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Állatklinika a város szélén
Az ünnepélyes átadást követően, e hétvégén szombaton, az első kutyapáciens műtétjével 

a gyakorlat terén is felavatja az Iszlay állatorvos-házaspár csíkdelnei állatklinikáját. Az európai 
uniós pályázatból, 133 ezer euróból megvalósuló állatorvosi rendelő és kezelőközpont 

– a hasonló székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi létesítmények mellett – Székelyföld 
legmodernebb kisállatklinikája lesz. > 2. oldal

Karikatúra a csíkdelnei állatklinika műtőinek ajtaján. Koccintanak a kedvencek egészségére FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE 

Felül a repülőre, de ki?
A 2004-es választásokat kö-

vetően egy hasonló jellegű rendez-
vényre három repülőgép szállt fel 
a băneasai repülőtérről, az egyik 
Iliescu volt államfőt, a má-
sik az újonnan megválasz-
tott, de még be nem iktatott 
Băsescu államfőt, a harmadik pe-
dig Năstase akkor tisztségben lévő 
kormányfőt szállította. 
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      Hecser Zoltán

Patkányveszély 
a pincékben 113 7Figyelmetlen gyermekek, 

fokozott balesetveszély
„Életem egyik legjobb döntése 
volt, hogy Csíkszeredába jöttem”
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MOLNÁR MIKLÓS

Lemond 
tisztségeiről

Lemond a székelyudvarhelyi 
MPP-elnöki tisztségéről, va-

lamint tanácsosi mandátumáról 
Molnár Miklós, aki lapunknak 
nyilatkozva elmondta: megcsö-
mörlött a közéleti szerepléstől, 
döntésében a választási ered-
mények játszottak közre. 
Molnár szerint „a vég el-
kezdődött, száz év múlva 
ükunokáink Székelyudvarhelyen 
manelét fognak hallgatni”.

GYERGYÓTÖLGYES

Hasznot hozó 
terápia

Foglalkoztató, terápiás céllal 
hozták létre múlt évben a Gyer-

gyó tölgyesi Pszichiátriai Kór ház 
ud varán azt a melegházat, 
amely ma már hasznot hajt 
a konyhára. A Hargita Me-
gye Tanácsa támogatásával létrejött 
zöldséges egész évben üzemel.

Thór mjölnirjét 
hárították 

a portugálok
Fordulatokban gazdag össze-

csapást hozott tegnap 
este a Dánia – Portugália 
találkozó a labdarúgó-Eu-
ró pa-bajnokság B csoportjának 
második fordulójában. 

JÖVŐ HÉTTŐL ÚTJAVÍTÁS 
CSÍKSZEREDÁBAN

Melegaszfalttal 
korrigálnak

Gödörtömésre, helyenként pe-
dig nagyobb útjavítási munká-

latokra lehet számítani a jövő héttől 
Csíkszereda-szerte. Szőke Domo-
kostól, Csíkszereda alpolgármeste-
rétől megtudtuk: a munkát 
havi lebontásban adják ki, 
így a következő hónapban 
helyenként járdát építenek, felújíta-
nak különböző útszakaszokat.
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JÖVŐ HÉTTŐL GÖDÖRTÖMÉS ÉS ÚTJAVÍTÁS LESZ CSÍKSZEREDÁBAN

Melegaszfalttal korrigálnak

CSÍKDELNÉN NYÍLIK CSÍKSZÉK LEGMODERNEBB ÁLLATORVOSI RENDELŐJE

Állatklinika a város szélén

> Gyermekek megáldása és lili-
omszentelés Csíksomlyón. Babako-
csival, kerékpárral, gyalogosan, au-
tóval özönlöttek a családok tegnap 
este a csíksomlyói kegytemplomba 
és udvarára, ahol Páduai Szent Antal 
halálának évfordulóján a szentmise 
után megáldották a gyermekeket és 
liliomot szenteltek. Böjte Csaba fe-
rences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója prédikációjában 
Páduai Szent Antal közbenjárását kér-
te a tanuló fiatalok, a csecsemők, gyer-
mekek, a velük foglalkozó nevelők, 
tanítók, orvosok és minden résztvevő 

szellemi, fizikai, érzelmi megtisztulá-
sáért. „Páduai Szent Antal életében, 
tetteiben hasonlít Jézus Krisztushoz, 
ő talán a világtörténelem egyik legna-
gyobb szentje. Az ő ünnepén, a pilla-
natnyi helyzetre reflektálva – érettségi 
vizsgák időszaka van, lejárt a helyha-
tósági választások hajrája – azon kell 
elgondolkodnunk, hogy mi vajon ho-
zunk-e áldozatot a holnapért, a gyer-
mekekért, a tanuló ifjúságért” – vezet-
te fel prédikációját Böjte atya. A szer-
zetes további gondolatmenetét három 
fontos dologra fűzte fel: bátran, igen-
nel válaszolva elfogadni a ránk rótt 

feladatokat, jól szervezni meg erőin-
ket és végigvinni vállalásunkat. Júni-
us 13-án, 1231-ben hunyt el Páduai 
Szent Antal. Halálának évfordulóját 
jelképeinek – a liliom és a gyermek 
– megáldásával teszik emlékezetessé 
minden évben Csíksomlyón. A Szent 
Antal-nagykilenced kedden tartott 
zárómiséjét követően, tegnap délben 
volt a szegények védőszentjéről elne-
vezett kápolna búcsúja, ezt követte a 
gyermekek megáldása. Ez utóbbira az 
idén második alkalommal hirdetett 
meg közöst kivonulást családok részé-
re a Csíki Anyák Egyesülete. hí

rf
ol

ya
m

Az ünnepélyes átadást követően, 
e hétvégén szombaton, az első 
beteg kutya-páciens műtétjével 
a gyakorlat terén is felavatja az 
Iszlay állatorvos-házaspár csík-
delnei állatklinikáját. Az európai 
uniós pályázatból, 133 ezer eu-
róból megvalósuló állatorvosi 
rendelő és kezelőközpont – a ha-
sonló székelyudvarhelyi és sep-
siszentgyörgyi létesítmények 
mellett – Székelyföld legmoder-
nebb kisállatklinikája lesz.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Egy nyertes uniós pályázat 
és kétesztendei megfeszí-
tett munka eredményeként 

a na pokban Csíkdelnén avatták a 
tér ség legújabb és legmodernebb 
állat klinikáját. Sőt a szombati első 
műtéttel a gazdák és kisállattartók 
előtt immár a gyakorlatban is meg-
nyílnak a klinika kapui. Tegnapi 
ott jártunkkor immár helyükre ke-
rültek a gépek és a speciális felsze-
relések is, de gyógyulásra vágyó la-
kóikra vártak a kisállatok pihenését 
és lábadozását szolgáló, különleges 
kialakítású fémketrecek is. Iszlay 
Tibor csíkpálfalvi állatorvos házi-
gazdaként kalauzolt körbe a ren-
delő külső és belső egységein, sorra 
nyitva meg a műtőtől a lábadozóig 
valamennyi helyiség ajtaját. Nem is 
igyekezett titkolni, hogy az immár 
elkészült állatorvosi magánrendelő 

és kezelőközponttal az Iszlay-há-
zas pár közös nagy álma valósult 
meg. Felesége, Iszlay Kinga ugyan-
csak állatorvos. Korábban a megyei 
állat egészségügyi laboratóriumban 
dolgozott, ám a kilencvenes évek 
végétől a magán-állatorvosi praxis 
mellett döntött, míg férje, Tibor 
1999-től a csíkpálfalvi körzeti állat-
orvosi teendőket látja el.

Építkezés, lépésről lépésre
Cégüket, a Csíkszeredában ál-

latpatikát és kisállatrendelőt mű-

ködtető Trivetcom K� .-t 1997-
ben alapították. Előbb a Pető�  
utcában tartottak fent üzletet, 
ahonnan 2003-ban az állatpati-
kának és rendelőnek jelenleg is 
helyet biztosító Temesvár sugár-
úti üzlethelyiségbe költöztek. Egy 
nagyobb, tágasabb, korszerűbb 
rendelő azonban a � atal állator-
vos-házaspárnak régi vágya ma-
radt, amit – megvalósítás terén 
– leginkább Románia 2007-es 
európai uniós csatlakozása után 
megnyíló pályázati lehetőségek 

révén láttak kivitelezhetőnek. A 
csíkdelnei állatklinikára vonatko-
zó terveiket és elképzeléseiket vé-
gül 2008-ban, a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Terv 312-es pályázati 
kiírása kapcsán gyúrták egységes, 
nyertes projektbe. A pályázat 133 
ezer eurós keretösszege ugyanak-
kor a rendelő épületegyüttesét 
alkotó helyiségek építése és ki-
alakítása mellett a legmodernebb 
állatgyógyászati orvosi műszerek-
kel való felszerelését is tartalmaz-
ta. Az összeg 70 százalékát az Eu-
rópai Unió vissza nem térítendő 
támogatásként folyósította, míg 
a pályázat értékéből fennmaradó 
30 százalékot, azaz mintegy 40 
ezer eurót önrészként kellett elő-
teremteniük. A pályázatot idén 
június 9-ig kellett kivitelezniük, 
ami sikerült is. 

