódott 
le. Vegyszerek segítségével ezt a 
szennyeződést távolították el el
sősorban a testszíneken, a Mária 
fehér köntösén és a lábazati részen 
az erőteljesen szennyezett hold
sar ló és emberarc felületén, majd 
új védő bevonattal látták el a szob

rot. Péntek este állványozták fel a 
kegy szobrot, és hajnalra készen is 
voltak a munkálattal. 

A szakembertől megtudtuk 
azt is, hogy a Máriaszobrot 1848
ban, amikor mai helyére állították, 
átfestették, átaranyozták, így jelen
leg a 200 éves színvilágot jeleníti 
meg. A tisztítás során helyenként 
jól lehetett látni a korábbi állapo
tot, amit digitális mikroszkóppal 
vizsgáltak meg. A somlyói kegy
szobor jó állapotban van – mondja 
a szakember –, mindössze kétte
nyérnyi felület található rajta, ahol 
nincs festék a fán. 

Arra a kérdésre, hogy érde
mesnek találjae feltárni a kegy
szobor eredeti festését, Mihály 
Ferenc azt válaszolta, hogy jelen
legi funkcióját tekintve nem látja 
szükségesnek lebontani helyéről a 
kegyszobrot, amelynek csak res
taurátorműhelybe szállítás után 
lehetne feltárni eredeti állapotát. 
Hasonló, vegyszeres tisztítást vi
szont minden 2030 évben érde
mes elvégezni rajta, ugyanakkor 
indokolt a rendszeres takarítása 
is, hiszen a templom használata 
során a lámpáktól és a portól elke
rülhetetlenül bekoszolódik még 

akkor is, ha ma már nem égetnek 
annyi gyertyát, mécsest, mint ko
rábban. 

A csíksomlyói kegyszobor hoz 
hasonló a menasági, csík szent ta
má si és csíkszent már toni Mária
szobor is. Utóbbiak sokkal rosz
szabb állapotban voltak – mondja 
Mihály Ferenc. A csík szent már
to ni, 1525ben faragott szobor
ról a restauráláskor például 23 
réteg festéket hámoztak le, míg 
visszaállították eredeti állapotá
ba. A csík menasági Máriaszo
bor, amely időszakosan a gyula
fehérvári egyháztörténeti kiállítás 
gyűjteményét gazdagítja, nagyon 
rossz állapotban volt, a restaurálás 
során is az eredeti festés fele ma
radt csak meg. Hasonló kvalitású 
szoborként említi Mihály Ferenc 
a bözödújfalusi és az 1450ben 
keletkezett csíkszenttamási Má
riaszobrot is. 

A csíksomlyói kegyszobor tisz
tításával kapcsolatban a restaurá
tor szakember felhívta a figyelmet 
arra, hogy szükségesnek látja a Má
riaszobor talapzatának, valamint 
az előtte levő oltárnak a tisztítását 
is, hogy lepucolják az idők során 
rájuk rakódott szennyeződést. 

Három képben mutathatom be búcsús élményei
met csíksomlyói pünkösdi zarándoklásommal kapcso
latban: az 1940es, az 1970–1980as és az 1990es 
években nyert emlékeimet.

1940ben mint tizenhárom éves ifjú jöttem a 
pünkösdi búcsúra, csíkszenttamásról, keresztaljával, 
gyalogszerben. Újszerű élményekkel gazdagodtam a 
gyalogos zarándoklásban, ahogyan imádkozvaéne
kelve róttuk a kilométereket, ritmikus csengőszóra, 
Csíksomlyó felé. Megérkezve a kegyhelyre, láttam a 
szép nagy templomot, a templomban a kegyszobrot, 
mintha mosolyogva nézett volna rám. Előtte lelkes 
búcsúsok sokasága, akik áhítatos lelkesedéssel köszönt
gették a Szűzanyát, oltalmát, kegyelmét kérve. Majd 
felsorakozva körmenetben megkerültük a KisSom
lyó hegyét. Mennyi élmény, mennyi szépség! Most 
már megértettem, miért kívánkozik a székely nép 
Csíksomlyóra, búcsúra menni.

1970ben jöttem Csíksomlyóra, most már mint fe
rences kisegítő lelkész P. Daczó Lukács mellé, később 
P. Écsy János alattvalójaként. A következő két évti
zedben tevékenyen közreműködtem a pünkösdi búcsú 
rendezésében. Igaz, hogy akkor még akadályozva volt 
a búcsú lényegének, a pünkösdszombati körmenetnek 
megtartása. Így hát csak a templomban végezhettük el 
az ünnepi szentmiséket. Így is szép volt a pünkösd. Ta
núja voltam, hogyan növekszik évről évre a búcsúsok 
létszáma, mondhatnám, ezerszámra. Nagy élmény 
volt számomra a szép ünnepi szentmise, prédikáció, 
tömeges gyónással, áldozással. Láttam népünk áhí
tatát, ahogyan imádkoztak a Szűzanya kegyszobra 
előtt, mély meghatódottsággal, lélekben megújulva. 
Zengett a búcsús ének: „Édesanyánk, hozzád jöttünk, 
Lángadozva, mert szeretünk.” Eltávozáskor még egy
szer feltekintettek a kegyszoborra, a Szűzanya áldását, 
segítségét kérve, hogy a jövő évben is eljöhessenek a bú
csúra. 

1990től 2000ig P. Bartók Alberttel szerveztük 
és vezettük le a pünkösdi zarándoklatot. Most már 
megrendezhettük az ősi szokásos pünkösdszombati 
körmenetet. Láttuk a székely nép örömét, amikor újra 
körmenetben ünnepelhették a búcsút, a somlyói segítő 
Szűz Mária tiszteletére. Láttuk, ahogyan nő a zarán

dokok létszáma, évenként 4050 ezer lélekkel. Megta
pasztaltuk, hogy a kegytemplom előtti téren nem fér el 
a hatalmas tömeg. Megoldást kellett keresnünk. Akkor 
határoztuk el, hogy oltáremelvényt építünk a Kis
Somlyó mögötti térségben, és oda vezetjük ki a népet 
ünnepi szentmisére. Természetesen ennek kivitelezése 
hatalmas szervezésbe került. Segítségünkre voltak eb
ben a gimnáziumi tanárok, a karszalagos rendezők. 
Láttuk a nagy keresztaljákat, amint lelkesedéssel kö
vették a rendezők utasítását. Láttuk, milyen fegyelme
zetten vett részt a nép az ünnepi szentmisén, milyen 
nagy figyelemmel hallgatták az ünnepi szónoklatokat. 
Énekléssel, imádkozással szentelték meg a szép búcsús 
ünnepet. Soha sehol rendbontás nem történt évtizeden 
át. Mindez nagy örömmel töltötte el szívünket, és ben
sőséges hálálkodással mondtunk köszönetet Istennek és 
a boldogságos Szent Szűznek.

P. Márk József OFM 

Erdő Péter bíboros, az esz
tergombudapesti egyház
megye érseke, Magyaror

szág prímása volt a 2004es csík
somlyói pünkösdi búcsú szónoka. 
A búcsú előtt kollégánk, Sarány 
István interjút készített a szó
nokkal, amely a Hargita 
Népe május 29i, ünnepi 
számában jelent meg. Az 
interjút beválogatták 
Erdő Péter Egyház, 
kultúra, társadalom 
című, a Szent István 
Társulatnál 2011
ben megjelent kö
tetébe. 

Erdő Péter 
több mint hét
száz oldalas 
kö tete a bí bo
ros prímás 
1993– 2011 
között el
hangzott beszé
deit, megjelent interjúit, 
írásait tartalmazza. Olyan idő
szakról van szó, amikor egyetemi 
professzorként, kutatóként, majd 
rektorként, később pedig a magyar 
katolikus egyház legfiatalabb bíbo
rosaként átfogó képet alakíthatott ki 
a mai világról. 

