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Bemutatják Szentföld 
címereit

Ifjúsági napot 
szerveznek 
Vágásban

A Fotókiállítás Szentföldön 
elnevezésű kiállítássorozat 

végeztével ifjúsági napot szervez 
Vágásban a Három Hegy Ifjúsági 
Egyesület. A pénteki ese-
ményen a Címert keresünk 
Szentföldnek akciójukra a 
diákok által beküldött alkotáso-
kat is bemutatják.

kicSengetéSek

Többszáz végzős 
ballagott

Tegnap délelőtt a Benedek 
Elek Gimnázium és az Eöt-

vös József Szakközépiskola 
végzős diákjai búcsúztak 
el az életre felkészítő intéz-
ményektől Székelyudvarhelyen. 

megvalóSítáSok, 
munkálatok, tervek

Bunta az 
elkövetkező 
négy évről

Eddigi megvalósításairól, a fo-
lyamatban levő munkálatok-

ról, illetve terveiről adott 
rövid jelentést tegnap kora 
délután Bunta Levente 
polgármester a Merkúr Áruház 
kávézójában. 

5

6

4

3

hargitanépe 

2Leonardo da Vinci 
zseniális találmányai

5Biciklitúra trianon 
emlékére

ráduly mihály földgázügyBen a véSzharangot kongatja

Gáz lesz kifizetni a számlát
A romániai energiapiac liberalizálása azt eredményezi, hogy háromszorosára nő a földgáz ára: 
míg most a hazai és az import gázból vegyesen szolgáltatott földgáz megawattórájáért 119 lejt 
fizetünk, addig ugyanazon mennyiség öt év múlva – a drágítási hullám végén – 270 lej körüli 
összegbe kerül. Ráduly Mihály, a székelyudvarhelyi távhőszolgáltató vállalat igazgatója szerint 

a biomassza-alapú és vízszintes elosztású rendszerben kialakított távhőszolgáltatás komoly 
alternatíva lesz a dráguló földgázra. > 4. oldal

Zsebbenyúlós számlákra számíthatunk. Szép lassan elérhetetlen szintet ér el a földgáz ára

Borboly 
levele a prefektushoz 3

A rohanás előtti 
ballagás

Bár vannak eltérő vélemé-
nyek, szerintem nem feltétlenül 
jelent rosszat, ha több a pompa, 
nagyobb a felhajtás, gondosabban 
(drágábban?) kell előkészí-
teni a ruhát, a frizurát, 
a sminket, a fotózást, az 
ajándékot, az ünnepi ebédet stb.
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    Szász csaba

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4616î
1 amerikai dollár USD 3,5864ì
100 magyar forint HUF 1,4912î



Folytatódik a Hargita Népe 
Udvarhely napilap és a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum közös kezdeménye-
zése, így újabb középiskolás 
osztály tekinthette meg ingye-
nesen a hazai és székelyföldi 
premiernek számító, Leonardo 
da Vinci zseniális találmánya-
it bemutató tárlatot. Ezúttal a 
Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnázium X. B. 
osztályára esett a választás.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A Hargita Népe Ud-
varhely napilap és a 
székelyudvarhelyi Haáz 

Rezső Múzeum múlt héten in-
dult akciójának keretében ezúttal 
Lőrincz Mária osztályfőnök kí-
séretében, a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium 
X. B. osztálya tekinthette meg in-
gyenesen a Leonardo da Vinci zse-
niális találmányai című tárlatot. 
A kiemelt médiapartner és a helyi 
múzeum akciójának célja, hogy 
minél több udvarhelyszéki közép-
iskolás megtekinthesse a múzeum 
eddigi legnagyobb kulturális vál-
lalkozását, a Leonardo da Vinci 
életét, életművét és mítoszát tag-
laló kiállítást.

A múlt heti látogatás során a 
Kós Károly Szakközépiskola XI. 
B. osztályának volt szerencséje 
megcsodálni az itáliai feltaláló 
szerkezeteit. Tegnap délután pe-
dig a Baczkamadarasi Kis Ger-
gely Református Gimnázium 
X. B. osztálya tekinthette meg 
Leonardo találmányainak hű 
mását, akikre azok után esett 
a választás, hogy részt vettek a 
székelyudvarhelyi Prizma Egye-
sület legutóbbi, önismereti té-
mában megszervezett Nagyítós 
hétvégéjén.

A gimnázium diákjai 
Szappanyos Tünde múzeumpe-
dagógus kalauzolásával tekin-
tették meg a madárszárnyú re-
pülőgépeket és a Leonardo-féle 
ejtőernyőként szolgáló alkotá-
sát, de ugyanakkor nagy siker-
nek örvendett a feltaláló által 
megálmodott földi szerkezet, 
az előtérben elhelyezett bicikli 
is. Természetesen a harci eszkö-
zök mellett sem mentek el szó 
nélkül a diákok, elmondásuk 
szerint érdekes volt ily módon 
belelátni abba, hogyan is gon-
dolkodott a reneszánsz nagy al-
kotója. A iskolások a következő 
teremben kicsit borzongva bár, 
de kíváncsian fürkészték a falba 
épített, eredeti emberi csontvá-
zat és koponyát, ugyanakkor az 
enyedi kollégiumból származó 

preparált embriók látványától is 
végigfutott a hideg a hátukon.

– A legérdekesebbnek a har-
madik terem közepében elhelye-
zett tükörszobát találtuk, belép-
ve önmagunkat láttuk, ám ha a 
közepében elrejtett szerkezetre 
álltunk, akkor láthattuk a saját 
csontozatunkat is – mesélte élmé-
nyeit Danis Pálma-Réka és Sala 
Orsolya. A diákok meglepődtek, 
hogy mennyire érdekelte Leonar-
do da Vincit az emberi test.

– Én is szeretnék ilyen lenni. Ki-
csit irigylem Leonardót, amiért eny-
nyi sok mindenhez értett – mondta 
Jakab Helga XI. B. osztályos diák a 
tárlat megtekintése után. 

Puskás Katalinnak és Kon-
rád Bernadettnek az utolsó 
előtti terem tetszett a legjob-
ban, szerintük a teremben ve-

tített rövidfilm jól mutatja azt, 
hogy Leonardo Da Vinci nem-
csak nagyszerű feltaláló és gon-
dolkodó volt, hanem jó festő 
is. Azt, hogy mennyire kiváló 
képzőművész volt a reneszánsz 
nagy elméje, egy rövidfilm-
ből is megtudhatták a diákok, 
melyben sorra elemezték Leo-
nardo festményeit, többek közt 
az Utolsó vacsora, a Mona Lisa, 
az Anghiari csata című alko-
tást. A rövidfilm ugyanakkor 
nem vonta el a diákok figyelmét 
az ugyanitt elhelyezett, korabe-
li Európa és Erdély térképekről 
sem, mindemellett az 1512-es, 
maksai református egyház által 
kölcsönadott kehely és a római 
katolikus egyház tulajdonában 
levő, 1520-as Székelyudvarhelyi-
kódex is kellő figyelmet kapott.

Az osztály körében nagy nép-
szerűségnek örvendett a kiállítást 
záró múzeumpedagógiai terem, 
ahol a partiumi asztalos, Antal 
Lajos által rekonstruált gépe-
ket ki is lehetett próbálni. Mint 
Szappanyos Tünde múzeumpe-
dagógus elmondta, nagyon sok 
osztály érkezik naponta meg-
tekinteni a kiállítást, és mindig 
nagy sikernek örvend a terem, 
ahol megtapasztalhatják az elmés 
szerkezetek működési elvét.

A múzeumpedagógus azon ki-
jelentését, miszerint egymást vált-
ják az osztályok, mi is megtapasz-
taltuk, hiszen míg a XI. B. osztály 
diákjai a gépeket próbálgatták, 
Szappanyos Tünde már rohant 
is tovább, hiszen az előtérben tü-
relmetlenül várta őt a következő 
csoport.
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LEoNaRdo da ViNci zsENiáLis taLáLMáNyai

„Én is ilyen szeretnék lenni!”

Mai napig az előzés a leg-
veszélyesebb manőver, sok 
baleset okozója. Mire is kell 
figyelni?

Először is: előzni soha nem 
kötelező, ez a legfontosabb tud-
nivaló. Ha pedig valaki belevág, 
jól meg kell fontólnia, tényleg 
szükség van-e rá. Ezért, ha felvál-
laljuk, tudnunk kell: senki nem 
szögezett pisztolyt a fejünkhöz, 
így fel kell vállalni a vele járó fele-
lősséget is. Ez az a része, ahol em-
berek élete forog kockán, vagy 
sok pénzt érő járművek válnak 
roncsá pillanatok alatt.

Van a dolognak törvényes vo-
natkozása is, mégpedig:

Aki kezdeményezi az előzést, 
annak az előtt biztosítania kell 

(hogy szemből nincs veszély, 
hogy hátulról senki nem előzi 
közben, hogy az előzni kivánt 
jármű nem kezdett előzésbe, 
hogy a manőver nem tilos), jelez-
ni a kitérést, megtartani az oldal-
távolságot, jelezni a visszatérést, 
majd biztonságosan visszatérni a 
sávjába, sorába.

Akit előznek, az köteles le-
húzni az út jobb oldalára annyira, 
amennyire lehet, és nem szabad 
növelnie a sebességet (nem kell 
feltétlen lassítania, de megteheti, 
ha valami veszély van).

Jó tudni, mi minősül előzés-
nek a törvény értelmében: csak 
az a manőver, amely kitéréssel jár 
az eredeti sávból, sorból, függet-
lenül attól, hogy a megelőzött 
jármű mozog vagy áll. Ilyen érte-

lemben, a több sávos utakon nem 
minősül előzésnek, ha ez egyik 
sávon gyorsabban közlekednek, 
mint a másikon.

Itt érdemes hozzáfüzni, hogy 
például autópályán a legtöbb eu-
rópai országban, az előbbi kivétel 
ellenére, nem szabad előzni a bel-
ső sávon közlekedő járműveket 
úgy, hogy kitérünk a külső sávra, 
majd visszahúzunk. Az értelme-
zés kedvéért a belső sáv az az út 
tengelye felőli sáv, a külső az az 
út széle menti. Autópályán min-
denki a külső sávon kell, hogy 
közlekedjen, a többi sávot csak 
előzésre szabad használni.

A profi sofőr nem előz bo-
londul, mert tudja, milyen koc-
kázatokat rejt. A profi kezdő, az 
megteszi, mert kell a donor is a 

világon. Sajnos nem mindig az 
ő szerveit ültetik át, sok ártatlan 
ember esik áldozatáúl egy-egy 
ilyen mészárosnak.

Biztonsági szempontból fon-
tos felmérni, mielőtt belevág az 
ember, mekkora a belátott távol-
ság, mekkora a sebességtöbblet, 
amivel rendelkezünk a megelő-
zött járműhöz képest, milyen 
az előzést végrehajtó jármű di-
namikája (mennyire gyorsul, itt 
fontos a motor nyomatéka és a 
szállítmány súlya), milyenek az 
útviszonyok, mennyire tapasz-
talt a sofőr.

Csak akkor kezdjünk előz-
ni, ha biztosak vagyunk a do-
logban. Ha kételyeink vannak, 
bármilyen kicsik is, azonnal el 
kell vetni a gondolatot. És ha 

már belevágtunk, akkor minél 
hamarabb, azaz adjunk annak 
a gázpedálnak, ne habozzunk. 
Minél hamarabb visszatérünk a 
helyünkre, annál jobb, ezért, ha 
szükséges, mert a motor fordula-
ta túl alacsony, kapcsoljunk visz-
sza egy-két fokozatot, így jobban 
húz a motor.

Természetesen, itt is kell, 
hogy érvényesüljön az előzé-
keny magatartás: amennyiben 
észrevesszük, hogy valaki rosz-
szul mérte fel a dolgokat és bajba 
keveredett (kevert), próbáljunk 
segíteni, ne rakjunk rá még egy 
lapáttal, hisz lehet, hogy a mi 
életünk is ezen múlik. Hiába van 
valakinek igaza, ha meghalt, nem 
sokat ér vele. 

Baló Jan E. mérnök 

VoLáN előzés

Körkép
társadalom

Nagy sikernek örvendett a kiállítás. Érdekesnek találták a feltaláló gondolkodását fotó: ifj. haáz sándor



A székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal tudomására 
jutott,lakossági bejelentések 
alapján, hogy a Magyar Polgá-
ri Párt önkéntesei, megbízott-
jai járják a lakótelepeket és a 
polgármesteri hivatal (város-
háza) nevében a választással 
kapcsolatos kérdéseket tesz-
nek fel.

HNU-információ

Felhívjuk a városlakók figyel-
mét, hogy Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala nem 

küldött senkit házalással, kérdő-
ívezéssel! A vonatkozó törvények 
értelmében (2004/67, 109-es cik-
kely) a kampányidőszakban tilos 
bármilyen anyagi és pénzbeli ja-
vakra tett ígéret, azok felajánlása, 

adományozása a választópolgá-
roknak. Akit zavarnak a politikai 
pártok ilyenfajta megnyilvánulá-
sai, a helyi ügyészséghez fordulhat 
panaszával. A törvények be nem 
tartása hat hónaptól öt évig terjedő 
börtönbüntetést is maga után von-
hat, mind az adományozó, mind az 
adományt elfogadó számára – adja 
hírül a hivatal sajtóosztálya.

Hivatalos levélben fordult 
Cristina Augusta Urzică (ké-
pünkön) prefektushoz Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke május 30-án, miután 
a sajtóból arról értesült, hogy 
Victor Ponta miniszterelnök uta-
sította a kormánymegbízottat 
azon önkormányzati határoza-
tok törvényességének felülvizs-
gálatára, amelyek értelmében 
utcákat vagy iskolákat neveztek 
el Nyirő József íróról. 

HNU-információ

Victor Ponta május 28-án 
utasította Hargita me-
gye prefektusát, hogy 

vizsgálja meg, nem sértik-e ezek 
a határozatok azt a jogszabályt, 
amely tiltja a Romániában hábo-
rús bűnök miatt elítélt személyek 
kultuszának ápolását, valamint 
tiltja a fasiszta, a rasszista vagy az 
idegengyűlölő jelképek használa-
tát. Borboly Csaba megyeitanács-
elnök levelében felkéri Hargita 
megye prefektusát, hogy ettől a 
vizsgálattól álljon el, és tájékoz-
tassa Victor Ponta miniszterel-
nököt arról, amit ő is tud: Nyirő 
József esetében nem állnak fenn 
azok a jogszabályi feltételek, ame-
lyek tiltanák a helyi tanácsoknak, 
hogy utcákat, tereket, illetve is-
kolákat vagy más intézményeket 
nevezzenek el róla. „Felkértem a 

prefektus asszonyt, hogy állítsák 
le a vizsgálatot, hagyják békében 
nyugodni a holtakat. A prefek-
tus intézményének feladata nem 
a feszültségkeltés, sem az, hogy 
a rendőrséget bevonja olyan ak-
ciókba, mint amilyen a hamvak 
kutatása autók csomagtartójában 
vagy az író nevét viselő iskolák és 
utcák névtáblájának fényképezé-
se” – nyilatkozta Borboly Csaba.

Körkép
aktuális
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FelMérésT Végez Az MPP

Börtönbüntetés járhat 
az anyagi felajánlásért

Nyirő Józsefről elNevezett UtCák

Borboly 
levele a prefektushoz

fizetett politikai Hirdetés

Nyűg az iskola, nyűg a ballagás is, le-
gyünk már túl rajta – ezt a mondatot pár 
héttel ezelőtt hallottam egy áruház kész-
ruharészlegén. Gyerek mondta az anyjá-
nak, de a mai világban lehetett volna akár 
fordítva is. Ott-tartózkodásuk nem volt a 
véletlen műve, erre a hétre készültek, ami-
kor mifelénk (is) elkezdődött a kicsengeté-
sek sorozata.