– Nem volt egyszerű, bőven 
voltak álmatlan éjszakáink. A 
műszerek 99 százaléka külföldről 
származik, onnan rendeltük meg, 
izgultunk eleget, hogy érkezik 
meg – csatlakozik a beszélgetés-
hez Iszlay Kinga.

Az összesen 150 négyzet-
méternyi hasznos térben a tágas 

vizsgálóterem szomszédságában a 
műtő, a két befektető szoba – eb-
ből ez egyik a fertőző betegségben 
szenvedő állatok részére – és a la-
boratórium kapott helyet, illetve 
az előtérben alakították ki az ügy-
félvárakozót, illetve az állatorvosi 
dolgozószobát is.

A gazdánál látják el 
a nagyállatokat
A klinika azonban a kialakí-

tását tekintve egyelőre csak kisál-
latok – kutyák, macskák, tengeri 
malacok vagy akár hüllők – „be-
fektetésére” alkalmas, ám a felsze-
reltsége bármilyen beavatkozás 
elvégzését lehetővé teszi, míg a 
nagyobb testű haszonállatok – 
tehenek, lovak, juhok, sertések – 
kezelésére, szükség szerint operá-
lására, császármetszésére az ügyfél 
portáján kerül sor.

– Persze a nagyállatokat is be 
lehetne hozni, de a tapasztalatunk 
azt mondatja, egyelőre nincs igény 
rá. Példának okáért egész Magyar-
országon is csupán három-négy 
nagyállatklinika működik, a többi 
műszerezettségében is a kisállatokra 
szakosodott. Persze, ha lesz erre igény, 
a bővítés lehetősége a mi esetünkben 
is fennáll – fűzte hozzá Iszlay Tibor, 
megjegyezve: a pályázat keretében 
vásárolt komplex hematológiai és 
biokémiai elemző műszerünk már 
jelen pillanatban is minden állatfaj 
kivizsgálására alkalmas.

Gödörtömésre, helyenként pe-
dig nagyobb útjavítási munká-
latokra lehet számítani a jövő 
héttől Csíkszereda-szerte. Sző-
ke Domokostól, Csíkszereda al-
polgármesterétől megtudtuk: a 
munkát havi lebontásban adják 
ki, így a következő hónapban 
helyenként járdát építenek, fel-
újítanak különböző útszakaszo-
kat. Emellett a jövő hónap vé-
gére befejeződhetnek Taplocán 
a munkálatok, amely során el-
készül az új körforgalom, vala-
mint a járdák és kerékpársávok 
is elnyerik végleges formájukat. 
Az elöljáró elmondása szerint a 
terelőút építése során sem üt-
köztek akadályokba, minden a 
terv szerint halad.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Várhatóan a jövő héten 
kezdik el a csíkszeredai 
utcák melegaszfalttal való 

javítását. A munkálatokat az idő-
járási viszonyoknak megfelelően 
már korábban is el lehetett volna 
kezdeni, azonban a közbeszerzé-
si kiírásnak az Elektronikus Köz-
beszerzési Rendszerben (SEAP) 
való megjelenése késleltette a 
folyamatot. Időközben elkészült 
a lista azokról az útszakaszokról, 
utcarészekről, amelyek felújításra 
szorulnak.

– Mintegy 40 utcáról, lakóne-
gyedről van szó – számolt be meg-
keresésünkre Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere.

Az elöljáró azt is elmond-
ta, Csíkszeredában a felújítási 
munkálatok során betömik az 
összes gödröt az utcákon, meg-
javítják a meghibásodott útsza-
kaszokat. Nagyobb mennyiségű 
melegaszfalttal történő javítá-
sokat végeznek a Kossuth La-
jos, Tudor Vladimirescu, Már-
ton Áron, Nicolae Bălcescu, 
Baromtér utcákban, valamint a 
Testvériség sugárúton ebben a 
hónapban. 

Szintén nagyobb volumenű 
javításokat végeznek a Gál Sán-
dor, Decemberi forradalom, 
Szív, Hajnal, Octavian Goga és 
Nagy István utcákban. 

– Bízunk abban, hogy ezek-
kel a javításokkal, gödörtömé-

sekkel még ebben a hónapban 
elkészülünk, ha az időjárás is 
engedi, hogy dolgozni lehes-
sen, mivel a következő hónapra 
újabb munkálatokat írunk majd 
ki, amely során járdákat, utakat 
javítunk, alakítunk ki azokon a 
városrészeken, ahol erre nagy 
szükség van – mondta el az al-
polgármester, hozzátéve, hogy 
a javítási munkálatok becsült 
összértéke közel 3 millió lej.

Eközben gőzerővel folynak a 
munkálatok a Taploca utcában, 
ahol az út újabb kopóréteget 
kapott, emellett pedig a járdák, 
biciklisávok kialakítása van fo-
lyamatban. 

– Jövő hónap végére reménye-
ink szerint elkészül a körforga-

lom Taplocán, emellett a járdák 
kiépítése is befejeződik. Az idő-
közben Csíkszereda Csíkcsicsó 
felőli kijáratánál elkezdett tere-
lőút építése is a tervek szerint 
halad, a kivitelezők egyelőre 
nem ütköztek rendellenességek-
be vagy akadályozó tényezőkbe. 
A munkát el lehetett kezdeni, 
mivel megtörtént a területtulaj-
donosokkal az elővásárlási, illet-
ve a területcserélési szerződések 
aláírása. Idén a Rét utcai vasúti 
átjárótól az európai útig kell 
megépíteni a makadámutat, ha 
az időjárás vagy más, előre nem 
látott tényezők nem gátolják a 
munkálatokat – tájékoztatott 
Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere.

Iszlay Tibor a vérvizsgáló berendezést mutatja. EU-s pénzből fejlesztettek FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE



A nyár beálltával megszaporod-
tak a kerékpárosok a csíkszere-
dai utcákban, utakon, közöttük 
pedig szép számmal vannak gye-
rekek. Sofőrök panaszkodnak, 
hogy a bicikliző gyerekek gyak-
ran nem eléggé figyelmesek, 
nem is ismerik, vagy ha ismerik 
is, nem tartják be a közlekedési 
szabályokat, állandó veszélynek 
téve ki magukat. A jogszabály 
esetükben végletesen fogalmaz: 
nem is kerékpározhatnának 
máshol, mint a tömbházak kö-
zött, ahol nem járnak autók.

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

Leszállunk! – utasítja a ke-
rékpározó fér�  a bicikli-
sávon előtte tekerő kisfát, 

amikor Csíkszereda egyik for-
galmas útkereszteződésében lévő 
gyalogátjáróhoz érnek. A kisgye-
rek leszáll a drótszamárról, apjá-
val együtt áttaszítják a bicikliket 
az átjárón, majd felpattannak, és 
továbbtekernek. Pár perc múlva 
néhány kiskamasz ugyanahhoz az 
átjáróhoz ér a biciklijével, az első 
szétnéz, látja, hogy bár közeledik 
egy autó, de előtte még simán átér, 
ezért bátran elindul. Társai lódul-
nak utána, teljesen biztonságban 
érzik magukat, látván, hogy ba-
rátjuk elöl megy, és eszükbe sem 
jut, hogy ott, ahol éppen hajta-
nak, tulajdonképpen az autónak 
volna elsőbbsége. Eredmény: fék-
csikorgás, dühösen integető sofőr, 
a sikerélménytől hangosan nevető 
gyermekcsapat.