A könyv első része beszédeket 
tartalmaz. Többek között olyan 
sorskérdésekről elmélkedik, mint a 
hit és tudás, az egyházhoz való tar
tozásunk és a földi ország, a hit to
vábbadása a mai kultúra körülmé
nyei között vagy az egyház helyzete 

a mai Európában. A második fejezet 
írásai kulturális kérdésekre keresik a 
választ: Az egyház és Európa – Ki 
adja meg a reményt Európa kultúrá
jának?, Katolikus nevelés és kultúra. 
Ugyanebben a fejezetben olvashat
juk dr. Jakubinyi György érsekről 
szóló laudációját is a Stephanusdíj 

átadása alkalmával. 
A könyv máso

dik része rá
dióban el
hangzott, 

írásban kö
zölt, egyhá

zi, teológiai, 
kulturális, tár

sadalmi témájú 
interjúkat tartal

maz, míg a har
madik rész Erdő 

Péter bíboros írása
inak gyűjteménye, 

amelyben kiemelten 
szerepel a család, azaz 

a mai világ legfontosabb 
erkölcsi, kulturális és tár

sadalmi kérdése. 
„Keressük az igazságot, tanul

junk és találjunk ki sok új dolgot, 
de ne feledjük, hogy nem tudunk 
a magunk erejéből továbblépni és 
harmóniában élni. Van irgalom és 
van kegyelem. Számomra talán ez 
a könyv olvasásának legnagyobb 
öröme és következtetése” – írja 
Roska Tamás akadémikus Erdő 
Péter gyűjteményes kötetének 
előszavában.

Takács Éva
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Vékony, törékeny, alig 140 cm 
magas és 98 éves. Özv. Tamás 
Gergelyné Bíró Erzsébet 1915. 
február 22-én Csíkszenttamáson 
született. Csíkszentsimonban 
él, Erzsébet nevű lányánál, 
nyolc gyermeke közül a hetedik 
szülöttnél. Negyedik szülöttje 
Tamás József római katolikus 
segédpüspök.

Apüspök édesanyja az 
ágyon üldögél, keze ügyé
ben ima könyv és rózsafü

zér. Ha épp oda süt a nap, el tudja 
olvasni a nagyobb betűs részeket. 
Egyik halott fiának a szemüvegét 
használja, de azzal sem lát min
dent. Pedig valamikor nagyon 
szeretett olvasni. „Ha írni is úgy 
szerettem volna, mint olvasni, az 
életrajzomat leírtam volna – jegy
zi meg. – Nem kéne diktáljam 
most.”

A csaknem száz évet felölelő 
életrajzban biztosan lett volna, 
amit olvasni: például az egyetlen 
emlékét az édesanyjáról, akinek a 
ravatala mellett négyévesen szék
re állítva álldogált. Írhatott vol
na a három osztályról, amelyet 
Szenttamáson járt ki, de „csak 
míg a hó a földön volt, mert kel
lett kimenni a juhokkal. Hús
vét másodnapján már mi, gyer
mekek a patakparton s a mező 
közepibe a juhokat őröztük, s a 
piros tojásokat dobigáltuk, ce ka
pecceztünk, játszottunk. Szent 
ta máson a gyermekek csúfoltak, 
gusásnak neveztek. Nem tudom, 
ezzel születteme, vagy egy ütés
től lett” – magyarázza a kendővel 
takart szépséghibát, amely végig
kísérte az életét.

„Édesapám es már tízeszten
dős koromban meghalt, s idegen 
helyré kerültem gyermekdajká
nak Madéfalvára. De azért jó volt, 
mert a gazdám sokat foglalkozott 
a gyermekekkel, s én azoktól sokat 
tanultam. Ugye én szerettem az 
olvasást, a könyveket megnéztem, 
s a verseket, ami megtetszett, meg
tanultam. Madéfalván nem emlék
szem, hogy csúfolódtak volna, nem 
emlegettek semmit sem. Pedig 
meg es volt kövesedve a gusa, ezért 
az asszonyom elvitt Hirsch dok
torhoz Szeredába, s ő szegénységi 
alapon bétett a saját kórházába, s 
kivágta a megkövesedett részt.”

Asszonyélet
A gyermekkor a gazdáéknál 

mások gondozásával telt el. Italki
mérésük volt, hát ott is árult Erzsé
bet. Udvarló is akadt, s a két fiatal 
három évet beszélgetgetett hol a 
házban, hol az italmérésben. De 
a férj mégsem ez az udvarló lett. 
Amikor arról kérdezem, hogyan is 
történt végül a párválasztás, anyja 
és lánya kórusban felkacag.  

– Éjjel lehetett, ugye, édes
anyám? – jegyzi meg az ifjabbik 
Erzsébet. 

– Anyósom öt gyerekkel maradt 
özvegyen, s a gyermekeket elküldte, 
hogy valamilyen mesterséget tanul
janak. Az én uram békerült Brassó
ba csizmadiainasnak. 

Madéfalván volt egy öreg ha
rangozóasszony, azt is helyette
sítette időnként az uram. Ez a 
harangozóasszony járt napszámra 
gazdámékhoz, s hogy mit látott 
bennem, nem tudom, de ajánlot
ta, hogy házasodjunk essze. Egyik 
este éppen első álmomban voltam, 
amikor jön egy illető, hogy adjak 
bort, mert elfogyott az italuk. Míg 
engedtem a bort a hordóból, azt 
mondja: Gratulálok. Mondom, 
hogy mire fel? Azt mondja, hát 
az éjjel kikértek. De hogy ki kért 
ki, kit kértek ki, nem tudtam. E 
volt a miénk a nagy szerelem. Így 

kerültünk essze. Ötvenkét eszten
dőt együtt éltünk le. Nyolc gyer
mek született, nyolcat növeltem, 
de ebben a szobában el sem férne, 
ahány gyermeket gondoztam éle
temben. Az esküvőm éjszakáján, 
mennyasszony voltam, s a bátyá
mék nyomták a kezembe az egy
éves fiukot, így akkor is gyermeket 
pesztráltam. Hála Istennek, soha 
semmilyen baleset, bántódás sem 
ért egyet sem. S hogy voltam elren
dezve? Édesapám végrendelkezett, 
de én még kiskorú voltam, nekem 
gyám kellett. Édesanyámnak a 
bátyja vállalta a gyámságot, s mikor 
megesküdtünk, a törvényszéken 
nekem átoladta azt a pénzt. Nem 
emlékszem, mennyi volt. Abból a 
gyámpénzből vettem egy régi fajta 
kávéfőzőt, egy kicsi fazakat és egy 
húsőrlőt. A húsőrlő még most es 
megvan, csak kést nem lehet kapni 
hozzá – idézi fel.

Abban a meg nem írt életrajz
ban biztosan benne lenne, hogy 
Bíró Erzsébet huszonkét évesen 
ment férjhez, harmincöt éves 
volt, amikor Csíkszentsimonba 
költöztek és harminckilenc éves, 
amikor nyolcadik gyermekét 
megszülte. Az is benne volna, 
hogyan kellett megbirkózniuk a 
nőknek a második világégésben 
rájuk szakadt terhekkel, hogyan 
művelték a földet, hajtották a lo
vat, nevelték vagy éppen szülték a 
gyermekeket. Egyik leghosszabb 
fejezet biztosan 1944. augusztus 
30a lenne, amikor Tamás Erzsé
bet elsőszülött fiával, és várandó
san negyedik gyermekével, mise 
után a mezőre indult.

A bombázás
– Egy patakocskán kellett ke

resztülmenni, ott két fehérnép 
sulykolta a ruhákat – emlékszik 
vissza ma is minden mozzanatra. 
– A Hargita felől jöttek a gépek, a 
fehérnépek es, s mi es a gyermek
kel lebújtunk a fűbe. Elzúgnak a 
gépek, felveszem a fejemet, s hát 
lángol a falu. A mi tízesünket ta
lálta. A németek konyhája oda 

volt telepítve, alább megint egy 
utcasarkon, felfedezték, s ezért 
jöttek oda.

