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Mást táMogat Kövér, 
Mást NéMeth

Udvarhelyen 
megoszlott 
a Fidesz is

Mi Magyarországon Szász 
Jenő sikerében vagyunk 

érdekeltek – jelentette ki tegnapi 
sajtótájékoztatóján Kövér László, 
a Magyar Országgyűlés elnöke. 
Szász Jenő MPP-elnök a Hargita 
Népe Udvarhely felvetésére „fur-
csa helyzetnek” nevezte, hogy a 
Fidesz egy másik oszlopos tagja, 
Németh Zsolt, a Külügyminisz-
térium parlamenti államtitkára, 
aki korábban még Szász-
nak kampányolt, most a 
néppárt polgármester- és 
tanácsosjelöltjeit támogatja.
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3Úrnapja 
Udvarhelyen 6harci gépek, tükörszoba 

és embriók

Civilszervezetek és önkormányzatok eredményes együttműködése

Hargita megye élen jár a szociális 
szolgáltatások terén

hargita megye rendelkezik Bukarest után az ország második legjobb szociális 
szolgáltatási rendszerével – derül ki abból a felmérésből, amelyet az IRECSON Intézet végzett 
a Munkaügyi, Család- és Szociális Védelmi Minisztérium megrendelésére. A kutatás során 

a hazai szociális szolgáltatások fejlettségét mérték. > 2. oldal

Otthongondozás. A megye egyik erőssége

Áradás Nagygalambfalván 
és siménfalván 5

IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

www.udvarhelyirmdsz.ro

tanácsosjelöltek tanácsosjelöltek
polgármesterjelölt

Bunta Levente Pécsi Kolumbán Imola, Benedek Árpád Csaba,

Bálint Attila

Miklós Zoltán, Dr. Gidó Csaba,

Koncz Melinda

Megosztás visszafelé
„Ha nem hangolják össze 

rendesen az erdélyi jelenlétet, 
könnyen elképzelhető, hogy 
Kövér egyik teremben dícséri 
az MPP-t, és szidja az 
ellenfelet, míg a másik 
teremben valamelyik 
párttársa dícséri az EMNP-t, 
és szidja az ellenfelet.
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 Isán István Csongor

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4642î
1 amerikai dollár Usd 3,5691î
100 magyar forint hUf 1,4870ì



Hargita megye rendelkezik Buka-
rest után az ország második legjobb 
szociális szolgáltatárendszerével 
– derül ki abból a felmérésből, 
amelyet az IRECSON Intézet 
végzett a Munkaügyi, Család- és 
Szociális Védelmi Minisztérium 
megrendelésére. A kutatás során 
a hazai szociális szolgáltatások 
fejlettségét mérték.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitamegye.ro

A kutatás során 110 mutató 
alapján állították fel a rang-
sorokat három nagyobb 

csoportban. Így a civil és az állami 
szférában egyaránt mérték a szociális 
szolgáltatások vezetői potenciálját, a 
kapacitását és eredményességét.

A szociális szolgáltatások kapa-
citása terén Hargita megye első he-
lyen áll a civil szolgáltatók, illetve 
második helyen az állami szolgál-
tatók fejezetnél. A szolgáltatások 
vezető potenciáljának megálla-
pításánál a kutatás jórészt a szol-
gáltatások szakszemélyzettel való 
ellátottságát, képzettséget vette fi-
gyelembe – ezeknél a mutatóknál 
Hargita megye a második, illetve 

a negyedik helyen végzett. A ku-
tatás eredményeit Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
és Elekes Zoltán, a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság vezetője mutatta be tegnapi 
sajtótájékoztatóján.

A megyei önkormányzat veze-
tője elismerését fejezte ki a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóságnak, ugyanis a 
keretében tevékenykedő több, mint 
760 ember teljesítményét értékelték 
országos szinten, és a szolgáltatások 
tekintetében jelesre vizsgáztak. Mint 
mondta, a szociális szolgáltatások 
tekintetében az első helyen állunk, 
a civil szervezetekkel való együttmű-

ködést illetően a második helyen.
– Az elmúlt években a megyei ta-

nács tevékenységének egyik alapelve 
a civil szervezetekkel való együttmű-
ködés volt – hangsúlyozta Borboly 
– annak érdekében, hogy bővíteni 
tudjuk a szolgáltatások rendszerét, és 
ennek köszönhetően sok olyan fel-
adattal tudunk foglalkozni, amellyel 
korábban sem a megyei tanács, sem 
más nem foglalkozott.

Mint mondta, mára átfogó pá-
lyázati rendszert működtet a me-
gyei önkormányzat, és a szociális 
tevékenységek közül kiemelkedik a 
Caritasszal együtt végzett otthon-
gondozás, vagy a falugondnokság, a 
sérült fiatalok és idősek ellátása.
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Hargita megye élen jár a szociális 
szolgáltatások terén

Bármennyire szeretnénk, sajnos 
nem tudjuk depolitizálni még a 
forgalmat sem...

Szép kis városunk politikai 
felhozatala bőséges, hála legyen 
istennek és a 89-es forradalmi ál-
lamcsínynek. Azt hiszem, jó lenne 
egyet szétnézni, hogy nekünk, köz-
lekedő embereknek mit tartogat a 
polgármesterek kínálata. Van négy 
jelölt, nem is fogom név szerint em-
líteni őket, az olvasók úgyis annyira 
okosak, majd rájönnek, ki kicsoda. 
Legalább így megpróbálunk tár-
gyilagosak lenni és csak a tényekre 
szorítkozni.

A lázadó jelölt, aki a nagyma-
mija macis pulcsijára van felhá-
borodva, nem ígér semmit ilyen 
téren. Csak annyit: vele legyőzzük 
a nagymamit és a macis pulcsi 
többet nem terrorizál. Tehát min-
denki olyan pulcsiban nyomja a 
gázpedált, amilyenben csak akarja. 
Kivéve persze, ha mellettünk lesz 
az a fránya vénasszony, aki ismét 
fenyegető protézise árnyékában 
macis pulcsi szavazására kénysze-
rítene. Az igazságot megvallva, 
kell egy kis humoros színfolt egy 
egyébként elég monoton kam-
pányban, amelyben a felek ugyan-
azt hangoztatják már egy jó ideje: 
az egyik nem eléggé, a másik meg 
túl. Magyar, vagy valami ilyesmi.

A rezolvátor készségesen meg-
old mindent, hisz ő a megoldások 
embere. Érdekes lenne megtudni, 
milyen sarkalatos problémákat ol-
dott meg korábban, hisz eddig nem 

volt lehetősége még arra sem, hogy 
labdába rúgjon, hisz neki még nem 
kellett megoldania semmit. A szlo-
gen jó lenne egy olyan kandidátus 
számára, aki bizonyított valamit, 
így kissé üres. A forgalmat pedig, 
tekintettel az udvarhelyi úthálózat-
ra, a járművek számára, na meg az 
emberek kultúrájára, elég nehezen 
lehetne a jelenleginél lényegesen 
jobban megoldani. A zsugorodó 
anyagi háttérről nem is beszélve.

A „székely főváros rangját” 
erősen féltő, az „emberek pártján” 
álló jelölt elrontaná az úgy-ahogy 
kialakult jelenlegi rendet, és visz-
szavezetné az általa kigondolt és 
az általa jó pénzért megbízott 
debreceni „szakemberek” által 
jóváhagyott egyirányúsítást. Em-
lékezzünk csak: felkorbácsolt 
idegek, végeláthatatlan kocsisor-
ok, életveszélyes tüskék a járdá-
kon. A saját embereinek kiadott 
parkolódíj-szedés joga, az állandó 
cirkusz. A teljesen logikus barom-
ság, hogy minél hosszabbat megy 
az autós, annál gördülékenyebb 
a forgalom... Sok kidobott pénz, 
szennyezés, idegesség, ellehetet-
lenített közlekedés. És az a ciniz-
mus, hogy a saját pénzünkön, egy 
természetesen magyarhoni (hisz 
nagy hazafi) cégnek kell igazolni, 
valószínűleg borsos honoráriu-
mért, az általa kitalált hülyesé-
get... Mert nem tudom elfelejteni 
a lányom betört fejét meg a saját 
felhasított combomat a Kossuth 
utcai karók miatt, amelyek állító-
lag a járdán való parkolást voltak 

hivatottak megakadályozni. Pe-
dig már akkor is fel volt találva a 
lánc, amit a járda szélén kifeszítve 
csupán két tartó közé megoldotta 
volna a problémát. Egy dologban 
nem hazudik az ex rex: tényleg az 
emberek pártján van. A saját em-
berei pártján. Gondolom, ezek-
hez hozzátartozik a „szeretett” 
Băsescu elnök is, mert nagy bará-
tok voltak ám polgármestersége 
remélhetőleg utolsó felvonásában. 
Bizonyára az államfő látta el ilyen 
„jó” tanácsokkal, hisz az is szállí-
tásügyi miniszter volt...

A jelenlegi burgermeister „le-
rontotta” a város „rangját” azáltal, 
hogy három körforgalmat alakí-
tott ki, leaszfaltoztatott néhány 
utcát, ami által a forgalom valóban 
lényegesen jobb lett. A Rózsa utca 
lakóinak sem kell többé terepjáró-
val közlekedniük. A parkolódíjat 
pedig a hivatal emberei szedik, 
ezáltal lényeges jövedelemhez jut 
a helyi költségvetés. Ezek valóban 
kézzelfogható, józan intézkedések 
voltak, amelyeket az élet igazolt. 
Nem rossz eredmények, főleg egy 
válságos időszakban. Valószínű-
leg még többet lehetne csinálni, 
reméljük, hogy a választási ered-
mények megadják neki a lehetősé-
get. Mindenesetre, ha ez a valóság 
(márpedig ez), akkor inkább egy 
nem annyira rangos, de inkább 
gördülékeny forgalom, mint egy 
rettenetesen rangos és mélymagyar 
forgalmi dugó.

Baló Jan E. mérnök 

VOláN KöRfORgAlOM éS pOlItIKA

Körkép
hirDEtésEk

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207 826, fax: 
0266–207 821 – összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, új-
raközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírása-
ival közli, hogy 2012. június 22-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós MOBEXPORTROM Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Virágok sétány 13/18. szám, Hargita megye, fiskális azonosító-
szám: 27162586) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Ford Mondeo személygépkocsi, gyártási év 2001 – 18 000 lej
Kefés csiszológép – 1400 lej
Összesen: 19 400 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nap-

pal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a 
Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő 
személy felhatalmazását; romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzs-
könyvi bejegyzés (CUI) másolatát; külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; romániai magánszemélyek esetében a személyazo-
nossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralékuk. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott 
személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingó-

ságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági 

szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhang-
ban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírá-
saival.

Megfelelően az újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, 
nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon, 328 belső.
Az eladási hirdetést 2012. június 6-án kifüggesztették.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfej-
lesztési Egyesület

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Ag-
rárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan 
bejegyzett mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó feldolgozói és értékesí-
tési szövetkezetek tevékenységének a támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye 
azon településen található, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa 
Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei feldolgozói és értékesítési szövetkezetek.
Pályázatok célterületei:
A feldolgozói és értékesítési szövetkezetek Nemzeti Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett 123-as pályázati kiíráshoz szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányok és tervek elkészítésének támogatása;

Eszközbeszerzés a tejfeldolgozó üzemek és kisvágóhidak felszerelésére;
Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatok esetében.
Előirányzott keretösszeg: 260.000 lej
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a köz-

hasznú egyesület székhelyén: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B. irodája, telefon: 0740–169 850, 0740–122 490 e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye Ta-
nácsának 244/B. irodájában – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

Csíkszereda Önkormányzata értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy „Csíksze-
redában a Gál Sándor téren és a központi parkban létesítendő FH1 és FH2 hidro-
geológiai fúrás és az ásványvíz minőségének monitorizálása” című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, eseti elbírálás alapján, 2012. június 5-én 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntéstervezet, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számí-
tott 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez (fax: 0266 –310 041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro).



Minden évben megtartják 
Székelyudvarhelyen az úrnapi 
búcsút: a Márton Áron téren, 
a szabadtéri oltárnál ma 11 
órakor kezdődik a szentmise, 9 
és 14 óra között lezárják a vá
ros főterét. A kerület papjaival 
együtt a szentmiseáldozatot dr. 
Jakubinyi György, a gyula fe
hérvári főegyházmegye ér se ke 
mutatja be.

HNU-Információ

A körmenet a szentmise ré-
szeként a főtéren a négy 
égtáj felé halad, stációt 

tartva a sátoroltároknál. Hála-
adással és eucharisztikus áldással 
zárul az úrnapi búcsú. Mivel ren-
geteg embert várnak az ünnepre, 
a szertartás teljes idejére lezárják 
Székelyudvarhely központját. 
Felkérik az autósokat, hogy ne 
parkoljanak a szentmise és a kör-
menet útvonalán.

Az úrnapja (több más nyel-
ven Corpus Christi) katolikus 

főünnep az eukarisztia tiszteleté-
re, teljes nevén az Úr Testének és 
Vérének ünnepe. A húsvéti időt 
lezáró pünkösdvasárnap után két 
héttel tartják. Jellemzően körme-
net kapcsolódik hozzá.

Mint ismeretes, az utolsó va-
csorára való emlékezés főünnepe 
Székelyudvarhely és a főesperesi 
kerület egyik legjelentősebb za-
rándoklata. A környező egyház-
községek népes csoportjai érkez-
nek ilyenkor Udvarhelyre, hogy 
Krisztus Testének és Vérének 
napján megünnepeljék a valós je-
lenlétbe vetett hitüket. Úrnapján 
a Mennyei Kenyér által a köztünk 
élő Ige áldását kérik a településre, 
illetve a négy égtájra. 1827-ben 
Szepesy Ignác püspök egyházme-
gyei körlevélben kérte, hogy a plé-
bániák együtt, a legünnepélyeseb-
ben üljék meg az Oltáriszentség 
főünnepét. A székelyudvarhelyi 
búcsú az egyetlen, ahol a hívek 
ennek szellemében ünneplik az 
Úr napját.

Körkép
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Az ünnepet a Márton Áron téren tartják fotó: balázs attila/archív

Körmenet Krisztus testéneK és véréneK nApján

Úrnapja Udvarhelyen 

HIrdetés

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270ELŐFIZETÉS
APRÓHIRDETÉS

REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

fIzetett polItIkAI HIrdetés

„Az, hogy ki osztja meg a nemzeti közösséget, meg-
ítélés kérdése: szerintem azok osztják meg az itteni 
magyarságot, akik nem engedik, hogy a különböző vé-
lemények, értékrendek szabadon kifejeződést kaphassa-
nak az egyébként egységes politikai képviseleten belül. 
Azok, akik kiszorítják azokat a saját pártjukból, akik-
nek más a véleményük és másképp képzelik el az adott 
esetben a közös célokhoz vezető utakat” – nyilatkozta 
Székelyudvarhelyen Kövér László, aki a Magyar Polgári 
Párt mellett kampányol Erdélyben. Túl azon, hogy Kövér 
mindig jobban tudja, hogy ki, hol és mit oszt (láthatjuk 
az eredményeket Szlovákiában), elgondolkodtam ezen a 
megosztásos elméleten, és rá kellett jönnöm, hogy bármit 
is gondolnak a csíkiak Udvarhelyről, nincs igazuk. Udvar-
hely jelenleg a magyar világ közepe. Bármilyen lekicsiny-
lően nyilatkozzon is Tőkés László vagy Kelemen Hunor 
Szász Jenőről, nincs igaza. Szász a magyar világ köze-
pének a közepe. És mint ilyen, eredményes tevékenységet 
mondhat magáénak. Székelyudvarhelyi pályafutásának 
fő eredménye ismeretes: a várost olyan egyenlően osztotta 
kettőbe, hogy azt felülmúlni lehetetlen. Évek óta fele-fele 
arányban van minden, ami politika (ezért aztán minden 

„nagyon jól működött”). Az egykori udvarhelyi polgármes-
ter ambíciói nem álltak meg itt. Beleszólt az erdélyi ma-
gyar politizálásba is (állítólag egy meg nem kapott szená-
torságért sértődött meg). Itt is sikerült megosztani a közös-
séget, az MPP-t sikertörténetként reklámozza mindenfelé. 
Ez az udvarhelyi földrengés azonban tovább hullámzik. 
Úgy tűnik, Szász Jenő tovább folytatja, amiben eddig a 
legeredményesebb volt, minden magyarországi baloldali 
polgár évtizedes álmát valósítva meg. 