Napirenden látni ilyen és eh-
hez hasonló eseteket Csíkszere-
dában. A bicikliutak kiépítésével 
párhuzamosan nőtt a kerékpáro-
zási kedv a városban, egyre többen 
közlekednek két keréken, közöt-
tük sok kisebb-nagyobb gyermek 
is. Van, aki iskolába is biciklivel 
jár, más a délutáni tevékenységeire 
megy a kerékpárral, megint mások 
szabadidős szórakozás gyanánt, 
délutánonként, kisebb-nagyobb 
csoportokba verődve tekernek. 
Számuk pedig, ha megkezdődik a 
nyári vakáció, minden bizonnyal 
nőni fog. És bár a kerékpározásnak 
mint mozgásformának, vitatha-

tatlan haszna van, a balesetveszély 
nem elhanyagolható. 

„Nem engedném 
gyermekemet 
a városban biciklizni”
Ezt egy taxisofőr mondta, aki, 

saját állítása szerint, amióta pár éve 
egy részeg kerékpárossal balesete-
zett, különösen � gyel a két keréken 
közlekedőkre. Ám, mint mondja, 
ezzel nem minden sofőr van így. Az 
már csak tetézi a bajt, hogy tapaszta-
lata szerint is a gyermekek gyakran 
� gyelmetlenek, játszanak, versenyez-
nek a biciklikkel, és nem mérik fel a 
balesetveszélyt. 

– A kerékpáros közlekedés, úgy 
általában véve, nagyon összevissza 
működik – mondja.

Véleménye szerint az összevisz-
szaságot az okozza, hogy a járdá-
kon lévő biciklisávokon legtöbb-
ször a gyalogosok közlekednek, 
emiatt a biciklisek hol a járdára, 
hol pedig éppen az úttestre szorul-
nak. Ez alól a bicikliző gyermekek 
sem kivételek, akik ráadásul nem is 
ismerik a forgalmi szabályokat, így 
betartani sem tudják azokat. 

– Meg kellene tanítani a gyer-
mekeket arra, hogy melyik közleke-
dési tábla mit jelent, hol, kinek kell 
elsőbbséget adni, de főleg arra, hogy 

jobb, ha ő vigyáz saját magára, és 
nem másban bízik – véli a taxisofőr. 

Rendőrség: gyermek 
nem biciklizhet 
sem járdán, sem úton
A 14 év alatti gyermekek eseté-

ben a törvény, bár szélsőséges, de 
egyértelmű: kerékpárral nem köz-
lekedhetnek sem a járdákon, sem 
parkokban, sem a bicikliutakon, 
sem a közutakon, még felnőtt 
kíséretével sem. Gheorghe Filip 
rendőrségi szóvivő szerint a kis-
gyermekek számára egyetlen hely 
van, ahol kerékpározhatnak, és-
pedig a tömbházak között, ahol 
nem járnak autók. A 14 év fölöt-
tiek számára már nyitott az út, ők 
ott, ahol van kiképezett kerékpár-
út, azon tekerhetnek, ahol nincs, 
ott a közúton, betartva a forgalmi 
szabályokat. 

A rendőrség egyébként, éppen 
a biciklisek-gyalogosok okozta bal-
eseteket megelőzendő, május közepe 
óta tartó akciót folytat Csíkszeredá-
ban. Filip szerint az akció keretében 
iskolákba is eljárnak, hogy a forgal-
mi szabályokról, azok betartásának 
fontosságáról beszélgessenek a gyer-
mekekkel, és persze folyamatos köz-
úti ellenőrzéseket is tartanak. Nem 
eredménytelenül: június első heté-
ben 22 bírságot róttak ki. Hármat 
gépkocsivezetőknek (tőlük a hajtási 
engedélyüket is elvették), mert nem 
adtak elsőbbséget a gyalogosnak, 
kerékpárosnak, ötöt szabálytalanul 
közlekedő gyalogosnak, négyet sze-
keresnek, tízet pedig szabálytalanko-
dó kerékpárosnak.
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Június 28-án ülésezik az Európai Tanács. Azon 
Romániát az utóbbi nyolc esztendő során Traian 
Băsescu államfő képviselte. Szerinte az alkotmány 
értelmében ez az előjog őt illeti meg, s ezzel az ál-
láspontjával eddig egyetértettek a honatyák is, de 
nemcsak ők, hanem neves hazai jogászok és polito-
lógusok is. A soron következő ülésen való részvételre 
is már jó ideje készülődik, s ebbéli szándékát, illetve 
jogosítványát a megelőző időszakokban többször is 
hangoztatta. Hogy miért? Amolyan válaszként Victor Ponta 
jelenlegi kormányfő ama bejelentésére, hogy az ilyen jellegű 
uniós találkozókon országunkat neki, pontosabban a minden-
kori kormányfőnek kell képviselnie. Ugyanakkor elismerte azt 
is, hogy egy adott tanácskozás jellege napirendje függvényében 
a képviselet az államelnököt illeti meg. De a most soron követ-
kezőn semmiképp. Azzal érvel(t), hogy a napirenden szereplő 
kérdések olyan jellegűek, amelyek tekintetében az illetékesség 
Románia kormányáé, illetve kormányfőjévé. Érvei minden-
képp ésszerűnek, indokoltnak tűnnek. Képviseleti mandátu-
mának biztosítása/megszerzése érdekében a két ház elnöksége-
ihez fordult, bejelentve, hogy azok június 12-i együttes ülésén 
nyilatkozatot kíván beterjeszteni. Erre kedden sor is került, ám 
az előzetesen írásban beterjesztett nyilatkozatot szóban még „ki-
egészítette”, majd azt úgymond többségi szavazattal (beleértve 
az RMDSZ-es honatyákat is) elfogadták. Lett is ebből nagy 
galiba. Az együttes ülést követően az esti órákban a Cotroceni-
palotában a sajtó képviselői előtt nyilatkozott Traian Băsescu 
államfő, aki a maga részéről keményen kifogásolta és bírálta 
a történteket, mindenekelőtt annak okán, hogy a parlamenti 
„rábólintásnak” nem lehet semminemű jogi következménye, 

csupán politikai jellege, jelentősége. Többek között azzal érvelt, 
hogy az alkotmány értelmében Romániának mint országnak 
a képviseletét az államfő látja el és ez mindig is így volt. Arra is 
hivatkozott, hogy a kormányfő és tanácsadói, valamint az eb-
ben az ügyben őt támogató honatyák összemosták az Európai 
Tanács és az Európai Unió Tanácsának a szerepkörét. Mind-
ezek okán ő továbbra is kitart amellett, hogy az Európai Tanács 
június 28-i ülésén Románia képviseletét ő kell ellássa, és erről 
a jogosítványáról nem hajlandó lemondani. Ezt ugyan megte-
hetné, amennyiben a maga részéről erre felhatalmazná a kor-
mányfőt, de hozzá ilyen jellegű megkeresés sem szóban, sem írás-
ban nem érkezett, tehát részéről nem képezte, nem képezi egy 
esetleges megbeszélés tárgyát a képviseleti jog átruházása. Való-
ságos vitaözön indult el a parlamenti ülést, valamint az állam-
fői sajtóközleményt követően. Pro és kontra érvek hangzottak el, 
parttalan eszmefuttatások. Ebből sok minden kiolvasható, de 
érdembeni következtetést nehéz lenne levonni. Lehet merőben 
ragaszkodni, pontosabban szó szerint értelmezni az Alkotmány 
vonatkozó szakaszát, s esetleg arra a következtetésre jutni, hogy 
a megszövegezésen � nomítani kellene. Közvetve idetartozik az 
is, hogy az Európai Tanács, az Európai Unió egyes egyezmé-

nyeinek a megszövegezése is igen kusza, sőt esetenként 
kétértelmű, s ennek okán viszonylag nagy a mozgástér 
az értelmezés tekintetében. De ez egy más ügy...