Én akkor már nagyon voltam a 
püspök fiammal, mert ez volt au
gusztus végén, s november 12én 
megszületett az én fiam. Mond
tam is, ha ez a gyermek megél, 
ebből valami lesz. Mindenünk le
égett. Égéskor es sokan nem azért 
mentek, hogy segítsenek, hanem 
hogy mit vihetnek el. Egyik ko
maasszonynak az ura menekítette 
ki hamar a ruhaszekrényt, kivitték 
a patak partjára. Amikor hazake
rültem, meg volt telve a patak tol
lukkal, párnákkal. A derekalj bele 
ki volt bomolva, a tollú a patak
ban. Volt az én uramnak egy sza
bómester keresztapja, s azt kértem 
meg, hogy a maradék derekaljból 
csináljon egyegy rövidnadrágot 
a gyermekeknek, háziszőttes csí
kost. A két ángyom szőtte volt.

A fejkendőim a szekrényben 
voltak egy dobozban, s azt a do
bozt megkaptam. A fejkendők, 
úgy esszehajtva, meg voltak per
zselődve. Amikor a püspök úr 
megszületett, levágtam az egyik
nek az égett szélét, a cikkcakkos
ságát, s varrtam neki ingecskét, 
amiben megkereszteljék.

A bombázáskor az uram ka
tona volt. Mi előbb kimentünk 
az erdőre, aztán a papilakra hú
zódtunk, mert mi voltunk a ha
rangozók, de az oroszok ott is 
feltúrtak mindenfélét. Ott szüle
tett meg a fiam, az oroszok hoztak 
egy sütőtekenyőt, a közepe el volt 
hasadva, abban nőtt fel. Egyik 
ide rengette, a másik tova vette. 
Amikor akkora lett, egy kicsi he
lyet magának kezdett kialakíta
ni, ahova félrevonulhatott. Azt 
mondták, apostolkodik.

A legszomorúbb az életemben 
az volt, hogy az én uram – pedig 
gyermekkorában minden reggel 
ministráns volt, s a papok közt 
nőtt fel – csúnyán káromkodott, 
s a Szilveszter fiam es olyan volt. 
Nagyon szerette az apját. Mikor 
az uram katona volt, mindig egy 

kicsi ételt meghagyott az apjának. 
Most minden este, ha hamarább 
nem es, egy tized rózsafüzért értek 
mondok. A jó Isten vajon számba 
veszie, meghallgassae?

A kicsi öregasszony a fejken
dőjét igazgatja, amikor a nők sor
sáról kérdezem.

– Minden órát ki kellett hasz
nálni – merül el a múltban. – Nem 
es volt divat ezelőtt a kávézás, nem 
mentek ennyit egyik a máshoz be
szélgetni. A férfiaknak még jutott 
idő a beszélgetésekre, de a nőknek 
nem. Olyan is volt az uram kato
náskodása alatt, hogy az iskolát is 
én takarítottam, a templomot s a 
harangozást is én végeztem. Nem 
járt szülési szabadság az asszony
nak. Magdi lányom december 
15én született, 25én már kellett 
menjek szolgálatba a vasúthoz.

Tamás Gergelyné húsz évet 
dolgozott a vasútnál, és a szolgá
lat miatt nem mehetett el fiának 
pappá szentelésére sem. Románul 
nem tanult meg, de a szolgálat
ban mindig boldogult. – Sokat 
kellett nyeljek mindenütt, de hál’ 
istennek bírtam – csombolygatja 
a szavakat. – Ameddig tudtam, 
dolgoztam. Ha kellett, fát haso
gattam, örökké valamivel künn 
dolgoztam, vagy a kertbe pityó
kabogarakat szedegettem. Vagy 
mentem bé, egy kicsit varrtam. 

Két kisebb gyermeke Csík
szent  simonban él, ketten Sze re
dában, ketten pedig Ma dé fal ván 
laknak. Férje huszonnégy éve ha
lott, két fiát is eltemette. Tizenhét 
unokája, húsz dédunokája, négy 
ükunokája van. A Mária Rádiót 
hallgatja, elsősorban a miséket. Ha 
teheti, besegít a háztartásba: egyik 
télen törökbúzát fosztott, felfonta 
a hagymát, kibontotta a fuszuly
kát, még reszeltet is készített – 
sorolja Bözsi lánya, aki jó időben 
kiülteti Erzsike nénit az udvarra, 
Dávid, a háznál lakó dédunoka pe
dig szórakoztatja. Este együttesen 
nézik meg a Jóban, rosszban című 
sorozatot.

Az álom nehezen jön. Néha 
a Tolvajostetőről Madéfalvára 
vezető utat látja, amelyen egy
szer, még leányként két lovat 
hazavitt. Az Egyeskőt is maga 
elé képzeli, miközben felidézi az 
egyetlen májálist, amelyre gyer
mekkorából emlékszik. Mert ak
kor juhokat nézni az édesapjával 
az Egyeskő felé jártak, egy olyan 
legelőre, ami egyik esztendőben 
a szenttamásiaké, másikban a 
jenőfalviaké volt, s egy ilyen al
kalommal majálisoztak is.

– Szerettem volna megnéz
ni egyszer közelről az Egyeskőt, 
mert távolról láttam, de sohase 
sikerült. Oda nem lehet kocsival 
kimenni.

Harangszó, vonatfütty, gyerek
sírás tartotta folytonos készenlét
ben. Most hamar kifárasztja a be
széd, amúgy is várja az imakönyv 
és a rózsafüzér. Ha ellankad, kicsit 
lefekszik, aztán folytatja a könyör
gést: sok a bűnös ember, sosem 
fogy el a morzsolgatnivaló.

Daczó Katalin

ÖNélETírás hElyETT

Látogatóban egy édesanyánál

Tamás Imre és Erzsébet Csíkszentsimonban nyolc gyermekükkel

A 98. életévébe lépett Tamás Gergelyné Bíró Erzsébet. Egy évszázad nehéz és boldog tapasztalataival
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Egészség mézaromával.

Az Apifito, a világ egyik legna-
gyobb természetgyógyászati terméke-
ket előállító cége. Tevékenysége, elsőd-
leges jelentőségű célkitűzése újabb és 
újabb készítmények gyártásba vétele. 
Ennek érdekében hozták létre a kutatá-
si részleget, amely keretében különbö-
ző tudományágak 
szakértői fejtik ki 
tevékenységüket. 
Ugyanakkor szo-
rosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos ku-
tatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promiod-dal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és összete-vőinek 
összes tulajdonsá-
gát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt 
dolgozták ki orosz 
tudósok. Az étrendkiegészítő Promiod 
az Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő 
cég terméke, amely az oroszországi 
Permi város szakértői által kidolgozott 
különleges technológiáknak megfe-
lelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen 
a mézet (amely nem tartalmaz hoz-
záadott cukrot), propoliszt, méh-
viaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita 
pepo). Ezen alkotóelemek közül mind-
egyiknek többféle jótékony hatása van 

a szervezetre, de ösz-
szekombináltan,  az 
orosz tudósok által 
kidolgozott különle-
ges képletnek megfe-
lelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása 
van. A Promiod ter-
mészetgyógyászati 
termék, csak gél 
formájában létezik. 
Használata kötelező 
módon szájon ke-
resztül történik és 
ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s en-
nek következtében 
csökken a koleszte-
rinszint, valamint az 
érelmeszesedés koc-
kázata. Használható 
vérkeringési zavarok 

megelőzésében is, mint például szívarit-
mia, vérszegénység, magas vérnyomás, 
tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. 
A Promiod étrendkiegészítő rendkívül 
eredményesnek bizonyult a migrénes 
fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható kösz-