Olvasóink is bizonyára felfigyeltek arra, hogy az Erdé-
lyi Magyar Néppárt jelentette ki magát a Fidesz romániai 
helytartójának, ők kapták meg a Demokrácia Közpon-
tokat is, Orbán Viktor nem Szász Jenővel, hanem Tőkés 

Lászlóval tanácskozik, ha az erdélyi magyarokról van 
szó. Ennek ellenére van egy vonal a Fideszben, aki mégis 
Szász Jenő mellett kampányol, mindegy, hogy mit mond 
a főnök. És attól tartok, hogy Szász Jenő miatt majd a 
Fidesz is megoszlik. Mert ha nem hangolják össze rende-
sen az erdélyi jelenlétet, könnyen elképzelhető, hogy Kö-
vér egyik teremben dicséri az MPP-t, és szidja az ellen-
felet, míg a szomszédos teremben valamelyik párttársa 
dicséri az EMNP-t, és szidja az ellenfelet. Ez az indulat 

könnyen megmaradhat bennük, és előjön majd Budapes-
ten is. Következményeként a magyarországi választásokig 
Kövér létrehozza a Magyar Polgári Párt magyarországi 
testvérpártját, ahol Szász Jenő lesz a tiszteletbeli elnök, és a 
magyar jobboldalon belüli alternatívát nyújtanak Orbán 
Viktor Fideszére, mert ugye nem jó, hogy a magyarországi 
jobboldali értékeket valló szavazópolgár csak egy párt kö-
zül választhat. Így lesz Szász Jenő a Kárpát-medence ma-
gyar politikáját meghatározó személyiség, és Udvarhely az 
a hely, ahol mindez elkezdődött.

Megosztás visszafelé
     NézőpoNt n Isán István Csongor
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Mi Magyarországon Szász Jenő 
sikerében vagyunk érdekeltek 
– jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Kövér László, a 
Magyar Országgyűlés elnöke. 
Szász Jenő MPP-elnök a Hargi-
ta Népe Udvarhely felvetésére 
„furcsa helyzetnek” nevezte, 
hogy a Fidesz egy másik osz-
lopos tagja, Németh Zsolt, a 
Külügyminisztérium parlamenti 
államtitkára, aki korábban még 
Szásznak kampányolt, most 
a néppárt polgármester- és 
tanácsosjelöltjeit támogatja.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Kevés kivételtől eltekint-
ve az országos román 
nyelvű sajtó színe-java 

megjelent Kövér László tegnapi 
székelyudvarhelyi sajtótájékoz-
tatóján, a hírtelevíziók élőben 
jelentkeztek az MPP Kossuth ut-
cai székházából. Meg is jegyezte 
Kövér: személyének köszönhető-
en fókuszba kerül a polgári párt 
kampánya is, amelyben az ország-
gyűlés elnöke „az MPP tisztelet-
beli elnökeként és barátként” nem 
titkoltan igen aktívan részt vesz 
– elmondása szerint – a nemzeti 
összetartozás jegyében.

Kövér László azt mondja: 
Szász fiatalként és függetlenként 
korábban is bebizonyította, a ha-
talompárt támogatása nélkül is 
tud jó gazdája lenni a városnak.

– Tudom, hogy a messziről 
jött ember azt mond, amit akar, de 
az utóbbi időben kevésbé érzem 
azt, hogy gondos gazdája van Ud-
varhelynek. Szeretem Udvarhelyt, 
itthon érzem magam. Nem titkol-
tan az MPP-nek kampányolok, 
mi Magyarországon Szász Jenő 
sikerében vagyunk érdekeltek – 
jelentette ki Kövér.

Nyirő, a kampánytéma
Újságírói kérdésekre válaszol-

va Kövér azt mondta, a román–
magyar kapcsolatok terén csil-
lapodtak a kedélyek, noha kam-
pányban mindenki érzékenyebb.

– Valahogy vészeljük át úgy 
ezt az időszakot, hogy ne ártsunk 
az utóbbi időben kitűnőnek ne-

vezhető román-magyar kapcsola-
toknak. Ezért semmi olyant nem 
akarok mondani, ami utólag fél-
reértelmezésekre, vitákra adhat 
okot – mondta.

Az országgyűlés elnöke annyit 
azonban hozzátett: az új román 
kormány némely tagja részéről ta-
pasztalt bizalmatlanság és ellensé-
ges viszonyulás rosszul esett neki.

Az elmaradt Nyirő-
újratemetés kapcsán Kövér azt 
mondta: nem tervezték, hogy az 
esemény a kampány részévé vál-
jon, a „fogadtatás okán” vált azzá, 
nem ők akarták, hogy így történ-
jen.

A sajtótájékoztatón szó esett 
az utóbbi időben Magyaror-
szágon erőre kapó szélsőjobb-
oldalról, az antiszemita eszmék 
megjelenéséről, amit Kövér sem 
tagadott. Azt viszont hozzátette: 
főként az európai és a magyaror-
szági, „rosszindulatú és tájéko-
zatlan balliberális sajtó” bélyegzi 
meg ilyenképpen Magyarorszá-
got, s ténykedésük sok kárt okoz 
az országnak. Kövér azt mondja, 
nem kizárólag magyarországi je-
lenségről van szó, Európa-szerte 

egyre jobban hallatják hangjukat 
a szélsőségesen radikális, iszlámel-
lenes, antiszemita, idegengyűlölő 
mozgalmak.

– Néhány napja Franciaor-
szágban zsidókat öltek meg, de 
egyetlen médiaorgánumnak sem 
jutott eszébe, hogy antiszemita 
országnak kiáltsa ki Franciaorszá-
got – érvelt a politikus.

Természetesen Székelyföld au-
tonómiája is terítékre került a teg-
napi sajtótájékoztatón. Kövér ki-
fejtette, ennek nem szabadna elvi 
akadálya legyen, hiszen az Euró-
pai Unióban a nemzeti kisebbsé-
geknek számos, különböző fajta, 
nagyon erős autonómiája létezik, 
s „ezek az államok nemhogy nem 
omlottak össze, ellenkezőleg: erő-
södtek, stabilizálódtak, virágzó 
országokká váltak”. Az elnök egy 
EU-n kívüli példát is említett: a 
szerbiai Vajdaságot.

Adnának pénzt, ha lenne
– Nem tudok róla, hogy a ma-

gyarországi adófizetők pénzéből 
finanszíroznánk a Magyar Pol-
gári Párt kampányát, de ha lenne 
rá törvényes keret, no meg pénz, 

akkor szívesen adnánk – jelentet-
te ki újságírói kérdésre válaszolva 
Kövér László.

Arra a felvetésre, miszerint a 
kampányban való aktív részvétele 
megosztja az erdélyi magyarságot, 
a politikus leszögezte: megítélés 
kérdése, hogy valójában ki osztja 
meg a romániai magyar közössé-
get, hiszen véleménye szerint azok 

osztanak meg igazából, akik ki-
zárják soraikból a más véleményt 
képviselőket.

Szász: furcsa helyzet
A Hargita Népe Udvarhely 

arra volt kíváncsi, miként értéke-
li Szász Jenő azt, hogy Németh 
Zsolt fideszes politikus, a magyar 
Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára a néppárt mellett 
kampányol ezekben a napok-
ban, holott korábban többször is 
Szászt támogatta, egyebek mel-
lett a hírhedtté vált csereháti ügy 
kapcsán is.

– Önmagáért beszél, hogy 
Kövér László a Fidesz alapítója-
ként, az MPP tiszteletbeli elnö-
keként van jelen. Mindenképpen 
fontos lenne, hogy az RMDSZ 
ellen egységesen lépjen fel a ro-
mániai magyar jobboldal. Egyéb-
ként dolgozunk azon, hogy közös 
jobboldali alternatívát kínáljunk 
a választópolgároknak Bunta Le-
ventével szemben, az egyfordulós 
választási rendszer miatt nagy 
szükség lenne erre. Mindenkép-
pen furcsa helyzet, hogy Kövér 
László mellett Németh Zsolt is 
Székelyföldön kampányol egy má-
sik magyar pártnak. Kövér László 
azonban Magyarország második 
számú közjogi méltósága, aki a 
miniszterelnök úr támogatásával 
van itt, Németh Zsolt pedig egy 
fideszes politikus...

MáSt táMOgat Kövér, MáSt NéMetH

Udvarhelyen megoszlott a Fidesz is

Csatolt áru. Magyarországi politikusokat is kapunk a székelyföldi kampányhoz  fotó: ifj. haáz sándor

Körkép

Németh: A román fél még nem áll készen

A bukaresti kormányzati intézkedések sértik a romániai magyar-
ság érdekeit, ezekről beszélnie kell a két kormánynak. Nem lehet 
sokáig elodázni a romániai magyarság érdekeit sértő, bukaresti 
kormányzati intézkedésekről szóló, a két kormány közötti párbe-
széd megkezdését – mondta székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján 
Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti állam-
titkára.
Németh az MTI kérdésére elmondta: Victor Ponta román kor-
mányfő nem kezdeményezte a megbeszélést Orbán Viktor minisz-
terelnökkel, amikor a magyar kormányfő az európai uniós kohézi-
ós alapokról folytatott június elsejei bukaresti tanácskozáson vett 
részt, márpedig a házigazda román kormánynak kellett volna ezt 
megtennie.
– Gondolom, a román fél még nem áll készen arra, hogy megvi-
tassuk azokat a kérdéseket, amelyek a kétoldalú kapcsolatokban 
felmerültek – jelentette ki. 

> Régi céhek, mai cégek. Tegnap 
18 órakor nyílt meg a művelődési ház 
előcsarnokában a Régi céhek, mai cégek 
elnevezésű fotókiállítás. A képeken be-
mutatják, hogyan is nézett ki az elmúlt 
században egy cég, egy gyár, egy reklám-
felület. A kiállítást a Tradition Egyesü-
let, a székelyudvarhelyi önkormányzat, 
valamint a Kováts fényképészet szervez-
te. Az előcsarnokban húsz képet állítot-
tak ki.

> Együtt ünnepeltek a néppárttal 
Székelyudvarhelyen. Fiatalok, idősek, 
gyerekek együtt ünnepeltek a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából szervezett 
rendezvényen, Székelyudvarhelyen – több 
ezerre tehető a Lidl Áruház parkolójában 
összegyűltek száma. 20 órakor az eseményt 
Varga Miklós koncertje nyitotta, ezután 
az Erdélyi Magyar Néppárt meghívotta-
inak rövid beszéde következett: Tankó 
László polgármesterjelölt, Sorbán Attila 
Hargita megyeitanács elnökjelölt, Né-
meth Zsolt, magyar külügyi államtitkár, 
Toró T. Tibor pártelnök és Tőkés László 
védnök szólalt fel. Mindannyian a június 
10-ei helyhatósági választások fontosságá-
ra hívták fel a figyelmet, kihangsúlyozva: 
követni kell a csillagot. A választás lehe-

tősége adott, ki kell azt használni. Arra a 
pártra kell voksolni, amelyik a jövőben az 
igazi megoldásokra fekteti a hangsúlyt, 
és amelyik vezetésével, közös erővel jobb 
irányba változhat az életünk. A nemzeti 
összetartozás napja alkalmából szervezett 
rendezvényt a felvidéki Ghymes együttes 
koncertje zárta.

> Felújítják a DJ 132 megyei utat. 
Kijavították a hibákat a DJ 132-es út 
szentegyházi szakaszán, ahol a leterített 
aszfaltréteg már meghibásodott. Az eddi-
gi kivitelezővel való – Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök által pénteken bejelen-

tett – szerződésbontás után Hargita Me-
gye Tanácsa a nyári karbantartásra szánt 
alapokból javíttatta ki a hibás útszakaszt, 
de a múlasztó kivitelező garanciapénzéből 
visszatartja a munkálatok ellenértékét. 
A javításra egyrészt közlekedésbiztonsá-
gi okokból volt szükség, másrészt, hogy 
megakadályozzák a gödrök mélyülését. A 
tanácselnök hangsúlyozta, hogy a felújítás 
hatása már érződik a térség mindennap-
jain, ezért a felújítás folytatásáig a megyei 
tanács a már elvégzett munkálatok állapo-
tának megőrzését tartja szem előtt, hogy 
megőrízze a mintegy 14 millió euró érté-
kű beruházás pozitív hatását.hí
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A polgármesteri hivatal és a 
Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány által a Bethlen ne-
gyedben készített Szabók utcai 
kültéri sportpálya hivatalos áta-
dóját tartották tegnap délben. 

M. L. F.

Az SZKA jó partnerünk 
volt végig, kezdve a Tábor 
negyedi grund projektjé-

től el egészen idáig. Azt hallom, 
esténként egyre több felnőtt veszi 
igénybe az itteni szereket, beren-
dezéseket – közölte Bunta Leven-
te polgármester, majd számokkal 
is szolgált: a polgármesteri hivatal 
58 556 lej értékben járult hozzá a 
Szabók utcai tervhez.

Öt kültéri sportgépet vásárol-
tak 29 692 lej értékben, egy ping-
pongasztalt 3226 lejért, egy sakk-
asztalt, amely 1471 lejbe került, 
illetve szegélykövezésre 20 667 
lejt költöttek el, betonozásra pe-
dig 3500 lejt fordítottak. Noha 
már üzemel a sporttelep, időköz-
ben védőburkolattal vonták be a 
kerítést és a grund zöldövezetét 
is kialakították, cserjéket, fákat 
ültettek. Az SZKA örökbefoga-
dási akciót is hirdetett – tegnap a 

„fatulajdonosok” átvehették ok-
leveleiket. 

– Szándékunkban áll további 
hasonló projekteket is lebonyolí-
tani, hisz látjuk, ha van igény rá. 
Új ötletként máris mondom az 
SZKA-nak, hogy a Csereháton 
kellene kialakítanunk, létesítenünk 
egy sportpályát, annál a tervnél 
is lehetnének partnereink – szólt 
az SZKA jelenlévő képviselőihez 
a polgármester. Csáki Rozália, az 
alapítvány elnöke pedig úgy felelt: 
„Szívesen, sőt nekik is van ötletük, 
a Jézus-kápolna körüli, előtti terü-
letet kellene parkosítani.

Az SZKA elnöke ugyanakkor 
a Szabók utcai sporttelepről szól-
va köszönetet mondott mind-
azoknak az önkénteseknek, akik 
kivették részüket a projektből, a 
tervezéstől a megvalósításig. 

– Hangsúlyosan felhívjuk a fi-
gyelmet: ez a telep nem gyerekek, 
hanem felnőttek számára készült. 
Voltak már kisebb balesetek, a 
szülők jó, ha odafigyelnek erre – 
üzente az SZKA elnöke, aki azt 
mondta, esténként beindult az élet 
a Szabók utca új terén, és nemcsak 
a kihelyezett padokat használják, 
hanem az erőgépek is. 