A ballagási tünetek már régebb jelentkeztek, a 
kicsengetési láz azonban csak hétfőn vett erőt az ud-
varhelyi diákokon, ekkor volt az idei első kicsengetés. 
Folytathatnám azzal, hogy „bezzeg a mi időnkben”, 
mégsem teszem. Amondó vagyok, hogy ha már a világ 
rohamosan változik, miért ne változnának a ballagá-
sok is? Bár vannak eltérő vélemények, szerintem nem 
feltétlenül jelent rosszat, ha több a pompa, nagyobb a 
felhajtás, gondosabban (drágábban?) kell előkészíteni 
a ruhát, a frizurát, a sminket, a fotózást, az ajándékot, 
az ünnepi ebédet stb. Könnyen meglehet, hogy a mai 
fiatalok ezt igencsak megérdemlik, kiérdemlik. Na 
nem a tanulmányi eredményeikkel, ezt a témát jobb 
ha most kihagyjuk, hanem azzal, hogy jóval nehezebb 
helyzetben vannak, mint mi annak idején, főleg ami 
az előttük álló jövőt illeti. Mi „csak” a nagybetűs Élet-
be léptünk ki, de rájuk egy irtózatosan felgyorsult és 
nem sok reménnyel kecsegtető rohanó világ vár.

Paradox módon a kicsengetés mégiscsak a régi vi-
lágban gyorsította jobban fel a végzősök életét, főleg a 
fiúknak: ballagás, érettségi, bankett, pár hónap pihenő, 

esetleg rövid kóstoló a munkáséletből, katonaság, lesze-
relés, majd gyorsan vissza dolgozni, hogy ne veszítsük el 
a régiségünket, amelybe a katonai idő is beleszámított.

Ma ez már egészen másképp van, nekem úgy tűnik, 
mintha kicsengetés után a mai végzősök élete hirtelen 
lassul, elpunnyad. Megtörténhet, hogy ez a már em-
lített rohanó világ miatt tűnik így. De ok lehet az is, 
hogy ma már nehezebb választani az amúgy sokkal 
több lehetőségből, s időbe telik, amíg a döntés megszü-
letik. Egyetem? Ma ez már inkább az anyagiakon, 
semmint a tudáson múlik, s a diploma értelméről/ér-
tékéről is vitatkozhatunk. Munka? Ugyan már, éhbér-
ért kinek van kedve robotolni, főleg ha azt két-három 
hónapos ingyenes próbaidő előzi meg. Külföldi mun-
ka? Több pénz, igaz, de a meló sem könnyű. Hosszú 
semmittevés a szülők pénzén? Nem rossz. Hátránya, 
hogy így változatlanul nagy a szülői befolyás (hála az 
anyagi póráznak), előnye, hogy bőven van időnk meg-
szokni a „szabad életet”.

Ha a jövőt nézem, nem irigylem a mai végzősöket. 
Ha viszont az éneklésüket, ballagásukat szemlélem, ak-

kor viszont elönt a sárga irigység. Túl szépek 
ezek a pillanatok, még akkor is, ha utcán vo-
nulásokat jobb nézni, mint hallgatni. Maguk 
a végzősök ezt még nem igazán tudják felfog-
ni, értelmezni, de van idejük erre bőven.

Úgy szokott lenni, hogy ha évek múltán 
meglátogatjuk egykori iskolánkat, valamit 
visszakapunk az egykori hangulatból. Néz-
zük az apró, örökmozgó, hangoskodó ne-

bulókat, elnézően mosolygunk, ha szemünk sarkából 
elcsípünk egy-egy diákcsínyt. Bevillantak az arcok, a 
tettek, a mozzanatok, a történések, felelevenedtek a 
mára már megszépült emlékek, élmények, különösen 
az utolsó napé, amikor még mindnyájan ott voltunk, 
és egyszerre intettünk búcsút – vidáman és nevetve – 
addigi második otthonunknak. Hiába változik a vi-
lág, van, ami örökre megmarad.

Tavaly, 25 év után én is visszatértem régi, azóta 
már megszűnt, elhagyott épületekből álló iskolámba. 
Síri csend és szomorkás kihaltság fogadott. Mintha 
múzeumba látogattunk volna, ahol a kiállított tár-
gyak csak azok számára válnak láthatóvá, akik átél-
tek ott egyet s mást. 

Milyen kár, hogy csak azt követően szeretjük meg 
igazán iskolánkat, hogy utoljára kiléptünk annak 
kapuján. Mi pedig, akiket már régen kicsengettek, 
kapunk valami pluszt is. Ha mi térünk vissza régi is-
kolánkba, rájövünk: milyen jó, ha újra átérezzük és 
átélhetjük, majd utána elmondhatjuk: mennyire gaz-
dagok voltak azok a szegényes évek!

A rohanás előtti ballagás
                          NézőpoNt n szász Csaba



4. oldal |  2012. május 31., csütörtök

társadalom

A romániai energiapiac libera-
lizálása azt eredményezi, hogy 
háromszorosára nő a földgáz 
ára: míg most a hazai és az im-
port gázból vegyesen szolgálta-
tott földgáz megawatt órájáért 
119 lejt fizetünk, addig ugyan-
azon mennyiség – öt év múlva, 
a drágítási hullám végén – 270 
lej körüli összegbe kerül. Ráduly 
Mihály, a székelyudvarhelyi 
távhőszolgáltató vállalat igaz-
gatója úgy látja, idejében gon-
dolkodtak, jó az általuk követett 
irány: a biomassza-alapú és víz-
szintes elosztású rendszerben 
kialakított távhőszolgáltatás ko-
moly alternatíva lesz a dráguló 
földgázra, sőt Ráduly szerint a 
levált lakók visszacsatlakozását 
eredményezheti. 

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

A romániai háztartásoknak 
az elkövetkező öt évben 
folyamatosan dráguló föld-

gázárral kell számolniuk – a hírt 
nemrég Jeffrey Franks, a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) romániai 
küldöttségének vezetője jelentette 
be, hozzátéve: 2018-ig a Románi-
ában értékesített földgáz árának el 
kell érnie az uniós átlagárat. Az IMF 
sürgetésére liberalizálni kell az ener-
giapiacot, szabad versenyhelyzetet 
kell teremteni, és meg kell szüntetni 
az árszabályozást. Jelenleg a földgáz 
árát az Országos Energiaszabályozó 
Hatóság (ANRE) szabályozza, szo-
ciális megfontolásokból eddig az 
árat nem liberalizálták –  az IMF-
el közösen a kormány által kidol-

gozott ütemterv szerint pedig az 
elkövetkező öt évben folyamatosan 
drágulni fog a földgáz. Az előrejel-
zések szerint 2018-ban a lakosság 
már 68 százalékkal fog többet fizet-
ni a földgázért, mint most. Az ipari 
fogyasztók – noha ők már most is 
jóval magasabb áron vásárolják a 
földgázt, mint a lakosság – szin-
tén áremelkedésre számíthatnak: 
esetükben a liberalizálási folyamat 
2014 végéig megtörténik.  

– Szép lassan elérhetetlen, kifi-
zethetetlen szintet ér el a földgáz ára 
és így a földgázzal történő fűtés ára 
is – közölte a téma kapcsán lapunk-
kal Ráduly Mihály. Az Urbana Rt., 
vagyis a távhőszolgáltató vállalat 
igazgatója azzal folytatta: sajnálja, 
hogy az a földgázpiac liberalizálá-

sa miatt udvarhelyiek is kényszer-
helyzetbe kerülnek. 

Az igazgató rendszeresen kö-
veti, és táblázatban vezeti a földgáz 
árának alakulását. 

– A gáz árát úgy határozzák 
meg, hogy referenciaként az el-
múlt kilenc hónap átlag tőzsdei 
kőolajárát veszik alapul. Ugyan-
akkor közismerten más ára van 
a hazai és más az import gáznak. 
Míg előbbiért megawattóránként 
45,71 lejt, utóbbiért már 180 lejt 
kell fizetni. Ide tartozik, hogy 
2008 júliusáig köbméterben szá-
molták a gáz árát. Kimutatásom 
szerint míg az importgázért 2003-
2004-ben 100 dollárt kellett fizet-
ni ezer köbméterért, addig most 
annak ára 500 dollár körül alakul. 

Megawattórában számolva – mint 
a táblázaton is látszik – 2008-ban 
120 lej körüli összegbe került az 
importgázból egy MWh, most pe-
dig 180 lejbe. A hazai gáz ára a sza-
bályozás miatt gyakorlatilag eddig 
nem változott, az utóbbi években 
45 lejes szinten maradt – mond-
ta Ráduly Mihály, aki az IMF és 
a kormány bejelentései alapján, 
mely szerint a hazai földgáz ára 
2018-ig háromszorosára nő, és el-
éri a megawattóránkénti 120 lejes 
szintet, jövőelemzésbe kezdett.

– Erre lehet számítani, a gáz-
számla viszont nem így fog ala-
kulni, hisz a fogyasztók vegye-
sen kapnak az import és a hazai 
gázból, illetve – bár ez a számlán 
nincs feltüntetve – egyéb költ-

ségeket is megtérítenek – tudat-
ta az igazgató, majd számolt is: 
7,50 lejt fizetünk a szállításért, 
24,92 lej az elosztásért és 3,92 
lejt szolgáltatási díjként – ez ösz-
szesen 36,34 lej. Ismert, hogy a 
hazai gáz ára 45,71 lej, az importé 
pedig – melynek aránya a szol-
gáltatott földgázban 8-11 száza-
lék – 180 lej. A kettő keverékét 
kapva áfástól megawattóránkénti 
119 lejt kapunk – ennyit fizetünk 
jelenleg. Ha viszont a kormány 
tervei alapján a hazai gáz ára 45 
lejről 119 lejre nő, akkor a vég-
ső számítás azt mutatja, hogy: 
36,34 plusz 119, plusz 4,95 lej 
jövedéki adó, az 160,29 lej, mely-
hez, ha hozzáadjuk az áfát, akkor 
megawattóránként 198,76 lejt ka-
punk – ez a gázszámlán 67 száza-
lékos növekedést jelent. Ha a libe-
ralizáció végén marad az import 
földgáz jelenlegi ára, akkor a mos-
tanihoz képest a földgázszámla ér-
téke 130 százalékkal lesz nagyobb, 
elérve a megawattóránkénti 275 
lejes árat.  

– Úgy gondolom, jó az  irány, 
melyet a város és az Urbana Rt. 
követ: a biomasszás fűtésre törté-
nő átállás kiválthatja a földgázala-
pút. Idejében kell gondolkodni, 
és lépéseket kell foganatosítani. 
Tudni kell, hogy van alternatíva: 
a biomassza-alapú és vízszintes 
elosztású rendszerben kialakí-
tott távhőszolgáltatás a földgáz 
folyamatosan emelkedő árával 
szembeállítva a levált lakók visz-
szacsatlakozását eredményezheti 
– vetítette előre Ráduly Mihály 
igazgató. 

Eddigi megvalósításairól, a 
folyamatban levő munkálatok-
ról, illetve terveiről adott rövid 
jelentést tegnap kora délután 
Bunta Levente polgármester a 
Merkúr Áruház kávézójában. 

M. L. F.

Építkezne – tudatta az új-
rázni kívánó polgármester, 
majd sorolta is: a forgalom 

tehermentesítése érdekében belső 
és külső körgyűrűt húzna a város-
ra. Ehhez a terelőút és a Bethlen 
negyed, illetve a terelőút és a II. 
Rákóczi Ferenc utca találkozá-
sánál újabb körforgalmat építe-
ne, majd összekötné a Szentimre 
utcát Bethlenfalvával, illetve a 
kadicsfalvi Rét utcát a Sas utcával. 
Továbbá felújítaná a Bikafalvára 
vezető régi utat – a község vállalta, 
hogy egy kilométert leaszfaltoz. – 
Kedden elkezdjük a Farcádi utca 

felújítását, a Templom utca felújí-
tási dokumentációja is készül, aho-
gyan a Bethlen negyedi szökőkút 
vagy a körforgalom is épül már. A 
Márton Áron téri munkálatokat 
halasztottuk, ám június közepétől 
elkezdődnek – tudatta Bunta Le-
vente, majd azzal folytatta, újabb 
kerékpárutakat építene, az érin-
tett önkormányzatokkal közösen 
elkészítené a zetelaki gátig tartó 
biciklis sávot. 

– A Szejke fejlesztését is folytat-
juk. Melegített sósvizes fedett me-
dencét szeretnénk, könnyűszerke-
zetű tetővel, illetve a gyógykezelés is 
új elemekkel gazdagodna – közölte 
a polgármester, aki a „hajléktalan” 
birkózóknak csarnokot, a csereháti 
kétszázötven családnak pedig böl-
csődét vagy óvodát építene. 

– Bethlenfalván elkezdődtek 
már az óvoda építési munkálatai, 
a szennyvíztelep is megújul, a szo-
ciális lakások már elkészültek. A 

Haberstumpf-villa a városé lesz, 
a Győzelem utcát összekötjük a 
Gábor Áron utcával, a Székely 
támadt vár és a Tamási Áron 
Gimnázium tetőszerkezetének a 
felújítására is sor kerül – mondta 
a polgármester, majd azt tudatta: 
hőerőmű, magánklinika építésén 
is gondolkodnak. 

– Bebizonyítottuk, eurómil-
liókat tudunk a városba hozni. Tud-
juk, hogy kell, megmutattuk, pályá-
zati pénzalapokból fejlesztettünk. 
Az elkövetkező négy évre szóló 
programom gerincét is ilyen meg-
valósítási tervek képezik. Olyan 
tervek, munkálatok ezek, melyeket 
nyolcvan százalékban meg tudunk 
valósítani, és ha olyan lesz az önkor-
mányzat összetétele, akkor száz szá-
zalékban, hisz reális elképzelésekről 
van szó – üzente a polgármester, 
aki arra is felhívta a figyelmet, hogy 
újabb programját majd számon kér-
hetjük négy év múlva.  

RÁduLy MihÁLy föLdgÁzügyBen a vészhaRangot kongatja

Gáz lesz kifizetni a számlát

MegvaLósítÁsok, MunkÁLatok, teRvek

Bunta az elkövetkező négy évről

Háromlépcsős drágulás várható. A biomassza-alapú rendszerekben látják a megoldást 

Bemutatta a terveket a polgármester. Újabb körforgalmakat építene

Körkép
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A Fotókiállítás Szentföldön 
elnevezésű kiállítássorozat 
végeztével ifjúsági napot szer-
vez Vágásban a Három Hegy 
Ifjúsági Egyesület. A pénteki 
eseményen a Címert keresünk 
Szentföldnek akciójukra a diá-
kok által beküldött alkotásokat 
is bemutatják.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Sikeresnek értékelte a Fotóki-
állítás Szentföldön elnevezésű 
háromállomásos tárlatot az 

eseményt rendező Három Hegy If-
júsági Egyesület elnöke, Gál Barna.

A több hónapos gyűjtésből 
származó, múlt századi fotók fel-
nagyított reprodukcióit felsora-
koztató kiállítás anyaga a Szent-
földnek nevezett Bétát, Dobót és 
Vágást mutatta be három egymást 
követő vasárnapon az említett 
településeken. A tárlat Vágásban 
nyílt meg, rá egy hétre Bétában 
lehetett megtekinteni, vasárnap 
pedig Dobóban zárult az ese-
ménysorozat.

– Hangulatosra sikeredett és 
azt hiszem, célunkat is sikerült 

elérnünk, többen is ajánlották, 
hogy ne hagyjuk ennyiben, mu-
tassuk be más helyszíneken is a 
fényképeket, így gondolkodunk a 
folytatáson – árulta el Gál Barna, 
aki köszönetet mondott a rendez-
vénysorozat főtámogatójának, a 
Communitas Alapítványnak.

Az ifjúsági szervezet elnöke el-
mondta, hogy már egy újabb ak-
cióval készülnek, holnap délután 
egy órától ifjúsági napot szervez-
nek a vágási kultúrotthonban a 
dobói és vágási V–VIII. osztá-
lyos tanulóknak. Lesz gyereknapi 
kvízjáték, bemutatják a Címert 
keresünk Szentföldnek felhívásra 
a diákok által beküldött alkotá-
sokat, közösségi táncoktatást is 
szerveznek, az ifjúsági napot pe-
dig bográcsozás zárja.