vény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. 
esetében is. A Promiod étrendkiegészítő 
szabályozza a pajzsmirigy működését. 
Hatékony lehet a cukorbetegség kezelé-
sében is, lévén hogy nem tartalmaz cuk-
rot, és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyál-
mirigyre, csökkentve a vércukorszintet. 
A termék kedvező eredménnyel jár a 
műtétet követő állapotokban is, elő-
segítve a hegek begyógyulását. Ered-
ményesen alkalmazható szemmegbe-
tegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártyagyulladás stb. A 
Promiod javítja a bélműködést, mé-
regtelenítheti a májat, szabályozza a 
bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgy-
úti megbetegedésekben, mint például 
hólyaghurutban, prosztatagyulladás-
ban, prosztata-megnagyobbodásban, 
de a nőgyógyászat terén is. A Promiod 
étrendkiegészítő ajánlott a megelőzés-
ben is, lévén hogy megerősíti az im-
munrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzésekkel szemben. Bebizonyoso-
dott, hogy a Promiod hatékonynak 
bizonyul abban az esetben is, amikor 
homloküreg-gyulladásról, arcüreggyul-
ladásról, középfültő-gyulladásról van 
szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcé-
ma, pszoreázis) esetében is hatékony-
nak bizonyult. Nem feledkezhetünk 
meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

Promiod – egy jó választás mind-
azok számára, akik egészségesek kíván-
nak maradni a természet erői révén, ame-
lyeket tartalmaz ez a étrendkiegészítő. A 
Promiod természetgyógyászati termék 
csak egyetlen gél formában létezik. Be-
szerezhető a romániai kizárólagos for-
galmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postaszolgáltatások révén, a cég képvise-
lőihez fordulva. Óvakodjanak a hamisí-
tott termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet; bejegyzési bi-
zonylat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett első 
kúra után már azonnal jobban éreztem 
magam, az eredmények nem várattak 
magukra. Fokozódott mobilitásom, 
megszűntek puffadásos tüneteim. Ja-
vult általános egészségi állapotom, fris-
sebbnek érzem magam. Bizalommal 
ajánlom ezt a csodálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használ-
tam a Promiod balzsamot, és 
nagyon elégedett vagyok az ered-
ményekkel. Elmúlt krónikus mell-
hártyagyulladásom, sokkal keveseb-
bet köhögök, a tél folyamán pedig 
nem hűltem meg. Úgy érzem, hogy 
megerősödött a szervezetem, élé-
nkebbé váltam. A Promiod valóban 
egy jó termék, és bizalommal aján-
lom mindenkinek.

2011 decemberében megállapítot-
ták, hogy szívbetegségben szenve-
dek. Cukorbetegségem pedig régebb 
keletkezett. Olvastam a Promiod ter-
mészetgyógyászati termékről, s úgy 
döntöttem, hogy kipróbálom. Már az 
első hónapot követően szívpanaszaim 
enyhültek, kevesebb gyógyszert kel-
lett használni. Még a szakorvos is 
meglepődött az eredményeken. A 
vércukorszintem 140–160 között 
mozgott, jelenleg 93. Az elért ered-
ményekkel nagyon elégedett vagyok 
és továbbra is használni fogom ezt a 
terméket. Köszönöm szépen! 

A Promiod természetgyógyászati ter-
mék két hónapos használata után a vér-
cukorszintem 164-ről 120-ra csökkent, 
a koleszterin 220-ról 119-re, a triglicerid 
170-ről 68-ra, a vérnyomásom pedig 
190/80 mmHg-ról 140/70 mmHg-ra. 
Mindenkinek ajánlom. 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Hatt Hans, 70 éves, Meggyes 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó

2012. május 30-án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken:
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16.sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.

Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 
doboz, megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott.
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 
VODAFONE, 0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom 
hétfőtől péntekig 9–17 óra között. www.ro.apifito.net 



Bár számos alkalommal tombolt 
árvíz Csíkszentmihály községben, 
ennek ellenére a beruházások te-
rén folyamatosan fejlődött a falu, 
a kistérségi társulás révén is, 
emellett pedig jelentős megyei, 
valamint RMDSZ-képviselői segít-
séggel. Kósa Péter polgármester 
a mandátuma elején a megkez-
dett beruházásokat folytatta, és 
újaknak fogott neki.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nagyobb infrastrukturá
lis beruházásokat esz
közöltek a községben 

a 322es pályázat révén az elmúlt 
időszak folyamán, amelyek a Bo

gát Önkormányzati Fejlesztési 
Társulás közreműködésével való
sultak meg. Ennek a beruházásnak 
a Csíkszentmihályra eső része 
1,4 millió euró volt, amelyből a 
község központjában egy 60 fé
rőhelyes új napközi otthon épült. 
Ez egy modern impozáns épület, 
amit már ősztől belakhatnak a 
gyerekek. Lóvészen 5 kilométer 
hosszúságú aszfaltutat építettek 
két szakaszban: elsőként 2400, 
míg másodszor 2600 méter hosz
szúságban kapott aszfaltot az ad
digi földút.

A megyei útszakaszok asz
faltozása is megtörtént a község 
területén, még folyamatban van 
a Lóvész és Ajnád közötti DJ 

124es jelzésű útszakasz javítása, 
valamint a DJ124A útszakasz 
rendbetétele Csíkszentmihály és 
Csíkszépvíz között.

– Ajnádon befejeztük a kultúr
otthon modernizálását: konyhát, 
illemhelyet, vizesblokkot, valamint 
új padlót kapott a létesítmény. A 
vacsárcsi kultúrház mellékhelyisé
geinek kiépítése most van folyamat
ban. Ugyanígy az ajnádi iskolát is si
került részben feljavítani: megoldó
dott a fűtés kérdése, új tetőszerkeze
tet kapott, idén pedig megtörténik 
a nyílászárók cseréje. Hátravan még 
az újra padolás, a külsőbelső falak 
felújítása, de reményeink szerint 
ez mind befejeződik a jövő évre – 
számolt be lapunknak Kósa Péter, 
Csíkszentmihály polgármestere, 
hozzátéve, hogy a csíkszentmihályi 
iskola felújítása is elkészült már.

2009ben egy év alatt megújult 
a községháza épülete teljes egészé
ben, tetőtéri irodák és illemhelyeket 
is kialakítottak az épületben, ahol 
azóta kellemes környezetben fo
gadhatják az alkalmazottak az ügy
feleket – emelte ki a polgármester, 
hozzátéve, hogy az ivóvízhálózat 
kiépítésének munkálatai 2010ben 
fejeződtek be a községben.

– A 2010–2011es nagyobb 
árvizek sok községi útszakaszt és 
hidakat rongáltak meg, de sike
rült az elmúlt időszakban 5 köz
ségi hidat újraépíteni, ami a lakók 
hozzáállásával valósult meg. Az 
utak kijavítása Hargita Megye Ta
nácsának segítségével történt az 
árvizeket követően – részletezte a 
megvalósításokat Csíkszentmihály 
polgármestere.

Sikerült bővíteni a közvilágítást 
a község minden településén. Meg
újult a csíkszentmihályi focipálya is: 
öltözők, tusolófülkék egészítik ki.

– Szabadtéri színpadokat is 
építtettünk minden településen a 
községben. Most folyik Csíkszent
mihály központjában a térrendezés: 
a játszótér kerítést kap, megszépül 
az ottani zöldövezet is, de a tervek 
szerint majd egy hagyományos szé
kely kaput is szeretnénk felállítani a 
központban a közeljövőben – ösz
szegezte az elöljáró.