Díjazták a tantárgyversenyeken remekelő Diákokat és tanáraikat

Elnyerték méltó jutalmukat

Körkép

a kedd esti esőzések miatti 
áradás Udvarhelyszék két te-
lepülésén okoztott komolyabb 
gondokat. Nagygalambfalván 
a községközpont került víz alá, 
Siménfalván pedig a Fehér-Nyikó 
áradása miatt több mint hetven 
háztartást öntött el a víz.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A kedd esti esőzéseket köve-
tően Nagygalambfalván a 
Kis-, és Nagy-patak öntött 

ki, jelentős károkat okozva a kö-
zösségnek. Az egymástól 150 mé-
terre található patakok vize a hirte-
len jött zápor következtében áradt 
meg és öntötte el Nagygalambfalva 
központját, akadályozva a forgal-
mat, hordalékot mosva az útra, 
járdákra. A kultúrház épülete is ve-
szélybe került, ugyanis kicsin mú-
lott, hogy be nem folyt a megáradt 
patakvíz. – Hordalékkal és iszappal 
töltötte meg az utat, elszakította a 
község vízvezetékrendszerét, fahi-
dat vitt el és rongált meg, emellett 

néhány partszakaszt is elmosott 
a hirtelen jött víz. A központban 
pedig befolyt a polgármesteri hi-
vatal és a gyógyszertár épületébe 
is – számolt be a keletkezett károk-
ról Gyerkó Levente polgármester. 
Meglátása szerint ez az áradás in-
dokolttá teszi a mederszélesítést és 
a partvédelmi munkálatokat, vala-
mint a támfalak építését a kritikus 
szakaszokon. 

– A kultúrház sarkáig ért az 
ár, ezért arra is kell találnunk egy 
megoldást, hogy a középület kör-

nyékét biztonságossá tegyük, hi-
szen nem hiányzik, hogy egy ha-
sonló alkalommal ide is befolyjon 
a víz és károkat okozzon – mond-
ta a településvezető.

Az Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelőségének beszámolója 
szerint közel harminc kertet és 
háztartást is elöntött az ár, két vil-
lanyoszlopot döntött ki, két kilo-
méter hosszúságban községi utat 
rongált meg, emellett pedig meg-
közelítőleg két hektáron öntött el 
mezőgazdasági területeket. 

Siménfalván a Fehér-Nyikó 
lépett ki medréből, elárasztva 72 
háztartást, 94 melléképületet, a 
helyi rendőrség épületét, 71 hek-
tár mezőgazdasági területet, 66 
kutat, 12,7 kilométer erdei utat 
és egy villanyoszlopot is meg-
rongált – áll a megyei tűzoltóság 
tájékoztatójában. A helyszínen a 
helyi katasztrófavédelmi bizott-
ságok munkatársai léptek közbe, 
a megyei Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelősége alkalmazottainak 
segítségére nem volt szükség.

A nemzetközi, országos és 
megyei tantárgyversenyeken 
kiváló eredményeket elért 
székelyudvarhelyi diákokat és 
felkészítő tanáraikat díjazta teg-
nap a székelyudvarhelyi Rotary 
Club és a polgármesteri hivatal. 
a városháza szent istván termé-
ben megtartott ünnepségen két-
száz példaértékű tanuló munká-
ját oklevéllel és pénzjutalommal 
köszönték meg. 

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

A székelyudvarhelyi Rotary 
Club többéves hagyományt 
ápol az országos tantárgy-

versenyeken eredményt elért diákok 
díjazásában. A tizenöt éve alapított 
klub jótékonysági báljainak jöve-
delmét is a diákok támogatására 
fordítják. Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala a klub nyomdoka-
iba lépve tavaly indította útjára azt 
a támogatási programot, amellyel 
a különböző tantárgyversenyeken 
részt vevő diákok, illetve tanáraik 
munkáját pénzzel jutalmazza. A 
polgármesteri hivatal ugyanakkor 
a részvételt, a versenyre való készü-
lést is értékelve, külön kategóriában 
díjazta a megyei, illetve az országos 
és nemzetközi tantárgyversenyeken 
helyezést elért diákokat és felkészí-
tő tanáraikat.  – Az önkormányzat 
társult, és kiterjesztette a Rotary 
Club programját. A minőségen 
van a hangsúly, azon, hogy társadal-
munkban a kiválót alkotók olyan 
helyet foglaljanak el, melyet megér-
demelnek – mondta Bunta Levente 
polgármester, majd azzal folytatta, 
hogy e diákokat kell példaként kö-
vetni azokkal szemben, akik abban 
versengenek, hogy ki hány óráig ül 
egy szórakozóhelyen, vagy hogy 
mit fogyaszt ott.

– Büszkék vagyunk, felnézünk 
rátok – jelentette ki a díjazottaknak 
a polgármester, aki arról is beszá-
molt, hogy idén a város 80 ezer lejt 
költ a tanulók díjazására.

Kétszáz, kiváló teljesítményt 
elért diákról van szó – azért eny-

nyi, mert a jó eredményeket elért 
fiatal sportolókat is jutalmazták. A 
megyei tantárgyversenyeken részt 
vett diákok felkészítő tanárainak 
szánt juttatások összértéke 28 ezer 
lej. A támogatások az iskolákkal 
és az iskolák mellett működő civil 
szervezetekkel kötött szerződések-
nek révén jutnak majd el a díjazot-
takhoz. Az országos és nemzetközi 
tantárgyversenyeken részt vett ta-
nulók és tanáraik számára összesen 
35 ezer lejt oszt ki a polgármesteri 
hivatal. A díjak átvételére kártyát 
bocsátott ki az intézmény. Az azon 
szereplő összeget minden érintett 
a polgármesteri hivatal könyvelő-
ségén veheti át személyazonossági 
igazolványa felmutatásával, június 
13-tól hétköznap 8 és 15 óra között. 
Minden díjazott oklevele, pénzju-
talma mellett egy öt alkalomra szó-
ló wellnessbelépőt is kap. 

A Rotary Club idén hét diákot 
jutalmazott, akik országos tan-

tárgyversenyeken jó eredményeket 
(1–3. helyezés vagy dicséret) értek 
el. A díjazás – mint Nagy Sándor 
elnök közölte – belső szabályzat 
szerint történik. A Rotary elisme-
résében részesült Demeter Bog-
lárka (Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola, 10. osztály, első 
helyezés, német nyelv), Kajántó 
Sándor (Tamási Áron Gimnázi-
um, 11. osztály, harmadik helyezés, 
matematika), Kibédi István (Dr. 
Palló Imre Művészeti Szakközép-
iskola, 11. osztály, harmadik hely, 
festészet), Bodó Bencze (Dr. Palló 
Imre Művészeti Szakközépisko-
la, 11. osztály, dicséret, kerámia), 
Fancsali Emőke (Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskola, 11. osz-
tály, dicséret, oboa), Oláh György 
(Bányai János Műszaki Kollégium, 
12. osztály, harmadik helyezés, fa-
ipar), Fejes Levente (Bányai János 
Műszaki Kollégium, 12. osztály, 
dicséret, faipar). 

UDvarhelyszéken is pUsztított az ár

Áradások Nagygalambfalván és Siménfalván

a szabók Utcai felnőtt sportpálya

Van, hol edzenek 
a Bethlen negyediek

A díjazottak munkáját oklevéllel és pénzjutalommal köszönték meg fotó: csedő attila

Öt kültéri sportgépet vásároltak 29 692 lej értékben
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IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

www.buntalevente.ro

1. Szejkefürdőn beindítjuk a Mofetta működését, gyógykezelő 
központot alakítunk ki a sós- és borvíz használatával, valamint fedett, 
melegvizes medencét építünk.

2. További körforgalmakat alakítunk ki a II. Rákóczi Ferenc és 
December 1. út, valamint a terelőút és Bethlenfalvi út kereszteződésénél. 
Belső körgyűrűszeleteket építtetünk a Szent Imre-Bethlenfalva, Rét-Sas 
és a Bikafalvi régi útszakaszokon.

3. Innovációs felületet és inkubátorházat hozunk létre a helyi vál-
lalkozóknak. Gazdasági missziókat szervezünk.

4. A civil szervezetek tevékenységét tovább erősítve Civil Köz-
pont létrehozását kezdeményezzük a Bethlen Gábor utca 43. szám alatti 
ingatlanban.

5. A közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat napirend-
jére tűzzük a helyi rendőrség létrehozását VÁRosŐR elnevezés alatt.

6. Pályázat révén a Papkertben hospice-öregotthont létesítünk.
7. A Haberstumpf-villát múzeummá, közösségi házzá alakítjuk át.
8. Csúcstechnológiával felszerelt magánklinikát hozunk létre. 

Folytatjuk a családorvosi rendelők további felszerelését kis laboresz-
közökkel.

9. Birkózócsarnokot építünk!
10. Restauráljuk a Székely Támadt várat és a Tamási Áron Gimná-

zium épületének tetőszerkezetét.
11. Átadunk 64 szociális lakást és folytatjuk a lakásépítést!
12. Folytatjuk a játszóterek felújítását, a zöldövezetek szebbé 

tételét.
13. Bethlenfalván óvodát, Csereháton bölcsődei, illetve napközis 

csoportot hozunk létre.
14. Vállalkozói alapot hozunk létre a fi atal tehetségek támoga-

tására, valamint itthon maradásuk ösztönzésére.
15. Szombatfalván a történelmi egyházakkal közösen ravatalozót 

építünk.
16. Erősítjük a szakoktatást, valamint új egyetemi karokat hozunk 

létre (Babeş-Bolyai, Sapientia stb.).
17. Hőerőművet építünk! Folytatjuk a távfűtés további 

korszerűsítését.
18.  A civil szervezetekkel partnerségben gazdaszövetséget hozunk 

létre.
Bunta Levente

MEGÚJULÓ SZÉKELYUDVARHELYÉRT!

Bunta Levente és csapatának vállalásai

Leonardo da Vinci taLáLmányai a múzeumban

Harci gépek, tükörszoba és embriók
egyre több diák látogatja a 
székelyudvarhelyi Haáz re-
zső Múzeumban a Leonardo 
da Vinci zseniális találmányait 
bemutató tárlatot. A kiállítás 
népszerűsítésébe zz Ismeret-
szerzés ösvényén nevű prog-
ramjával beszállt a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány is, amely 
udvarhelyszéki községek 5–8. 
osztályos diákjainak nyújt tá-
mogatást, hogy eljussanak a 
múzeumba.

antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A gyerekek csak ámultak-
bámultak, amint beléptek 
az első kiállítóterembe. 

Szappanyos Tünde, az intézmény 
múzeumpedagógusa vezette vé-
gig a tanulókat a kiállításon, be-
mutatva nekik a különböző alko-
tásokat, többek közt a harci gé-
peket, a tükörszobát, az emberi 
csontvázat, illetve az embriókat. 
Tegnap délelőtt a kobátfalvi és a 
rugonfalvi iskola 5–8. osztályos 
diákjai tekintették meg a kiál-

lításokat: a Leonardo da Vinci 
zseniális találmányait és a Pénz 
beszél-t. Mint elmondták a ta-
nárnők, nagyon örülnek ennek 
a lehetőségnek, hiszen amúgy is 
tervezték a múzeum látogatását.

– Elég nehéz a szállítást meg-
oldanunk, ezért nagyon jól jött 
az alapítvány támogatása. Az is-
kolán kívüli oktatásnak rendkívül 
fontos része, hogy a gyerekeknek 
ilyesmit tudunk mutatni. Hasz-
nos, mivel itt meg is foghatták a 
kellékeket, megtapasztalhatták 
például a tükörszoba érdekessége-
it – mondta el lapunknak Rényi 
Hilda tanárnő. 

A festmények, a csapágyak na-
gyon érdekesek voltak, amúgy az 
is elképesztő, hogy ennyire rég is 
felfedezték az emberi anatómiát 
– összegzett lapunknak a kiállítás 
megtekintése után Boros Zsolt és 
Boros Kálmán.

Szappanyos Tünde kifejtette, 
hogy készítettek egy statisztikát, 
miszerint a kiállítás zárásáig több 
ezer udvarhelyszéki diák látogatá-
sára számítanak.

– Kedden már meghaladta a 
diák látogatónk száma az ezret. 
Egy parajdi lány volt az ezredik, 
őt meg is ajándékoztuk. Továbbra 
is várjuk a helyi iskolák jelentkezé-
sét is, de előre be kell jelentkezni 
– közölte a múzeumpedagógus.

Nemes Melinda, a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány ügyvezetője el-
mondta lapunknak, hogy már a 
kiállítás előtt kérték az iskolák az 
alapítvány támogatását. 

– Kultúrával ugyan nem fog-
lalkozik az alapítványunk, de 
abban, hogy a diákok eljussanak 
vidékről a múzeumba, tudunk 
segíteni. Szerződést kötöttünk 
a Gas Tourssal, ők oldják meg 
a szállítást. Egyszerre ötven 
gyerek utazik, két kísérőtanár-
ral. A nyári vakáció befejezte 
után is folytatjuk az Ismeret-
szerzés ösvényén programot. 
Udvarhelyszéken (a városon kí-
vül) több mint 3000 5–8. osz-
tályos diák van – ismertette az 
ügyvezető.

Amennyiben az udvarhelyszéki 
iskolák szeretnének részt venni 

az alapítvány által támogatott 
múzeumlátogatási programban, 
továbbá igénylik az alapítvány tá-

mogatását, jelentkezzenek Nemes 
Melindánál a 0758–100 860-as 
telefonszámon.

Testközelből tekinthették meg a feltaláló munkáinak rekonstrukcióit



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Székelység-történeti tankönyv – 8. oldal] n [Tarcsafalva templomai – 9. oldal] 

J

Az utóbbi hetekben több magyarországi történész is megfordult Csíkszeredában.  
L. Balogh Béni könyvtáros, levéltáros Kis magyar világ: Észak-Erdély 

és Székelyföld 1940–1944 között címmel tartott előadást május 24-én, Ablonczy 
Balázs, a párizsi magyar intézet igazgatója hasonló témában, A visszatért Erdély 
címmel értekezett az 1940–1944 közötti időszakról május 30-án. Mindketten la-

punknak is nyilatkoztak. Ablonczy Balázst a nemzeti összetartozásról, közös 
történelmünkről, Nyirő Józsefről és nem utolsósorban tavaly megjelent 

A visszatért Erdély című kötetéről faggatta Daczó Katalin.

Közös történelmünk faggatása
– Könyvében megemlíti, hogy azt az érzést, amely szerint a 

második bécsi döntéssel a természet rendje állt vissza, nem lehet el-
vitatni elődeinktől, köztük családtagjaitól... Van köze Erdélyhez, 
vannak erdélyi gyökerei?

– Részben, ugyanis anyai nagyapám Arad mellett szüle-
tett, Zimándújfaluban, és pontosan 1940-ben jöttek át a csa-
ládjával Észak-Erdélybe, tehát amikor kettévágták Erdélyt. A 
család aztán visszatért Dél-Erdélybe, de nagyapám maradt, 
Budapestre költözött, rokonok éltek Nagyváradon is. Én a 
gyermekkorom nem elhanyagolható részében kötődtem Er-
délyhez, mert édesapám, Ablonczy László színikritikus volt, 
és sokat foglalkozott a határon túli magyar színházakkal, Sep-
siszentgyörgyre, Vásárhelyre, Szatmárra és Váradra néha havi 
rendszerességgel mentünk. Aztán édesapámat 1986 után nem 
engedték be Romániába. Később, 1990 után, amikor már 
egyetemre jártam, magam jöttem. Létezik tehát ez a kötődés, 
ezt a könyvben is próbáltam érezhetővé tenni. Az is benne 
van, hogy édesapám nagyon jó viszonyban volt Tamási Áron 
özvegyével, Ágota nénivel, akinek a lakása közéleti szalonként 
funkcionált, és nagyon kis gyerekként én is ott üldögéltem 
a fotelben. Arra is emlékszem, hogy – bár Tamási 1966-ban 

halt meg – az íróasztala a nyolcvanas években is érintetlen 
volt, rajta a szemüvegével, az irataival, tehát volt egy állandó 
jelenléte ott az egész lakásban. Aztán megkaptam az egyik 
nyakkendőjét ajándékba.

– Miért éppen ezt az időszakot választotta egyik kutatási te-
rületéül?