Gál Barna elárulta, ennek az 
eseménynek is Communitas a fő-
támogatója, s mivel a két rendez-
vény költségvetésének elkészülte 
után a támogatásból marad még 
egy kisebb összeg, úgy döntöttek, 
hogy ebből egy faragott infor-
mációs táblát készítettnek, amit 
a vágási tölgyek mellett készülő 
parkban helyeznek el. Etéden tartották a XIII. Kárpát-

medencei Magyar Iskolata-
lálkozót, amelyen kárpátaljai, 
felvidéki, délvidéki, vajdasági, 
erdélyi és anyaországi tanulók 
és nevelőik vettek részt május 
23–27. között. 

P. Buzogány Árpád

Ez a találkozó Etéden, isko-
lánknál fontos eseménynek 
számít – értékelve a ren-

dezvényt a szervező Jósika Mik-
lós Általános Iskola igazgatója. 
Birtalan Árpád röviden elmond-
ta, hogyan lett a Jósika Miklósról 
elnevezett iskola az idei szervező. 
– A Kárpát-medencei Magyar 
Iskolák Találkozója nevű rendez-
vényt az anyaországi piliscsabai 
Klotildligeti Ward Mária Álta-
lános Iskola kezdeményezte. Ők 
először a szlovákiai révkomáromi 
Marianum Egyházi Alapiskolával 
vették fel a kapcsolatot, utána az 
ukrajnai (kárpátaljai) Aklihegy 
általános iskolájával, majd har-

madiknak kapcsolódtunk mi, 
az etédi Jósika Miklós Általános 
Iskola. 2000-ben a találkozón 
még csak négy iskola vett részt, 
a millenniumi évtől évente sorra 
bővült a kör, a mi iskolánk után 
a horvátországi (Drávaszögből) 
Laskói Általános Iskolával és a 
szerbiai (vajdasági) Bácskertesi 
Általános Iskolával. 

A résztvevők elhatározták, 
hogy folytatják a találkozót, éven-
te mindig más helyszínen. A prog-
ramokat minden évben a fogadó 
iskola állítja össze és az iskolában 
rendezik meg, ezért tartalmaz az 
évhez, a tájhoz vagy egyéb aktu-
alitáshoz fűződő irodalmi-törté-
nelmi vetélkedőt, játékos sport-
versenyt, a környéket ismertető 
kirándulást. A gálaműsor a leg-
látványosabb, amire tizenöt-húsz 
perces műsorral készülnek a részt 
vevő iskolák. A rendezvényen – 
amely a tizenharmadik a Kárpát-
medencében, Etéden pedig már 
a harmadik, először 2001-ben, 

másodszor pedig 2006-ban ren-
dezték meg, ezért Hargita Megye 
Tanácsa is támogatta – kárpátal-
jai, felvidéki, délvidéki, vajdasági, 
magyarországi iskolák tanulói 
vettek részt, iskolánként nyolc ta-
nuló és két kísérő tanár. 

A vidékkel is megismer-
kedtek a vendégek: sóvidéki 
kirándulásra vitték őket, szom-
baton csíksomlyói zarándok-
úton vettek részt, illetve Csík-
szeredát és Székelyudvarhelyet, 
Székelykeresztúrt nézték meg, 
pünkösd vasárnapján pedig a 
szalmakalap-múzeumot látogat-
ták meg. Az esti gálaműsoron a 
szervezők átadták a vándorzász-
lót a következő év szervezőinek, 
a kárpátaljai Aklihegyi Általános 
Iskolának.

Az igazgató külön kiemelte: az 
iskola pedagógusai, alkalmazottai 
mind részt vettek a program lebo-
nyolításában, mint ahogyan más 
rendezvényeken is részt vállalnak 
a tennivalókból. 

BEMutAtjáK SzEntföld CíMErEIt

Ifjúsági napot szerveznek 
Vágásban

Az etédiek átadták 
a vándorzászlót 

Címert kerestek. Többet is találtak. dobai andrás munkája

A résztvevők elhatározták, hogy folytatják a találkozót 

Körkép

> Biciklitúra Trianon gyalázatáért. 
A Székely Honismeretért Baráti Kör idén 
is megszervezi honismereti biciklitúráját: 
június 2-án ezúttal a két Homoród menti 
településekre látogatnak el. Krafft-Szabó 
István főszervező elmondta, hogy ez a 
harmadik alkalom, hogy megszervezik 
ezt a túrát. Olyan katonai emlékeket, mű-
emlékeket, templomokat látogatnak meg, 
amely valamilyen módon kapcsolódnak 
Trianonhoz. Hangsúlyozta, hogy ez egy 
honismereti túra, kizárólag szabadidős fog-
lalkozás, így egyáltalán nincs verseny jelle-
ge. A biciklizők reggel hétkor találkoznak, 
majd együtt indulnak a Márton Áron téri 

Vasszékely szobor elől. A túra rossz idő ese-
tén elmarad. Érdeklődni lehet a 0742-419 
786-os telefonszámon. 

> Kovácsold a karrieredet. Az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum, az Udvarhelyi Infó 
Egyesület és az Udvarhelyi Europe Direct 
Központ újabb karrierorientációs prog-
ramot szervez Székelyudvarhelyen. A II. 
Karrierkovács Napok programja két rész-
ből áll: Pályakezdési képzés és Élő Könyv-
tár. A pályakezdési képzés lényege, hogy 
néhány hasznos tippet adjon a megfelelő 
önéletrajz megírásához, valamint egy ál-
lásinterjún való szereplésre felkészítsen.  

Előadó: dr. Zörgő Noémi, kommunikáció 
szakos egyetemi tanársegéd. A Modern 
Üzleti Tudományok Főiskolájának 12. 
számú terme ad otthont az eseménynek. 
Időpont: május 31., csütörtök, 18 óra. Az 
előadáson való részvétel ingyenes és nyi-
tott mindenki számára, középiskolások-
nak, egyetemistáknak,munkakeresőknek.

> Nyilvános vitafórum Székelyud-
varhelyért. Mindamellett, hogy a polgár-
mesterjelöltek részéről több terv is meg-
fogalmazódott, az Erdélyi Magyar Nép-
párt székelyudvarhelyi szervezete szerint 
a legfontosabbról, Székelyudvarhely 

jövőjéről nem esett szó. Meglátásuk az, 
hogy szükség van egy ésszerű és átfogó 
városfejlesztési terv egyeztetésére. Ennek 
okán Tankó László néppárti polgármes-
terjelölt kezdeményezésére nyílt vitafó-
rumot hirdetnek, melynek keretében a 
jelöltek bemutathatják fejlesztési tervei-
ket. Az eredményes vitafórum elsődleges 
feltétele, hogy minden egyes polgármes-
terjelölt részvétele mellett a legnagyobb 
nyilvánosságot kapja az esemény. Javasla-
tuk az, hogy a helyi televízió és az inter-
netes média bevonásával, élő közvetítés 
keretében találkozzanak a polgármester-
jelöltek.hí
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fizetett politikai hirdetés

A Mária Valéria-épületben 
tegnap először szólalt meg 
a végzősöket búcsúztató  is-
kolacsengő. A Benedek Elek 
Gimnázium ballagó diákjai 
csengőszóra vonultak át Már-
ton Áron téri iskolájukból a vá-
rosháza Szent István Termébe, 
ahol ünnepi műsorral, biztató 
szavakkal köszöntek el tőlük 
tanáraik és diáktársaik. A két 
tizenkettedik osztályból ösz-
szesen ötvenkilencen vettek 
búcsút iskolájuktól.

radó krisztina

A zsúfolásig telt teremben 
Lukács István, a tanin-
tézmény igazgatója arra 

biztatta a ballagó diákokat, hogy 
mindig próbálkozzanak és küzd-
jenek a kitűzött céljaikért, még 
akkor is, ha nagyobb akadályo-

kat állít eléjük az élet. A francia 
író és filozófus, Albert Camus 
szavaival élve: „Nincs nap árnyék 
nélkül, az éjszakát is meg kell is-
merni.” A tanintézmény vezetője 
azt is elmondta, hogy az iskola 
történetében elsőkként búcsúz-
tatja őket a Mária Valéria-épü-
let is, ami nagy megtiszteltetés, 
ugyanis megélték az újjászületett 
iskola változtatásait, maguk vá-
laszthatták ki és rendezhették be 
osztálytermüket. Az ünnepségen 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere is tiszteletét tette, 
örömét fejezve ki, hogy a Szent 
István Teremben köszöntheti a 
ballagó diákokat, ugyanakkor 
sajnálattal jegyezve meg, hogy az 
eső miatt a ballagókat nem bú-
csúzhatta el méltóképpen a Má-
ria Valéria-épület. Mátyás Károly 
római katolikus főesperes azt ta-
nácsolta a búcsúzó fiataloknak, 
hogy Jézus Krisztusba kapasz-
kodjanak, és az Ő kezét fogva 
járják útjaikat. Ványolós István 
tanfelügyelő Reményik Sán-
dor szavait idézte a fiataloknak. 
Sófalvi László, a megyei tanács 
alelnöke arra kérte a diákokat, 
ha sikerült teljesíteni nagy terve-
iket, térjenek vissza Székelyföld-
re, hogy együtt építhessék fel azt 
a jövőt, amelyet megálmodtak. 
A ballagási ünnepség következő 
mozzanataként a tizenegyedi-
kesek szavalata és búcsúbeszéde 
következett, majd a tanulmánya-
ikért és példás magaviseletükért 
könyvjutalmat vehették át a ti-
zenkettedikes diákok. Az ünnep-
ség zárásaként a végzősök búcsút 
vettek iskolájuktól és köszönetet 
mondtak tanáraik kitartó mun-
kájáért, szüleik támogatásáért.  

Zsúfolásig megtelt szülőkkel és 
rokonokkal a városi sportcsar-
nok, ahol tegnap délelőtt tartották 
az Eötvös József Szakközépisko-
la kicsengetési ünnepségét. Hat 
osztály 139 tanulója búcsúzott az 
életre felkészítő intézménytől.

antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Hargita megye, 
Székelyudvarhely és az 
iskola vezetősége köszön-

tötte az iskola végzőseit. Elsőként 
Ferencz Csaba, az iskola igazgatója 
szólt az egybegyűltekhez. Figyel-
meztette a végzősöket, hogy ezután 
több dolguk lesz az életben, mint 
megszerezni az átmenő jegyeket. 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere arra hívta fel a vég-
zősök figyelmét, hogy a jól végzett 
munka öröménél nincs szebb do-
log. Arra biztatta őket, merjenek 
hazatérni a szülőföldjükre, hiszen a 
város mindig visszavárja őket.

Kedei Mózes, unitárius lelkész-
esperes kitartásra buzdította a diá-

kokat, hangsúlyozta: a hitben gyö-
kerezik az ember tartása, a hit pedig 
Istennél gyökerezik.

– Ha erős a hitetek, bármikor 
lesz erőtök újra talpra állni – emelte 
ki Kedei.

Tordai Árpád nyugalmazott ta-
nár elmondta, hogy az ember azzá 
válik, amennyi információt képes 
befogadni, majd azok szerint élni. A 
mai világban meg kell szűrni a hasz-
talan információkat.

A továbbiakban népdalének-
léssel, a tizenegyedikes diákok be-
szédeivel, szavalataival folytatták az 
ünnepélyt. A végzősök átadták a tu-
dást jelképező kulcsot az utánuk kö-
vetkezőknek, majd az évfolyamelső 
diákok elhelyeztek egy szalagot az is-
kola zászlóján. Az iskola vezetősége, 
a tanfelügyelőség és a polgármesteri 
hivatal díjazta az első tanulókat, il-
letve a különböző tevékenységekben 
jeleskedő diákokat.

Sikeres volt a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrás-
központ újszerű programja: a 
székelyudvarhelyi városi par-
kot kiállítófelületként használ-
ták, a park fáira rögzítették azt 
a gyermekportré-sorozatot, 
amelyet az elmúlt tíz esztendő 
udvarhelyszéki fotótáborainak 
anyagából válogatott Balázs 
Ödön, az intézmény fotográfusa.

p. Buzogány Árpád 

Egy kiállítás anyagát ki-
vinni nyílt térre, közte-
rületre nem újkeletű, ám 

Székelyudvarhelyen eddig nem 
volt példa arra, hogy őrizetlenül, 

hosszabb időn keresztül látható le-
gyen egy ilyen anyag. Május 18-án, 
a III. Székelyföldi Napok rendez-
vénysorozat részeként kerültek a 
képek az említett helyre, és már el-
helyezésükkor felkeltették az arra 
járók érdeklődését. Május 29-ig so-
kan láthatták a gyermekportrékat, 
a nézők száma sokszorosa a szokvá-
nyos kiállításokat látogatókénak. 
Néhány kép és keret „megsérült”, 
összetört, illetve tűnt is el, a szerve-
zők ennek ellenére egy következő 
programról kívánnak hírt adni: 
június 1-jén, gyermeknapon, a 
székelyudvarhelyi Kossuth utca két 
oldalán a fákra függesztik ki a víz-
hatlanná tett gyerekportrékat, me-

lyeket déltől láthatják az arra járók. 
Száznál több településen készí-
tett felvételekből állt össze ennek 
a kiállításnak az anyaga – tudtuk 
meg Balázs Ödön fotográfustól. 
A kiállítás hangulatára jellem-
ző idézetet hozott fel példának, 
Angela Schwindt gondolatát: 
„Miközben megpróbálunk min-
dent megtanítani gyermeke-
inknek az életről, gyermekeink 
megtanítják nekünk, miről is 
szól az élet”. Balázs Ödön szerint 
ebből főként a játékra, a játékos-
ságra való utalást lehet kiolvasni. 
A Kossuth utcai fákra rögzített 
gyermekportrék június 8-ig lesz-
nek láthatók.

Köztudott, hogy az írott 
sajtóban az interjúalanyok 
beszéde, hála a cikkírónak 

(olvasószerkesztőnek és korrektor-
nak) szükségszerűen „megszépül”. 
Tévériportban is lehetőség van vá-
gásra, kozmetikázásra, de többnyi-
re amit mondasz, az kerül adásba. 
A Duna Televízió két évvel ezelőtt 
készített riportot Zetelakáról, 
melyben a polgármestert is meg-
szólaltatták, így született meg és 
került adásba a „híres” szállóige: 
„gondoltunk egy összegre, végül 
kiviteleztük egészképpen”. Ha va-

lamilyen kötetlen beszélgetésben 
szóba került Korpos Béla polgár-
mester neve, akkor gyakran csen-
dült fel ez a mondat.

A napokban újabb bölcses-
ség érkezett Zetelakáról, ezúttal 
írott formában. A kampányoló 
településvezető szórólapján ta-
láltunk rá a következő szlogenre: 
„Tedd a kezed a szívedre és vá-
lassz a saját döntésedre!” Pár órás 
tanakodást követően meghoztuk 
saját döntésünket: nem próbál-
juk megérteni az üzenet monda-
nivalóját.

ElőSZÖr BúcSúZTAk A MÁrIA VAlérIA-épülETBől

Elballagtak a pedások
kIcSEnGETéS AZ EÖTVÖS JóZSEF SZAkkÖZépISkolÁBAn

Többé nem nehéz az iskolatáska

Újabb szabadtéri kiállítás a fákon

„Válassz a saját döntésedre!”

139 tanuló búcsuzott az intézménytől fotó: ifj. haáz sándor



a hargita népe heti kulturális melléklete

[A Szentháromság ábrázolásairól – 8. oldal] n [Szári és turbulencia – 9. oldal] 

Örökmozgó, nyughatatlan ember. Ez Kristó Tibor, lapunk nyugalomba vonult újságírója, 
falujáró riportere. Széles és szerteágazó érdeklődési körét jelzi megjelent köteteinek 

műfaji sokszínűsége is: van köztük riportkötet, néprajzi tanulmánykötet és verseskönyv. 
De megannyiban ott van az ember, a múlt kutatása és megismerése, és benne van  

a lélek hangja, a líra. Legújabb könyvét ma délután 4 órakor mutatják be a csíkszeredai  
Öt Kutya kisvendéglőben. Sarány István kérdéseire válaszol a szerző.