T. A.

A térségben az elmúlt idő
szakban több alkalommal 
is – a nagyobb felhőszaka

dások következtében – megáradt 
patakok, a felgyűlt víz sok helyen 
károkat okozott Csíkszentmihály 
községben. Jelentős károk kelet
keztek, amit az érkező segítséggel, 
a lakók hozzáállásával sikerült ki
javítani – számolt be Kósa Péter 
polgármester. A Hargita Megyei 
Vízügyi Igazgatóság tavaly ősszel 
fogott hozzá a Rákospatak szabá
lyozásához, azonban ezek a mun
kálatok még eddig nem folytatód
tak. Várjuk, hogy mikor kezdenek 
ismét dolgozni a patak medrének 
szélesítésén, valamint a védőfalak 
kiépítésén. Idén már volt példa 
Ajnádon olyan felhőszakadásra, 
melynek nyomán a megáradt pa
takvíz már károkat okozott, hida
kat tett tönkre, ezért is indokolt a 
munkálatok mihamarabbi folyta
tása – érvelt az elöljáró.

– Van egy letett pályázatunk, 
a 125C kiírásra, ami pozitív 
elbírálást kapott. Ez közel 1,5 
millió eurós beruházás, amely
ből azokat a Rákospatakba tor

kolló patakokat tennénk rend
be, amelyek nincsenek a vízügyi 
igazgatóság ügykezelésében. A 
beruházás révén Ajnádon, pon
tosabban Rompácában egy ke
resztgát is létesül majd – részle
tezte az elöljáró.

Egy másik pályázat a szenny
vízhálózat kiépítését célozza meg, 
amelyet a Környezetvédelmi Alap
hoz nyújtott be az önkormányzat, 
és aminek a finanszírozási szerző
dését már aláírták, jelenleg pedig a 
kivitelezési licitje folyik. Ez közel 
6 millió lej értékű beruházás len
ne, amelyből a szennyvízhálózat 
teljes egészében kiépül majd a há
rom településen Szentmihályon, 
Vacsárcsiban és Ajnádon.

– Tervben van még a Biális
kúria feljavítása Csíkszent mi há
lyon, ahol az elképzelések szerint 
egy kulturális központot szeret
nénk létesíteni, emellett pedig az 
elkezdett beruházásokat szeret
nénk folytatni, befejezni a lehető

ségek szerint. Reméljük, hogy az 
elkövetkezőkben tovább tudunk 
haladni a megyei önkormányzat
tal közösen dolgozva – emelte ki 
bizakodva a polgármester.

Körkép12. oldal | 2012. május 25., péntekhargitanépe

Aktív ifjúság, fejleszthető egészségügyi szolgáltatások

Aktív ifjúsági szervezetek tevékenykednek Csíkszentmihály község 
mindegyik falujában. – Általában ők a kezdeményezők, az önkor
mányzat pedig az elképzeléseik támogatója. Partnerekként dolgozunk 
együtt, többek között minden évben közösen szervezzük meg a falu
napokat a községben. Mellettük tánccsoport is működik – ismertette 
a civil és kulturális élet képviselőit Kósa Péter polgármester. 

Van családorvosi rendelőnk, emellett fogorvosi rendelő is fog mű
ködni helybéli fogorvossal , és a gyógyszertár is újraindul. Egy ideig 
mentőszolgálat is volt a községben, korszerű mentőautóval, jelenleg 
azonban nem üzemel ez a közszolgáltatás pénzhiány miatt. Reméljük, 
hogy a mentőszolgálatot is sikerül majd feléleszteni, megfelelő támogatást 
szerezni a működéséhez, hiszen szükség van rá – emelte ki az elöljáró.

hirdeTés

köZépületek koRSZeRűSítettek

Folyamatosan fejlődő község
Megújuló patakok, 
kiépülő kanalizálás

Az újonnan épült napközi otthon Csíkszentmihályon. Ősztől benépesül fotók: tamás attila

A megújult községháza. Munkavégzés korszerű környezetben

Kósa Péter, Csíkszentmihály polgármestere

csíkszentmihály



lakás
ELADÓ új hétvégi ház, telekkönyvezett 

területtel a szentimrei Büdösfürdő szent-
királyi részén, a Csutakosban. Telefon: 
0744–763372, 0755–237073.

Megbízható lakótársat KERESEK külön be-
járatú szobába csíkszeredai tömb ház lakásba. 
Telefon: 0743–350448, 0749–775023.

Lakótársat KERESÜNK Csíkszereda, Len-
dület sétányon levő tömbházlakásba, hosszú 
távra. Alacsony házbér. Telefon: 0266–372176, 
0742–510914.

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

ELADÓ kertes családi ház Csi csóban. 
Telefon: 0743–856146. (21828)

ELADÓ Csíkszereda központjában 4 szo-
bás, II. emeleti, I. osztályú, hőszigetelt lakás 
reális áron. Telefon: 0744–121302. (21924)

ELADÓ (esetleg kiadó) garzon a Hunya-
di János utcában. Érdeklődni 17 óra után 
lehet a 0729–960243-as telefonszámon.

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

KIADÓK helyiségek magánházban, a Fe-
nyő Szálloda mellett. Telefon: 0744–592460. 

ELADÓ 4 szobás lakás Csíkszeredá-
ban, a törvényszékkel szembeni tömbház-
ban. Telefon: 0748–114635. (21891)

KIADÓ Csíkszeredában 25 m2 üzlethe-
lyiség a Piac u. 3. szám alatt. Ára: 8 euró/
m2. Telefon: 0745–093015. (21941)

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

telek
ELADÓ Csíkmindszenten 18 ár beltelek 

(víz, gáz, villany helyben), valamint 2,40 ha 
külterület. Telefon: 0266–314025, 0751–
967864. (21948)

ELADÓ 10 ár beltelek a Fortuna park 
szomszédságában, valamint 30 ár Taplocán, 
a főút mellett egyben vagy parcellázva. Cse-
re is érdekel. Telefon: 0722–967539, 0741–
534730.

ELADÓ építkezésre alkalmas 500 m2 te-
rület Csobotfalván. Telefon: 0743–616666.

jármű
 ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as traktor, 

háromhengeres Ford 3000-es és Deutz traktor, 
valamint vetőgép, silózó, répavető, szénafor-
gató, műtrágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kombinátor. Telefon: 0764–471343.

ELADÓK: Suzuki Vagon R+  1650 euró, 
Seat Cordoba 1450 euró, Seat Arosa 1100 
euró. Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(21977)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Astra H 1.3 
CDTi, frissen beírva, extrákkal: légkondi, elekt-
romos ablak, MP3 stb. Irányár: 5200 euró. Te-
lefon: 0744–102837. (21953)

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

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

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford Transit. 
Irányár: 7200 euró. Telefon: 0721–975678. 
(21940)

ELADÓ Renault Clio 13-as acélfelni+ Fiat 
13-14-es acélfelni+ Saxo vagy 106-os Peuge-
ot 13-as acélfelni gumival. Tel.: 0745–794892

ELADÓ 97-es, 5 ajtós Ford Fiesta erede-
ti állapotban. Irányár 800 euró+illeték. Tel.: 
0745–794892

vegyes
ELADÓK mezőgazdasági gépek: trakto-

rok (Deutz), ladewagenek, kaszálógépek, trá-
gyaszóró, rendforgatók, szénafelfújó. Telefon: 
0743–878596, 0754–200376. (21929)

FELVÁSÁROLUNK fenyőrönköt nagyobb 
mennyiségben, minden minőségben, rendkí-
vüli áron. Telefon: 0722–381408. (21946)

ELADÓ 43-as számú kemény szárú bőr-
csizma; vastag falú (Ø70/3 m/3 mm) vascső 
kapunak; 120 hevederlemez. Telefon: 0741–
433185. (21930)

VÁSÁROLNÉK egy régi érckályhát jobb 
oldali füstkimenővel. Telefon: 0723–688681. 
(21972)

ELADÓ egy házi készítésű, vastag falú, 
150 literes vízkazán jutányos áron. Telefon: 
0723–688681. (21973)

ELADÓK: Renault Megan és Skoda 
Octavia combi tetőcsomagtartó, hátsó cso-
magtéri gumiszőnyeg Skoda Octavia combi 
autóba. Telefon: 0722–533027.