Felvetődhet a kérdés, miért nem hozott, illetve 
fogadott el a szóban forgó képviseletre vonatkozóan 
határozatot a parlament? Annál is inkább jogosnak 
tűnik ez a kérdés, mert ugyancsak az Alkotmány 
értelmében a parlament törvényeket, határozatokat 
fogad el, szavaz meg, de nemigen kormányfői vagy 

államfői nyilatkozatokat, bár a hazai gyakorlatban erre is volt 
példa. Valószínűsíthető, hogy azért nem került sor egy határo-
zattervezet beterjesztésére, mert az előbb-utóbb az Alkotmány-
bíróságnál kötött volna ki, s nem biztos, hogy alkotmányossági 
szempontból azt rendjénvalónak találta volna a taláros testü-
let. Annál is inkább jogos ez a feltételezés, mert az utóbbi évek-
ben nem mindig helyezkedett a tárgyilagosság, a pártatlanság 
„csúcspontjára” ez a testület. Ilyenképpen pedig egyelőre marad 
a vita, s még nem tudni, hogy ki ül fel arra a repülőgépre, amely 
Románia képviselőjét szállítja a június 28-i találkozóra. Sőt az 
is megtörténhet, hogy ilyen vagy olyan minőségben oda mind-
ketten elmennek. Esetleg külön-külön, mert a hazai sajátos gya-
korlatban erre is volt példa: a 2004-es választásokat követően 
egy hasonló jellegű rendezvényre három repülőgép szállt fel a 
băneasai repülőtérről, az egyik Ion Iliescu volt államfőt, a má-
sik az újonnan megválasztott, de még be nem iktatott Traian 
Băsescu államfőt, a harmadik pedig Adrian Năstase akkor 
tisztségben lévő kormányfőt szállította. A fél világ röhögött a 
három „különjáraton”...

Felül majd a repülőre, de ki?...
                       NÉZŐPONT  Hecser Zoltán

hargitanépe

KISKORÚAKNAK CSAK A TÖMBHÁZAK KÖRÜL ENGEDI A BICIKLIZÉST A TÖRVÉNY

Figyelmetlen gyermekek, fokozott balesetveszély

Gyermekek kerékpárral a zebrán. Többszörös szabályszegés FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE
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Összesen 53 lakást vesz át Gyer
gyó szentmiklós önkormányzata 
a Go Rt., helyi közüzemtől – az 
intézkedésről az utóbbi soros ta
nácsülésen döntött a testület.

J. A.

Állami alapokból épített, il-
letve államosított és vissza 
nem igényelt lakások sor-

sáról döntött a gyergyószentmiklósi 
tanács utóbbi soros ülésén. 

– Az intézkedést a lakások siral-
mas állapota és az a tény indokolja, 
hogy a közüzemnek nincs lehetősé-

ge ezen épületek javítására, karban-
tartására – jelentette ki Mezei János 
polgármester korábbi sajtótájékoz-
tatóján.

Lukács László, a Go Rt. igaz-
gatója lapunk kérdésére elmondta, 
olyan tömbházlakásokról van szó, 
amelyek állami alapokból épültek és 
1995-ben kerültek a közüzem tulaj-
donába. Illetve azokról a házakról, 
lakásokról, amelyeket tulajdonosa 
vagy nem igényelte vissza, vagy kár-
pótlást kapott az ingatlanért.

Mint részletezte az igazgató, 
az intézmény jelenleg nem ren-
delkezik olyan pénzalappal, amit 

a lakások felújítására fordíthatna, 
ha viszont az önkormányzat tud 
erre anyagiakat szánni, akkor ezek 
a lakások is megújulnak. Elmond-
ta, az átadási procedúra meglehe-
tősen hosszas, három hónapot is 
felölelhet míg újra a városi önkor-
mányzat ügykezelésébe kerülnek 
a lakások.

Arra is kitért, hogy bérlőik 
többnyire szerény anyagiakkal 
rendelkező emberek, így a bérle-
ményért befolyó összeg sem nagy, 
mivel törvény szerint a családok 
összjövedelmének 15 százaléka 
lehet a bérleti díj. 

Átveszi a GyerGyószentmiklósi ÖnkormÁnyzat a Go rt. inGatlanjait

Az államosított lakások fejújítását fontolgatják

jÁtékosan tanulhatnak anGolul

Indul a táborszezon
zÖldséGes a GyerGyótÖlGyesi PszichiÁtriai kórhÁzban

Hasznot hozó terápia
Foglalkoztató, terápiás céllal 
hozták létre múlt évben a Gyer
gyótölgyesi Pszichiátriai kór ház 
udvarán azt a melegházat, amely 
ma már hasznot hajt a konyhá
ra. a hargita megye tanácsa tá
mogatásával létrejött zöldséges 
mondhatni egész évben üzemel, 
kora tavasszal retket, salátát 
és palántákat neveltek benne, 
utána uborkát, paradicsomot és 
paprikát ültettek. emellett létre
hoztak egy gombatenyészetet 
is, ahol ízletes laskagombát ter
mesztenek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Virágzó uborkák, mére-
tes paradicsomok látványa 
fogadott két héttel koráb-

ban a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai 
Kórház udvarán lévő melegházban, 
amikor a 11-es pavilon átadó ün-
nepsége volt. A napokban azonban 
már több mint kétszáz kiló uborkát 
szüreteltek, és szépen pirosodik a pa-
radicsom is – számolt be lapunknak 
Csibi Veronika, az intézmény mene-
dzsere.

A melegházat abból a 25 ezer 
lejnyi összegből építették, amit még 
múlt évben Hargita Megye Tanácsá-
tól kaptak; a létesítmény elsősorban 
terápiás célokat szolgál. 

– Két gondozottunk komoly 
szakértelemmel irányítja az itt zajló 
munkálatokat, szorgalmuk pedig 
konkrétan ízletes zöldségben mate-
rializálódik – fejtegette a menedzser.

Elmondta, az itt termesztett 
zöldség az intézmény konyhájára 
kerül, ahol a betegek élelmezésére 
használják, a fölösleget pedig mindig 
frissen felvásárolhatják a dolgozók. 
A gombatenyészetről az egyik ápoló 
gondoskodik szabadidejében, az öt-
venzsáknyi micélium tíznapos közel 
kétszer terem ízletes laskagombát, 
aztán újra kell cserélni. 

– Levest főztünk belőle, gom-
bapaprikást készítettünk, és ebből 
is adtunk jutányos áron a kórház 

személyzetének – közölte Csibi 
Veronika.

Ottjártunkkor az intézmény két 
gondozottja a hozzáértők alapossá-
gával részletezte, hová, mit ültettek, 
mi az éppen soron következő mun-
kálat. Arról is beszámoltak, hogy 
még télen láttak hozzá a vetemé-
nyezéshez, hiszen a központi fűtés-
sel felszerelt melegház ezt lehetővé 
tette. – Örülünk, hogy hasznossá 
tehetjük magunkat itt is. Jó tudni, 
hogy az általunk termelt zöldségből 
készül étel a konyhán – jelentette ki 
az egyik gondozott, elmondva, hogy 
betegtársaik is méltányolják a mun-
kájukat, ha tehetik, szívesen segíte-
nek nekik.

A hozzáértéssel, szeretettel végzett munka meghozza gyümölcsét fotó: jánossy alíz

> III. Hargita Megyei Gólyabál. A 
Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, a MI-
ÉRT tagjai idén is hatalmas évzáró bulival 
indítják a nyarat, hiszen a Félszigettel part-
nerségben újból megszervezik a Hargita 
Megyei Gólyabált. Öt iskola gólyái lép-
nek színpadra, akik Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, 
Maroshévízen és Székelykeresztúron már 
megszerezték a legjobbnak járó elismerést. 
A gólyabál egyik különlegessége, hogy a 
Facebookon is versenyt hirdettek a gólyák 
számára, ahol a legtöbb szavazatot begyűj-
tők díjban részesülnek és a szavazók között 
Félsziget-belépőjegyeket sorsolnak ki. – Az 

idei megyei gólyabál a Székelyföldi Legendá-
rium tematikájára épül, Fazakas Szabolcs, a 
legendárium megálmodója és gyűjtője segí-
tett a gólyáknak a városaikhoz fűződő tör-
ténetek megismerésében és azok kiemelke-
dő alakjainak megformálásában – közölte 
Zsidó Károly főszervező. A verseny után 
egy fergeteges bulit terveznek a szervezők, 
amelyen helyi lemezlovasok mellett olyan 
sztárvendégek lépnek színpadra, mint 
MC Raisa avagy Dj Dark & Shidance. Az 
előadás időpontja június 16., helyszíne 
a Művelődési Központ színházterme, a 
záróbulinak pedig a gyergyószentmiklósi 
White Club ad otthont. Jegyek már meg-

vásárolhatók elővételben vagy a helyszínen, 
12, illetve 15 lejért. 