Várom, hogy csendes vizek mentén 
újból meditálhassak

– Miért épp a költészet az, ami köteteinek zömét (szám szerint 
nyolc) teszi ki?

– Falun gyermekeskedtem, kora ifjúságomtól városon la-
kom, mindezek meghatározó életterei voltak eszmélésemnek. 
Kisiskolás lehettem, amikor az évzáró vizsgán egy előre beta-
nult verset kellett volna elszavalnom a szülői közönség előtt. 
Amint kiléptem a függöny elé, olyan frász fogott el, hogy még a 
vers címét is elfelejtettem. Álltam, mint Bálám szamara a tömeg 
előtt – melyről, máig úgy érzem, hogy azóta is vár tőlem vala-
mit. Örökkévalóságnak tűnt megszégyenülésem pillanata, a ta-
nító néni „váltott ki” e csúfos helyzetemből, visszaszólított 
a függöny mögé. Ezen a kölyökkori kudarcon a későbbiekben 
olyképpen tettem túl magam, hogy középiskolás diákként vál-
lalkoztam  az irodalom szakos tanárnő ajánlatára, aki 20 Petőfi-
vers felmondásához szabta a legnagyobb osztályzatot. Egész óra 
alatt „én szerepeltem”, mondtam a verseket… S még egy emlék-
kel hozakodnék elő, mely aztán végképp meghatározta a költé-
szethez való viszonyomat. Ez is egy irodalmi órához kötődik. 
Tizedik osztályos diák voltam a csíkszeredai nagy múltú gim-
náziumban. Szeptember saját színeibe csomagolta az ablakon 
túli fák koronáját, miközben a tanárnő olvasta – talán szavalta is 
– Kosztolányi Szeptemberi áhítat című versét, melynek hangu-
lata azóta is itt zsong bennem. S amíg gondolataim az ablakon 
túli világban röpködtek, éreztem, hogy megpattan bennem 
valami. Már tudtam, a kocka el van vetve… Belefogtam én is a 

verscsinálásba. Első zsengéimet, ha még nem is közölték a lap-
szerkesztők, de őszintén biztattak. Kimondhatatlanul boldog 
voltam, amikor első verseim kezdtek megjelenni az újságokban, 
irodalmi folyóiratokban. Olyan kiváló nagyságok „egyengették 
soraimat”, mint: Majtényi Erik, Szőcs Kálmán, Lászlóffy Ala-
dár, Kántor Lajos, Székely János, akikkel később személyesen is 
megismerkedhettem, baráti kapcsolatot ápolhattam velük. Le-
velezéseiket ma is nagy becsben őrzöm. Első, a Forrás sorozatba 
szánt kéziratkötegemet Kántor Lajos véleményezte. Kiadásra 
javasolta. Jött 1989 decembere, a kiadás elmaradt, viszont ezt 
követően egymás után jelentek meg versesköteteim…

– Munkája során dolgozott gyermekekkel, tanulókkal köz-
gyűjteményeket hozott létre és gazdagított, riporterként pedig felfe-
dezte és felfedeztette a megyét. Miként elegyedett ezekben a mun-
kakörökben, e feladatok ellátásában múlt iránti érdeklődése?

– Helyettesítő, vándorpedagógusként jártam a falvakat. 
Emlékezetes éveket töltöttem a Kászonokban. Itt éreztem elő-
ször késztetést arra, hogy gyűjtőmunkába kezdjek, megalapoz-
va egy tájmúzeumot, melyet akkoriban a média, a Székelyföld 
egyik leggazdagabb, legrendezettebb tájmúzeumaként emle-
getett. A siker további kutatásra, gyűjtésre ösztönzött. Ennek 
tulajdoníthatóan a csíki múzeum is felfigyelt rám, melynek 
munkatársa lehettem. 

folytatás a 10. oldalon

– Egy olyan generációnak tagja, amelyből számos jelentős 
művész került ki. Hogyan került a marosvásárhelyi művészeti 
középiskolába? Honnan az érdeklődés a művészetek iránt?

– Három-négy éves koromban takarásból hazatérőben 
láttam Nagy Imrét festeni az egyik domb tetején. Hazaér-
ve én is tájképet festettem, igaz, nem „plain air”-t, csak úgy 
emlékezetből… Előtte is rajzolgattam, édesanyám gondos-
kodott róla, hogy mindig legyen felszerelésem. Ő bátorított 
leginkább, de a könyvszeretetet és a kézimunkázás örömét is 
neki köszönhetem. Az elemi iskolát itt Zsögödön végeztem, 
az első két évben egy nagy tudású és sokoldalú tanító bácsink 
volt. Talán ő volt az, aki először megemlítette szüleimnek a 
marosvásárhelyi Művészeti Iskolát. A következő két évben 
egy frissen végzett tanítónőt kaptunk, aki szintén arra bizta-
tott, hogy próbáljuk meg, vajon megfelelek-e. Hát így kerül-
tem Marosvásárhelyre…

– Vásárhelyen kik voltak a tanárai, kit tekint mentorának?

– Több kitűnő tanárunk volt, közülük Bordy Géza és 
Nagy Pál hatottak rám leginkább, de sokat tanultam Piskolty 
Gábortól és Nagy Józseftől is. Ott tanultunk meg olyan alap-
vető dolgokat a szakágazatokon belül, amelyeket a főiskolán 
nem is tanítottak.

– Következtek a kolozsvári akadémián eltöltött évek. Há-
nyan jutottak tovább a vásárhelyi társaságból?

– Nagyon szerencsés voltam, mert az évfolyamunkon 
tizenöten voltunk iskolatársak, ezenkívül hárman voltunk 
zsögödiek. A grafika szakon, amit végeztem, nyolcunk közül 
hárman osztálytársak is voltunk, egyikük pedig egy évvel járt 
fölöttünk.

– Az akadémia elvégzése után a pedagógusi pályát vá-
lasztotta…

– Sokat nem kellett választani, mert akkoriban még 
kihelyezések voltak. Én Piatra Neamţra kerültem vol-
na az ottani Népi Iskolába, egy nagyon jól felszerelt in-
tézménybe, gyönyörű városba, ha nem jött volna közbe 
az a tény, hogy megszületett az első gyermekem… Ezért 
Szilágynagyfaluban vállaltam nevelőnői, majd (kézimun-
ka)tanári állást egy kisegítő iskolában, ahol a férjem is dol-
gozott. Nem bántam meg, mert a hét frissen kihelyezett 
gyógypedagógustól nagyon sokat tanultam, és azoktól a 
gyerekektől olyan őszinte ragaszkodást és szeretetet kap-
tam, amilyennel azóta sem találkoztam. 

– Szerepet játszott az önálló csíkszeredai művészeti iskola lét-
rehozásában is, egy ideig az intézmény aligazgatója is volt. Mi-
lyen volt ez az időszak?

folytatás a 9. oldalon

Mesehősök elevenedtek meg az elmúlt 
időszakban a Bakó Klára képzőművész 

és a Boszorka bábcsoport munkája 
nyomán: a művésznő készítette a bábo-
kat, a „boszorkák” előadták a meséket, 

kellemes perceket szerezve számos 
gyermeknek.

Örömet szerezni, 
hogy örülhessek



pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ünnepe. 
A keresztény szentháromságtan alapjául a Máté 
evangélium utolsó sorai szolgálnak, mely szerint 
Krisztus megjelent tanítványainak Galileában, 

és parancsba adta: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá 
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevére.” (Mt 28,19) A Szentháromság képi ábrázo-
lására Jézus életének eseményei is alkalmat adtak, ilyen például 
az Angyali üdvözlet, Jézus születése vagy Jézus megkeresztelke-
dése, amikor az Atya szózata hallatszott az égből, és a Szentlélek 
galamb alakjában leszállt és föléje ereszkedett.

Az újszövetségi kinyilatkoztatás fényében igen korán elkezd-
tek ószövetségi helyeket is összekapcsolni a Szentháromsággal: 
Isten a teremtéskor többes számban beszél önmagáról: „Te-
remtsünk embert” (Ter 1, 26), amit az egyházatyák úgy értel-
meztek, hogy az első személy a másodikhoz vagy a másodikhoz 
és a harmadikhoz szólt. Amikor a Biblia beszámol arról, hogy 
Isten megjelent Ábrahámnak, hol három férfiról, hol Istenről, 
hol az Úrról beszél. Ezt a hármas utalást az egyházatyák ugyan-
csak a Szentháromságra vonatkoztatták. Ennek a jelenetnek az 
ábrázolása legkorábban a római Santa Maria Maggiore mozaik-
ján (Kr. u. 435 körül) tűnik fel. Ugyancsak ebbe a kontextusba 
sorolható a Szentháromság ábrázolása az orosz művészetben, 
ahol – Ábrahámtól elválasztva – három angyal alakjával ta-
lálkozunk. Jól szemlélteti ezt – a középkor folyamán a keleti 
egyházban szem előtt tartott elképzelést – Andrej 
Rubljov 1411 után festett Szentháromság-ikonja 
is, amelyet ma a moszkvai Tretyakov Képtár-
ban őriznek. A művészettörténészek által az 
ikonfestészet csúcspontjának nevezett ké-
pet a művész az orosz egyház egyik nagy 
szentjének emlékére készítette, és azt a 
bibliai történetet örökítette meg, mi-
szerint Ábrahám és Sára három ifjút 
látott vendégül, mert megsejtették 
bennük az isteni háromság három 
személyét. Rubljov leegyszerűsítette 
a szituációt, az ő képén csak a három 
angyal szerepel, körülvéve a történet-
ben szereplő tölgyfával, házzal, szik-
lával, az eucharisztikus kehellyel és az 
áldozati bárányt jelképező étellel. Az 
angyalok némán, szinte mozdulatla-
nul ülnek, arcukon szomorúság és átszellemültség. Örök érvé-
nyűvé a művet nemcsak teológiai oldala, az atya feláldozza fiát 
tanítása, hanem a szereplők közötti szeretet és barátság ábrázo-
lása teszi, s ez tovább mélyíti a vallási szimbólumok hatását.

A Szentháromságnak az a gyakori ábrázolása, amelyen az 
Atyaisten és jobbján Krisztus látható trónon ülve, közöttük pe-
dig a Szentlélek lebeg, egy zsoltárvers nyomán terjedt el: „Azt 
mondta az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra és minden ellen-
ségedet lábad alá teszem zsámolyul.” (110,1)

A tartalmi összefüggésektől függetlenül minden Szenthá-
romság-ábrázolásnak az a fő problémája, hogy az egységre vagy 
a háromságra helyezze-e a hangsúlyt. A fenti sorokban említett 
típus ugyanis csak az egyik megoldás volt. Egy további lehető-

ség, hogy az Atyaistent Krisztus alakjában ábrázolták, s a Szent-
lelket hozzá kellett képzelni, mint a legtöbb középkori terem-
tés-képen. A 9. századtól megfigyelhető egy kísérlet arra, hogy 
a Szentháromságot három teljesen egyforma férfialakkal ábrá-
zolják, ez azonban problematikus volt, mert túl közel került a 
triteizmus tanához (három egymástól független isteni személy 
feltételezéséhez), ami nem volt összeegyeztethető a katolikus 
tanítással. A következő kísérlet a Szentháromság megjelenítésé-
re az ún. tricephalus volt, amikor a három személy egységét az 
egy testen ábrázolt három arc jelenítette meg. Ezt a fajta Szent-
háromság-ábrázolást a pápa 1628-ban szigorúan megtiltotta. 
A középkorban még ritka, de a 15. században gyakorivá vált 
szimbólum volt az egyenlő oldalú háromszög, benne Isten sze-
mével. 

A 15. század első felében két különös, mégis számos hason-
lóságot mutató Szentháromság-ábrázolásnak lehetünk tanúi. A 
mai Belgium területén – a burgundiai hercegnek – dolgozott az 
a Jan van Eyck (1390?–1441) festő, akinek legismertebb mun-
kája a nagy genti szárnyasoltár (feltehetően testvére, Hubert 
kezdte el a munkát), amelynek középképén a bárány és a galamb 
jelenik meg, fölötte, a tiarás központi alakban egyesítve látható 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A középképen szereplő oltárral 
és az élő víz forrásával együtt ez az oltár bizonyos értelemben a 
hit summáját adja. Ehhez hasonlóan mutatja az Atyát, a Fiút, 
a Szentlélek galambját és hozzá az oltárt az ostyával Raffaello 

Disputája, a vatikáni Stanza della Segnaturában. 
Ebbe az összefüggésbe tartozik a reneszánsz festé-

szet úttörőjeként számon tartott, mindössze 
28 évet élt, Massacciónak a firenzei Santa 

Maria Novella-templom számára készített 
freskója, mellyel a Szentháromság-ábrá-

zolások újabb típusát teremtette meg 
(Kegyelem trónja). Az ún. Kegyelem 
trónja a Szentháromságot nem az oltá-
riszentséggel, hanem Krisztus kereszt-
halálával kapcsolja össze: a trónon ülő 
Atyaisten a keresztre feszített Krisz-
tust tartja maga előtt, fölöttük lebeg 
a Szentlélek galambja. Ez a típus a 12. 
századtól mutatható ki, jelentős példá-
ja még Dürer Szentháromság imádása 
képe (1511, Bécs, Kunsthistorisches 
Museum), sőt még az Asam testvérek 

müncheni szobrát is ide sorolhatjuk. Teológiai szempontból 
Dürer képe is olyan gazdag tartalommal bír, mint a genti oltár 
vagy Raffaello Disputája.

Fontos megjegyezni, hogy a Szentháromságnak ezt a fajta 
ábrázolását egészen a barokk kor végéig szívesen építették be 
nagyobb oltárkompozíciókba. A 14. században megjelenik 
ennek a képtípusnak egy további változata, az Isten gyásza, 
amelyen a trónoló Atyaisten a keresztről levett halott Krisz-
tust tartja. Itt is jelen van a Szentlélek galambja. Az egyik 
legkorábbi példáján, a Flémalle-i mester oltártábláján (1430 
k., Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut) a felirat – magyarra 
fordítva – „Szentháromság egy Isten” is megerősíti, hogy a 
Szentháromság eszméje áll a kép középpontjában. Az előző 

típushoz képest – Atyaisten a keresztre feszített Krisztussal 
– itt több lehetőség nyílt arra, hogy az Atyát gyászában em-
berileg közelebb hozzák a hívekhez. 

Nagy hatású képtípust alkotott Tiziano a Szentháromság 
apoteózisában (1544, Madrid, Prado), amit a kortársak Glóriá-
nak, Dicsőségnek neveztek. A 110. zsoltár alapján az Atyát és a 
Fiút közös (felhő)trónusra ültette, közöttük a galamb, szentek 
kara veszi körül őket. A kép alsó felében a bibliai pátriárkák is 
megjelennek. Rubens számos oltár mintaképévé tette ezt a tí-
pust. Barokk templomok mennyezetfreskóin is gyakran ábrá-
zolták a névadó szent apoteózisát az ennek mintájára megjele-
nített Szentháromság jelenlétében.

Szentháromságnak szentelt templomok már a középkortól 
jelen vannak a keresztény Európában, később a török, majd a 
pestisjárványok szorongattatása miatt választják e titulust, s a 
XVIII. századtól emelik a köztéri Szentháromság-oszlopokat 
is (pl. Sopron, Budapest, Szeged, Temesvár stb.). A Szenthá-
romság-oszlopok lábazatának oldalait általában allegorikus 
domborművek töltik ki, a lábazat három sarkán pedig az ún. 
pestisszenteket figyelhetjük meg. Pestisszentek kapcsán azokra 
a szentekre kell gondolnunk, akiknek a közbenjárását kérték 
a járvány(ok) idején: például Szent Sebestyén, Szent Rókus, 
Borromei Szent Károly stb. Az oszlop tetején látható a Szenthá-
romság-ábrázolás: a trónoló Atya és Fiúisten, fölöttük a Szent-
lélek-galamb lebeg.