– Tulajdonképpen a két világháború közti Magyarország-
gal foglalkoztam eddig, és írtam egy elég vastag életrajzot Teleki 
Pálról. Egy másik könyvem Trianon-legendák címmel jelent 
meg, elég nagy siker lett. A kiadó kérdezte, van-e még valami 
a tarsolyomban, s mivel már egy ideje gondolkoztam, hogy 
Észak-Erdélyről fogok írni, rábólintottam az érdeklődésére. 
Voltaképpen nem ugrottam ki a témámból, hisz a két világ-
háború közötti időszakhoz Trianon és a második bécsi döntés 
egyaránt hozzátartozik. 

– Trianon feldolgozására jó modell lehet ez a június 4-i em-
léknap – fogalmazott egy korábbi interjújában. Hogyan kellene, 
hogyan segíthet egy emléknap feldolgozni Trianont?

folytatás a 10. oldalon

anuár óta tevékenykedik a Shine Team fiatalok-
ból álló dinamikus csapat, amelynek tagjai szinte 
heti rendszerességgel színesítik és bővítik Csík-
szereda kulturális rendezvényeinek és szórakozá-

si lehetőségeinek kínálatát. Az egyesület tagjai – Pap Tibor és 
Mucha Szilárd – zenés estek, humorestek és kocsmaszínházak 
keretében előadóknak teremtenek játszási felületet, színvona-
las kikapcsolódási lehetőséget nyújtva a közönségnek.

Szerveztek már stand-up comedyvel egybekötött zenés 
estet, amelyen Balla Levente és Kozma Attila humoristák 
mellett Szabó Enikő színésznő Szabó Zsolt zongoristával 
lépett fel, de meghívásukra a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház Plazma 2 című kocsmaszínházi előadását is lát-
hatta a közönség.

– Olyan kulturális közegben élünk Csíkszeredában, amely-
ben a művészeti középiskola diákjai közül sok tehetséges zenész 
került ki, és játszik különböző zenekarokban, őket is szeretnénk 
megszólítani – mondta Pap Tibor.

A rendezvényszervezők szerint a fiatalok főként a divat-
zene képviselői felé fordulnak, az élőzenés koncertek iránt 
sokkal kevesebben érdeklődnek, ennek ellenére programkí-
nálatukban több zenekar fellépése is szerepel.

– Minél több zenei stílust szeretnénk megmutatni a kö-
zönségnek, ezért hívtunk el kolozsvári együtteseket, vagy leg-
utóbb a marosvásárhelyi Kush Kush zenekart, amely rétegze-
nét, balkáni zenét játszott – fogalmazott Pap.

A Shine Team következő meghívottja a sepsiszentgyörgyi 
és csíkszeredai tagokból álló Jedam zenekar, őket június 9-én, 
szombaton hallhatják az érdeklődők. Rendezvényeiknek ed-
dig a Petőfi utca egyik klubhelyisége biztosított helyszínt, a 
nyár folyamán viszont több szabadtéri programot is tervez-
nek, nemcsak fiataloknak, hanem családok számára is.

Pál Bíborka

A zenei és színházi műfaj leg-
különbözőbb stílusaiban mutatkoztak 
már be előadók a Shine Team rendez-

vényszervező csapat meghívására Csík-
szeredában. Legutóbb a marosvásárhe-
lyi Kush Kush, a következőkben pedig 

a Jedam zenekar koncertezik a városban.

Zene és színház



mmár huszonkettedik esztendejét éljük a soroza-
tos közoktatási reformoknak, amelyről elmondha-
tunk jót és rosszat egyaránt. A rendkívüli eredmé-
nyek közé sorolhatjuk természetesen az RMDSZ 

által fokozatosan kiharcolt kisebbségoktatási eredményeket, a 
magyar nyelven történő oktatás kiszélesítését, többek között 
azt, ami az új tanügyi törvényben, immár törvényerőre emelve 
megtalálható: anyanyelven taníthatók a Románia történelme és 
földrajza, a román nyelvet és irodalmat sajátos tanterv szerint és 
sajátos tankönyvekből oktathatják a kisebbségi gyermekeknek.

De ugyancsak nagy fontossággal bír az is, hogy a jelenleg 
érvényben levő közoktatási törvény előírja azt, hogy a tan-
anyag túlzsúfolt, csökkenteni kell a kötelező tananyagot mind 
mennyiségben, mind heti óraszámban. Ez az intézkedés azért 
fontos, mert a kötelező tananyag csökkenésével lehetőség te-
remtődik helyi tananyagok kidolgozására, illetve ezek választ-
ható tantárgyak formájában történő oktatására. Úgy vélem, 
hogy számunkra talán ez a legfontosabb kihívás az elkövetkező 
időszakban. Fel kell készülnünk, a gyermekek és szűkebb vagy 
tágabb közösségeink számára fontos, hasznos új tantárgyakkal, 
tananyagokkal. Rendkívüli fontossága van ennek a törvény ál-
tal biztosított lehetőségnek. Gondolkodjunk el, mostanig azt 
tanítottuk, kellett tanítanunk, amit Bukarest mondott nekünk, 
hogy tanítsunk. Számunkra fontos, a szülőföldünk szeretetének 
csíráját elültetni, az önazonosságtudat ápolását, fejlesztését hiva-
tott oktatói-nevelői üzeneteinket, a tananyag túlzsúfoltságából 
adódóan, csak kisebb mértékben tudták tanintézményeink ok-
tatási programjaikba bevenni. Annak ellenére, hogy a tanügyi 
törvény alkalmazása még nem tart ebben a tartalmi megújulást 
előíró szakaszában, úgy értékelem, hogy a felkészülést a helyi 
tananyagok kidolgozására el kell kezdenünk. Véleményem sze-
rint rendkívüli fontossága van annak, hogy ezen törvénykezési 
lehetőséggel éljünk, hisz a székelyföldi közös jövőnk zálogát, az 
elkövetkező generáció honismereti neveltetése biztosítja. Vá-
lasztható tantárgyaink keretén belül tanítanunk kell a hely, a 
régió vagy települések történelmét, diákjaink meg kell ismerjék 
és tudniuk kell mindent Székelyföld kulturális, néprajzi, illet-
ve természet-földrajzi értékeiről. Meg kell tudjanak mindent a 
székelyföldi csodálatos állat- és növényvilágról, fel kell fedezzék 
a székely nép múltjának és jelenének nagy személyiségeit, rend-
kívüli építményeinket, színes hagyományvilágunkat, kulturális 
értékeinket. Mindennek kell ismerjék a fontosságát, szerepét, 
helyét a népek Európájában, mert nem kevésbé fontos az embe-
riség számára Kőrösi Csoma Sándor, mint Marco Polo, nem ke-
vésbé fontos Gál Sándor tábornok vagy Gábor Áron, mint más 
népek szabadságharcosai. Meg kell tudják azt, hogy a székelység 
nemcsak Székelyföldet, nemcsak a magyar királyság határait 
védte, hanem az egész nyugat-európai civilizáció, kereszténység 
legkeletibb határainak védőbástyáját képezték. 

Ennek érdekében, országos viszonylatban elsőként, Hargita 
Megye Tanácsa kezdeményezésére, Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök szorgalmazására, Kovászna Megye Tanácsa társ-
finanszírozásával, Hargita Megye Tanfelügyelősége szakmai 
támogatásával tavaly létrejött egy munkacsoport, amely azt a 
feladatot kapta, hogy írja meg a Székelység történelme című vá-
lasztható tantárgy tankönyvét. A történelemmel kezdtük ezt a 
felkészülést, hisz XVI. Benedek pápa szavait vettük irányadó-
nak ezen a téren. Őszentsége ennek kapcsán a következőkép-
pen fogalmazott: „A történelmét felejtő társadalom elveszíti 

a történelem folyamán megszerzett érzékét az együttélésre és 
a jövőbeni célokra. Ugyanakkor hajlamossá válik az ideológi-
ai manipulációk befogadására. Miként az emlékezetvesztés az 
egyes ember esetében önazonosság elvesztését okozza, ahhoz 
hasonlóan következik be ez a jelenség az egész társadalom vo-
natkozásában.” Úgy éreztük, hogy elsődleges kötelezettségünk 
komolyan venni nemcsak az előbb említett tanácsot, hanem azt 
is, amelyet a szakemberek a történelem oktatása kapcsán fogal-
maztak meg. Számos tanulmány azt igazolja, hogy a történelem 
tantárgy azon fontos iskolai tantárgyak egyike, amely érthető-
vé és értelmessé teszi az élet jelentőségét, megtanít történelmi 
távlatokban érezni és gondolkodni, a történelmi tudat kialakí-
tásával fejleszti az egyén személyiségét, amelynek következté-
ben a diák vagy egyén az idők folyamán szerzett tapasztalatait 
értelmezni, rendezni tudja, kialakulhat történeti identitása, 
kommunikációs képessége erősödik. Ma elmondhatjuk, hogy 
a székelység-történeti tankönyv, a megyei tanács honismeret-
nevelési egyik legfontosabb projektje jó úton halad. A nagy-
részt csíki és udvarhelyszéki, illetve háromszéki, marosszéki 
történelemtanárokból és régész-kutatókból álló munkacsoport 
megírta a kéziratot, elkészültek a Homoródkeményfalván elő 
Gyöngyössy János által készített eredeti tankönyv-illusztrációk, 
összegyűltek a székelyföldi múzeumok és szakemberek jóvoltá-
ból a fényképanyagok, befejeződött a kézirat alapos szakvélemé-
nyezése Pál Antal Sándor történész-professzor, akadémikus, il-
letve a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem 
Karának munkatársai értékes közreműködése eredményeként. 
Immár elkezdődött a tankönyv igényes műszaki szerkesztése és 
korrektúrázása. Ma kijelenthetjük, hogy a tankönyv hamarosan 
kikerülhet a nyomdából, illetve a 2012–2013-as tanév kezde-
tére minden Hargita és Kovászna megyei VI. osztályos diák és 
történelem szakos kolléga megkaphatja a székelység-történeti 
tankönyv egy-egy példányát, és így elkezdődhet a székelység 
történetének oktatása tanintézményeinkben is. Ez a tankönyv, 
amely egyben a romániai közoktatási rendszer első opcionális 
tankönyve lesz, érthető és olvasmányos stílusban tárgyalja a szé-
kelység és Székelyföld történelmét a legrégebbi időktől napjain-
kig. Gazdag illusztráció-, kép- és olvasmányanyagának köszön-
hetően a tankönyvben a diák és az érdeklődő felnőtt szemei 
előtt látható és átfogó módon jelenítődik meg a székely múlt. 
Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy ez a tankönyv a szerkesztés, 
az illusztrálás és a kivitelezés szempontjából is a romániai köz-
oktatási rendszer legszebb tankönyve lesz, kézzelfogható jó pél-
dája annak is, hogy miként is kellene egy tankönyv kinézzen. 

A tankönyv befejezésével munkánk nem ér véget. Hargita 
Megye Tanácsának egyik legfontosabb célkitűzése a következő 
mandátumra, hogy honismereti jellegű programjain keresz-
tül, további, Székelyföld értékeit tárgyaló és népszerűsítő, ok-
tató-nevelői jellegű tananyagokat és oktatási segédanyagokat 
dolgozzon ki és juttasson el a székelyföldi tanintézményekbe, 
továbbképző programokon keresztül tudatosítsa a pedagógu-
sok körében ennek fontosságát, népnevelői akadémiák keretén 
belül, kézikönyv formájában is ismertesse és terjessze a székely 
múlt és kultúra értékeit, annak érdekében, hogy identitástuda-
tunk erősödjön, hisz a lelkében és meggyőződéseiben erős nem-
zet vagy közösség, sikeressé teheti a régiót is amelyben él. Adja 
az Isten, hogy így legyen!

Ferencz Salamon Alpár-László,
a székelységtörténeti tankönyv-munkacsoport irányítója 
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 közelgő londoni nyári olimpiai játékok is 
indokolják, hogy rovatunk a magyar sportnyel-
vi kifejezésekről szóljon ezúttal.

A görög-latin eredetű olimpia szó a négy-
évenként megrendezett, sok sportágat felölelő világversenyt 
jelenti, az olimpiász a két olimpia közti négyéves időszakot. 
A világversenyen részt vevő sportolót olimpikonnak vagy 
olimpiásnak szoktuk nevezni. Az olimpikonnak van ’olim-
piai bajnok’ jelentése is. Egy régebbi sikeres szómagyarító 
mozgalom után ma újból idegenszó-divatról beszélhetünk 
a sportnyelvben, különösen annak beszélt változatában. Pél-
dául a magyarországi rádió- és tévéműsorokban elég gyakran 
előfordul a tréner, tréning, drukker, etap stb. Ezúttal se feled-
kezzünk meg arról, hogy nálunk, a Székelyföldön erős gyöke-
ret eresztett az edző, edzés, szurkoló még a beszélt nyelvben 
is. Használjuk őket ezután is! Az etap a francia étape átvétele, 
de van magyar megfelelője: a szakasz. A francia szónak (út)
szakasz jelentése is van, de jelenthet (pihenő)állomást is. A 
kerékpárversenyen van egy olyan kijelölt útszakasz, ahol a 
versenyzők megállnak, táplálékot és frissítőt vesznek/vehet-
nek magukhoz, ezt a helyet a magyar sportnyelv etetőutcá-

nak vagy frissítő szakasznak nevezi. A szómagyarító pályáza-
toknak és néhány derék sportújságírónak köszönhető, hogy 
megszületett és él nyelvünkben például a mez a dressz mellett 
vagy helyett, a lelátó (tribün), partdobás vagy bedobás (taccs), 
szöglet (korner), les vagy lesállás (ofszájd), csel (dribli, a cigli 
székelyföldi tájszó), öttusa (pentatlon), tízpróba (dekatlon), 
rajt (start), szorító (ring), ökölvívás (boksz), fedezet (half ), 
hátvéd (bekk), röplabda (volej), jégkorong (jéghoki), gyep-
labda (gyephoki), vízilabda (vízipóló), cselgáncs (dzsúdó), 
tenyeres és fonák (a fórhend és bekhend helyett a teniszben). 
A futball szó helyett a sportsajtóban többnyire a jól bevált 
labdarúgás, a futballista helyett pedig a labdarúgó használa-
tos. Azzal viszont számolnunk kell, hogy a futballozik igének 
nincs magyar megfelelője. Ezért jó, hogy a köznyelvben él a 

futball is, amelynek eredeti angol írott formájából, a football-
ból kialakult a bizalmas hangulatú foci, focista, focizik. Nincs 
még magyar megfelelője a fault szónak sem. Jelenthet bukta-
tást, gáncsot, talpalást. Ezeket a sportújságírók ugyan szokták 
használni, a nézők azonban az említett helyzetekben faultot 
kiáltanak. Hasonlóképpen él a henc (hands), amikor a játé-
kos kézzel érinti a labdát, vagy amikor akarata ellenére kezét 
éri a labda.

Sporthíradókban vagy közvetítésekben elég gyakran 
lehet tapasztalni, hogy ’gól’ értelemben fel-felbukkan a 
találat szó is. Például azt mondja a tudósító, hogy X talá-
lata meghozta a csapat győzelmét. Y találatával sikerült 
a döntetlent elérni. Stb. Az angol eredetű gól nyelvünk-
ben kiválóan bevált, a legszélesebb körben elterjedt, nem 
érezzük idegennek, és minden magyarítására irányuló 
kísérlet sikertelen maradt. A helyére tolakodó találat 
a szerbiai magyar sportnyelvből terjedt át Magyaror-
szágra, onnan pedig hozzánk. A találat a szerb–horvát 
pogodak szó szerinti fordítása. Nyelvművelésünk azt 
ajánlja, inkább csak a céllövészetben használjuk vagy ha 
szóismétlést kerülünk el vele.

Olimpia
A

I

                   helyesen n Komoróczy György

hirdetéSek Székelység-történeti tankönyv 
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merika második legnagyobb és 
Kalifornia legnagyobb városa, 
Los Angeles felett járunk. 
Hosszabb nevét 1781 őszén 

kapta, amikor spanyol Ferenc-rendi misszi-
onáriusok kezdtek itt indiánokat téríteni és 
Miasszonyunk, Angyalok királynője falujá-
nak nevezték el azt a kis települést, amit az 
általában kiszáradt Los Angeles folyó és a 
Csendes-óceán találkozásánál alapítottak.