ELADÓ új Zelmer digitális kijelzésű, 
Presso kávéfőző. Telefon: 0741–377784.

ELADÓ új, 120 literes pálinkafőző üst 
teljes felszereléssel, valamint építkezéshez 
új pannók 2,6 x 0,6 m méterben. Telefon: 
0742–620484.

ELADÓ 220 voltos, 2000 wattos áram-
fejlesztő generátor (német gyártmány, négy-
ütemű motor, benzines meghajtás). Telefon: 
0743–915574.

állás

Bedolgozó pincérállás betöltésére 
KERESÜNK munkatársat. Jelentkezésü-
ket várjuk a 0745–615384-es telefon-
számon naponta 8–16 óra között. 

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

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

szolgáltatás

VÁLLALOM esküvők, találkozók, ki-
csengetések, keresztelők filmezését, fo-
tózását és videokazetták DVD-re  írását. 
Telefon: 0743–616666.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállással 
minden színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (21930)

Munkavédelmi és kockázat-felmérési 
szol gál tatásokat nyújtunk. Telefon: 0745–
088479. (21875)

Három, négy, öt személy szállítását 
VÁLLALOM Németországba vagy Német-
országból a környező országokba. Telefon: 
0722–342429, 0758–898989. (21947)

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

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherautók), 
kis-haszongépjárművek megvásárlását, 
behozatalát és ügyintézését VÁLLALOM 
igény szerint. Telefon: 0749–155155, es-
te: 0266–312312.

meghívó

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 népdalénekes is.

megemlékezés

Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk értünk aggódó szemed,
marad a csend, 
mindent köszönünk neked.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. má-
jus 25-re,

KELEMEN GÉZA

halálának 11. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük! Gyermekei és unokái.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. ápri-
lis 17-re,

özv. LADÓ IMRÉNÉ
szül. Erőss Márta

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. május 29-én reggel fél 
nyolckor lesz a csíkszentléleki templom-
ban. Gyászoló szerettei.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

(Juhász Gyula)

Szomorúan emlékezünk 2010. má-
jus 27-re, két éve ölelte magához az Úr 
a szombatfalvi származású

SÁNDOR ISTVÁNT.

Lelki üdvéért a szentmise május 29-én 
7.30-kor lesz a Szent József-kápolnában. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csen-
des! Szeretteid, Csíkszereda.

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett testvér, drága nagynéni, 
rokon, szomszéd,

BARABÁS ROZÁLIA

életének 77. évében türelemmel vi-
selt hosszas betegség után 2012. 
május 24-én csendesen elhunyt. 
Temetése ma 10 órakor lesz a 
csíkcsicsói temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! Gyászoló szerettei.

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 fájdal-
mával tudatjuk, hogy a 
nagyon szeretett feleség, 
jó édesanya, nagymama, 
anyós, anyatárs, sógor-
nő, rokon, komaasszony 
és jó szomszéd,

BŐJTE JÓZSEFNÉ
Miklós Irén Anna

szerető szíve életének 68., házassá-
gának 45. évében 2012. május 22-én 
17.45-kor megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait ma 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentimrei ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugalmad legyen csen-
des, emléked áldott! A gyászoló csa-
lád – Csíkszentimre.

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye;
Óhajt, remél, hisz és imádkozik. 

(Arany János)

Fájó szívvel emléke-
zünk 2012. április 17-re, 

id. MIKLÓS MÁRTON 
nyugalmazott zenetanár

halálának 6. hetén. A meg-
emlékező szentmise május 29-én, ked-
den reggel 8.30-kor lesz a csíkmadarasi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes. Szerettei

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel emléke-
zünk életünk legszomo-
rúbb napjára, 2007. má-
jus 25-re,

CSEDŐ SÁNDORNÉ
szül. György Ilona

halálának 5. évfordulóján. Akik ismerték 
és szerették, mondjanak egy imát érte. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei – Csíkbánkfalva. (21965)
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A NAGY NIBAN Kft., Gyimesközéplok
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Üzemanyagtöltő állomás létesí-
tése című tervét Gyimesközéplok 747/A szám alatt, benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegye-
zés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő-
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY 
SPECIALISTS S.P.R.L.

– Marosvásárhely,  
Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Kontakt Hotels Kft. jogi felszá-
molói minőségében közli, hogy 
megszervezi az adós vagyonállo-
mányába tartozó alábbi javak nyílt 
árverésen történő eladását:

1. a Brassó megyei Predeal 
helységben található ingatlan, szál-
lodaként üzemeltetett, 741,5 m2-es 
beépített felületű épület (alagsor + 
földszint + két emelet + manzárd) a 
hozzá tartozó 1534 m2-es összterü-
lettel, amely a brassói telekkönyvbe 
a 100924-es szám alatt van beje-
gyezve – kikiáltási ár 3 075 000 lej.

Az árverésre 2012. június 1-jén 
12 órakor kerül sor a jogi felszámo-
ló székhelyén, s azt megismétlik 
ugyanazon órában a pénteki napo-
kon a javak értékesítéséig. Az árve-
résen azok a magánszemélyek és/
vagy jogi személyek vehetnek részt, 
akik megvásároljár a feladatfüzetet, 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és a részvételi ille-
téket az árverés megszervezésének 
időpontja előtt. A 10 százalékos 
garanciát a Kontakt Hotels Kft.-
nek a Román Kereskedelmi Bank 
marosvásárhelyi központi ügy-
nökségénél megnyitott folyószám-
lára kell befizetni, IBAN COD 
RO25RNCB0193118918690001, 
CUI RO 21645409, J 19/ 387/ 
2007. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–
269700, 0745–653430 és a 0745–
146096-os telefonszámokon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hirdetések

Sport
labdarúgó országos utánpótlás-bajnokság

Reális helyezések
Véget értek az u18-as és az u16-
os labdarúgó országos bajnoksá-
gok küzdelmei. a Csíkszeredai 
Vsk két korosztályos csapata 
egyaránt a nyolcadik helyen vég-
zett csoportjában. a Vsk szakmai 
irányítója, burus Csaba, reálisnak 
látja az elért helyezéseket.

Évről évre a középmezőnyben 
végeznek a Csíkszeredai VSK 
korosztályos labdarúgócsapa-

tai az országos U18-as és az U16-
pos bajnokságokban. Az elért ered-
mények reálisnak mondhatók, de 
sokszor kisebb szerencsével előrébb 
is végezhetnének a csapatok. Burus 
Csaba, a VSK szakmai igazgatója, 
illetve edzője értékelt lapunknak, 
amelyben a felnőttcsapatra is kitért 
és annak sikerességétől teszi függővé 
a korosztályos csapatok teljesítmé-
nyét is, ami a jövőt illeti.

,,Összességében nézve nem olyan 
rossz ez a két 8. helyezés. Mindkét 
csapat megtartotta helyét a közép-
mezőnyben, és ezt a nem könnyű 
célkitűzést sikerül már néhány éve 
teljesíteni, ami értékelendő a leen-
dő csíki foci helyzetében. Talán, ha 
minden mérkőzésen teljes kerettel 
tudtunk volna játszani, egy kicsit 
jobb helyen is végezhettünk volna. 
A tavaszi rájátszás már jobban si-
került. Az igazság az, hogy ebben a 
korban már, évről évre, mind nehe-
zebb a fiatalokat a sportban tartani, 
főleg akkor, ha minimális motivációs 
tényezővel rendelkezel. Reálisnak 
tartom ezeket a helyezéseket. Ebben 
az idényben ezek a korosztályok ezt 
a játékerőt tudták képviselni. Meg-
próbálunk a következő idényben 
jobb helyezéseket elérni, persze ak-

kor, ha lehetőségünk lesz részt venni 
a bajnokságban, ugyanis a Román 
Labdarúgó-szövetség átszervezést 
tervez, ami a kigondolt formában 
negatívan érintené az egész szakosz-
tály munkáját az elkövetkező évek-
re!” – mondta Burus.