Székelyföldön a Szentháromság számos templom titulusa. 
Például a csíki Zsögöd vagy az udvarhelyszéki Homoródalmás 
és Fenyéd római katolikus templomai.

Kovács Árpád

Felhasznált irodalom:
Jutta, Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona. Harmadik 

kiadás. Budapest, 2004, Corvina Kiadó.
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A Szentháromság ábrázolásairól

zékelyföldön véndiák-találkozón szó esett a 
Magyarországon megjelenő Átalvető című kul-
turális folyóiratról. Az egykori gimnáziumi osz-
tálytársak némelyike megelégedéssel nyugtázta, 

hogy a lap székely tájszóról kapta nevét, amelynek nálunk 
’vállon átvetve hordott tarisznya’ a jelentése. – Nem biztos, 
hogy székely tájszó, mert a Toldiban Arany János is használja, 
ő pedig nem volt székely – hangzott az ellenvélemény.

Annyiban helytálló ez az észrevétel, hogy valóban nem 
székely nyelvjárási szó az átalvető, viszont Arany Jánossal 
most egy kicsit más a helyzet. Ő ismerte a székely nyelvjá-
rást – és általában a magyar nyelvjárásokat –, de az átalvető 
szót nem a székely nyelvjárásból vette, hanem a sajátjából, 
az északkeletiből, ugyanis ez a szó minden magyar nyelvjá-
rásból kimutatható a Dunántúltól Bukovináig, igazolja ezt 
az Új Magyar Tájszótár is, tehát nem nyelvjárási kifejezésről 
van szó, hanem népnyelviről (olyan szó, amely minden vagy 
csaknem minden nyelvjárásban ismert, de nem emelkedett 
köznyelvi szintre).

Az átal(vetőnek) van által(vető) alakváltozata is, ez 
utóbbi az eredeti/régebbi forma, alapszava az ált-. Szótörté-
neti kutatások szerint azért vált belőle által a magyar nyelv 
önálló életében, hogy az  -l rag  ismétlődésével nagyobb 
hangsúlyt kaphasson irányhatározói szerepe. Az átal(vető) 

a fiatalabb forma, előtagja az általból alakult ki a 18. század 
vége felé. Az által és az át alaki különbsége idővel funkcióbe-
li különbséget is eredményezett. Az által ma a köznyelvben  
kétféleképpen használatos: átvitt értelemben és eszközhatá-
rozói névutóként. Az át megőrizte konkrét hely- és időhatá-
rozói névutói, valamint igekötői szerepét. Ma az igényesebb 
beszédben inkább az átalvető forma használatos (van példa 
az általvetőre is), és nyelvünk nagy művésze, Arany János 
is ezt a változatot használja a Toldiban: „Az öreg csodálta: 
Ejnye, hogy a kőben / fútta úgy meg a szél az átalvetőben.” 
Itt a kőnek mennykő jelentése van. Van még más által- elő-
tagú szó is a Toldiban: „Azt hinné az ember: élő tilalomfa 
/ ütve általútnál egy csekély halomba”. A mai szakmunkák 
szerint az általút is népnyelvi szó, jelentése: ’keresztút, egy 
másik utat keresztező két út találkozása’. Régebbi mun-
kákban, például Ballagi Mór értelmező szótárában (Pest, 

1867) az általút olyan út, amely az általházon vezet át. Az 
általház elöl-hátul kapuval ellátott ház, melyen keresztül 
egyik utcából a másikba lehet menni. Van Ballaginál által-
úttal címszó is, jelentése: ’egyenes irányban, torony iránt 
menve’. Az általútnak a 18. századig élt ’egyes’ jelentése is. 
És mi az a tilalomfa? Útszélen, be- és átjárásnál elhelye-
zett oszlop, karó vagy cövek, amelyre valamilyen tilalom/
tiltás volt kifüggesztve (például vadászási, pipázási vagy 
tűzgyújtási tilalom). Az ilyen cöveket verték vagy szúrták 
bele az általútnál kis dombocskába, földrakásba, földku-
pacba (-halomba).

Ma már nemcsak számos diák, de felnőtt is fel-felteszi 
a kérdést, ha szóba kerül a Toldi olvasása: milyen az ösz-
tövér kútágas? vagy annak hórihorgas géme? Arany János 
gémeskútról beszél. A kútágas a kúttól néhány lépésnyire 
álló, több méter magas kétágú – nem élő – fa. Két ága közé 
vastengelyt szokás tenni, s ezen mozog le s fel irányban az 
a vízszintesen elhelyezett hosszú szálfa, a gém, amelynek 
a kút felőli részéhez erősítik a kútostort (hosszú vékony 
rúd) és arra akasztják a vedret. A gém túlsó felére szokás 
tenni a nehezéket, a kölöncöt vagy koloncot. Az ösztövér 
jelentése: ’aszott, száraz, sovány’. A gém mint kútalkatrész 
a gázlómadár hosszú tagjaihoz: nyakához, lábához való 
hasonlósága alapján kapta nevét.

Átalvető
S

A

                   helyesen n Komoróczy György

A fenyédi templom főoltára fotó: Nyárádi Zsolt

Kép a zsögödi templom szárnyas oltáráról fotó: baláZs árpád
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mikor a minneapolisi repülőté-
ren délután hat órakor beszállás-
ra szólítottak a Boeing hatalmas 
gyomrába, akkor éreztem át elő-

ször, hogy valóban Amerikában vagyok, mert 
a több száz utas, akivel együtt várakoztam, a 
késési idő után is olyan türelemmel, természe-
tességgel, rutinos türelemmel várta, hogy a gép-
nek azt az utasszakaszát mondják be, amelybe 
a jegye szól, mint nálunk az elsős tanulók a 
névsorolvasást. Semmi tolongás, semmi izgá-
gaság, semmi gyúródás, semmi hangoskodás, 
csak derűs közöny vagy csevegés.

Nagyon náthás, állandóan tüsszentő, fia-
tal, indiai származású és öltözetű, de amerikai 
útlevelű hölgy állt meg mellettem álomszép 
szárijában. Belém villant, hogy nem hiányzik 
nekem egy kiadós influenza megérkezésem 
első napjaiban, úgyhogy mosollyal válaszol-
tam mosolyára, de diszkréten lemaradtam tőle, 
miközben felfelé araszoltunk a géphez vezető 
folyosón.

– Hi! Hi! Welcome! – fogadtak az utas-
kísérők. – Háj-háj, válaszoltam, és araszoltam 
a már majdnem tele utastér hátsó felébe, aho-
vá a helyem szólt, egy fiatal lány és – na kicso-
da? – persze, a tüsszentő, csorgó orrú száris 
szépség közé. Hát ez pech! De megadtam 
magam. Ha elkapom a náthát, legalább átal-
szom az óraátállás miatti kóválygós első napo-
kat – gondoltam. A szipogó hölgy forró teát 
kért, bedobott egy pár tablettát, elnézést kért 
állapotáért, betakarózott egy leheletfinom le-
pellel, aztán átaludta a többórás utat.

Ez alatt alkalmam nyílt megcsodálni 
rendkívül szép, apró gyémántokkal kirakott 
gyűrűit, karpereceit, óráját és szárija anya-

gát. Ennek a női viseletnek – amitől nem 
szívesen válnak meg az őshazától távol élő 
mai indiai nők sem – az eredete a mitológiai 
ősidőkbe nyúlik vissza. A legenda szerint a 
szép Draupadi csak úgy őrizhette meg ártat-
lanságát, hogy Krisna isten egy végtelenül 
hosszú szárit ajándékozott neki, amiből kéj-
sóvár hódolói nem tudták kicsavarni. Ma ez 
a varrás nélküli ruhadarab 6 méter hosszú, és 

egy alsószoknyára, meg egy rövid ujjú póló-
ra van rátekerve. 

Alvó szomszédnőm nagyon szép látványt 
nyújt szemöldökei felett, homloka közepén a 
sötétvörös bindivel (szanszkritul cseppet je-
lent), ami egyaránt vallási jelkép, energiatároló, 
ördögűző, vagy divatékszer, a hatodik csakra 
helye, ami az emberi test legfontosabb részét, 
a szerencse, a bölcsesség, a siker pontját jelöli. 

Korunk legszebb nőjének tartott hollywoodi 
filmcsillag, Aishwarija Rai (aki 1994-ben a Vi-
lágszépe díjat megnyerte, és akit Julia Roberts 
is hétszépségnek nevezett) ívelő szemöldökei 
között is látható ez a gömbölyű jelkép. 

A bal oldalamon ülő lány egyetemista le-
het, mert biflázik. De nem kurzusokból, mint 
nálunk, hanem kis feliratos dobozokban levő 
nyomtatott kartotékokról, amelyeken az egye-
temes művészettörténet tananyagából vannak 
a kérdések és válaszok. Akkor neki és társainak 
biztosan nem kell kézzel, gyorsan lejegyezni-
ük az előadásokat, belefulladniuk a rengeteg 
papírlapba szessziókban, hanem okosan él-
vezhetik az előadást és annak szemléltetését, 
és „dobozolva” vásárolják kérdés-feleleteiket, 
amelyekből akár otthonról is levizsgázhatnak, 
a számítógép előtt. 

Én az előttem ülő utas székének hátán levő 
parányi tévéképernyőn filmet választok a friss 
kínálatból, és bedugom fülembe a kis fülhall-
gatót. A tavalyi Oscar-díjas angol remekmű-
vet, A király beszédét már Pesten láttam, de újra 
megnézem, ezúttal az angol nyelvre, Erzsébet 
királynő apukájának dadogó beszéde miatti 
drámájára, a színészi játékra jobban odafigyel-
ve. A maradéktalan esztétikai élvezetet csak az 
zavarja meg, hogy néhányszor légköri turbu-
lenciák miatt a stewardessek lehúzzák a rólót a 
kisablakokon. A király és logopédusa legyőzik 
a dadogást, Anglia belép a háborúba Hitler el-
len, VI. György rádióbeszédében úgy bátorítja 
népét, hogy nyelve egyszer sem botlik meg. A 
gépünk viszont néha ijesztően meg-megrán-
gat. Annyira azonban nem, hogy a teám ki-
loccsanjon poharából. Úgyhogy a komolyabb 
begyulladás elmaradt!
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Szári és turbulenciaA

hargitanépe

Örömet szerezni, hogy örülhessek
folytatás a 7. oldalról

– Nagyon szép időszak volt. A sok tehetséges gyerekkel való 
foglalkozás teljesen lekötött. Versenyekre, pályázatokra küld-
tünk be munkákat, és szinte mindenhol nyertünk. Azóta több 
volt tanítványom lett közvetlen kollégám, és elmondhatom, 
hogy kitűnő pedagógusokká lettek, amellett, hogy mindegyi-
kük aktív alkotómunkával is foglalkozik.

– Közben mindvégig gyermekekkel foglalkozott iskolán kívül 
is. Milyen foglalkozásokról van szó?

– 1991-ben egy kecskeméti barátnőm elvitt a Szórakaténusz 
Játszóházba és Játékmúzeumba. Nem értettem, hogy miért kel-
lett odalátogatnom, de mire hazaértem Csíkba, teljesen meg-
babonázódtam. Rögtön én is játszóházat akartam. Az akkori 
kollégáimnak, a József Attila Általános Iskola pedagógusainak 
is megtetszett az ötlet, így 1995-ben létrehoztuk a Talentum 
Csoportot, majd az Alapítványt. Ennek keretében kézműves-
foglalkozásokat szerveztünk időszakonként a város gyerekei-
nek. 2002-től Mezey Ildikó kolléganőmmel állandó játszóhá-

zat, alkotótáborokat szerveztünk a Riehen Egyesület kereté-
ben, az Illyés Közalapítvány, majd Csíkszereda önkormányzata 
anyagi támogatásával. Az igazi tehetségkutató munkát azonban 
a 2006-ban létrehozott Grafirka Egyesület keretében sikerült 
kiteljesíteni. Versenyeket, alkotótáborokat, nemzetközi textil- 
és grafikai biennálékat szervezünk, kiadványokat szerkesztünk, 
segítjük a fiatal tehetségek kibontakozását, kiállítások anyagi 
költségeit segítünk a fiatal képzőművészeknek előteremteni, 
mindezt (főleg) a városi tanácstól megpályázott összegekből. 
Több egyesületnek és alapítványnak vagyok alapító tagja, de 
ma már csak háromnak a munkájában veszek részt aktívan. 

– Innen már egyenes út vezetett a bábozásig… Hogyan jött 
létre a Boszorka, illetve a csoport első előadása?

– Takács Éva újságírónő megkeresett egy alkalommal, és 
megkérdezte, nem készítenénk-e el a Csipike, a gonosz törpe 
című darabhoz a díszleteket? Mi Ildikóval elvállaltuk. De, mint 
kiderült, a bábokat sem találták meg (a 80-as években a terve-
zőiroda néhány lelkes tagja vitte színre a darabot, aminek óriási 
sikere volt akkoriban!), viszont megvolt Orendi Éva, aki aztán 
felvállalta a darab betanítását, annak a tizenegy főből álló csa-
patnak, amelynek én is szerves részévé váltam. Addig jártam el 
a próbákra, díszlet- és bábkészítés ürügyén, hogy a következő 
darabban, a Kacor királyban epizódszerepet vállaltam én is.

– Azóta hány műsort vittek színre, hány előadást játszottak?

– Ez idáig csak az említett két műsorral jelentkeztünk, 
évente eggyel, mert a csoport tagjai még aktív pedagógusok, 
és a heti egy találkozás is sokszor nagyon nehezen jön össze… 
Mindkét darab  huszonöt-harminc előadást ért meg. Még ki-
szállásokon is voltunk. A tavaly Besztercén adtuk elő a Kacor 
királyt, a Csipikével Kézdivásárhelyig jutottunk el. De idén két 
darabbal is párhuzamosan készültünk. Ez két rend bábot, két 
rend díszletet jelentett. 

– Milyen kihívást jelentett a bábok tervezése?

– Nem volt kihívás, én ugyanis a gyerekeimnek is készí-
tettem bábokat. Akinek gyereke van, vannak anyagai és szeret 
varrni, annak már csak időre van szüksége, hogy megvalósít-
hassa azokat a figurákat, amikkel csodákat lehet művelni. Itt 
visszautalnék a szilágysági évek tapasztalataira. Az iskola akkori 
logopédusa, Wolf Erzsike kért meg engem, hogy készítsek a lo-

gopédiai kabinetjébe néhány figurát. Meg is tettem. Ezután kö-
vetkezett a csoda…, azok a beszédhibás gyerekek, akik már nem 
voltak kisiskolás korúak (kisegítő iskola lévén), megtanultak 
kiejteni olyan hangokat, amelyeket tizenéves korukig senkinek 
nem sikerült elővarázsolni! A „nem én beszélek, a báb beszél” 
módszer jól bevált. Hallottam óvónőtől is, hogy az ilyenfajta 
„beszéltetéssel” sokkal könnyebben tanulnak a gyerekek. 

– Nyugdíjasként is folytatja eddigi aktív életét, sokrétű tevé-
kenységét. Honnan hozzá az energia?

– Erőt adnak hozzá az unokáim. További tervem pedig örö-
met szerezni, hogy én is örülhessek.