Száris útitársam felébredt, gyógyszerei 
jól hatottak, mert egyáltalán nem tüsz-
szög, szipog. Amikor megkérdezi és meg-
tudja, honnan érkeztem, kedvesen átadja 
a helyét az ablak mellett, hadd örvendjek 
előbb a hófedte hegyek, majd a hatalmas, 
a Csendes-óceán és a part menti dombvi-
dék között elterülő, 1200 négyzetkilomé-
teres város, egy közel száz településből álló 
agglomerátum lenyűgöző, felülről látható 
panorámájának. Döbbenetesen szép lát-
vány ez az óriási város a hat-nyolc, néha 
többsávos utak hálózatával, öt-hat modern 
„belvárosával”, rengeteg magas épületével, 
és számtalan kertvárosával egyszintes há-
zakkal, parkosított utcákkal.

A területbőség miatt ez a metropolis ép-
pen abban különbözik New Yorktól, hogy 
ott vizek szorításában felfelé növekedett a 
város, itt viszont kényelmesen elterpesz-
kedett. nem erőszakolta meg a természet 
adottságait, felkúszott a domboldalakra, 
betelepedett a völgyekbe, ráépült az óceán-
parti mólókra.

Sima földet érés vet véget a bámulás-
nak, most már csak arra kell vigyáznom, ne 
hatalmasodjon el rajtam a kétségbeesés, ha 

arra gondolok, mi lesz, ha a detroiti gép uta-
sai mind elmentek, csalódott vendégváróm 
pedig már San Diego felé tart kocsijával. 
Van időm ezen tépelődni, míg arra várunk, 
hogy az előttünk ülők lassan kitüremked-
jenek a gépből. Szívdobogásom csak akkor 
csillapodik, amikor gondolatban összera-
kosgatom azokat a szavakat, amelyekkel a 
repülőtéri utasszolgálathoz fordulhatnék, 

ha nem vár senki, hogy hívják fel mobilon 
azt, akihez érkeztem.

Bokáimra pillantok, és egy elefántbébi 
mellső lábait látom. Hálás vagyok nekik, 
hogy nem fájnak és engedelmesen, rugal-
masan haladnak a tömeggel a csomagja-
inkat előpenderítő ovális futószalaghoz. 
Ahol majdnem egy órát várok, míg a több 
száz kövérebb utazócsomag után az én kis 

feketémet felismerem apró piros pántliká-
járól. Nem rohanok a kijáratot jelző nyilak 
irányába, húzom az időt, mert szívdobogá-
som erősödik, kelet-európai vesztes ösztö-
neim azt sejtetik, nem vár rám senki.

Azért van kedvem a menetelésben kö-
rülnézni, megállapítani, hogy LA repü-
lőtere nem fényűző, nem monumentális, 
de roppant praktikus. Nem hittem volna, 
hogy az első lefelé tartó mozgólépcső, ami-
re rá kellett lépnem, már a kijárat előcsar-
nokába vezet, ahol a várakozók rögtön ki-
szúrhatják azt, aki hozzájuk repült!

Látom az üvegbejáratot, a rajta ki-be 
áradó embereket, az esti fényeket, pálmafá-
kat, s mielőtt az utolsó lépcsőfok belesimul 
a padlózatba, és belém nyilall – most légy 
okos, nagy utazó! –, már szólítanak is:

– Szia, Éva! Isten hozott! Ha öt perc-
cel hamarabb érkeztél volna a mozgó-
lépcsőn, benne lettél volna a holnapi 
lapokban. Nézd csak, most préselte ki 
magát a bejáraton a paparazzinyáj, Kevin 
Costnert fényképezték, aki a félórát késő 
detroiti géppel megérkezett és leereszke-
dett a mozgólépcsőn jól ismert csibészes 
mosolyával, egy gitárral a vállán, sportos 
öltözékben.

Te jó ég! Los Angeles egyik kedvenc szí-
nészem megpillantásával fogadott volna, 
ha egy kicsit jobban szedem a lábaimat... 
Ennél nagyobb baj soha ne érjen egy ilyen 
hosszú, két átszállásos repülőutazás köz-
ben! Olyan boldog vagyok, hogy a detro-
iti gép is késett és A.-val összetalálkoztam, 
hogy az tíz filmcsillag megpillantásánál is 
többet ér.

KALIFORNIAI KAVICSOK 18. n Váli Éva

Los Angeles-i szívdobogásA

hargitanépe

Tarcsafalva templomai
Siménfalva községhez tartozó Tarcsafalva kö-
zépkori temploma a falu északi szélén állott, 
többszöri átalakítás után végül 1898-ban lebon-
tották. Orbán Balázs leírásából egy sokszögzá-

ródású szentéllyel ellátott, mérműves ablakokkal képzett gó-
tikus templom képe rekonstruálható, amelynek nyugati és 
déli kapuja szemöldökgyámos, pálcatagos kiképzést kapott. 
A hajó és a szentély bordás keresztboltozattal volt fedve, ezt 
bizonyítják az Orbán által még látott gyámkövek, valamint 
a 2004-es régészeti felügyeletkor előkerült téglaborda-töre-
dékek is. A régi középkori harang, amely Orbán Balázs leírá-
sai alapján XV. századi segesvári öntőműhely termékeként 
határozható meg, az I. világháborúban elpusztult.

A XVIII. században egy sor átalakítás figyelhető meg, ami 
a fatorony felépítésével kezdődik, majd kazettás mennyezettel 
helyettesítik a középkori templom boltozatát, végül pedig a be-
rendezési tárgyakat is kicserélik. Ezt bizonyítják az 1789 júliu-
sában tartott püspöki vizitáció Tarcsafalvára vonatkozó feljegy-
zései, amelyek alapján képet kaphatunk az egyházközség belső 
ingatlanjairól, valamint az akkor használatban lévő templom 
állapotáról, illetve annak berendezési tárgyairól is.

A XIX. századi forrásainkban – elsősorban a Tarcsafalvi 
Unitárius Egyházközség Levéltárában található forrásokra 
gondolunk, ilyenek például az 1803-tól vezetett kurátori 
számadások – megsokasodnak a templom rossz állapotára, 
valamint a javításokra vonatkozó feljegyzések. 1816-ban „a 
templomot renováló kőművesnek” 6 forintot fizetnek. 1828-
ban újabb felújításra kerül sor, amikor a templomot kívül-be-
lül újrameszelik, valamint új padlózattal látják el. Rá egy évre 
megrendelnek egy orgonát is. 1832-ben Pálfi Miklós kurátor 
a következőket írja: „A templom szépen meg ujjittatott e jelen 
való esztendőben [...] Székjei, Koronája, ajtoja, Kórussai, Or-
gonája szépen és illendően kifestettek [...] a templomnak nem 
kicsin ékességére.” Egy 1845-ből származó feljegyzés szerint 
„a templom régiség munkája, de szépen mutat a javítás által”. 
Az 1848–49-es szabadságharc céljaira elszállított kisebbik 
harang helyébe 1864-ben egy újat öntetnek a tarcsafalviak. 
A gondnoki számadáskönyv 1865-ben kelt feljegyzései közt 
erről a következőket olvashatjuk: „Öntetett az ekklézsia egy 
244 fontos harangot [...] melyen ezen szavak öntvék: ÖN-
TETTE A TARCSAFALVI UNITARIA EKKLÉZSIA 
1864 évben Sylv[eszter] J[ános] Gondnokságában, Segesvári 
Manchen Mihály által.” Az 1860-as évektől ismételten fel-
tűnnek a templom egyre rosszabb állapotát tükröző leírások 
és felvetődik egy teljesen új építésű templom gondolata is. 

1868-ban a kurátor megjegyzi: „Az egyházi épületek alkal-
mas használható állásban vannak, kivéve a templomot, mely 
ódonsága miatt több helyeken szakadozni, és roskadozni kez-
dett, de az ekklézsia nem csak célba, sőt munkába is vette a 
közelebb jövő évre a templom újitást.” 1896-ban már annyira 
használhatatlan a templom, hogy elkezdik gyűjteni a pénzt 
egy új épület emelésére.

A roskadozó haranglábat 1875-ben tatarozták, de már 1894-
ben előkészítették a torony kő alapjának kijavítását, a munkálat-
hoz szükséges volt: 50–60 véka mész, 2–3 öl kő, kellő mennyi-
ségű homok. Az 1893-ban elkezdett presbiteri jegyzőkönyvben 
írtak és az 1894. április 24-én tartott gyűlés tanúsága szerint a 
kivitelezést egy agyagfalvi vállalkozó 40 forint munkadíjért vállal-
ta, amelyért cserébe az egyházközség 30 év jótállást várt el. Végül 
pénzhiány miatt a tervezet nem valósul meg.

Az új templom építésének gondolata 1896-ban me-
rült fel, miután a régi annyira rossz állapotba került, hogy 
javítása túl költséges lett volna. A presbitérium elrendeli 
egy szakértő kihívását, aki 1897 februárjában látogatott 
Tarcsafalvára, és 2500 forintra becsülte az új templom 
építési költségeit. A tégla beszerzésére is elkezdődtek az 
egyezkedések egy csehétfalvi vállalkozó, Pál Áron szemé-
lyében, aki 30 000 tégla előállítását 295 forintért vállalta 
el, ezenkívül pedig 1000 darabot ajándékozott az egyház-
községnek. Az építéshez szükséges cserefát Martonosból 
vásárolták 10 forintért. Közmunkát hirdettek meg, amely-
re minden 17 éven felüli férfi és nő köteles volt megjelen-
ni, kapuszámok szerint, „a makacsságból a munkára ki nem 
állók terhére tenyeres 80 kr., igás napszámosok 1 ft. 50 kraj-
cár napdijjal azonnal fogadjon”. A templomépítés költségei 
egy részének finanszírozására a gondnok indítványozta, 
hogy a havasi erdőből adjanak el 1000 szál bükkfát és 200 
darab fenyőfát. A javaslatot a gyűlés elfogadta.

Az 1897-es év első felében tartott gyűlések adataiból ki-
derül, hogy Sorbán Károly vállalkozó megtervezte a temp-
lom alaprajzát, valamint elvállalta a téglán és a homokon 
kívül az építőanyagok beszerzését, amelyre 600 forintot 
kért. A levéltár iratai között szerencsés módon megtaláltuk 
a tervezett templom alaprajzát és homlokzati metszeteit. 
Habár eléggé szétszakadt állapotban maradt meg, mégis 
jól kivehetők a téralakítás részletei. Egy középkori alaprajzi 
formát követő – sokszögzáródású szentéllyel végződő –, de 
észak–dél hosszirányú templomról van szó, amelynek keleti 
homlokzatához egy óraíves, négyszöghasáb alakú torony, 
míg a hajó déli oldalához egy portikusz kapcsolódik.

A templom építése szünetelt 1897 őszétől 1898 végéig 
az építési vállalkozóval történt nézeteltérések miatt, de az 
épülettestet ekkorra már felépítették és befödték, apróbb 
munkálatok maradtak csupán.

Az egyházközség a templomépítésre összesen 4000 fo-
rint hitelt vett fel, amelyet a havasi határ 22 évi haszonbéré-
ből kívántak törleszteni.

A torony alapjának elkészítésére ,,zabmagtár-alapot” 
hoztak létre, melyre a jó zabtermésből adódóan adományo-
kat kezdtek gyűjteni. Ezt egy külön erre a célra készített 
könyvecskébe vezették, az adakozókat név szerint feltün-
tették a beszolgáltatott mennyiséggel együtt. A tornyot 
azonban a tervekkel ellentétben csak félig sikerült felépíteni, 
a későbbiekben pedig ezt is visszabontják. Az elkészületlen 
torony helyett a tarcsafalviak az 1734-ben épített haranglá-
bat használták. A 2004 decemberében végzett vízelvezetési 
munkálatok alkalmával végzett régészeti felügyeletkor sike-
rült megfigyelni a torony visszabontott alapfalait.

A gondnok 1898-as számadási jegyzőkönyvéből kiol-
vashatjuk a templomépítés költségeit: „Téglára: 421,26 fo-
rint; 3768 forint vállalati összegből vállalkozó kapott 3336 
forint[ot]; mészre: 132, 40 [ forint]; törvényre 159, 04 [ fo-
rint]; költségtervezetért: 24 [ forint]; előkészületek az építéshez 
aprobb anyagok 99,23 [ forint]; orgona le és felrakása, kifestése 
60,30 [ forint]; 4000 forint takarékpénztári kölcsön kamatai 
381,02 [ forint]; összesen 4656, 33 [ forint].”

Az 1898-ban felépített templom nyugati sarka alig öt-
ven évvel befejezését követően süllyedni kezdett, az időköz-
beni beavatkozások csak tovább súlyosbították a helyzetet, a 
falszövetben egyre nagyobb repedések keletkeztek, mígnem 
2005 környékére már életveszélyessé vált, így felhagytak 
használatával. 2007-ben pályázatot írtak ki az új templom 
építésére, lebontásra ítélve ezáltal a mostani templomot.

Kovács Árpád–Nyárádi Zsolt

A



amási „Ábelére” nincs magya-
rázat. És nincs felelet sem, 
azon egyszerű oknál fogva, 
hogy nincs kérdés.

Ábel mi vagyunk, mindannyian, 
még a legelvetemültebbek is, azok 
is, akik kirobbantják a fát a Har-
gitán, akik ügyeskedni próbálnak, 
és azok is, akik vállalják a havasi 
létet, akik ésszel-hittel, puszta 
kézzel küzdenek meg a minden-
napokért: mind-mind Ábelek 
vagyunk.

Ezért ismerünk olyan szíve-
sen magunkra ebben a csudá-
latos könyvben. Mert valami 
olyan köszön vissza, mintha 
varázstükörbe néznénk: hi-
teleset mutat, de csak azt 
láthatjuk meg belőle, amit 
szeretnénk.

Ha létezik nemzeti ar-
chetípus, akkor az „Ábel” az – és 
most gyorsan abbahagyom ezt, mert az ilyen 
csúnya szavakra minden bizonnyal lenne legalább három 
metsző, találó válasza Szakállas Ábelnek, amit aligha 

tennék ki az ablakba. Inkább csak annyit mondanék: 
ha sötét szobába nézel, az ablaküveg is tü-

kör: talán ezért látjuk folyamato-
san önnön arcunkat Ábelében.

És bár a világ sokat változott, 
nem sokat változott azóta. Ma is 

van Hargita, van fenyőfa, vannak 
bankárok, vannak Surgyélánok és 

Fuszulánok. És vannak kicsi erdő-
pásztorok, de vannak ám somlyói fe-

rences barátok is, és van emberi jóság, 
ami ellensúlyozza a bennünk lakozó 

sasevő megalkuvást.
És amíg mindez így van, együtt, ad-

dig nagy baj nem lehet. És mindaddig, 
amíg Tamási „Ábelét” olvassuk, szeret-

jük: ez így marad. Egyéb már nem is kell 
ehhez. 

Legfennebb az a három dolog, amire bár-
hogy csóválná fejét most Szakállas Áron vagy 

Tamási Ábel, tőlük tanultuk: Hit, Hűség és 
Humor.

Ha mindez megvan bennünk, akkor örökké 
otthon vagyunk.

György Attila
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TA székely szellemi termékeket kívánja 
bemutatni a nagyvilágnak a Hargita Ki-
adó legújabb nagyszabású vállalkozása: 
Székely könyvtár címen indított százkö-

tetesre tervezett könyvsorozatot, 
ötkötetes minisorozatokra bontva. 

A sorozat anyagi költségeit két mecé-
nás, Hargita Megye Tanácsa és Kurkó 

Árpád fedezi. A Székely könyvtár 
harmadik kötetét György Attila ajánlja 

az olvasók figyelmébe.