> XII. Gyergyóditrói Falunapok. 
Június 15–17. között rendezik Gyer-
gyóditróban a falunapokat, melyet min-
den évben a Jézus Szent Szíve búcsú köré 
szerveznek. – A szervezés elég döcögő-
sen indult, hiszen épp javában zajlott 
kampány is, így párhuzamosan két do-
logra kellett figyelni, hiszen egy időben 
két fontos dologban tevékenykedtünk. 
– mondta Puskás Elemér, Gyergyóditró 
polgármestere. – Ennek ellenére minden 
idejében a helyére került, már fogadjuk 

a Németországból érkező vendégeket és 
holnap kezdődhet a buli. Az idei faluna-
pok egyik kiemelkedő mozzanata, hogy 
a Ditróban működő Idősek Klubja idén 
ünnepli fennállásának tizedik évforduló-
ját, amelynek tiszteletére holnap az Idő-
sek Klubja épületében különleges meg-
emlékező ünnepséget szerveznek. Vasár-
nap dísztanácsülés keretében számol be a 
polgármester az elmúlt év megvalósítása-
iról illetve díszpolgári címet adnak át. A 
háromnapos rendezvénysorozatból nem 
maradnak el a már hagyományosnak szá-
mító sportvetélkedők valamint a kézmű-
ves kiállítások sem. hí
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egyhetes, interaktív angol nyel
vű oktatótábort szervez Schüller 
júlia tanár gyergyószentmiklósi 
diákoknak Hargitafürdőn.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Idén nyáron nyolcadik alka-
lommal szervezi meg gyer gyó-
szentmiklósi elemi osztályos és 

általános iskolások számára az in-
teraktív angol nyelvű oktatótábort 
Schüller Júlia tanárnő.

– Kolozsváron töltött egyete-
mista éveim során a Soros nyelvis-
kola keretein belül volt alkalmam 
hasonló táborban dolgozni, ren-
geteg tapasztalatot gyűjtöttem 
– meséli Schüller Júlia. – Amikor 
Gyergyószentmiklósra költöztem és 
elkezdtem dolgozni, rádöbbentem, 
hogy nincs lehetőségük a gyerekek-
nek hasonló módon mélyíteni a tu-
dásukat.

Mint mondta, így jött az ötlet 
2004-ben, hogy megszervezze ezt a 
tábort, ahol a kalandos játékok során 
tanulhatnak kommunikálni a gyere-
kek, emellett természetesen külön 
tanórákat is tartanak nyelvtangya-
korlatokkal reggelente.

Az elmúlt évek során, bár csök-
kent az érdeklődők száma – amit 
leginkább a jelenlegi gazdasági hely-
zettel magyaráz a tanárnő –, mégis 
évről évre jelentkeznek a diákok, 
hiszen néhányuk épp ezekben a tá-
borokban szerette meg a nyelvet any-
nyira, hogy különböző nyelviskolák-
ban folytatta tanulmányait, illetve 

Cambridge-nyelvdiplomát szerzett. 
– Az egyhetes táborok során 

különböző korú gyerekek érkeznek, 
de a foglalkozások korcsoportra, 
illetve tudásszintre bontva történ-
nek – mondta el Schüller. – Mivel 
gyakran a diákjaim érkeznek, már 
ismerem a képességeiket, az idegen 
gyerekek körében az első napon úgy-
mond szintfelmérőt tartok.

Minden évben egy éppen diva-
tos témára építik a tábori játékokat, 
feladatokat. Tavaly például a felka-
pott túlélő-műsorokat vették alapul, 
medvetámadás, kígyómarás eseten 
szükséges tudnivalókat sajátíthattak 
el, dokumentumfilmeket vetítettek, 
természetesen angolul. 

– Fontos, hogy a gyerekek ér-
deklődési köréhez kapcsolódjon a 
tananyag, mert így még buzgóbbá 
válnak, és nemcsak a nyelvi képes-
ségeiket növelik, hanem a minden-
napokban hasznos információkat is 
elsajátíthatnak.

Az idei tábor tematikája egy-
előre meglepetés, nem kívánta még 
közölni a szervező oktató, viszont 
bizonyosra veszi, hogy minden kor-
osztály örömét leli majd benne. A 
tábort Hargitafürdőn tartják, az Uz 
Bence menedékházban. A jelentke-
zési díjba – 420 lej – belefoglalták az 
oktatás mellett a hétnapi szállást és 
napi három étkezést is.

Bár a helyek száma korlátozott, 
még lehet jelentkezni a július 14–
20., illetve a július 23–29. közötti 
időpontokra a 0741–630277-es te-
lefonszámon.

Tavaly a vadonban való túlélés fortélyait tanulták – angolul
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hirdetés

Lemond tisztségeirőL a székeLyudvarheLyi mPP eLnöke

Molnár Miklós megcsömörlött a közélettől

Újabb teLePítés 

Pontyok érkeztek a Nagy-Küküllőbe

Lemond a székelyudvarhelyi 
mPP-elnöki tisztségéről, vala-
mint tanácsosi mandátumáról 
molnár miklós, aki lapunknak 
nyilatkozva elmondta: meg-
csömörlött a közéleti szerep-
léstől, döntésében a választási 
eredmények játszottak közre. 
molnár szerint „a vég elkezdő-
dött, száz év múlva ükunokáink 
székelyudvarhelyen manelét 
fognak hallgatni”.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Molnár Miklós először 
nem kívánta kommen-
tálni a Hargita Népe 

információit, miszerint lemond 
tisztségeiről, visszavonul a közé-
lettől, faggatózásunkra csak an�-
n�it mondott: megcsömörlött 
a közélettől, az elmúlt időszak 
hajcihőjétől, elege van. A hog�an 
továbbal kapcsolatban Molnár-
nak csupán az okozott némi fejtö-
rést, hog�an „számol el” azokkal 
az emberekkel, akik miatta ütöt-
ték a pecsétet a polgári pártra. 
Tegnap délben, másodszori tele-

fonhívásunkra, aztán megerősí-
tette: kilép a közéletből, lemond 
tisztségeiről, magánemberként 
dolgozik tovább.

– Már a Mag�ar Polgári Párt 
udvarhel�i szervezetének közg�ű-
lésén kijelentettem: a választási 
eredmén�ektől függetlenül csak 

a választásokig vag�ok hajlandó 
ellátni a pártelnöki feladatokat. 
Ehhez tartom magam – jelentette 
ki lapunknak Molnár, hozzátéve: 
a későbbiekben sem kíván semmi-
féle funkciót betölteni a pártban, 
„egészen biztosan új elnöke lesz 
az udvarhel�i MPP-nek”.

Molnár, aki Szász Jenő mögött 
az MPP-lista másodikjaként n�ert 
újabb tanácsosi mandátumot, a 
városi önkormán�zatban sem kí-
ván tevéken�kedni többé.

– Személ�es okok miatt dön-
töttem úg�, hog� nem fol�tatom 
a munkát az önkormán�zatban. 
Mindenképpen köszönöm a bizal-
mat, köszönöm azoknak, akik mi-
attam ütötték a pecsétet az MPP-re 
– mondta Molnár. Érdeklődésünk-
re ann�it még hozzátett: az erővi-
szon�okat fig�elembe véve ol�an 
nég� év következik a város életében, 
amikor az általa képviselt értékren-
det nem lehet képviselni, s „amúg� 
is kiöregedtem a bábszínházból”.

– Semmiféle közéleti szerepet 
nem kívánok betölteni. Magán-
emberként továbbra is a nemzeti 
jobboldali értékeket vallom, azo-
nosulok a polgári párt törekvései-
vel. Csak elismeréssel adózhatok 
azon kollégáimnak, akik a követ-
kező nég� évben vállalják a sziszi-
fuszi, sokszor kilátástalan munkát 
az önkormán�zatban – mondja.

Molnár Miklós a Közbizton-
ságért Testület munkájában sem 

kíván részt venni ezután, noha 
korábban maga kezdemén�ezte a 
testület létrehozását.

– Sajnos a városvezetés részé-
ről nincsenek meg a személ�i fel-
tételek arra, hog� ezt a munkát 
eredmén�esen lehessen csinálni, s 
másképp nem érdemes ellátni ezt 
a feladatot – indokolta döntését.

Molnár Miklós elismerte: visz-
szavonulásában n�ilván az MPP 
g�enge választási eredmén�ei is 
közrejátszottak. Udvarhel�en, 
mint ismert, az MPP öt tanácsost 
juttatott be az önkormán�zatba a 
korábbi kilenc hel�ett, polgármes-
terjelöltje, Szász Jenő pedig máso-
dik lett Bunta Levente mögött.

– Tudomásul vettem a többség 
akaratát, és azt is, hog� kikkel ál-
lunk szemben. Megdöbbentett a 
megn�omorított, kisemmizett embe-
rek manipulálhatósága. A vég elkez-
dődött, a vasárnapi eredmén�ek azt 
vetítik előre, hog� száz év múlva 
ükunokáink Székel�udvarhel�en 
manelét fognak hallgatni. Min-
den és mindenki összefogott a 
nemzeti jobboldal ellen – keser-
gett Molnár Miklós.