Sarány István

Holnap újabb bemutatóját tartja Csíkszeredában 
a Boszorka bábcsoport. A Fakalinka és a pereputty című me-
sejáték népmesei elemekből szőtt történet, ahol a boszorkány 
elvarázsolja a menyasszonyt, a vőlegénynek pedig különböző 
próbákat kell kiállnia. Varázseszközök segítségével nyeri meg 
segítőül a sárkányt és az óriást, hogy végül kiszabadítsa ked-
vesét a boszorkány rabságából. A darab rendezője Domokos 
Erika színművész, aki az ősz folyamán kapcsolódott be a Bo-
szorka bábcsoport munkájába. Az előadás fél 2-kor kezdő-
dik a Petőfi utcai új ifjúsági központban.



ikes Kelemen Leveleskönyvének méltatói többnyire 
nem mulasztják el megemlíteni, hogy szerzőjére 
hatással voltak a kor híressé vált francia levélírói, 
Madame Sévigné és Roger Rabutin Bussy. Francia-

országi kényszerű időzése alatt Mikes minden bizonnyal megis-
merkedett a francia művelt társaságokban éppen dívó olvasmá-
nyokkal. Az olvasás szenvedélye különben élete végéig elkísérte, 
leveleiben számos utalás található erre. A rodostói száműzetés 
véget nem érő várakozásában a könyvek ideig-óráig a szabadu-
lás kapuiként szolgáltak. Egész kis könyvtára volt ott magának a 
fejedelemnek is – aki szintén írta az ő Emlékiratait, Vallomásait 

–, és a Portán sűrűn megforduló követségektől is hozzájuthat-
tak olvasmányokhoz a száműzetésben élők. De amint Németh 
László találóan megjegyzi: „Mikes Kelemen nem a franciáktól 
tanulta el, ami a legjobb benne.” 

Nem szükség arra tanulással tenni szert, ami az embernek 
születésétől sajátja. A fejedelem íródeákját meg lehetett fosz-
tani mindenétől, még az annyira drága szülőföldjétől is, de 
ami a legértékesebbnek bizonyult számára 
a száműzetésben, a szülőföldje nyelvét, 
beszédmódját nem lehetett elvenni tőle. 
Azzal pedig alkalomról alkalomra, negy-
venegy éven keresztül meg tudta terem-
teni önmaga számára a székelyföldi íze-
ket, az otthonosság tünékeny látszatát, 
a saját különbejáratú Székelyföldjét. 
Nyelvével szállt szembe sorstalan-
ságával, ha valakire, hát rá érvényes 
volt, hogy „nyelvében él”. 

A székely nyelvjárásban folyton 
felbukkanó játékos szófordulatok, 
ironikus és önironikus megfogal-
mazási módok alkalom adtán el-
viselhetőbbé tették a nyomorú-
ságot is. Hiszen lehetett volna 
siránkozni is azon, hogy még 
az sincs a házban, amire ren-
desen leülhet, de valahogy 
máris enyhült a szűkösség, 
ha ezt úgy mondhatta: „A 
házamban se szék, se asztal 
nem alkalmatlankodik. (...) Micsoda szép 
állapot, mikor el lehet lenni annyi sok házieszköz 
nélkül.” Vagy ha a hatalmas kajmakán lakomára hívta a magyar 
urakat, de éhesen kellett felállni az asztalától, s még inni sem ad-
tak nekik, valamennyire csak mérsékelte a bosszúságot, ha erről 
epésen így lehetett számot adni: „De az italról szó sem volt. A’ 
való, hogy annyit ettünk, semmi szomjúságot nem okozott.” És 
amikor arról esik szó, hogy „az úri asszonyokat másképpen gyó-
gyítják, mintsem a közönségeseket”, tán még a fejfájás is elővette 
volna jó Mikes deákot, ha hozzá nem tudja toldani: „Nyernek is 

rajta sokszor, mint Birtók a csíkban.” Azóta is törhetjük a fejün-
ket, mit, hogyan és miféle csíkban nyert ez a bizonyos Birtók, 
hogy ily nevezetes személy vált belőle.

A magyar nyelv egyik nagymestere, Kosztolányi írja Mi-
kesről: „...az első prózaírónk, aki társalgási nyelvünket szó-
laltatta meg.” El ne felejtsük hamar hozzátenni, hogy ez a 
nyelv, amelyen olyan jól lehetett társalogni már háromszáz 
évvel ezelőtt is, a magyar nyelv székely nyelvjárása. Székelyül 

igen alkalmatosan lehet eszmét cserélni mindenről, még a 
sínylődésről is, vagyis hogy arról kiváltképpen. 

Mintha direkt erre találták volna ki. 
Tömören és találóan, olykor megle-
pő hasonlatokat és szólásokat híva 

segítségül, úgy lehet vele elmondani 
valamit, hogy abban benne találtatik 

az illetőnek a viszonyulása is ahhoz a va-
lamihez, meg úgy általában a véleménye 

mindenről és önmagáról, sanyarúan és 
sokszor mégis kacagtatóan. 

Menedék is, fegyver is a nyelv. És a já-
téknak eszköze. Bízvást mondhatjuk, hogy 

ezt is tudta jó Mikes deák. Székelyül nem-
csak egyszerűen kimond valamit az ember, 

hanem kicsit még meg is matatja. Ha éppen 
fogja a figurázás. Valahogy úgy (ha már ülő-

eszközről esett szó), mintha az ember nem 
ülne le első szóra egy számára szerfelett ké-

nyelmetlen székre, még ha némely hatalmak 
éppen erre adtak is neki elháríthatatlan paran-

csot, hanem előbb jól megforgatja, megbillegteti, 
minden oldaláról alaposan szemrevételezi, s hozzá 

még gúnyos megjegyzésekkel is illeti azt a bizonyos 
ülőalkalmatosságot, hogy csak azután helyezze rá 

peckesen a hátsó felét. Mert azért így mégis más ülés esik 
rajta. Szinte még össze is barátkozik egymással az az ülep 
és szék. Ámbár a szinte és a valóban soha nem érnek össze, 
nem ehejt vannak azok egymástól, hanem ahajt, s úgylehet, 
az ülep is feszt fészkelődni fog az ilyen széken.

Hát ezt kellett megtanulnia szegény jó Mikes deáknak.
Molnár Vilmos
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A székely szellemi termékeket kívánja  
bemutatni a nagyvilágnak a Hargita  

Kiadó legújabb nagyszabású vállalkozása: 
Székely könyvtár címen indított százköte-
tesre tervezett könyvsorozatot, ötkötetes 
minisorozatokra bontva. A sorozat anyagi 
költségeit két mecénás, Hargita Megye 

Tanácsa és Kurkó Árpád fedezi. A Székely 
könyvtár második kötetét Molnár Vilmos 

ajánlja az olvasók figyelmébe.

Mikes Kelemen: 
Törökországi 

levelek

folytatás a 7. oldalról
Időközben konzervátor-restaurátor szakképesítést nyertem. 

Főleg cseréptárgyak konzerválására, restaurálására rendezked-
tem be. Ennek a tevékenységemnek hozadéka a kötet utolsó, 
Cserép-versek című ciklusa. Ásatásokon vettem részt, jártam a 
falvakat, gyűjtöttem a hajdani népélet tárgyi és szellemi hagya-
tékát. Pecsétes papírom van arról, hogy ez idő alatt közel 1000 
tárggyal gyarapítottam a múzeum tárlóit. Egy ritka, Csíkvere-
besen felfedezett balladatípust az én nevemen jegyez a szakiro-
dalom. A diktatúra bekeményített éveiben a csíkszeredai 9-es 
számú iskola (ma Liviu Rebreanu) folyosójáról a hatalom által 
száműzött nagy méretű Petőfi-szobor is a kászoni kúriában lelt 
menedékre. A gyenge javadalmazás miatt kénytelen voltam 
megválni a múzeumtól. Jól jött az alkalom, a helyi lap újdon-
dászként alkalmazott. Továbbra is visszajártam a Kászonokba, 
szívemen viseltem a gyűjtemény sorsát. Már újságíróként létesí-
tettem azt a képtárat, melyet neves képzőművészek, kiállításai-
kat követően egy-egy munkájukkal alapoztak meg. Mindezeket 
azért emlegetem, mert bánt, hogy mostanság olyanok próbál-
ják elvitatni vagy éppenséggel minimalizálni akkori tevékenysé-
gemet, akik nem rendelkeznek kellő információval e korszakra 
vonatkozóan. De hát ehhez is hozzá lehet szokni… 

– Nemrégiben jelent meg a Műhely mellékletben Cserép-ver-
sek című versciklusa, korabeli – a régészeti leletek ön által végzett 
restaurálása alkalmával készített – fotókkal. A szavakat is ugyan-
olyan gonddal illesztette össze, mint a cseréptöredékeket…

– Már említettem, hogy mi inspirálta Cserép-versek című 
ciklusom megírását. S hogy mennyire gonddal illeszkednek 
a „pótló szavak” e cserepekhez, annak megítélése az olvasóra 
tartozik. Szívemhez, kezemhez közel álló darabok voltak ezek 
a muzeális tárgyak. Lelket simogató visszajelzésekben már volt 
részem, ennek fölöttébb azért örvendek, mert jórészt szakmai 
berkekből érkeztek a vélemények. Sajnálom viszont, hogy a 
kötetben nem lelhetők fel a tárgyak fotói. Ezt előlegezte meg a 
Hargita Népe, a sorozat illusztrációkkal való közlésével...

– Apropó cserépversek: saját fotóival illusztrálta a sorozatot, 
de képeit láthatták hajdanán a Hargita Népe olvasói, illetve saj-
tófotói legjavából tárlat is nyílt évekkel ezelőtt. Hogyan egészíti ki 
a látvány, a pillanat megragadása előbb vázolt munkásságát.

– Mielőtt a látványról beszélünk a láttatásról kell szót ejte-
nünk. Ennek fontosságát viszont falujáró riporterként tapasz-
talhattam meg. A klasszikus fényképezéstől eljutottam a digitá-
lis fotózásig. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a saját 
riportjaimhoz magam készítsek felvételeket, elkapva azt vagy 
azokat a pillanatokat, melyek hitelesíthetik az írást, az abban 
szereplő riportalany megnyilatkozásait. Azt szoktam mondani 
– s ezzel nem mondok újat –, hogy a fényképezőgépbe nem elég 
belenézni, látni, következésképpen láttatni is kell azáltal. Nem 
tartom magam fotóművésznek. Csíkszeredában az első digitális 
riportfotó-kiállítás az általam készített fényképekből nyílt meg 
a Golden Galleryben. Emlékszem, mennyire fenntartásokkal 
cikkeztek a digitális fényképek kiállíthatóságáról. Azóta egyre 
több ilyen tárlat követi egymást. A polémia elült, hiszen nem 
lényeges, milyen módszerrel készült a felvétel. A lényeg az, hogy 
jó legyen a kép. Láttasson és elgondolkodtasson…

– Legújabb kötete a Cézár pitvarában címet viseli. Cseke Gá-
bor szerint a ciklus középpontjában a hatalom és az egyén viszo-
nya, a hatalom és az alkotó bonyolult viszonyrendszere áll, „ami 
máig időszerű, feloldhatatlan gondja a költőnek, erkölcsi-művészi 
küzdelmeinek meghatározója”. Jól érzékelte Cseke Gábor?

– Mondhatom, hogy igen! Ugyanis önemésztő alkat va-
gyok, a címadó ciklusban vitatkozom a hatalommal, az emberi 
gyarlósággal, magammal, kishitűségemmel, nyavalyáimmal, s 
még mi mindennel nem. Míg a kötet első, s az utolsó két cik-
lusában higgadtabban keresem medrét a nyugalomnak, a ma-
gammal kötött külön békének igyekszem hangot adni, addig a 
szóban forgó ciklus a lázongásoktól hangosabb…

– Fúvóskönyve kapcsán jut eszembe, hogy a megye hajdani és 
meglévő fúvószenekarainak feltérképezésének következménye az 
lett, hogy sok helyen újraéledt a rezesbanda, sőt Csíkszentimrén 
Ön anyagiakkal is segítette az együttes indulását. Miért?

– Eddig bárhol megfordultam, tudtam alkalmazkodni a 
tájhoz és emberéhez. Hamar rájöttem arra, hogy melyik az a te-
rület, ahol valaki vagy valakik ösztönzése nélkül is érdemes tevé-
kenykedni. Némelykor én is meglepődöm azon, hogy honnan 
ez az intuíció, az ösztönös ráérzés arra, hogy mire van szüksége 
annak a közösségnek. Így volt ez szülőfalum, Csíkszentimre 

esetében is. Sorozatot indítottam az újságban a nagy múltú fú-
vószenekarok feltérképezésére. S tettem úgy, hogy valahányszor 
a karmesterek jóindulatának köszönhetően egy-egy, már „öreg 
hangszert” sikerült megszerezni a létesítendő rezesbanda szá-
mára. Aztán sikerült megnyerni az ügynek Köllő Ferenc jónevű 
karmestert. A Művészeti Népiskola tanárainak bevonásával egy 
kihelyezett rézfúvós osztályt indítottunk be Csíkszentimrén, 
az ügyet felpártolták a község elöljárói.  A rezesbandákról szó-
ló könyv nyomán számos fúvószenekar alakult újjá, nem csu-
pán szülőfalumban, de másutt is. A több mint 3000 kötetes 
könyvtár megalapozásával, szülőfalum iránt vállalt harmadik 
kivánságom teljesülhetett, természetesen mindehhez lelkes tá-
mogatóként érezhettem mögöttem a község elöljáróságát …

– Gyermekverset is írt és közölt, ötvözve bennük három nagy 
területet, amely közel áll az Ön szívéhez: az unokák világát, a ha-
lakat, és a legendás múlt ismeretét. Mikor lesz belőle kötet?

– Már jelent meg gyermekverskötetem Muzsikus manó 
címmel. Ennek érdekessége az lehet, hogy a Nagy István Mű-
vészeti Középiskola azóta már képzőművészekké érett diákjai 
illusztrálták, Koszti István vezető tanáruk pedig a fedőlapot 
tervezte meg. Keserű szájízzel jegyzem meg viszont, hogy újabb 
kötetem, mely két pozitív lektori véleményezéssel bír, pénzhiány 
miatt nem került mostanig kiadásra. Azóta két újabb darabbal 
bővítettem az iméntit. Jó illusztrációval, ha támogatóra is talál-
nék – úgy gondolom, hogy szép könyv kerekedhetne belőlük. 
A két agyonszeretett fiúunokámnak ajánlom valamennyit…

– Mivel tölti napjait a nyugdíjas újságíró?

– Még nem érzem magam nyugdíjasnak. Egyrészt azért 
nem, mert még tucatnyi hónap hiányzik igazi nyugdíjaztatáso-
mig, másrészt nem unom magam. Van mit tennem. Istennek 
hála, hogy létezik egy tanyánk Csaracsóban, melynek létét a 
horgászatnak köszönhetem. Bár nem szívesen veszi feleségem, 
ha mindezzel hivalkodom. A valóság az, hogy horgászás közben 
bukkantunk rá Csaracsóban e kies helyre, melyet aztán saját ar-
culatunkhoz, lelkületünkhöz alakítottunk. Még mindig rááll a 
kezem a kalapácsra, vésőre, kaszára, a horgászbotot is szívesen 
markolja. Alig várom, hogy szabaduljon a horgászati tilalom, 
hogy a csendes vizek mentén, halra lesve újból meditálhassak…

Várom, hogy csendes vizek mentén újból meditálhassak
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> Autómodell-verseny. A Csíki Gyer-
mekek Egyesület és a csíkszeredai Gyerme-
kek Háza, a Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala támogatásával gyermeknapi amatőr 
autómodell-versenyt és modellbemutatót 
szervez június 2-án a központi parkban, 11 
órai kezdettel. A „Hargita” RC Off Road-
kupa elnevezésű versenyre olyan 6–15 éves 
gyerekek jelentkezését várják a szervezők, 
akik rendelkeznek 1/10 méretarányú elekt-
romos terepmodellel. A verseny és modell-
bemutató után, 14 órától minden jelen levő 
6 évesnél nagyobb gyerek kipróbálhatja egy 
versenymodell irányítását távirányítóval. 
Bővebb információ a rendezvény partne-

re, az FX Racing MS  Egyesület honlap-
ján, www.fxracingms.ro, vagy telefonon: 
0744–174047.

> Asztalitenisz. Május 25–27. között 
Prágában szerepeltek a Székelyudvarhelyi 
ISK-FSK asztaliteniszcsapatának újoncai 
a Cseh Nemzetközi Bajnokságon, ahol tíz 
nemzet több mint kétszáz sportolója állt asz-
talhoz. Az ISK-FSK a verseny előtt négy na-
pig a nagykárolyi edzőközpontban készült, 
a napi 2-3 edzésnek meglett az eredménye.  
A felkészülés alatt a csapatok mérkőzéseket 
játszottak a hazaiak ellen, valamint a magyar-
országi Nyírbátor és Apagy csapatai ellen.  