A folytatásban kitért a felnőtt-
csapatra is: „Az idény legfontosabb 
megvalósítása az lenne, ha sikerül-
ne a felnőttcsapatnak visszajutni a 
harmadik ligába. A csíki foci egy 
lendületet kaphatna ezzel, az ifjúsági 
játékosokat pedig egy kicsit motivál-
tabbá lehetne tenni. Remélem, hogy 
sok év után esélyt adunk ennek a 
sportágnak is. Az utánpótlás-neve-
lés értelmét ettől a momentumtól 
látnám igazából. Jó infrastruktúrával 
rendelkezünk, ami a Ráduly Róbert 
polgármester vezette önkormányzat 
érdeme. A felnőttcsapatot meg kell 
erősíteni, hiszen másképp nagyon 
nehéz lesz bent maradni a jövő 
idényben a harmadik ligában, mivel 
minden csoportban a 11–16. helye-
zések közötti csapatok kiesnek.”

a bajnokságok
végeredménye
 U18-as korosztály: 1. Medgyesi 

Gaz Metan, 2. Marosvásárhelyi 
FCM, 3. Brassói FC, 4. Szászsebes, 5. 
Râmnicu Vâlcea, 6. Gyulafehérvár, 
7. Szebeni Interstar, 8. Csíkszeredai 
VSK, 9. Szebeni Akarat, 10. Brassói 
Braşovia, 11. Szebeni Sólymok, 12. 
Régeni ISK.

U16: 1. Szászsebes, 2. Gyulafe-
hérvár, 3. Medgyes, 4. Brassói FC, 
5. Interstar, 6. Szebeni Akarat, 7. Vá-
sárhely, 8. Csíkszereda, 9. Râmnicu 
Vâlcea, 10. Régeni ISK, 11. Brassói 
Braşovia, 12. Szebeni Sólymok.

CselgánCs

Nagybányán 
versenyeztek

Nemzetközi cselgáncstor-
nán vettek részt a Csík-
szeredai Sportklub, illetve 

a Csík szeredai Sportiskola sporto-
lói. A Nagybányán megrendezett 
eseményen az ifjúságiak mellett a 
felnőttek is tatamira léptek. A csíki 
sportolók több remek eredmény-
nyel tértek haza. A versenyen nem 
vettek részt Pantea Cornel (Csík-
szeredai ISK) versenyzői, ugyanis 
ők Franciaországba utaztak egy 
nemzetközi tornára. A nagybányai 
verseny remek felkészülés volt az 
U15-ös korosztálynak, akiknek a 
hétvégén rendezik az országos dön-
tőt Bukarestben.

A nagybányai torna eredmé-
nyei: U11: 1. hely: Ladó Nóra (24 
kg, Sportklub), Kosza Hanna (+48 
kg, ISK-Senttamás), Bilibók Már-
ton (42 kg, Sportklub); 3. hely: Oláh 
Csongor (24 kg, ISK-Szenttamás); 
U13: 2. hely: Mákszem Boglár-
ka (36 kg, ISK-Szenttamás), Bács 
Dóra (40 kg, ISK-Szenttamás), Ba-
log Ádám (27 kg, ISK-Szenttamás), 
Bíró Előd (30 kg, ISK-Szenttamás); 
3. hely: Bodó Ágota (+55 kg, 
Sportklub-Szentmárton), Szőcs 
István (50 kg, ISK); U15: 1. hely: 
Dávid László (46 kg, Sportklub); 2. 
hely: Márton Benedek (38 kg, ISK-
Szenttamás); U17: 1. hely: Stoica 
Márk (81 kg, Sportklub); 2. hely: 
Simon Aladár (66 kg, ISK), Koncz 
Botond (81 kg, ISK); Felnőttek: 
1. hely: Gerczúj Adél (78 kg, Sport-
klub); 2. hely: Papp Róbert Flórián 
(73 kg, Sportklub); 3. hely: Szőcs 
Elemér (73 kg, ISK).

Edzők: Dániel Albert (ISK), 
Dánél Szabolcs (ISK-Szenttamás), 
Dánél Sándor (Sportklub), Sinka 
Szabolcs (Sportklub, felnőttek).



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 146. napja, a hátralévő napok száma 

220. Napnyugta ma 20.46-kor, napkelte hol-
nap 5.40-kor.

Isten éltesse
ma Orbán, holnap Evelin és Fülöp, va-

sárnap pedig Hella nevű olvasóinkat, vala-
mint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Orbán jelentése: városi, fi-

nom, művelt, udvarias ember. A kelta–skót ere-
detű Evelin jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, 
jókedvű, a görög eredetű Fülöp pedig lókedvelőt 
jelent. A Hella a Helga alakváltozata.

Május 25-én született
1870. Edvi Illés Aladár Munkácsy-díjas 

festő, grafikus, érdemes művész
1935. Fazakas Péter Ybl Miklós-díjas 

építész

Május 25-én halt meg
1675. Gaspard Poussin francia festő
1950. Kárpáthy Jenő festő

Helytörténeti 
évforduló

• Nyolcvan éve, 1932. május 25-én szüle-
tett Árapatakon Dávid László református lel-
kész, művészettörténész. Székelyudvarhelyen 
hunyt el öt éve, 2007. július 30-án.

• Száz éve, 1912. május 26-án született 
Szilágysomlyón Moldován Ernő Artúr, 
OFM házfőnök, plébános, volt politikai 
üldözött. 

• Harmincöt éve, 1977. május 26-án 
hunyt el Bencéden Izsák Domokos pa-
rasztköltő, népi elbeszélő, a Magyar Népi 
Szövetség országgyűlési képviselője.

• Nyolcvanöt éve, 1927. május 27-én szü-
letett Csíkszentmiklóson Tabák László újság-
író, író. Tel Avivban hunyt el 2011-ben.

A Cantuale Énekegyüttes koncertje

A Cantuale Énekegyüttes előadását kí-
sér  hetik figyelemmel ma 19 órától a gyer-
gyó szentmiklósi művelődési ház Karancsi-
termében. A fellépők a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia Kórusának tagjai: Nyilas 
Szabolcs, Biró Péter, Szabó Levente, Márton 
Zsolt Barna és Ferencz Örs.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Farcaş Mihai tart sürgőssé-
gi fogorvosi ügyeletet a Ngy István utca 
6/A/4. szám alatt, Székelyudvarhelyen pe-
dig dr. ifj. Károly Ferenc fogadja a betege-
ket a Győzelem utca 17/3. szám alatt, 9–13 
óra között.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
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Könyvbemutató
A Székely Könyvtár első öt kötetének 

bemutatóját ma 11 órától tartják Csíksze-
redában, Hargita Megye Tanácsának 19-es 
termében. Szervező: Hargita Kiadóhivatal, 
Hargita Megye Tanácsa.

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. 

Ördöngösök Füzesen 
Pünkösd szombatján a csíkszeredaiak és a 

csík somlyói búcsú zarándokai lélekemelő, egy-
ben szórakoztató kulturális élményben része-
sülhetnek. A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Ördöngösök Füzesen című műsorát 
mutatja be újra szombaton 19 órától a műve-
lődési házban.

Konferencia és kiállítás
A székelyudvarhelyi művelődési házban 

ma 19 órától kiállítással egybekötött Temati-
kus Építészeti Konferenciát tartanak. Házigaz-
dák: Elekes Gyula és Csiki Barna. A rendez-
vényre a belépés ingyenes. A tárlat június 30-ig 
megtekinthető.