Fordult a kocka. sokan voltak, kevesen maradtak

a nagy-küküllő horgászegye-
sület 30 000 ivadékot vásárolt 
a homoródszentpáli halgazda-
ságtól. az apró élőlényeket a 
város területén található, vé-
dett folyószakaszon engedték 
szabadon.

hN-információ

Az idén sem maradhatott el a 
Nag�-Küküllő pont�okkal 
való telepítése – tájékoz-

tatta lapunkat a székel�udvarhel�i 
Nag�-Küküllő Horgászeg�esület, 
mel�től az utóbbi időben már 

megszokhattuk, hog� rendszeres 
telepítéseket végez a gondozásába 
tartozó vizeken.

Mint közölték, a társulat 
nag�jából 30 000 ivadékot vásá-
rolt a homoródszentpáli halgaz-
daságtól. 

– A kis kopolt�úsok hatalmas 
műan�ag zsákokban úszkálva ér-
keztek meg új otthonukhoz, a város 
területén található, védett fol�ósza-
kaszhoz, hog� benépesítsék a víz 
mél�ebb és lassúbb fol�ású részeit. 
Először a zsákokat a vízbe hel�ezve 
vártuk, hog� akklimatizálódjanak 
a jövevén�ek, majd, amint a víz 
hőmérséklete megközelítette a fo-
l�óét, már bátran útnak ereszthet-
tük őket. Vígan vették tudomásul, 
hog� újra szabadok, és az aznapi 
megrázkódtatások, mel�ek a befo-

gásukból, zsákokba pakolásukból, 
és szállításukból adódtak, csak át-
meneti állapot, és minden értük és 
természetesen a horgászokért tör-
ténik – mesélték a telepítők, akik 
ezúttal is remélik, hog� a halak 
hosszú ideig színesítik majd azon 

fol�ó halfaunáját, amel� nemcsak 
a különböző szenn�ezések és a kor-
moránok garázdálkodásai, avag� az 
ol�kor extrém időjárási viszon�ok 
miatt csappant meg, hanem a fele-
lőtlen emberek pusztító tevéken�-
ségeinek „köszönhetően” is. 

> Az év diákja. Harmadik éve díjazza 
az informatikában és reáltantárg�akban 
legjobb eredmén�eket elért középiskolást 
a UPC. A székel�udvarhel�i Tamási Áron 
Gimnázium XI. osztál�os diákja, Kajántó 
Sándor tegnap vette át az ajándékba kapott 
laptopot. Az informatika és reáltudomán�ok 
terén legjobb eredmén�eket elért diákot sze-
retné népszerűsíteni a UPC azzal, hog� az év 
diákja címet és eg� ajándék-laptopot adomá-
n�oz neki. Tegnap a meg�e középiskoláinak 
igazgatói előtt adta át Ştefan Suciu, a UPC 
regionális kommunikációs menedzsere a Ta-
mási Áron Gimnázium XI. osztál�os diákjá-
nak, Kajántó Sándornak az ajándékot. Az 

iskola igazgatója, Laczkó G�örg� büszkén 
sorolta azokat az eredmén�eket, amel�eket 
a díjazott elért a matematika-, informatika- 
és fizikaversen�eken. Ştefan Stanciu a laptop 
átadásakor elmondta, akciójukkal azt szeret-
nék elérni, minél nag�obb körben ismertté 
váljanak a rendkívüli teljesítmén�eket n�új-
tó diákok, hog� az egész közösség büszkél-
kedhessen velük. Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelüg�elő miután gratulált Kajántó 
Sándornak, hangsúl�ozta azt a hel�tállást, 
amivel annak ellenére, hog� az utóbbi két és 
fél évben komol� megpróbáltatásoknak volt 
kitéve a tanüg�i rendszer, a pedagógusok és 
diákok kiváló eredmén�eket érnek el.hí
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Zsákokban hozták az ivadékokat
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Történelmi pillanatnak nevezte 
ifj. Koppándi Jenő koncertmes-
ter a Nemzeti Filharmonikusok 
csíkszeredai fellépését. Mint 
mondta, a Csíki Kamarazene-
kar jelenléte, zeneszerető és 
-értő közönséget nevelt a vá-
rosban, amely „ki van éhezve” 
a komolyzenei élményekre.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Végre egy olyan esemény, 
amelyben nemzeti kon-
szenzus van, és úgy gon-

dolom, egyre több ilyen dologra 
van szükség. Ennek megfelelő a 
jelmondata is: Közös otthonunk 
a zene – az előbbi gondolatokat 
fogalmazta meg dr. Zsigmond 
Barna Pál, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának főkon-
zulja a Nemzeti Filharmonikusok 
székelyföldi koncertturnéjának teg-
napi sajtótájékoztatóján.

Kovács Géza, a filharmoniku-
sok igazgatója szerint, bár rutin-
szerűen járja zenekaruk a nagy-
világot, repülővel, autóbusszal, 
vagy akár hajóval közelítsék meg 
a helyszíneket, ide Erdélybe most 
már rendszeresen és szeretettel 
visszajárnak, évtizedes adósságo-

kat törlesztve, ugyanis 2007 előtt 
nem turnéztak a vidéken.

– Nem titkolt szándékunk, 
hogy hagyományt teremtsünk 
körutunkkal, és rendszeressé te-
gyük fellépéseinket – fogalma-
zott az igazgató.

A találkozón jelen volt a csík-
szeredai születésű ifj. Koppándi 
Jenő, a filharmónia koncertmes-
tere, aki történelmi pillanatnak 

nevezte a csíkszeredai koncert lét-
rejöttét. Koppándi, aki 1981-ben 
elhagyta Csíkszeredát, hogy ta-
nulmányait Kolozsváron folytassa, 
majd 1991-ben Budapestre költö-
zött, hosszú távollét után valami-
kor 2007 táján újból a csíkszeredai 
zenei élet szereplőjévé vált a Csíki 
Kamarazenekar révén.

– A 70-es években még édes-
apám kezdeményezésére alakult 

zenekar Csíkszeredában, nyil-
vánvalóan kezdeti próbálkozás-
ról volt szó, aztán valamikor a 
2000-es évek elején egyik ha-
zalátogatásom során, a véletlen 
folytán elmentem a Csíki Kama-
razenekar koncertjére. Számom-
ra kellemes csalódás volt, amikor 
láttam, milyen szintű zenei élet 
folyik a városban. Akkor felvet-
tem a kapcsolatot Kovács Lász-

lóval és a helyi tagokkal, és azóta 
majdnem minden évben jövök, 
és együtt koncertezünk. Kitűnő 
csapat, nagyon nagy potenciál 
van bennük – beszélt az új kap-
csolatfelvétel körülményeiről a 
koncertmester.

Koppándi szerint a csíkszere-
dai közönség a Nagy István Mű-
vészeti Középiskola diákjai révén 
kifinomult zenei ízléssel rendel-
kezik, szó szerint így fogalmaz: 
„a lakosság ki van éhezve” a ko-
molyzenei élményekre.

A Nemzeti Filharmonikusok 
koncertprogramjában a nyitó-
szám a vendéglátó ország több-
ségi kultúrájához tartozó szerző 
valamely remekműve, jelen eset-
ben George Enescu 1. Román 
Rapszódiája.

– Enescu rapszódiájával kö-
szönünk be a szomszédba, ami 
jelzésértékű – mondta Kovács 
Géza igazgató.

A programban továbbá Ko-
dály Zoltán Galántai táncok és 
Bartók Béla Concerto, SZ. 116, 
BB123 műve szerepel.

A turné csíkszeredai állomása 
június 19-e. A nagyszabású zenei 
eseménynek a Szakszervezetek Mű-
velődési Háza nyújt otthont.

Sajtótájékoztató Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Egység zenében  fotó: balázs árpád

NeMzeti FilharMoNiKusoK CsíKszeredábaN

„Évtizedes adósságokat törlesztünk”
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Marosvásárhelyen született, huszonöt évet játszott a Szatmárnémeti Északi 
Színháznál, majd Csíkszeredába költözött és alapító tagja volt a Csíki Játékszín tár-
sulatának. Fülöp Zoltán színészről van szó, aki több mint tíz éve él Hargita megye 

székhelyén, amit saját bevallása szerint választott hazájának tekint. Pál Bíborka interjúja

„Életem egyik legjobb döntése volt, 
hogy Csíkszeredába jöttem”

– Miután 1977-ben diplomázott a marosvásárhelyi 
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben, a Szatmár-
németi Északi Színházhoz szerződött, itt játszott egészen 
1999-ig, amikor követte Parászka Miklós rendezőt Csíksze-
redába, és alapító tag ja lett a város kőszínházának, a Csíki 
Játékszínnek. Megbánta akkori döntését?