A csehországi versenyen Sánduly Levente a 
craiovai Bogdan Cristiannal állt párban asz-
talhoz, és remek eredményt értek el, hiszen a 
döntőig meneteltek, ahol egy lengyel páros 
legyőzte őket. Sánduly egyéniben is jól szere-
pelt, egészen a negyeddöntőig menetelt.

> Labdarúgás. A Csíkszeredai VSK 
U14-es labdarúgócsapata a hétvégén bebiz-
tosította győzelmét a megyei bajnokságban, 
és így további küzdelmek várnak rájuk a 
regionális döntőben, ahol Hargita megyét 
fogják képviselni. A Kurkó Attila által fel-
készített csapat Piatra Neamţra kell utazzon, 
ahol a tornát június 5–7. között rendezik. A 

VSK ellenfelei a házigazda Ceahlăul, illetve 
a Bákói Aerostar lesznek. A harmadik ellen-
fél Sepsiszentgyörgy kellett volna legyen, ám 
ők visszaléptek a küzdelmektől.

> NHL. Szeretne ismét az észak-ameri-
kai profi jégkorongligában (NHL) szerepel-
ni Dominik Hasek, a csehek elnyűhetetlen 
kapusa. A 47 éves olimpiai bajnok és két-
szeres Stanley-kupa-győztes hokis nemré-
giben a Michigan State Egyetemen tanuló 
fiát látogatta meg, és közben több NHL-es 
klub képviselőivel is beszélt. Sajtóértesülések 
szerint a Detroit Red Wings és a Tampa Bay 
Lightning jöhet szóba.hí
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Világbajnoki
páros mérkőzés
Két eldöntött játszma és 10 

döntetlen jellemezte a moszkvai 
Tretyakov Galeryben 6–6-os dön-
tetlennel zárult Anand–Gelfand 
világbajnoki páros mérkőzést. A 
szabályzat szerinti rájátszásban 
négy 25-25 perces rapid játszmá-
ra kerül sor, és lépésenként még 
10 másodperc bónuszidőt is kap-
nak. Ha ez sem vezet eredményre, 
akkor tíz 5-5 perces villámjátszma 
következik, lépésenként 3 má-
sodperc bónuszidővel. További 
döntetlen esetén egy olyan vil-
lámjátszma dönt, melyben világos 
5 percet, sötét 4 percet kap, de 
világosnak nyernie kell (döntet-
len esetén sötét a világbajnok). 
A gyorsított gondolkodású játsz-
mákban Anand az esélyesebb. 
Sokan abszurdnak vélik, hogy a 
VB-döntőt snellpartik döntsék el. 
Ennél csak a Szmiszlov–Hübner 
világbajnokjelölti döntés volt pi-
kánsabb: a veldeni kaszinóban 
Szmiszlov nyert, ruletten...

Magyar csapatbajnokság
Izgalmas volt az NB I-es ma-

gyar csapatbajnokság hajrája. 
Nyolc forduló után a fiatalokból 
álló szombathelyi MÁV Haladás 
Vasutas SE csapata vezetett. A 
9. fordulóban azonban a paksi 
Atomerőmű SE 8,5–3,5, míg a 
10. fordulóban a nagykanizsai 
Aquaprofit Tungsram SK 7,5–

4,5 arányban verte a Rapport 
Richárd nélkül kiálló Vas megyei 
csapatot, így az Aquaprofit 95 
ponttal megőrizte bajnoki címét, 
2. Atomerőmű 89 pont, 3. Hala-
dás 85 pont.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid tanulmányá-

ban sötétnek 4 gyalogelőnye van. 
A futóelugrással világos döntet-
lent érhet el : 1.Fe8+! Kc5 (1...
Ke5 2.Vc7+ Kf5 3.Vf7+) 2.Va5+ 
Kc4 3.Va4+ Kc3 4.Va3+ Kd4 
5.Vd6+ Ke3 6.Vd2+ Ke4 7.Vc2+ 
Vajon nem lehetne ennél is többet 
elérni? Ha többet foglalkozunk 
tanulmányok megoldásával, rá-
jövünk a „tanulmánylépésre”, egy 
pici gyaloglépés, mely után sötét 
vezért veszít vagy mattot kap: 
1.g3!! Vh6 (A d4 mezőt védelmét 
szolgáló lépésekre sötét vezért ve-
szít: 1...Vg4 2.Fe6+!! Ke6 3.Vc8+; 
1…Vc4 2.Fe6+!! Ke6 3.Vg8+; 1…
Ve4 2.Fc6+!! Kc6 3.Va8+; 1...
Va4 2.Fc6+!! Kc6 3.Ve8+; 1...
Vg3 2.Fc8+ Kc5 3.Vd4+ Kb5 
4.Vb4 matt vagy 2...Ke5 3.Vc7+ 
vezérvesztés. 1...Vh2 2.Fe8+ a fő-
változathoz vezet.) 2.Fe8+! Kc5 
(2...Ke5 3.Vd4+ Kf5 4.g4 matt.) 
3.Vd4+ Kb5 4.Vb4+ Ka6 5.Va4+ 
Kb7 6.Vc6+ Kb8 7.Vd6+ Kb7 
(7...Kc8 8.Fd7+ Kb7 9.Vc6+ Kb8 
10.Vc8 matt.) 8.Fc6+! Kb6 9.Fd7+ 
Ka5 10.Vb4+ Ka6 11.Fc8 matt.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (21.)KezdődiK a Románia KeRéKpáRos KöRveRseny

Hegymenés lesz a Transalpinán

Különleges lesz idén a Románia 
Kerékpáros Körverseny, a szer-
vezők az ország legmagasabban 
fekvő országútját is beiktatták 
az útvonalba. az utolsó előtti sza-
kasz érkezési pontja 2145 méte-
ren lesz tengerszinttől. a verseny 
Konstancán kezdődik szombaton, 
és június 9-én ér véget margitán.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Az ország legmagasabban 
fekvő országútját is beik-
tatták az útvonalba az idei 

Románia Kerékpáros Körverseny 
szervezői, a viadal rajtja szombaton 
Konstancán, az érkezés pedig egy 
héttel később, június 9-én Margitán 
lesz. A 49. alkalommal sorra kerülő 
versenyre 14 csapat nevezett, közöt-
tük az ország egyetlen kontinentális 
csapata, a Tusnad Cycling Team is. 
A román válogatottba két csíksze-
redai sportolót is behívtak.

Kilenc szakaszt rendeznek az 
idei körversenyen, szombaton Kon-
stancán a 8 kilométeres pro ló got 
követően a résztvevők a Hâr şova és 
Galac távot is teljesítik. Az idei ver-
seny a hatodik szakasszal bezárólag 
majdnem a tavalyi útvonalon men-
nek majd, a mezőny jövő szerdán 
érinti Hargita megyét is: Tölgyes-
nél lépik át a biciklisek a megyeha-
tárt és Csobotánnál lépnek át Ma-
ros megyébe.

A királyetap az utolsó előtti 
szakasz lesz, a mezőny Râmnicu 
Vâlceán rajtol, és a Transalpina 
útvonalát követve a tengerszint 
fölött 2145 méterre lévő Urdele-

hágóra érkezik, a szakasz szintkü-
lönbsége 1892 méter. Az utolsó 
27 kilométeren 1570 méteres 
szintkülönbséget kell leküzdjenek 
a kerékpárosok. A Transalpina az 
ország legmagasabban lévő or-
szágútja, a legmagasabb pontja 
pedig az Urdele-hágó. A mezőny 
15 megyén halad át, 22 sprintet 
és 10 hegymenést iktattak be a 
szervezők.

a részt vevő csapatok
A nemzetközi szövetség naptá-

rában 2.2-es szorzóval rendelkező 
viadalra 14 csapat összesen 86 ke-
rékpárost nevezett előzetesen, ám 
a szombat reggeli rajtig ez a szám 
még változhat. A román szak-
szövetség honlapján az előzetes 
nevezések szerint négy romániai, 
két-két ukrán és bolgár, egy-egy 
görög, olasz, cseh, lengyel, német 
és magyar csapat indul.

A részt vevő csapatok: Romá-
nia válogatott (Lázár Nándor és 
Sebestyén Szabolcs is a csapat tag-
ja); Tableware Cylcing Team (gö-
rög); Cycling Team Friuli (olasz); 
Tusnad Cycling Team (Novák Kár-
oly Eduárd, Sergiu Cioban, Ale-
xander Braico, Evgeni Gerganov, 
Lovassy Krisztián, Matija Kvasina); 
Kolss Cycling Team (ukrán); CS 
Otopeni; Bukaresti Mazicon; 
Nessebar Shockblaze Cycling Team 
(bolgár); Hemus 1896 Troyan 
(bolgár); Team Forman Cinelli 
(cseh); BDC Marcpol Team (len-
gyel); Team Ur Krostitzer Univega 
(német); Closter2 Carrera GI-Esse 
(magyar); ISD Lampre (ukrán).

– Azt hiszem, a Tusnad Cycling 
Team megalakulása óta a legjobb 
csapattal vághatunk neki a román 
körversenynek. Felkészültünk a vi-
adalra, a csapatunkban három baj-
nok is van: Sergiu Cioban moldáv, 
Lovassy Krisztián magyar és a fris-
sen igazolt Matija Kvasina pedig 
többszörös horvát bajnok. Célunk 
csapatban a győzelem, egyéniben 
pedig egy dobogós hely – nyilat-
kozta Novák Károly Eduárd, a csík-
szeredai csapat vezéregyénisége.

a körverseny műsora
Prológ (szombat): Konstanca, 

egyéni időfutam (8 km).
1. szakasz (szombat): Hârşova 

– Galac (132 km).
2. szakasz (vasárnap): Galac – 

Vaslui (182 km).
3. szakasz (hétfő): Vaslui – Iaşi 

– Botoşani (196 km).
4. szakasz (kedd): Siret – 

Suceava (161 km).
5. szakasz (szerda): Poiana 

Largului – Borszék – Maroshévíz – 
Régen – Marosvásárhely (268 km).

6. szakasz (június 7., csütör-
tök): Agnita – Râmnicu Vâlcea 
(156 km).

7. szakasz (június 8., péntek): 
Râmnicu Vâlcea – Udrele-hágó 
(126 km).

8. szakasz (június 9., szombat): 
Szalonta – Margita (113 km)

Hargita megyét szerdán érinti a 
mezőny, az előzetes műsor szerint 
várhatóan 14.30 óra körül Tölgyes 
előtt lépik át a megyehatárt a ke-
rekesek, és 16 órakor hagyják el a 
biciklisek a megyét Csobotánnál.

Dobogós helyben reménykednek a román körversenyen a Tusnad Cycling Team tagjai Fotó: tusnadcyclingteam.com



lakás

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

ELADÓ Középajtán családi ház 
melléképületekkel, hétvégi háznak 
is megfelel. Irányár: 40 000 lej. Tele
fon: 0757–455423.

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredá
ban, a Fenyő utca 3/B/8. szám alatt. 
Telefon: 0747–417217.

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

ELADÓ Csíkszentsimonban tég
laépítésű ház. Pincével, pincelakás
sal, gazdasági épületekkel, 14 ár 
telekkel, a kultúrház mögött. Telefon: 
0749–948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újon
nan épített faház: nappali, konyha, 
két szoba, 14 ár telekkel. A közmű
vesítés megoldva. Telefon: 0742–
668958 vagy 0742–076598.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás 
becsületes, komoly személynek, 
hosszú távra. Telefon: 0744–862540, 
8–20 óra között. (21994)

ELADÓ Csíkszeredában, a Test
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű csa
ládi ház, 35 ár gyümölcsössel igé
nyesnek vagy alapítványnak. Tele
fon: 0744–182886, 0740–186614.

ELADÓ IV. emeleti, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Len dület sétányon, kitűnő állapot
ban. Beszámítok garzonlakást. Ér
deklődni lehet a 0758–330781-es 
telefonszámon. (21987)

KIADÓ bútorozott garzonlakás a 
Lendület sétányon. Telefon: 0748–
531887. (21995)

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

ELADÓ sürgősen 2 szobás, fel
újított tömbházlakás Csíkszeredá
ban. Ára: 19 000 euró, alkudható. 
Érdeklődni lehet a 0754–035552-es 
telefonszámon. (21958)

ELADÓ kertes családi ház Csi-
csó ban. Érdeklődni lehet a 0743–
856146-os telefonszámon. (21828)

ELADÓ földszinti, 2 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 
(21820)

telek

ELADÓK földterületek, telkek 
Csíkszereda, Csíkszentlélek határá
ban. Telefon: 0746–045540. (21991)

ELADÓ Csíkmindszenten 18 ár 
beltelek (víz, gáz, villany helyben), vala
mint 2,40 ha külterület. Telefon: 0266–
314025, 0751–967864. (21948)

ELADÓ építkezésre alkalmas 
500 m2 terület Csobotfalván. Tele
fon: 0743–616666.

jármű

ELADÓ 1997-es évjáratú, ötaj
tós Ford Fiesta eredeti állapotban. 
Irányár 800 euró + illeték. Telefon: 
0745–794892.

ELADÓ 2000-es évjáratú, év 
végi, háromajtós piros Fiat Punto – 
négy légzsák stb. eredeti állapotban, 
RAR vizsgával + illeték. Irányár 
1400 euró. Telefon: 0745–794892.

ELADÓ sürgősen 1996-os év
járatú kombi Dacia. Telefon: 0752–
081191.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks
wagen Golf limuzin 1.4-es motorral, 
Euro 4-es, metálszürke, frissen be
hozva, karc- és rozsdamentes álla
potban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
állítható kormány, négy légzsák, fe
kete, fóliázott ablakok, MP3. Irányár: 
3150 euró. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364. (21950)

ELADÓ fekete, kombi Volkswa
gen Golf 1.4-es, Euro 4-es, sok ext
rával (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablak, központi zár, ESP, 
elektromos tükrök), karc- és rozsda
mentes állapotban, frissen behozva 
Németországból. Vállalom beíratá
sát és RAR-vizsgáját. Irányár: 3300 
euró. Telefon: 0742–175640.

ELADÓ 2005-ös évjáratú pa
pucs Dacia 1.9-es, dízel, megkímélt, 
szép, rozsdamentes állapotban, 
frissen cserélt vezérléssel, olajjal 
és szűrőkkel, új gumikkal, 5–2-es 
fogyasztással, kitűnő motorral, tulaj
donostól, rendezett iratokkal. Ára: 
1950 euró. CSERE is érdekel. Tele
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnádfalu.

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford Ka 
kitűnő állapotban, forgalomba beírva, 
első gazdától. Extrák: klíma, alufelni, 
szervokormány, valamint Ford Focus 
1.6i frissen behozva, kitűnő állapot
ban, légkondival – irányár: 2300 eu
ró. Telefon: 0744–778490. (21990)

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Kawa
saki ZR7, 750-es – 1800 euró, va
lamint 1995-ös évjáratú túraenduró 
Yamaha TDM 850 – 1500 euró. Tele
fon: 0745–654903.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 4-es, Euro 4-es, 1.4-es mo
torral, klimatronikus, fullextrás, frissen 
behozva, kevés illetékkel, nagyon szép, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Irányár: 3250 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (22001)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Za-
fira 1.6, 7 személyes, Euro 4-es, fris
sen behozva május 30-án, 2014-ig 
ér vényes műszakival, egy tulajdonos
tól, eredeti festéssel és kilométerben, 
nagyon szép, karc- és rozsdamentes 
állapotban. Irányár: 3850 euró. Beszá
mítok dízelautót, 2000 utánit). Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (22001)

ELADÓ 2000-es évjáratú Nissan 
Primera, automata sebváltóval, 4 
elektromos ablak, ülésfűtés, elektro
mos tükrök, gyári xenonlámpa, CD-
tár stb. Telefon: 0744–537628.

vegyes

Alulírott BIRÓ ERZSÉBET – 
Csíkszereda, Nagy István u. 10/
B/16 szám alatti lakos ezúton is 
értesítem férjemet, BIRÓ TIBORT 
– Csíkszereda, Nárcisz sétány 
2/A/7 szám alatti lakost, hogy 
2012. június 25-én jelenjen meg a 
Csíkszeredai Bíróságon házasság
felbontási, gyermek-elhelyezési, 
valamint gyermektartási perben, 
amely az 1982/258/2012-es szá
mú akta tárgyát képezi. (21998)

ELADÓ kalapácsmalom, famaró, 
gyalupad, kézi asztalosszerszámok, 
patefonlemezek, bécsi koncertzon
gora megegyezés alapján. Tele
fon: 0266–316021, 0752–061951. 
(21996)

VÁSÁROLOK 20 évnél régebbi, 
barnára kiégett kerítésdeszkát és ré
gi csűröket. Telefon: 0763–666774, 
0267–346013.