Tamási Áron: 
Ábel a rengetegben

folytatás a 7. oldalról
– Az én problémám az, hogy én is emlékszem iskolai ün-

nepségekre a 80-as évekből Magyarországról: attól senki nem 
szerette meg november 7-ét, a nagy szocialista forradalmat, 
mert ünnepelni kellett, fel kellett vonulni az iskolai aulában. 
Tehát van egy módja az ünneplésnek, és szerintem többek kö-
zött a tanárok kreativitásától függ, hogy hogyan emlékezünk. 
A tradicionális iskolai ünnepségen kívül van filmnézés vagy 
szavalóverseny... Én elég jó ötletnek tartom a Határtalanul 
elnevezésű programot, ezt a határon túli magyar és magyar-
országi diákok cseréjét, hogy meglátogatják egymást. Nyilván 
van egy csomó innovatív formája ennek, lehet hasznos dolog. 
Valamelyest ódzkodom az olyan típusú iskolai ünnepségek-
től, amilyenek a gyerekkoromban elég vastagon jelen voltak. 
Nagyon jónak tartom, hogy június 4-e a magyar parlament 
meghatározása szerint nem kifejezetten gyásznap, hanem a 
nemzeti összetartozás napja, tehát a jövő ígérete is benne van, 
nem egymagunkban ülő, búslakodós típusú nap, hanem arra 
ösztönöz, hogy menjünk előre.

– Említette a Határtalanul programot. A program kapcsán 
egy korábbi interjújában szólt arról, hogy gondolkodnak a Ma-
gyarság Házának létrehozásán Budapesten. Hol tart most ez a 
kezdeményezés?

– Mivel külföldre mentem, ezért elég érintőlegesen va-
gyok benne a dologban, de most már egészen konkrét ter-
vek vannak, határidőkkel. Budán, a várban, a Szentháromság 
téren lesz ez az érdekes és interaktív kiállítás. Nem múzeum, 
az nem a jó szó, hanem tudástár lesz, ami főleg a fiatalabb 
nemzedéknek nyújt ismereteket a magyarságról, a határon 
túli magyarokról és az emigrációban élő magyar közössé-
gekről is. Mert ha megnézzük a 20. századi történelmet – 
és nemcsak a Trianonra gondolok, mert Trianon-múzeum 
már van –, azt látjuk, hogy egyedülállóan magas azoknak 
a magyar nyelvi közösségeknek a száma, akik országhatá-
ron kívül élnek. Ennek van egy kivándorlásszelete, amiről 
nagyon sokszor megfeledkezünk, hisz az Egyesült Álla-
mokba, Dél-Amerikába, Nyugat-Európába a 20. században 
majdnem egymillió magyar ajkú ember vándorolt ki, ami 
hatalmas szám... Szerintem fontos dolog, hogy elmondjuk, 
van közös történelmünk, egy közös nyelvünk, közös kultú-
ránk. Ez nem mindenki számára evidens Magyarországon 
sem, és lehet, hogy a határokon túl sem. Egy svájci német, 
egy ausztriai német és egy németországi német teljesen más 
identitáskonstrukciókban éli meg a mindennapjait, ezzel 
szemben a mi esetünkben Jókai Mór vagy Petőfi Sándor 
ugyanazt jelenti mindenkinek. Igaz, az utóbbi időben van-
nak helyi identitásváltozatok. Ma már nem biztos, hogy 
Dancs Annamari mindenkinek ugyanazt jelenti, mert egy 
adott közösségen belül ezek a kulturális termékek megfog-
hatóbbak. De szerintem több az olyan dolog, ami összeköt, 
mint ami nem. És talán ezt kéne valahol bemutatni, legyen 
szó nyelvről vagy kultúráról.

– Hogyan látja a Nyirő-ügyet? Kutatásai során találkozott 
Nyirő viselt dolgaival?

– Nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy nem 
lehet elválasztani az életművet a politikai pályától, én azt gon-
dolom, hogy el lehet választani. És azok az érvek, amelyeket én 
olvastam, hogy miért tartozik egybe az életműve a politikaival, 
engem nem győztek meg. Az, hogy politikailag hatalmas hibá-
kat követett el, szintén tagadhatatlan. Ugyanakkor ne felejtsük 
el, hogy az ő művéből lett meg az Emberek a havason, ami a 
modern magyar filmművészetnek egyfajta origója. Azt hiszem, 
hogy el lehet választani. Az más kérdés, hogy mit gondolok a 
temetésről, és úgy hiszem, ami körülötte zajlott, nem használt 
Nyirőnek sem. 

– Visszatérve a legutóbbi kötetére: kapcsolódnak tévhitek, hie-
delmek, mítoszok a második bécsi döntéshez, a kicsi magyar világ-
hoz is? Kutatta ezeket, akárcsak Trianon legendáit?

– Nem akarok beleragadni ebbe a mítoszvadász-történész 
kategóriába, nem kerestem ilyesmit. Ezúttal az érdekelt, hogy 
a magyar állam hogyan próbált meg modernizálni Erdélyben, 
milyen változásokat hozott ez a négy év az erdélyiek életében, 
hogyan nézett ki, mit hagyott maga után. Inkább ez foglalkoz-
tatott, mint a mítoszvadászat. 

– Megfogalmazott több nagyon fontos következtetést is a ma-
gyar időre vonatkozóan, sőt olyan megállapításokat is tett, amelye-
ken szinte meglepődtem, hogy mennyire igaz, méghozzá azt, hogy 
az ekkor kialakított turisztikai propagandakép (a Kolozsvár–
Kalotaszeg–Székelyföld fő útvonallal és látványosságaival) még 
ma is élénken él a köztudatban, tulajdonképpen a magyarországi 
turisták máig azt ismétlik, mondhatni sztenderdként működik.

– Véleményem szerint ez adottság. Az látszik, hogy annak 
a turistaútvonalnak a bejáratása, amin ma is közlekedik a ma-
gyar turisták zöme, ebben az időben zajlott le. Ha valaki azt 
mondja Magyarországon, hogy megyek Erdélybe, akkor az 
nagyon jó eséllyel azt jelenti, hogy megyek Nagyváradra, Ko-
lozsvárra, Marosvásárhelyre és onnantól aztán Székelyföldre, 
általában Székelyudvarhely és Csíkszereda az úticél. Többnyire 
ez a főútvonal, és miért nem például Szatmárnémeti, és miért 
nem megyünk a Szilágyság felé? Ennek a magyarázata részben 
ebben a négy évben van, amikor a magyar állam nagyon sok 
pénzt költött egyrészt a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, 
Erdélyben a menedékházakra, szállodákra, másfelől pedig a 
turisztikai propagandájával azt próbálta elmondani, hogy Er-
délybe mindenkinek el kell mennie, mert az az igazi magya-
rok hona, és ezzel nemcsak nemzeti zarándoklatot teljesítünk, 
hanem adósságot is rovunk le, hisz korábban a Székelyföldet 
elhanyagoltuk. Ugyanakkor a turisztikai propagandájában is 
nagyon erősen kijelölte azt a vizuális elemeket, amelyekkel Er-
délyt azonosítani lehetett (egyébként nemcsak a turisztikában, 
hanem a Góbé cipőpasztának a reklámján is a székely harisnyás 

atyafi jelenik meg szalmakalapban), a fenyőfa és mondjuk a ka-
lotaszegi templom, ezek a fő vizuális elemek, amelyeket azono-
sítottak. Nagyon világosan el is mondta az Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal vezetője annak idején, hogy Erdélyben 
három régió van, amit favorizálni fogunk, mert ott van meg az 
infrastruktúra, amit fejleszteni lehet: Székelyföld, azon belül 
kisebb alrégiók, Kolozsvár és környéke Kalotaszeggel együtt, 
valamint a Radnai-havasok. A többi régióról nem készült 
annyi útikönyv, nem volt annyira fejlesztve. Volt is hatalmas 
turistaáradat Erdélybe, nagyon sokan jöttek ide, mert nem 
lehetett külföldre menni valutáris meg utazási korlátozások 
miatt, és egy csomó embernek ez volt Erdély felfedezésének 
pillanata, és ez így megmaradt. A kormányzatnak nagyon 
határozott elképzelése volt, hogy a háziipar fejlesztésével 
kapcsolja össze a turizmust. Ennek korábban is megvoltak a 
gyökerei Kalotaszegen meg Kőrösfőn, s ha Korondon vagy 
Parajdon az út mellett kiterített csergéseket, keramikusokat 
látjuk, ez a műfaj akkor kezdett igazán erőre kapni – korábban 
is létezett, de akkor teremtődött rá tömeges kereslet. Egyéb, 
nagyon fontos beruházások is akkor történtek, a Tolvajos-
ról a Hargitafürdőre menő utat akkor építették meg, akkor 
épült az Uz Bence szálló, a Bükszádról a Szent Anna-tóhoz 
menő út első fele is akkor készült el. Rengeteg út épült. Az én 
becslésem szerint, mert elkezdtem összeszámolni az Erdélyre 
költött pénzt – fejlesztésekre, nem működtetésre –, a magyar 
kormányzat négy év alatt körülbelül annyi pénzt adott, mint-
egy másfél milliárd–kétmilliárd pengőt, amennyi az egész évi 
költségvetése volt Magyarországnak.

– A visszatért Erdély saját bevallása szerint nem nagymo-
nográfia, de átfogó, szintetizáló jellegű munka. Hogyan sikerült 
megbirkózni a négy esztendő szakirodalmával, sajtójával? Hány 
órába, hány napba tellett, hány dokumentum átfésülésére volt 
szükség? Én magam belevesznék az adatok sűrűjébe…

– Nem végeztem számítást, hogy hány órát kutattam. 
Tény, hogy az elmúlt tíz évben rengeteg előtanulmány ké-
szült el, tehát nem minden fejezetében támaszkodtam saját 
kutatásokra, hanem vannak olyan kollégáim, mint Bárdi 
Nándor, Oláh Sándor, L. Balogh Béni és mások, akiknek a 
munkáira támaszkodtam, ez az egyik. Nagyon sokan segí-
tettek, az anyag egy részét csak CD-n kellett átnézzem, nem 
kellett bemenjek a könyvtárba elolvasni az erdélyi lapokat, 
és van, amit korábbról ismertem. De azért ültem eleget 
könyvtárban is, levéltárban is, célzottan keresve anyagokat. 
Három-négy hónap ment el ezzel. Viszonylag hamar szüle-
tett meg a könyv, meg sem merem mondani, hogy a kézirat 
milyen kevés idő alatt készült el. Hozzá kell tennem, hogy a 
turizmusról már korábban közöltem egy elég részletes tanul-
mányt, ott volt előzményként a Teleki-életrajz, a Trianon-
legendák, és a korábbi kutatásaim során fellelt anyagokat is 
fel tudtam használni. Én általában nem szeretem a korábbi 
könyveimet újraolvasni, de jó érzés volt, és máig úgy gon-
dolom, hogy A visszatért Erdély jól sikerült könyv.

Közös történelmünk faggatása
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> SZKC. Alig ért véget az elmúlt kézi-
labda bajnoki idény, máris készül a soron 
következő szezon felkészülési időszakra 
a Székelyudvarhelyi KC. Elsőként egy, a 
Tatabánya Carbonex Kézilabda Club által 
szervezett tornára mondott igent az udvar-
helyi együttes. A III. Grundfos Tatabánya-
kupát augusztus 24–26. között rendezik. A 
részt vevő együttesek igazi nagy falatok. A 
házigazda a legutóbbi idényben az EHF-
kupában szerepelt, a 3. körben a címvédő 
Göppingen búcsúztatta őket. Az NB1-ben 
idén az alapszakaszt az ötödik helyen zár-
ták, amit a rájátszásban meg is tudtak tar-
tani. A torna nemzetközi jellegét nemcsak 

a Székelyudvarhelyi KC jelenléte jelenti, 
hiszen ott lesz a dán Bjerringbo-Silkeborg. 
A gárda a Bajnokok Ligájában szerepelt az 
elmúlt idényben, ahol a B csoportban ha-
todikként végzett, így nem jutott tovább. 
A 2011/2012-es bajnoki évet a harmadik 
helyen zárta a hazai pontvadászatban. A 
harmadik ellenfelet nem kell senkinek sem 
bemutatni, hiszen a magyar bajnok, MKB 
Veszprém lesz, valószínűleg az új igazolá-
sokkal a keretében. A torna lebonyolítása 
körmérkőzéses rendszerű.

> Birkózás. A Székelyudvarhelyi ISK 
birkózói a hétvégén Marosvásárhelyen verse-

nyeztek az ifjúsági országos bajnokság dön-
tőjében. A sportolók remek eredményeket 
értek el. Négy versenyző tért haza éremmel. 
Eredmények: 2. hely: Katona Zsolt (60 kg), 
Balázs Zsolt (66 kg); 3. hely: Sófalvi Szilárd 
(66 kg), Molnos Sándor (120 kg).

> Labdarúgás. A Csíkszeredai VSK 
U14-es labdarúgócsapata Piatra Neamţon 
szerepel a regionális döntőn. A Kurkó At-
tila által felkészített gárda a csoport első 
mérkőzésén a Bákói Aerostar együttesé-
től szoros mérkőzésen 3–2-es vereséget 
szenvedett. A csoportban még a házigazda 
Ceahlăul Piatra Neamţ van. Sepsiszent-

györgy gárdája is részt kellett volna vegyen 
a tornán, ám ők visszaléptek a sorozattól. 
A VSK ma 9 órától a házigazdákkal ját-
szik. Eredmény, 1. forduló: Csíkszeredai 
VSK – Bákói Aerostar 2–3 /a VSK gól-
szerzői: Kurkó Márk és Jánosi Norbert/.

> FIFA. Története második legjobb 
helyezését elérve a 31. helyre jött fel a ma-
gyar labdarúgó-válogatott a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség világranglistáján. 
Ennél jobb csak 2011 szeptemberében 
volt a nemzeti csapat, akkor a 27. helyen 
állt. Románia hét helyet visszaesve az 52. 
a ranglistán. hí

rf
ol

ya
m

Anand
világbajnok maradt
Csak négy 25-25 perces rapid 

játszmára volt szükség a Moszk-
vában a 6-6-os döntetlennel zá-
rult Anand–Gelfand világbajnoki 
párosmérkőzés rájátszásában. A 2. 
játszmában Anand a 18. lépésben 
gyalogelőnyre tett szert, de a bás-
tya és huszár, a bástya és futó elleni 
állásban ez az előny hajszálnyinak 
látszott. Aztán a 74. lépésben sike-
rült lecserélni a futót, és a Lucena 
típusú bástyavégjátékban a gyalog-
előnyt érvényesíteni lehetett. A 3. 
rájátszásban Gelfand elszalasztotta 
a kiegyenlítést: a középjátékban 
24.He4!!, a végjátékban 61.Kf3!! 
vezethetett volna a Lucena- és 
Philidor-féle nyert végjátékra.

A rájátszást 2,5-1,5 arányban 
az indiai Anand nyerte, aki meg-
őrizte világbajnoki címét.

Hargitai sakksikerek
Ezüstérmet szerzett a 13 éves 

Varga Adrienn (Székelyudvarhelyi 
Sportiskola) a május 25–27. között 
Temesváron megrendezett Sport-
iskolások országos bajnokságán. 
Balázs István tanítványa a lányok 8 
fős csoportjában csak a 2244 Élő-
ponttal rendelkező tapasztaltabb 
Foişor Veronicától szenvedett ve-
reséget, a többi ellenfelét legyőzte.

Vasárnap Sepsiszentgyörgyön 
nyílt versenyt rendeztek, amelyen 
Danciu Ştefan (Csíkszeredai Caissa 

Sakk Klub) győzött. Az ifjaknál: 
1. Tóth Artúr Botond, 2. Mihály 
Zsolt, 3. Jakab Nándor (mindhár-
man Székelyudvarhelyi ISK).

Hét ponttal a 8 lehetségesből 
a 8 éves gyimesfelsőloki Ferencz 
Attila-Norbert nyerte szombaton 
a sepsiszentgyörgyi Sportnapok 
keretében a 14 éven aluli gyere-
keknek rendezett sakkversenyt. 
Előtte a gyimesközéploki sakkozás 
nagy veteránja, Kedves Béla bácsi 
által rendezett gyimesi versenyen 
Ferencz Attila a 12 lehetségesből 
11,5 ponttal végzett az élen.