Baricz Gergő-koncert
A csíkszentdomokosi művelődási házban 

lép színpadra ma 18 órától Baricz Gergő éne-
kes-zenész, 21 órától a gyer gyócsomafalvi Bor-
sos Miklós Művelődési Házban koncertezik. 

Előadás
A magyar nemzet története címmel tart 

előadást dr. Papp Sándor történész, egyete-
mi docens Székelyudvarhelyen, a művelődési 
ház koncerttermében május 29-én, kedden 
18 órától.

Monyo Project-koncert
Monyo Project-koncert lesz ma 21.30-

tól Csíkszeredában, a Backstage Pubban. A 
Monyo Project zenekar saját stílust terem-
tett, elsőként a világon a Cold Rock műfajt 
játssza.

Múzeumi nyitva tartás
A Csíki Székely Múzeum pünkösd idősza-

kában hosszabbított nyitva tartással várja lá-
togatóit A Mikó-vár története című új állandó 
kiállításán: péntektől vasárnapig 10 és 20 óra 
között, hétfőn 10 és 18 óra között. A zsögödi 
Nagy Imre Galéria és a Kossuth utcai galéria is 
rendkívüli nyitvatartási programmal műkö-
dik. A Nagy Imre Galéria pünkösdhétfőn is 
nyitva tart 9–17 óra között. A Kossuth utcai 
galériában a Hargita Megyei Képzőművészek 
Tárlata látogatható, hétköznapokon 12 és 18 
óra között (pünkösdhétfőn is nyitva tart).
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www.parapista.com

– Nem elég, hogy esik az eső, de még az esernyőmet is elhagytam!
– És mikor vetted észre?

– Amikor a kapuban össze akartam csukni!

para

Gutenberg Könyvesbolt

Ötszáz új cím a Gutenbergnél

Több mint félezer új cím várja a 
könyvbarátokat a csíkszeredai 
Gutenberg Könyvesboltban: a 

reprezentatív és gondos odafigyeléssel 
kiválasztott gyermekirodalmi vonalat 
képviselő könyvek mellett a Petőfi Sán-
dor utca 4. szám alatti könyvüzlet most 
a felnőtt olvasóknak szóló, szépirodalmi 
és szakkönyvekből álló kínálatát erősítet-
te jelentősen. Ezzel a Gutenberg Köny-
vesbolt a vezető erdélyi könyvműhelyek 
címei mellett a magyarországi könyvpiac 
legfontosabb kiadóinak köteteit is elhoz-

ta Csíkszeredába: a polcokon a Magvető, 
az Athenaeum, a Kossuth, a Helikon, 
a Kalligram, a Corvina, a Libri, a Nyi-
tott Könyvműhely, a Móra, a Holnap, a 
General Press kiadók legújabb vagy legis-
mertebb könyvei sorakoznak, a gazdasági 
könyveket kínáló Management vagy az 
erdélyi albumokat megjelentető PéterPál 
kiadványaival együtt.

Lapozzon bele kedvenc szerzője mű-
veibe, válogasson a könyvújdonságok 
közül, térjen be barátságos hangulatú 
könyvesboltunkba. 
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Sorsoltunk!

A május 7–11. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Kövér Magdol-
nának kedvezett a szeren cse, akit nyeremény-
könyvvel jutalmazunk, valamint egyhavi 
Hargita Népe-elő� zetést nyert Élthes Éva, 
csíkszeredai olvasónk-játékosunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...ilyenkor meg kell állni? – 
Harry Houdini – Weisz Erik – Egressy Zoltán 
– Szaggatott vonal – ...zsarolni – Reményik 
Zsigmond – Kard és kocka. 

Facebook-játék is lesz 
a Trónok harcából

AFacebookon folytathatják a vir-
tuális csatározást a Trónok harca 
szereplői. Az amerikai Disruptor 

Beam stúdió készíti a HBO által meg� l-
mesített sorozat játékverzióját.

A fejlesztés alatt lévő játékban nem jut 
hadsereg az egyes játékosoknak. Mindenki 
csak egy-egy westerosi nemest irányíthat, 
aki a George R. R. Martin által megálmo-
dott világ valamelyik harcban álló nemesi 
házához tartozik. A játékosnak a birtokát 
kell gondoznia, szövetségeket kell kötnie, ha 
pedig megvan rá a pénze, akkor zsoldosokat 
is fogadhat, hogy valamelyik oldalon beszáll-
jon a trónért dúló harcba. A Facebook-játék 
pár hónap múlva lesz játszható. (origo)

A fotót Ilyés Lehel készítette (a Mesterségek, mesteremberek című pályázatra beküldött alkotás)

fotóalbum

A fotót Ilyés Lehel készítette (a Mesterségek, mesteremberek című pályázatra beküldött alkotás)
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Napos és erősen felhős időszakok egyaránt lesz-
nek, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az észa-
ki, északkeleti szél több helyen megerősödik, zivata-
rok környezetében viharossá fokozódik.

Ilyenkor, pünkösdkor a magyarul beszélő 
világ szeme Csíksomlyóra � gyel. Jó dolog ez, de 
van hátránya is. Jó, mert akinek szeme van rá, 
láthatja az ünnep lényegét: az áhítatot, a lelki 
töltekezést. Hogy ezrével vannak, akiknek belső 
kényszer a pünkösdi zarándoklat, amely meg-
nyugvást hoz, erőt ad a hétköznapok terhének 
hordozásához. Akik a találkozás örömével 
jönnek, és pünkösd szombatján arra � gyelnek, 
amiről a zarándoklat valójában szól. 

Az érem másik oldalát azok jelentik, akik 
éppen azért jönnek, mert a világ Csíksomlyóra 
� gyel. És a nagy � gyelem közben hátha rájuk 
is esik egy pillantás, előbb-utóbb valaki, ha 
lehet, minél többen észreveszik, hogy ők jelen 
vannak. Ezek az emberek szeretnek elöl len-
ni, hogy lehetőleg bekerüljenek a tévékamerák 
látószögébe, és a sajtófotósok is óhatatlanul le-
fényképezzék őket. Ilyenkor, választások előtt 

„jól áll” jelen lenni a búcsún, áhítatos képpel 
mutatni a világnak, hogy jó ember az, akinek 
a neve a választási listákon szerepel.

De nemcsak a politikusok szeretik meg-
mutatni magukat a pünkösdi búcsún. Sajnos 
sokan vannak, akiknek arcát nem ismerhet-
jük a tévéhíradókból, nevüket sem említik az 
újságok, de ők öltözetükkel, zászlóikkal, visel-
kedésükkel mindenképpen ki akarnak tűnni 
a zarándokok közül. Akik � togtatják nemzeti 
érzelmüket, magyarságukat, meg akarják 
mutatni a világnak, hogy ők bizony meggyő-
ződésből vannak jelen teljes � zikai és lelki való-
ságukban. És éppen ezzel válnak hiteltelenné.

Számomra sokkal hitelesebbek azok a 
tízezrek, akik nem szerepelni, magukat mu-
togatni érkeznek ilyenkor Somlyóra, hanem 
csendben elvegyülve a tömegben egyszerűen 
imádkozni, imádkozva jönnek.

Hiteles zarándokok

                 VILLANÁS  Takács Éva

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. május 25.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 6-ig kell beküldeni.

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



A május 7–11. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a 
nának 
könyvvel jutalmazunk, valamint egyhavi 
Hargita Népe-elő� zetést nyert 
csíkszeredai 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések:
Harry Houdini – Weisz Erik – Egressy Zoltán 
– Szaggatott vonal – ...zsarolni – Reményik 
Zsigmond – Kard és kocka. 
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A rejtvényben 
Moldova György egyik 

gondolatát idézzük: 

„Az elágazásoknál  
mindig...” 

(Folytatása a rejtvényben)