– Életemben hoztam már jó pár döntést, köztük jót és 
rosszat. Többnyire rosszakat, mivel megvan az az adottsá-
gom, hogy forró fejjel megyek a falnak, és utólag látom be, 
hogy ezt nem kellett volna. Viszont életem egyik legjobb 
lépése az volt, hogy Csíkszeredába jöttem. Huszonöt évet 
éltem Szatmáron, frissen végzet színészként kerültem oda, 
Szélyes Ferenc barátomat követve. Ő volt az egyedüli fix 
pont az életemben Szatmáron. Persze a társulatot úgy ahogy 
ismertem, mert akkoriban évadonként legalább négyszer 
megfordultak Marosvásárhelyen. Tetszett a társulat, aho-
gyan dolgoznak, a műsorpolitikájuk, így hát gondoltam, 
oda szerződőm. Feri barátomtól hallottam, hogy Szatmáron 
meghirdetnek egy férfi színész állást, erre jelentkeztem. Mi-
vel hegyi ember vagyok – Marosvásárhelyen születtem, és 
édesapámmal sokat kirándultunk a hegyekben –, nem tud-
tam megszokni az alföldet, nem éreztem jól magam a síksá-

gon. A társulatban és a színházban ugyanakkor nagyon jó 
volt a hangulat, nagyon sokat tanultam, ugyanis a társulat 
összetételében minden generáció jelen volt: mi, az ifjú ti-
tánok, a középkorosztály és a nagy öregek. Volt honnan és 
kitől tanulni. Nagyon rövid idő alatt rájöttünk, hogy a főis-
kolai tudásunk nem elég. Tulajdonképpen a színházi munka 
során tanultunk a legtöbbet. A huszonöt év alatt időközben 
kicserélődött a társulat, sokan elmentek, átalakult a színház 
mentalitása és műsorpolitikája. Ekkor 1999-ben jött a lehe-
tőség, Parászka Miklós révén, aki azt kérdezte tőlem, hogy 
jönnék-e Csíkszeredába társulatot alapítani? Arra alapoz-
tunk, hogy Csíkszeredában komoly népszínházi mozga-
lom működött, ami egy idő után bár fellazulni látszott, az 
akkori városvezetés időszerűnek látta intézményes keretek 
közé helyezni a színjátszást. Itt muszáj megemlítenem 
azoknak a nevét, akiknek ebben a folyamatban nagy érde-
mük van: az akkori polgármester, dr. Csedő Csaba István, 
Erdei István alpolgármester, Papp Előd, Adorjáni Károly, 
Borsodi Zoltán, Várdai György. A Csíki Játékszínnél 2001. 
január 1-jétől tettem le a munkakönyvemet, és azt mond-
tam: mától kezdve én csíkszeredai lakos vagyok, egyszer s 
mindenkorra.

folytatás a 10. oldalon

dén június 13-án ünnepeltük a katolikus 
egyház egyik legismertebb és egyik legnép-
szerűbb szentjének, Padovai Szent Antalnak 
a napját. Az udvarhelyszéki katolikus temp-

lomok többségében, általában a bejárat mellett láthatjuk 
Szent Antal szobrát, karján a gyermek Jézussal, kezében 
liliomot vagy kenyeret tartva. Ez a fajta Szent Antal-ábrá-
zolás a 18. századtól terjedt el, és a szent azon legendájához 
kapcsolódik, mely szerint a Biblia tanulmányozása során 
megjelent neki a kis Jézus (Máriával). Padovai Szent Antal 
– többek között – a szegények védőszentje, ezért a szobra 
előtt található az ún. Szent Antal-persely, amely a rászo-
rulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál. 
Antal a koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni 
elveszett tárgyak megtalálásáért is.

Az 1195-ben Lisszabonban született későbbi szent 
1220-ban lépett be a ferences rendbe, és misszionárius-
ként Marokkóba indult, ám betegsége miatt haza kellett 
térnie, a hajó azonban viharba került, és Szicília partjaira 
vetődött. Itt élt rövid ideig, és itt részt vett 1221-ben a fe-
rencesek generális káptalanján. 

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

Vitró Szent Antal alakjával a székelyudvarhelyi ferences templomban

Padovai 
Szent Antal 

ábrázolásairól…



folytatás a 7. oldalról
A hagyomány szerint ekkor találkozott a rendalapító Assisi 
Szent Ferenccel. Mivel jó szónoki képességekkel rendelkezett, 
rövidesen azzal bízták meg, hogy Itáliában, majd 1224-től 
1227-ig Franciaországban az eretnekeknek prédikáljon. 1227-
ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor lett. Élete 
végén Padovában élt és prédikált, s ott is halt meg 1231-ben. 
Halála után mindössze egy évvel, 1232-ben avatták szentté, a 
sírja fölé emelt templom, a padovai Szent Antal-bazilika lett 
tiszteletének központja.

Padovai Szent Antal személye köré a 13-14. században 
számos legenda szövődött, a csodálatos gyógyítások és 
halottfeltámasztások mellett gyakran ábrázolják úgy is An-
talt, hogy a halaknak prédikál. Szent Antal kapcsán ismert 
továbbá az ún. szamárcsoda, mely szerint egy három napig 
éheztetett szamár nem nyúlt az eléje vetett takarmányhoz, 
hanem ájtatosan letérdelt az ostya előtt, amit a szent nyúj-
tott feléje. Ezzel győzött meg Antal egy eretneket, aki nem 
hitt abban, hogy az ostyában Krisztus van jelen.  Ugyan-
csak Szent Antalhoz köthető a beszélő csecsemő csodája, 
amikor egy házasságtöréssel vádolt asszony ártatlanságát 
csecsemője megszólaltatásával bizonyította.

Az első Szent Antalnak szentelt ciklus az assisi San 
Francesco felső templomának egy üvegablakán található, 
amely a szentet a parton állva egy másik szerzetes társasá-
gában mutatja, amint a halaknak prédikál. Ádám Edina 
véleménye szerint a szent, hal attribútummal a kezében 
történő ábrázolása meglehetősen ritka, ennek egyik példá-
jaként a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában találha-
tó 15. század végi predellaajtó-darabot hozza fel, amelyen 
csillagos háttér előtt Padovai Szent Antal és Assisi Szent 
Ferenc félalakos figurája van megfestve. Assisi Szent Fe-
renc kezét felemelve stigmáit mutatja, míg Padovai Szent 
Antal jobb kezével rámutató mozdulatot tesz, bal kezében 
pedig három halat tart.

A Szent Antal-ábrázolások közül a leghíresebb és mű-
vészileg legjelentékenyebb a Michelangelo előtti legna-
gyobb olasz szobrász – Donatello – dombormű-sorozata, 
a padovai Szent Antal-bazilika főoltárán (1446–1450). Az 
eredetileg egy reneszánsz építészeti keretbe foglalt kompo-
zíció közepén az ölében gyermekét tartó Madonna látha-
tó, akit kétoldalt Szent Antal és Szent Ferenc egész alakos 
szobra fog közre. A főoltár talapzatához illesztett bronz 
domborművek Szent Antal csodatételeit beszélik el, pers-
pektivikusan rövidülő építészeti környezetben.