Sakktanulmány
Kubbel Leonid tanulmányá-

ban sötétnek 3 gyalogelőnye van, 
de királyállása bizonytalan. A 
vezér és futó összjátékában vilá-
gos vezért nyer vagy mattot ad: 
1.Vc8+ Kd6 (1...Kb5 2.Vc5 matt; 
1...Kd5 2.Ff3+!! Kd6 3.Vd8+ Ke6 
4.Fd5+ Kf5 5.Vg5 matt, vagy 2...
Vf3 3.Vb7+ vezérnyerés.) 2.Vd8+ 
Ke6 (2...Kc6 3.Fa4+ b5 4.Fc2!! 
Ve3 5.Fe4+!! Ve4 6.Va8+ vagy 4...
Vc2 5.Vc8+ vezérnyerés.) 3.Fg4+ 
f5 4.Fe2!! Vc3 (4...Ve2 5.Ve8+ le-
nyeri a vezért. Nagyobb ellenállás 
4...Ff6 5.Vf6+ Kf6 6.Fd3 Kg6! 
7.Ff1! Kh6 8.Fe2! Kg6 9.Fd3! 
Kf6 10.Kh5!, és a királybehatolás 
nyer.) 5.Fc4+!! Vc4 6.Vg8+, és vi-
lágos nyer. 

Biró Sándor
caissa@topnet.ro
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Spanyolországot tartják a favoritnak

Egy nap múlva kezdődik a 2012-
es esztendő egyik legnagyobb 
sporteseménye, a labdarúgó-
Európa-bajnokság. Az esemény 
beharangozójaként a megyében 
tevékenykedő labdarúgóedzőket 
kérdeztük az esélyekről és a meg-
lepetésekről.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Megkérdeztük a megyében 
tevékenykedő labdarú-
góedzőket, hogy ki kit lát 

esélyesnek az Európa-bajnokság kez-
dete előtt, illetve, hogy véleményük 
szerint melyek azok a csapatok, akik 
meglepetést tudnak okozni. A leg-
többen a spanyol–holland–német 
triót látják végső befutónak. Meg-
lepetéscsapatként a horvátokkal, az 
oroszokkal és a dánokkal számolnak. 
Viszont van, aki reményét fejezte ki, 
hogy kevesebb lesz a végletekig eltak-
tikázott mérkőzés, amely a látványos 
foci kárára megy.

Jakab Zoltán
(Székelyudvarhelyi SK)
– Attól tartok, hogy az idei 

Európa-bajnokságon is, akárcsak 
más világeseményen, a taktikus, 
eredménycentrikus játék fog domi-
nálni. Ebből kifolyólag pedig a lát-
vány el fog maradni. Ez a játék fej-
lődéséből, illetve a játékosok túlter-
helődése miatt van. Remélem, hogy 
nem lesz igazam, és több látványos 
mérkőzést fogunk látni. Az esé-
lyekről szólva, két favoritot látok. 
Elsősorban Németországot, majd a 
spanyol válogatottat. Az utóbbi vá-
logatottból többen is kiestek sérülés 
miatt. Meglepetéscsapatnak pedig a 
horvátokat várom.

tamás attila
(Csíkszeredai VSK)
– Nagy csatát várok a tornán. 

Az Európa-bajnokság legkiegyensú-
lyozottabb csoportja kétségkívül a B 
csoport – Németország, Hollandia, 
Portugália és Dánia –, ahonnan a 
németek és a hollandok továbbju-
tását várom. Szerintem a Eb-trófea 
Németországba, Spanyolországba 
vagy Hollandiába fog kerülni. Ha a 
szívemre hallgatok, akkor a hollan-
dokat mondom végső győztesnek, 
de ha az eszemre, akkor Spanyolor-
szágot mondom. Igaz, hogy köz-
hellyé vált, de a németeket soha nem 
szabad leírni. Meglepetést az oroszok 
és a horvátok tudnak okozni.

Botorok János
(FC Székelyudvarhely)
– Jelenleg nem látom Európá-

ban azt a válogatottat, amely fel 
tudja venni a harcot a spanyolok 
taktikájával. Amennyiben az ibéri-
aiak tudják hozni a tőlük megszo-
kott és a Barcelonában nagyon be-
vált sokpasszos játékot, akkor nem 
tudom, hogy ki tudja őket legyőzni. 
Igaz, a Barcelonán is kifogtak az idei 

idényben. A hollandokban látok 
potenciált arra, hogy a jelenlegi spa-
nyol nemzeti csapatot megfogják, 
de ők az utóbbi években minden 
fontos döntőt elbuktak. Nem a tu-
dásukkal van a baj, mert az megvan, 
hanem valami más miatt. De jó sze-
replést várok még a németektől is. 
Az olaszokban viszont nem látok 
átütőerőt. Meglepetéscsapat lehet a 
dán válogatott.

Székely János
(Szentegyházi Vasas)
– Véleményem szerint végső 

befutónak a legnagyobb esélyes a 
német, illetve a spanyol válogatott. 
Meglepetésként az angolokat várom. 
Sokan leértékelik most őket, mert 
rengeteg hiányzójuk lesz. Épp ezért 
sötét lónak számítanak. Úgy látom, 
hogy ebben az angol válogatottban 
nagy bizonyítási vágy van. Sok év 
sikertelenségét pedig ez a csapat ki 
tudná küszöbölni. Gyengébb kere-
tük van, mint az elmúlt években, 
de talán homogénebbek. És nem 
utolsósorban ismét angol szövetségi 
kapitányuk van.

Dusinszki Zoltán
(FC Székelyudvarhely)
– Háromesélyesnek látom az 

Európa-bajnokságot, ahol favo-
ritnak a spanyolok, a németek és 
a hollandok számítanak. A spa-
nyolok uralma viszont lehet, hogy 
megtörik az idén a sok fontos hi-
ányzójuk miatt. Mindenfélekép-
pen, az Eb mindig jóval színvona-
lasabb, mint egy világbajnokság. 
Minden világeseményen vannak 
meglepetések. Most nem tudok 
egyértelműen senkit kiemelni, 
hogy ki tud majd meglepetést 
okozni. De szerintem lesz olyan 
meglepetéscsapat, amely negyed-
döntős vagy elődöntős lesz.

A megyei szakemberek többsége ezúttal is a spanyolok végső győzelmét várja

vsk–szentábrahám döntő lesz

Tegnap délután rendezték a labdarúgó-Románia-kupa megyei sza-
kaszának elődöntőjét, amely végén az Udvarhely körzetiben érdekelt 
Szentábrahámi Andycom, illetve a Csíkszeredai VSK csapatai örvendhet-
tek. Mindkét gárda egyaránt 3–1-es győzelmet aratott. A döntő időpont-
ja egyelőre még ismeretlen. A megyei szövetség annak végleges időpont-
ját hamarosan közli. Eredmények: Szentábrahámi Andycom – Parajdi 
SE 3–1 (0–0) /Szőcs Lóránt (67.), Kandó Csaba (78.), Andrási Balázs 
(90+2.), illetve Ozsváth Zsolt (90+1.)/; Csíkcsicsói KSE – Csíkszeredai 
VSK 1–3 (0–2) /Sion Daniel (90+2.), illetve Székely Zoltán (7.), Vrabie 
Adrian (10.), Gliga Cristian (87.)/.



lakás

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sgt.-n, a park mellett II. emeleti, 
2 szobás, felújított tömbházlakás (sa-
ját hőközpont, termopán ablakok). Te-
lefon: 0745–619312. (22018)

ELADÓ felújított, bútorozott családi 
ház Tusnádfürdőn, a Csukás-tó közelé-
ben. Telefon: 0745–678050. (22019)

KIADÓ 14 m2, 24 m2 és 29 m2-
es irodahelyiség Csíkszeredában, a 
Gál Sándor u. 16. szám alatt. Telefon: 
0266–371082, 0744–696514. (22007)

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2-es, kertes családi ház (4 szoba, 
25 ár belterületen + 2 szobás nyári 
lak nagy garázzsal és gazdasági épü-
lettel). Gyümölcsöskert és kút van az 
udvaron. Irányár: 35 000 euró. Tele-
fon: 0742–973300. (22031)

ELADÓ újonnan épített, igénye-
sen berendezett kertes családi ház 
Csíksomlyón, a Tas vezér utcában. 
Telefon: 0757–620008. (22002)

KIADÓ Gyergyószárhegy köz-
pontjában, a nagyáruház emeleti ré-
sze – 250 m2 és a földszinten egy 70 
m2-es helyiség. Mindkettő közműve-
sítve, ipari árammal ellátva. Telefon: 
0730–955342.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyed 10. szám alatt, napos 
oldalon, II. emeleti, 3 szobás lakás, 
frissen felújítva, mérőszerkezetekkel 
felszerelve. Ára: 32 000 euró. Tele-
fon: 0266–310208, 0749–559827.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás, 
bútorozott lakás, saját hőközponttal, 
hosszú távra. Telefon: 0721–717830.

jármű

ELADÓ 2003-as Toyota Hilux 
2.5 D4D, 4 x 4-es. Telefon: 0722–
234840. (22029)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra B, metalizált fekete, 1920 
cm3, TDC kitűnő, naprakész mű-
szaki állapotban. Extrák: alufelni, 
fűtött bőrülések, elektromos abla-
kok, tükör, GPS, tempomat, állítható 
kormány, rádió CD. Megtekinthető 
Csíksomlyón a 149-es házszám 
alatt. Telefon: 0743–010489, 0266–
314182. (22015)

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

ELADÓ 2006-os évjáratú, ütő-
dött, fehér színű Ford Fiesta, há-
romajtós, kevés km-ben. Telefon: 
0743–771799.

ELADÓ 49 cm3-es robogó törzs-
könyvvel, jutányos áron. Telefon: 
0749–878831.

vegyes
ELADÓK fehér díszpostagalamb-

fiókák. Telefon: 0755–042543.

A Hargita Megyei Mozgássé-
rültek Szervezete akadálymente-
sített szállítást biztosít Hargita 
Megye Tanácsa támogatásával, 
a foglalkoztató műhely terápiás 
tevékenységeit látogató, Csík-
szeredában és környékén, vala-
mint Gyergyószentmiklóson és 
környékén élő fiatal sérülteknek.

ELADÓ nagyon jó állapotban egy 
hűtő, 350 lej és egy egy személyes 
(heverő) ágy, 200 lej. Telefon: 0266–
213676.

ELADÓ Acer Aspire One Mini 
laptop 13,1’’ LCD-vel, 2x1,33GHZ 
Dual Core CPU, 80 GB HDD, szép ki-
nézésű, gyors kicsi gép, 1 órás akku. 
Ára: 450 lej. Telefon: 0760–442816.

ELADÓ Aprilia Pegaso 650 cm3 
túraenduró, nagyon jó állapotban, 
túradobozzal, új fogaskerékkel és 
lánccal. Ára: 1350 euró, alkudható. 
Érdeklődni a 0749–502708-as tele-
fonszámon.

ELADÓ 2 csempekályha, nincs 
lebontva. Telefon: 0740–260112.

ELADÓ Pentium 4-es HP 
DX2000, 2,8 GHZ, 1GB RAM, 80 
GB-os merevlemez, DVD olvasó, 
17’’Dell CRT képernyő, magyar Win-
dows + billentyűzet, egér. Kifogás-
talanul működik! Ára: 600 lej. Tele-
fon: 0760–442816.

ELADÓK bontásból származó 
laptop alkatrészek: 1x1 GB DDR2, 
2X256MB DDR1, 15’’ASUS M6N00 
LCD, 1500MHZ CPU. Telefon: 0760–
442816.

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

ELADÓ: Deutz traktor, Honda 
kapálógép, motoros háti perme-
tező, váltóeke, kultivátor, Csíkban 
nevelt tuják és ezüstfenyők. Tele-
fon: 0722–342429, 0749–155155. 
(22037)

ELADÓ kalapácsmalom, famaró, 
gya lupad, kézi asztalosszerszámok, 
pa tefonlemezek, bécsi koncertzon-
gora megegyezés alapján. Tele-
fon: 0266–316021, 0752–061951. 
(21996)

állás

Magyarországi cég önállóan 
dolgozni tudó, térkő lerakásához 
értő kőműveseket KERES buda-
pesti munkapontra. Érdeklődni 
9–20 óra között a 0744–769983-
as telefonszámon. (22034)

szolgáltatás

Személyszállítást, munkások 
szállítását VÁLLALOM Németország-
ba heti rendszerességgel. Telefon: 
0744–858528. (22016)

VÁLLALJUK területek felméré-
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását és teljes körű ügyinté-
zését. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Telefon: 0722–967539.

részvétnyilvánítás

Mély együttérzéssel osztozunk 
a korondi Nagy Józseffel, felesége,

NAGY MAGDA
elhunyta miatt érzett gyászában. A 
Gál család – Brassó. (22036)

megemlékezés

Mély fájdalommal emlékezünk
          FERENCZ MÁRTÁRA,
aki 2011. június 7-én tragikus kö-
rülmények között távozott el közü-
lünk. A megemlékező szentmisére 
2012. június 10-én 19 órától kerül 
sor a csíkszentmártoni római kato-
likus templomban. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Búcsúztam volna, de erőm 
nem engedett,
Így hát búcsú nélkül 
szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem lettem hűtlen 
hozzátok,
Az égből is gondolok, 
s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek, 
s találkozunk újra.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, dédapa, 
apatárs, volt munkatárs, rokon, 
szomszéd és jó barát,

id. GAZNER TIBOR
nyugalmazott őrnagy

 

életének 80., házasságának 55. 
évében, 2012. június 4-én hirtelen 
elhunyt.

Szerettem volna még élni 
köztetek, de a sors másképp 
rendelkezett.
Én most elmegyek végleg 
megpihenni, odalenn már nem 
fáj semmi.

Drága halottunkat 2012. június 8-án 
15 órakor helyezzük örök nyugalom-
ra, a katolikus egyház szertartása 
szerint, a Szent Miklós-hegyi katoli-
kus temető ravatalozójából. Pihené-
se legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család – Székelyudvarhely

Már csak álmainkban jössz el 
hozzánk,
nekünk ez mégis gyönyörű 
valóság.
Számunkra te sosem 
leszel halott,
örökké élni fogsz, akár 
a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
június 7-re,

id. KELEMEN MIKLÓS

halálának első évfordulóján. Lelki üd-
véért az engesztelő szentmise 2012. 
június 8-án reggel 7 órakor lesz a 
Szentkereszt-templomban. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (22023)

2012. június 7., csütörtök  | 13. oldal 

A CSÍKCSICSÓI 

KÖZBIRTOKOSSÁG 

árverést hirdet 
800 m3 lábon álló fa eladá-

sára 2012. június 12-én 
délelőtt 10 órakor a  köz-
birtokosság székhelyén.

A NEXT-GEN

ügyfélszolgálati állás  
betöltésére 

megfelelő személyt 
alkalmaz.

Önéletrajzokat a Temesvá-
ri sugárút 8. szám alatt  

(I. emelet) várjuk 
június 25-ig.

A csíkkarcfalvi LARIX KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkkarcfalva 256. sz. alatti A beerdősödött 
legelők üzemterve bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észre-
vételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 8.30 
és 16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél ad-
hatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. június 26-ig.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

hargitanépe

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.

Hallásgondjai vannak? 
A „Nyitott kapuk napjai” alkalmából a Romsound 
Kft. szeretettel meghívja egy ingyenes hallásvizsgá-
latra a csíkszeredai új telephelyére.