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

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-
as traktor, háromhengeres Ford 
3000-es és Deutz traktor, valamint 
vetőgép, silózó, répavető, széna
forgató, műtrágyaszóró, hármas 
eke, hatméteres kombinátor. Ér
deklődni lehet a 0764–471343-as 
telefonszámon.

ELADÓ hasogatott bükk tűzifa 
házhoz szállítva (Csíkszereda kör
nyékére) – 550 lej/öl, valamint ve
gyes hasogatott tűzifa – 450 lej/öl. 
Telefon: 0757–249143. (21916)

ELADÓK husky kutyakölykök. Te
lefon: 0748–307515.

ELADÓ vécépapír- és kéztörlő
gyártó gép csomagolóval, informá
ciókkal a gyártással kapcsolatban. 
Ára: 1900 euró. Telefon: 0725–
370752. 

ELADÓ apró és ültetni való pi
tyóka, árpa, búza, kihúzható, fából 
készült kanapé nagy jó állapotban, 
ágyneműtartóval. Telefon: 0742–
648606. (21974)

ELADÓ kürtőskalácssütő. Tele
fon: 0746–107408.

állás

A Hargita Népe Lapkiadó elő
fizetés-szervezőt és lapkihordót 
keres Tusnádfürdőre. Telefon: 0733–
110166.

Bedolgozó pincérállás betöl
tésére KERESÜNK munkatársat. 
Jelentkezésüket várjuk a 0745–
615384-es telefonszámon napon
ta 8–16 óra között. 

szolgáltatás

VÁLLALUNK kedvezményes áron 
szobafestést, mázolást (lépcsőhá
zakat is), glettelést, gipszkartono
zást, csemperakást, hőszigetelést, 
szalagparketta lerakását, valamint 
teljes körű lakásfelújítást igény sze
rint vagy saját ötleteinkkel. Anyag
beszerzésben besegítünk. Telefon: 
0756–493656. (22000)

Cégvezetők, figyelem! VÁLLAL
JUK cége könyvviteli politikájának 
kidolgozását – Kreativ Kontir Kft. Te
lefon: 0721–605266.

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

megemlékezés

Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Eszembe jutnak 
az együtt töltött napok,
fülemben újra 
megcsendül a hangod.
Szinte látom 
minden mozdulatod,
nem is tudhatod, 
mennyire fáj hiányod.
Gyertyákat gyújtunk 
és mécseseket,
ezek a fények 
világítsanak Neked.
Örök világosságban, 
békességben nyugodj,
soha el nem felejtünk, 
biztosan tudod!
Mi nem váltunk el, 
csak te előre mentél.

Mindazok, akik ismerték, lélek
ben velünk együtt emlékezzenek 
életének 90. évében elhunyt

MÁTÉ JÁNOSRA.

Ma egy éve annak, hogy a drága, 
feledhetetlen, szerető férj, apa, 
tata, jó rokon, ismerős ott pihen 
a csendes temetőben, a fiatfalvi 
örök otthonában. Lánya: Júlia 
és szerettei – Székelykeresztúr–
Fiatfalva.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, ro-
kon és jó szomszéd,

PÁL JÁNOS

szerető szíve életének 89. évé-
ben 2012. május 30-án meg-
szűnt dobogni. Temetése június 
1-jén 13 órakor lesz a taplocai 
temető ravatalozójából. Nyu-
galma legyen csendes, emléke 
áldott! Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

2012. május 31., csütörtök  | 13. oldal 

A Hargita Népe 2012. május 10-i és 14-i lapszámaiban tévesen 
jelent meg az alábbi cég neve. Az érintettek szíves elnézését kérjük.

A hirdetés helyesen:

Az AIC SOLAR SYSTEMS COMPANY Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a ZONÁLIS RENDEZÉSI TERV, 

ADMINISZTRÁCIÓS KÖZPONT, FOTOVOLTAIKUS PARK  
bemutatott változatára 

környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Alacsony feszültségre szakképesítéssel rendelkező 
VILLANYSZERELŐT alkalmazunk.

Elvárások:
 automatizálásban való jártasság, legalább 3 év szakmai gyakorlat;
 legalább B kategóriás jogosítvány, aktív autóvezető;
 alapfokú számítógépes ismeretek.
Önéletrajzot személyesen a cégnél 8–16 óra között lehet leadni, 

e-mailen az office@harviz.ro címre lehet küldeni.
Határidő: 2012. június 11.

Gyergyóremete Önkormányzata 
nyílt árverésen, 600 m3 kitermelt fenyőfát ad el két tételben: 

 200 m3 – indulási ár 250 lej/m3, lépték 5 lej;
 400 m3 – indulási ár 119 lej/m3, lépték 1 lej.

Az árverés 2012. június 7-én, csütörtökön de. 10 órától lesz megtartva 
a gyergyóremetei községháza tanácstermében.  

Az árverezett fa kifizetése elszállítás előtt történik.

Érdeklődni a 0266–352101-es telefonszámon lehet.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó iro-
dánkba (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését 
egy alkalommal!

érvényes 2012 június 30-ig
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Napról napra
szabadidő

programajánló

Táncház
Évadzáró táncházat tart ma 20 órá-

tól az Udvarhely Táncműhely, ahol Oláh 
Hilda és Boros Béla tanít vajdaszentiványi 
táncokat. A talpalávalóról ifj. Sipos Dezső 
és zenekara gondoskodik. A Ziccer Egye-
sülettel közösen indított táncházsorozat a 
nyári szünet után, ősszel folytatódik. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket te-

kinthetik meg az érdeklődők a Relax Caffe 
Club 3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): ma, holnap, hol-
napután és vasárnap 18 órától az Utazás a 
rejtélyes szigetre. Vasárnap 11 órától a rajz-
filmkedvelőket várják a Toy Story 3 című 
mesefilmmel.

Falunap
Tizedik alkalommal szervezik meg 

hétvégén a Rugonfalvi Falunapokat. A 
szombaton és vasárnap zajló esemény prog-
ramjában szerepel fotókiállítás, filmvetítés 
és sportolási lehetőség is. Szombat dél-
után Ablonczy László, a Magyar Nemzeti 
Színház egykori igazgatója tart előadást a 
nemzeti színház hivatásáról és a műked-
velő színjátszás jelentőségéről. Szombaton 
este két filmet is vetítenek: 19 órától a Vad 
Magyarország – A vizek birodalma című 
természetfilmet, ezt követően a Papp Laci 
az ökölvívó című filmet tekinthetik meg az 
érdeklődők. Vasárnap 11 órától ökumeni-
kus istentiszteletet tartanak. Ezt követően 
könyvbemutató, néptáncgála és bográcso-
zás várja az ünneplőket. Az esemény szer-
vezője a Pro Rugonfalva Egyesület.

Lepkeház
Romániában, Parajd községben el-

sőként hozott létre állandó lepkeházat 
a székelyudvarhelyi Vulticulus Földrajzi 
Társaság. A létesítmény hasonló a tavaly a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum-
ban kialakított időszakos lepkeházhoz, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas 
kikapcsolódást kínál. Látogatni naponta 9 
és 19 óra között lehet. A belépti díj gyere-
keknek és diákoknak 6 lejbe, felnőtteknek 
7 lejbe kerül.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Én, testvér, 
elüsmerem, hogy 
nagyot vétettem 

ellened, mikor a te ártat-
lan kölykeidet megtapod-
tam. Hát azt nem kellett 
volna!... De hát haragud-
tam a borjú miatt. Az 
ember gyarló no! Eleget 
bántam azután, de ezzel 
nem támaszthatom fel 
szegényeket. Ezt neked is 
bé kell látnod! – mond-
ja Rab Péter szívszorító 
monológjában a havason 
a mellette fekvő, őt magát 
is halálosan megsebző, el-
pusztult farkasnak.

Nyirő József a Széke-
lyekkel egy olyan művet adott a minden-
kori olvasó kezébe, amely ha önmagában 
nem is elegendő a székelység napjainkig 
ívelő sorstörténetének megértéséhez, a 

székely lélek megér-
tésének mindenképp 
az alfája. Egy olyan 
erkölcsi világrend, vi-
lágkép és létértelmezés 
bontakozik ki ezekből 
a novellákból, amelyek 
kétségtelenül a megma-
radást, a szó legneme-
sebb értelmében vett 
életet szolgálják.

A Lazi Könykiadó 
232 oldalas, kemény-
kötésű könyve meg-
vásárolható az Árnika 
K ö n y v e s b o l t b a n 
( Sz é ke l y u dvarh e l y, 
Kossuth Lajos utca 16. 
szám, telefon: 0266–

210 046, 0751–103 915).
Ezen a héten a budapesti Kairosz és 

pécsi Lazi könykiadó könyvei 20–30%-
os kedvezménnyel kaphatók!

az ajánlata

Nyirő József: Székelyek

hirdetés

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe
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Csütörtök
Az év 152. napja, a hátralévő napok száma 

214. Napnyugta ma 20.52-kor, napkelte hol-
nap 5.34-kor. 

Isten éltesse 
Angéla és Petronella nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Angéla görög–latin eredetű; jelentése: 

angyal, követ, hírnök. A Petronella latin erede-
tű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó 
nő; kő, szikla. 

Május 31-én történt 
1891. Megkezdődött a világ legnagyobb 

vasútépítéseként számon tartott transzszibériai 
vasútvonal építése. 

Május 31-én született 
1926. John George Kemeny / Kemény 

János György magyar születésű amerikai 
matematikus, a számítógépes BASIC prog-
ramnyelv egyik szülőatyja 

1941. Louis J. Ignarro Nobel-díjas ameri-
kai gyógyszerkutató 

Május 31-én halt meg 
1809. Joseph Haydn osztrák zeneszerző 
1981. Lóránt Gyula olimpiai bajnok lab-

darúgó, az Aranycsapat tagja, edző 

a nap vicce

A medve találkozik a nyuszikával.
– Mit csinálsz, nyuszika?
– Elásom ezt az üveg pálinkát, tíz év múlva 

kiásom, akkor sokat fog érni!
Másnap ugyanitt a rókával találkozik, aki 

szintén gödröt ás.
– Mit csinálsz, róka koma?
– Elásom ezt az Edda-kazettát, tíz év múl-

va kiásom, akkor sokat fog érni!
Harmadnap a két betemetett kupac mö-

gött egy harmadik kupacot lát a
medve, tetején a vakond énekel részegen:
– Köööör közepééén állok...

www.parapista.com

– Hol az ebéd maradéka, Jenő?
– Odaadtam a kutyának.

– Megőrültél?
– Ne izgasd magad, 

a kutya nem tudja, hogy te főzted!

para

hirdetés
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 31.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 13-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

A Facebook saját okostelefonnal 
rukkolhat elő jövőre

Saját okostelefonnal rukkolhat elő már jö-
vőre sajtóértesülések szerint a Facebook 
közösségi portálra épülő birodalom.

A The New York Times névtelen források-
ra hivatkozva azt írta, hogy a közösségi plat-
form megkezdte az okostelefonok világában 
jártas mérnökök felvételét. Ezzel egybevág az 
is, hogy a Facebook nemrég elismerte, hogy 
szeretne részesedni abból a piacból, amelyet 
a mobilhasználók világszerte egyre növekvő 
tábora jelent. A cég – amely nemrég jelent 
meg a tőzsdén – a közelmúltban indította el 
saját, mobilalkalmazásokat kínáló első üzletét. 
Az App Center oldalon linkek találhatók az 
Apple és a Google Android-boltjaiban kap-
ható Facebook-alkalmazásokhoz. A fejlesztők 
azonban nemsokára már olyan alkalmazáso-
kat írhatnak, amelyeket kizárólag a Facebook 
üzletében fognak értékesíteni.

 A Facebook korábban az iPhone és más 
okostelefonokon dolgozó szakembereket to-
boroz az alapító Mark Zuckerberg amiatti 
félelmében, hogyha nem kezd el hamarosan 
mobilkészülékeket gyártani, a közösségi háló-
zat nem lesz más, csak egy alkalmazás más plat-
formokon – közölte a BBC hírportálja.

Vannak olyan értesülések is, amelyek alap-
ján a közösségi portálra épülő birodalom titok-
ban már 2010-ben telefonfejlesztésbe kezdett, 
de az a projekt félbeszakadt.

égi csoda!  Fotó: Xantus janos, csíkszentkirály

fotóalbum

9
22 C̊

9
19 C̊

9
19̊ C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
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Székely-
udvarhely
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szentgyörgy
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az időnként erősen megnövekvő felhőzet mellett 
több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, 
zivatar. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, ziva-
tarok környezetében viharos széllökések is előfordul-
hatnak.

Noha ez többnyire a könnyed, reggeli kávé 
mellé szánt vagy a déli ebéd utáni emésztést se-
gítő kis írások helye, nem rajongok a napi sajtó 
jellegzetes krokijaiért. Persze a humornak is 
megvan a helye, sőt egy szellemes csattanóval 
végződő írás szerzőjét és olvasóját – még ha 
csak percek erejéig is – új vagy újonnan felfe-
dezett világokba, dimenziókba röpítheti. Az 
újságíró szerepe, feladata szerintem az, hogy 
gondolkodtasson, mindegy, hogy milyen esz-
közzel, formai vagy tartalmi megoldással teszi 
azt. Írhatnék például magamról, arról, hogy 
féléves zenekarunkkal a minap rögzítettük első 
dalunkat, de rajtam kívül ez kit érdekelne? 
Írhatnék ugyanakkor politikáról vagy érte-
kezhetnék a kampány sötét bugyrairól – bár 
nagyon aktuális lennék, meglehet, mindenki 
a háta közepére kívánna, ahogyan a témát is. 
Szólhatnék az időjárásról is, arról, hogy elég 
volt az esőből, vagy hogy emiatt nem lesz méz, 

de hát ez is csak egy szűk réteget érint, gondol-
kodóba meg aztán igazán senkit nem ejt, hisz 
az időt és járását kibeszélni igen, befolyásolni 
viszont nem igazán lehet. Elmondhatnám ta-
lán azt is, hogy undorodom – hogy finoman 
fogalmazzak – azon idióta, újgazdag gépjár-
művezetőktől, akik apjuk pénzén vett vagy egy 
sikeres üzleti manőver után lízingelt csodajár-
gányaikkal még mindig a kerékpársávjainkon 
vagy járdáinkon állomásoznak. Sok minden-
ről írhatnék, például arról is, hogy hogyan 
szerezzenek pénzt maguknak, hogyan gazda-
godjanak meg, ám inkább azt mondom, elég 
volt a lazsálásból. Dalok, politikák, időjárások 
és egyéb furcsaságok ide vagy oda, csak az van, 
amit mi akarunk, csak az valósul meg, amit 
mi készítünk el – gondolatokból talán, beszéd-
ből viszont nem lehet várat építeni. Ne várják 
hát mástól a csodát, menjenek, és dolgozza-
nak! Talán még pénzü(n)k is lesz akkor. 

Antikroki
                 villanás n Máthé László Ferenc

skandi  kÉszítette: benedek enikő
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