 

További felajánlott ingyenes szolgáltatások:
– kipróbálhatja a legújabb digitális hallókészülékeket;
– egyéni tanácsadás.
Cím: Csíkszereda, Hősök utca 3. szám, 1-es lakrész, a jégpálya 

oldalsó bejáratával szemben.
Előjegyzés: 0266–244433, 0755–100493 vagy 11 óra után a 

0751–178017 telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

Közgyűlést tartott a Progym sK

Új edzővel és új elnökkel indul az idény
az elmúlt idény beszámolója 
és a következő szezon tervei 
szerepeltek napirenden a gyer
gyószentmiklósi Progym sK kedd 
este tartott közgyűlésén. a jég
korongcsapat júliusban kezdi el a 
felkészülést, a pályán viszont nem 
terveznek nagyobb munkálatokat, 
csupán karbantartás folyik majd, 
hiszen jövőre a megyei tanács fel
újítaná a jégcsarnokot.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Népes közönség előtt tar-
totta évi közgyűlését kedd 
este a Gyergyószentmiklósi 

Progym, amelyen a vezetőség be-
számolóját követően elemezték az 

elmúlt idényt, és a következő szezon 
tervei voltak napirenden. Kopacz 
Zoltán, a Progym jégkorong szakosz-
tályának elnöke lapunknak elmond-
ta, a felnőttcsapat játékoskeretében 
kevés lesz a változás az elmúlt idény-
hez képest. – Ami biztos, hogy július 
elején kezdi meg a csapat a felkészü-
lést egy új edzőpárossal: Farkas Csaba 
lesz az edző, segítője pedig Molnár 
Szabolcs, Kémenes Balázs az ifjúsági 
csapatokkal dolgozik majd – mond-
ta az elnök. A klub élén is történt 
változás, a közgyűlés Lázár Zoltánt 
ügyvezetői elnöknek választották. 

A játékoskerettel kapcsolatban a 
szakosztályvezető elmondta, két-há-
rom Gyergyószentmiklósról elszár-
mazott hokissal vették fel a kapcso-

latot, ám konkrét megállapodás csak 
Nagy Leventével született. A jégpá-
lyával kapcsolatosan elmondta, csak 
karbantartást végeznek, felújításra 
idén nem lehet számítani. – Ameny-
nyiben a megyei önkormányzat át-
veszi a pályát, akkor lehet igazából 
majd felújításról beszélni. A hűtő-
rendszert, a palánkot és a plexiüve-
geket cserélni kellene, a tetőzet cseré-
jére, valamint a világosítás korszerű-
sítésére lenne szükség. Ugyanakkor 
öltözőket, irodahelyiséget is kellene 
kialakítani – vázolta a terveket a 
szakosztályvezető. A klubvezető el-
mondta, az elmúlt idényben 60 ezer 
euróból gazdálkodott a Progym, 
idén mintegy 70 eurós költségvetés-
sel számolnak.

Mezőnybefutóval ért véget 
tegnap a román kerékpá-
ros körverseny 6., a Poiana 

Largului–Marosvásárhely közötti, 167 
km-es szakasza. A győzelmet az uk-
rán válogatott Andrij Kuljik nyerte, 
a Tusnád Cycling Teamből a magyar 
bajnok Lovassy Krisztián a harma-
dik helyen ért célba. A maroshévízi 
sprint után tömegbukás volt, szeren-
csére egyetlen sportoló sem sérült 
meg, viszont a TCT-ből Cioban 
Sergiu kerékpárjának kormánya el-
törött, és cserélnie kellett a biciklit. 
Összetettben a csíki csapat horvát 
sportolója, Matja Kvasina vezet. Ma 
a Szentágota és Râmnicu Vâlcea kö-
zötti 156 km vár a mezőnyre.

Kvasina őrzi vezető helyét

Lovassy Krisztián harmadikként érkezett Marosvásárhelyen

hirdetés
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Festészeti kiállítás
Căbuz Andrea fiatal marosvásárhelyi 

festő egyéni kiállítását ma, június 7-én 17 
órakor nyitják meg a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont előadóter-
mében. 

Képzőművészek tárlata
A Hargita Megyei Képzőművészek 

Tárlatát holnap 18 órától nyitják meg a 
székelyudvarhelyi művelődési házban. A 
Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ és a székelyudvarhelyi 
művelődési ház által szervezett kiállítás jú-
nius 28-ig tekinthető meg hétköznapokon 
9–20 óra, szombaton és vasárnap pedig 
10–13 óra között. 

Udvarhelyi 
kordokumentumok képekben
Továbbra is várja a Haáz Rezső Mú-

zeum képtárában Sztojka Ferenc fotós ki-
állítása az érdeklődőket. A képek egyfajta 
kordokumentumok a fotográfus munkás-
ságából. A 20. századi Udvarhely egyik 
legkiemelkedőbb fotósának fényképnega-
tívjai (több ezer) hagyatékként tavaly ke-
rültek a múzeum gondozásába, ahol első 
lépésként a városképekből válogattak egy 
tárlatravalót. A felvételek a színes fotózás 
hőskorában készültek, aminek úttörője 
volt Sztojka Ferenc. A kiállított képek közt 
főként az 1950–70-es évekbeli Udvarhely 
életképei szerepelnek, mint például az új 
kórház alapkövének letétele, az 1970-es 
árvíz, a fiatalon dedikáló Kányádi Sándor, 
avagy az egykori Szejke-fesztiválok.
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Az amerikai írónő, akárcsak 
Vidd hírét az Igazaknak 
című első regényében, most 

is Ausztrália különös, ősi kultúrákat 
őrző világba kalauzolja olvasóit. A 
történet főhőse egy bennszülött 
ikerpár, akiket már a születésükkor 
elszakítottak egymástól, és akik 
évekkel később, a föld két külön-
böző pontjáról útra kelve újra egymásra és 
törzsi gyökereikre találnak.

A Vidd hírét az Örökkévalónak olyan 
értékeket fedeztet fel velünk, mint a köl-
csönös elfogadás, az ítélet nélküli oda-

fordulás, a határok nélküli nyi-
tottság és az őszinte kíváncsiság 
teremtő ereje. A szemléletbeli 
változtatás szükségessége egysze-
rűnek hangzik, de csak egy kulti-
kus erejű szöveg képes cselekvésre 
ösztönözni bennünket. Az írónő 
üzenete pedig most is az, mint az 
első könyvében: lehet máshogy, 

lehet jobban élni. 
A könyv megvásárolható az Árnika 

Könyvesboltban (Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–
210 046, 0751–103 915).

az ajánlata

Vidd hírét az Örökkévalónak 

hirdetés

Könyvbemutató

Élménybeszámolóval és vetítéssel 
egybekötött előadást tartanak 
ma 18 órától a székelyudvarhelyi 

művelődési ház koncerttermében, ahol 
Székely Árpád Retyezát – a jégárak regéje 
című könyvét mutatják be a túrakedve-
lőknek, olvasóknak.

A könyvet Kovács-Kendi Lehel, az 
EKE székelyudvarhelyi osztályának el-
nöke ismerteti. Székely Árpád műve „egy 
könyv azon természetjáróknak, akik sze-
retik a tengerszemek szelíden mosolygó 

vizén visszatükröződő hegyormok látvá-
nyát, a hajnali vagy lenyugvó nap meleg 
fényében fürdőző sziklabércek eleganci-
áját, a vízesések zúgását, az üde havasi ré-
tek virágpompáját, az évszakok színvilá-
gát és a lenyűgöző panorámákat... És sze-
retik érteni mindazt, amit látnak. Ebben 
segít az átfogó képet nyújtó, számtalan 
fotóval alátámasztott természettudomá-
nyos összefoglalás, a hegység bejárásához 
pedig megbízható, részletes turistatérkép 
is társul”. A könyv a helyszínen megvá-
sárolható.

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

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Retyezát – a jégárak regéje

ma

Csütörtök 
Az év 159. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 207. Napnyugta ma 20.57-
kor, napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
Róbert nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Róbert jelentése: fé-

nyes hírnév. 

Június 7-én történt 
1755. Irán északi részén földrengés 

pusztított. A katasztrófának kb. 40 000 ha-
lálos áldozata volt. 

1921. Jugoszlávia és Románia szövet-
ségre lépett, ezzel kialakult a kisantant, 
Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia szö-
vetségi rendszere, amelyet Franciaország is 
támogatott. 

1930. II. Károly néven Románia sze-
nátusa és kamarája királlyá kiáltotta ki a 
száműzetésből visszatért Károly trónörö-
köst. 

1979. Megjelent a Heti Világgazdaság 
(HVG) című magyarországi hetilap első 
száma. 

Június 7-én született 
1502. XIII. Gergely / Ugo Boncompagni 

katolikus bíboros, római pápa 
1848. Paul Gauguin francia festő, a 

poszt impresszionizmus egyik legnagyobb 
ha tású mestere 

1872. Leonyid Vitaljevics Szobinov 
orosz operaénekes 

1894. Boncza Berta (Csinszka) költő, 
Ady Endre felesége

1947. Eric Wieschaus Nobel-díjas ame-
rikai biológus 

Június 7-én halt meg
1660. II. Rákóczi György erdélyi feje-

delem 
1912. Albert Welti svájci festő 
1987. Horváth Márton író, lapszerkesz-

tő, művelődéspolitikus 
1996. jr. Francis Max Factor amerikai 

sminkmester és kozmetikus 

a nap vicce

A piaci árus Viagrát próbál eladni:
– Nézze uram, csak 40 lej a Viagra, al-

kalmi vétel!
– Á, nem érdekel!
– És mit szólna 25 lejhez?
– Á, nem kell!
– Na, legyen 10 lej, de ez az utolsó aján-

latom.
– Á, nem éri meg!
– Hogy-hogy nem éri meg? Nekem 

többe került!
– Nem a gyógyszer nem éri meg, ha-

nem a feleségem!

www.parapista.com

– Mama, az iskolában azt mondták, 
hogy állandóan hazudok!

– De Kázmérka, te még nem is jársz 
iskolába!

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 7.

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 20-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéSeK

Áttörő magyar siker 
a rákgyógyításban 

Először sikerült áttétes rákot teljesen 
meggyógyítani egy magyarországi 
orvoscsoportnak. A külföldön már al-

kalmazott speciális módszer lényege, hogy a 
daganat méretét először gyógyszerekkel csök-
kentik, így azt később már műtéttel el lehet 
távolítani. A műsorban bemutatott Ledő Zol-
tánnál egy éve állapították meg, hogy vastag-
bélrákja van. Akkor orvosai menthetetlennek 
tartották. Mint elmondta, vastagbéltumort 
állapítottak meg nála, a tumor pedig májára 
volt áttétes. Akkor megműtötték,  és a tumor-
ból vett mintát megvizsgálták. Úgynevezett 
molekuláris diagnosztika segítségével kimu-
tatták, hogy mi okozta a rákos megbetege-
dést, így meg tudták határozni a megfelelő 
kezelést is. „A beteg azt az információt kapja 
meg, hogy az ő daganatában melyik gén hi-
bája okozta a daganat kialakulását. Az esetek 

egy részében ma már a terápiás döntést is se-
gítheti, hogy olyan kezelést kapjon a beteg, 
mely nem lenne mindenkinek jó, de számára 
pont az a kezelés a legmegfelelőbb” – mondta 
Peták István, a KPS Diagnosztikai Központ 
tudományos igazgatója. Horváth Örs Péter 
egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának 
intézetvezetője elmondta: a kezelés hatásá-
ra a májáttét visszafejlődött úgy, hogy a máj 
körülbelül egynegyedét foglalta el, és ezt már 
viszonylag egyszerűen el lehetett távolítani a 
fél máj megőrzésével. A műtétet két hónapja 
hajtották végre, a beteg mostanra gyógyult-
nak mondható, az orvosok arra számítanak, 
hogy később sem újul ki a daganat. A szak-
értők szerint a molekuláris diagnosztikával 
felére lehetne csökkenteni a hatástalan keze-
lések számát. 

A fotót Fazakas Csilla, a csíkszeredai Művészeti Népiskola i. éves diákja készítette, 
év végi vizsgatémáinak egyike a kéz volt.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma a déli órákig továbbra is esős idő várható. 
Délutánra várhatóan eláll az eső, de marad a borús 
időjárás. A hőmérséklet enyhén emelkedni kezd a 
délelőtti 10-11 Celsius-fokról 16-18 Celsius-fok-
ra az esti órákban. Mérsékelt szél várható.

Iskolai ünnepségek sorát éljük-éltük az 
elmúlt napokban, valószínű, ennek tudható 
be, hogy a déli órákban igen gyakran lehetett 
találkozni Csíkszereda utcáin ünneplőbe öltö-
zött diákokkal. Ünneplő alatt értem – mivel 
most éppen lányokról beszélek – a kiskosztü-
möt, sötét szoknya-fehér blúz kombinációt, 
a kellően, sőt igen gyakran a kellettnél sokkal 
magasabb sarkú cipővel. A divatban jártas 
olvasók bizonyára ismerik azokat az úgyne-
vezett platformos lábbeliket, amelyikeknek 
nemcsak a sarkuk igen magas, hanem a talpuk 
is, és amelyek úgy állnak egy-egy középiskolás 
leányka lábán, mintha járni tanuló gyerekre 
húznának futballcipőt.

A minap a régi kórház előtt haladva a 
város felső részéből érkező, a fent leírt módon 
felöltözött diáklányok jöttek velem szembe. Az 
elsőre, rögtön rácsodálkoztam, hogy egyáltalán 
hogyan tud menni? Mire, mintha tekintetem 

hatására történt volna a dolog, a leányka bo-
kája megbicsaklott, de hamar visszanyerte 
egyensúlyát, és már lépett is tovább. Mire kettőt 
pillantottam, egy másik, hasonló lábbeliben a 
lejtőn lefelé tipegő lány már a földön is volt. Ő 
ugyanis nem volt annyira szerencsés, mint az 
előtte haladó kortársa, a bokája megbillent, és 
leesett a magas cipősarkakról.

Megsajnáltam. Kellemetlen érzés, mikor 
az ember az utcán elesik, és a körülötte haladó 
járókelők, még ha részvétteljes ábrázattal is, de 
bámulják. Ilyenkor az ember legszívesebben el-
ásná magát, hogy ne lássa senki. Ezért, mikor 
felmértem, hogy nem szorul különösebben se-
gítségre, igyekeztem úgy tenni, mintha nem is 
láttam volna semmit, és azon gondolkodtam, 
hogy az eset akár életleckének is jó. Mert íme, 
mekkorát lehet esni, ha az ember olyan magas-
latra helyezi magát, amely nem az ő képessé-
geinek való.

Minél magasabb a fenn, 
annál nagyobb a supp

                 villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  kÉszÍtEttE: bEnEdEk Enikő

4 8 1
2 7 3

9 4
8 9

3 1 2 6
8 9

2 1
6 7 4

1 3 5

poén  *
eLeKTroN
MegSzűNiK 
Az eSő

KázuS
FizeTeTT 
KAToNA

KérdőHANg ALá

FALAT Má-
zoL, KeN

Meg vAN 
FeNve

eze!
éNeKLő 
SzóCSKA

NeM eNged oHArA 
birToKA NewToN vízbeN SzéT-

MáLLiK KeLviN

KiSSé 
oMLóS!
TárgyrAg

jóS
LATiN CSoNT

AMper
NéMeT, 
zAMbiAi, 
oMáNi

LiTer
óír íráS

KóSToLóbAN 
vAN!

MAgAd 
eLőTT 
NyoMod
SieMeNS

árrAL 
HALAdó
jáTSzóTéri 
eSzKöz 

THAiFöLdi 
NeTeS Kód
KeLeT

büdöS
ezer!

NuLLA
A NAgy 
vArázSLó

juTTAT
NApSzAK KACAT

FüzeTbőL 
KiMáSoL
óN 
vegyjeLe

oxigéN
AMeríCiuM

... éS A 
deTeKTíveK
gALLy

KiráNduLáS 
KüLFöLdre

  *   r grANd 
THeFT AuTo

KiüTéS A 
riNgbeN
NéveLő

MegA?

– Pincér, a rántott szelet-
nek konyakillata van.
A pincér tesz három lépést 
hátrafelé, majd megkér-
dezi:

– ...? (poén a rejtvény-
ben)