Szent Antal magyarországi tisztelete a 13. század kö-
zepéig vezethető vissza. IV. Béla király házi oltárán az 
Árpád-ház szentjei közt láthatjuk Szent Ferencet és An-
talt, amire az lehet a magyarázat, hogy a király testvére, 
Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel 
és Antallal. Ennek ellenére Szent Antal kultusza igazá-
ból csak a 17. század folyamán bontakozott ki balkáni és 

délnémet közvetítéssel. Ettől kezdve lett templomok vé-
dőszentje, sőt a pestisjárványok idején számos kápolnát 
építettek (fogadalomból) a tiszteletére. Fontos megem-
lítenem a hozzánk közeli Csíksomlyó példáját, ahol nem 

a pestisjárvánnyal, hanem az 1661-es török-tatár pusztí-
tásokkal hozható kapcsolatba – a Ferenc-rendi történet-
írók szerint – a Szent Antal tiszteletére szentelt barokk 
kápolna 17. századi elődje. A hagyomány szerint egy lai-
kus testvér építette fogadalomból, miután a kegytemplo-
mot és a kolostort felégető török-tatár hadak elől sikerült 
a Kissomlyó-hegy sűrűjébe elrejtőznie. Nagy Emese tesz 
említést arról, hogy 1720-tól a csíksomlyói gimnázium 
tanulói Szent Antal ünnepén kivonultak a kápolnához, 
később kilencedet is végeztek, amely a Szent Antal ün-
nepét megelőző kilenc egymás utáni kedden mondott 
szentmiséből állt. 1743-tól a környékbeli falvak lakói is 
csatlakoztak hozzájuk. A 18. század első felében Szent 
Antal kultusza egyre népszerűbbé vált, a kilencedek al-
kalmával mondott prédikációk nagy tömeget vonzottak. 
A kis kápolna ekkor már nem tudta befogadni a híveket, 
ezért a 18. század közepén megnagyobbították, majd a 
19. század folyamán többször felújították, de többnyire 
megőrizte 18. századi formáját. A kápolna berendezési 
tárgyai közül kiemelkedik a Szent Antalt ábrázoló oltár-
kép, melyről Nagy Emese a következőket írja: „[...] a ba-
rokk keretű oltárképen a kápolna védőszentje, Szent Antal 
látható. A térdelő helyzetben, ferences csuhában ábrázolt 
szent a felhőkön megjelenő gyermek Jézus kezéhez hajol. 
Jézus bal kezét Szent Antal fején nyugtatja, mögötte Szűz 
Mária, amint egy leplet tart gyermeke háta mögött. Mária 
lába alatt, illetve az aranyszínű égen puttók jelennek meg, 
a felhőkre könyöklő két angyal közül az egyik Szent Antal 
attribútumát, a liliomot tartja kezében.”

A székelyudvarhelyi ferences templom előterében lát-
hatjuk Szent Antal szobrát és az elmaradhatatlan perselyt, 
de a ferences szentet az egyik, 1901-ben készült üvegabla-
kon is viszontláthatjuk, amint jobb karján a gyermek Jé-
zust, baljában pedig egyik attribútumát, a liliomot tartja. 
A Mikházi Bereczki Antal adományából készült képen egy 
borotvált arcú, ferences öltözetet viselő fiatal férfit látha-
tunk, mely az egyik legelterjedtebb Szent Antal-ábrázolás. 
A székelyudvarhelyi ferences templom korabeli berende-
zéséhez tartozik a ma is meglévő Szent Antal-oltár, melyen 
azt a szent legendájából ihletődő jelenetet láthatjuk, ami-
kor Antalnak tanulás közben megjelent a kis Jézus édes-
anyjával.

Irodalom: 
Ádám Edina: Képi ábrázolások reflexiói késő közép-

kori prédikációirodalmunkban. Budapest, 2007.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. I. Budapest, 

2004.
Jutta, Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona. 

Harmadik kiadás. Budapest, 2004.
Nagy Emese: Szent Antal-kápolna, Csíksomlyó. In: 

http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=295
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megyeszerte végbemenő útépítési és útjavítási 
munkálatok is igazolják, hogy közülünk töb-
ben – még a rádióban és televízióban meg-
szólalók is – olykor összetévesztik egymással 

a címül választott szavakat. A kockakő – amint neve is 
mutatja – kocka alakúra formázott/vágott burkolatkő. A 
macskakő szintén útburkolatként használt, de domború 
felületű terméskő. A kockaköves útnak nem mondhatjuk, 
hogy macskaköves út.

Mindennapi olvasmányainkban vagy akár rádiózás, 
tévézés közben találkozhatunk olyan szavakkal, kifeje-
zésekkel, amelyeknek jelentését ismerjük, de nem értjük 
vagy nem tudjuk a jelentés(ek) kialakulásának körülmé-
nyeit. Ilyen például a macskakő is. De említhető még ez-
úttal a háztűznéző, agyafúrt, földhözragadt, szélhámos 
és még sok más kifejezés. Sok macska-  előtagú kifejezés 
van nyelvünkben, például: macskafa, macskaszem, macs-
kaméz, macskatövis, macskagém, macskamajom, macs-
kaköröm, macskaarany, macskaezüst, macskanadrág, 
macskazene, macskaasztal, macskabagoly stb. Ezekben a 
szavakban az előtag az állatra vagy testrészeinek hasonló-
ságaira utal, de van idegen (német, francia stb.) mintára 
alakult tükörszó is köztük, amelyikben az előtagnak –  a 
macskának –  lekicsinylő, gúnyos, tréfás árnyalata van. 
Ilyen a macskakő is, amely a szófejtők szerint valószínűleg 

a macskafejkőből rövidült, az pedig a németből vett tü-
körszó (Katzenkopfstein). A macskakő szó nyelvünkben 
már az 1300-as évek elejéről kimutatható, a Magyar Ok-
levélszótárban Machkakw formában található. Más példa. 
A régi nyelvben a ház és a tűz, azaz a háztűz az otthont, a 
háztartást jelentette. A szótörténeti kutatás szerint a há-
zat-tüzet tart azt jelentette: saját háztartása van. Arra volt 
kíváncsi a házasulandó legény, azért ment el háztűznéző-
be. De az eladó lány vagy szülei is megnézhették a másik 
fél háztartását. 1735 körül írták: régen olyan szokás volt, 
hogy az leánykérés után az leány apja két atyafiát elküldötte 
az legény házához, azok háztűzlátóknak hivattatnak.

Akárcsak a kockakő – macskakő esetében ajánlatos 
figyelnünk a halász és horgász szavaink pontos használa-
tára is. A Székelyföldön inkább a halász szót szokás hasz-
nálni ’horgász’ értelemben, viszont a magyar nyelvterület 
számos részén a beszélők különbséget tesznek a halász és 

horgász közt. Megkülönbözteti egymástól ezt a két szót 
az irodalmi nyelv  és az igényesebb köznyelv is. A halá-
szat foglalkozásszerű halászást, halfogást jelent, a halász 
halászattal foglalkozik, abból él. A horgász kedvtelésből, 
sportolásból fogja a halat, más módszerrel, mint a halász. 
A sporthorgászok horgászversenyeket szoktak rendezni, 
ezeket lehetőleg ne nevezzük halászversenyeknek. Nem 
mindig lehet felcserélni egymással a két szót. Például a 
halásznadrág helyett nem mondhatunk horgásznad-
rágot, a halászlé helyett sem főzhetünk horgászlét, és a 
halásztanya sem horgásztanya… Elődeink, ha ismerték is 
a horog szót, nem horgásztak, hanem halásztak és – ter-
mészetesen – vadásztak. Ismerték például az íj, ideg (= 
íj, húr), lő, les, eb, nyíl, nyúl, daru, lúd, háló, fal (vessző-
fonadék halak útjának elrekesztésére), vejsze (halfogó 
eszköz), hajó (fakéregből kivájt edény) és még sok más, a 
halászat és vadászat körébe tartozó szavakat. A halelne-
vezésekben, illetve a halászattal/horgászattal érintkező 
dolgok neveiben jelentős a szláv jövevényszavak száma: 
pisztráng ( a mifelénk is gyakori pisztrang népies formá-
nak számít), márna, giliszta, kukac, lazac, rák, ikra, pa-
duc, csuka, balin (a balind, balint nyelvjárási változat). 
Latin eredetű például az angolna, magyar fejlemény a 
keszeg, ebihal (kutyahal), ismeretlen eredetű például a 
harcsa és a ponty.

Kockakő és macskakő
A                    helyesen n Komoróczy György

Szent Antal-szobor és -persely az oroszhegyi római katolikus templomban

Padovai Szent Antal ábrázolásairól…



e az Erdélyi Szépmíves Céh, se a Hitel nem 
akarta megjelentetni Bözödi György Székely 
bánja című remekművét: tizenhat fiatal író-
nak kellett összefognia ahhoz, hogy – az újon-

nan induló Enciklopédia Kiadó első köteteként – 1938-
ban mégis napvilágot lásson a könyv. Vajon mi lehetett az 
oka annak, hogy se a „nagy öregek” (Kós Károly, illetve a 
helikonisták első nemzedéke), se a „fi-
atal farkasok” (László Dezső, Venczel 
József és társaik) nem vállaltak kö-
zösséget az akkor 25 éves Bözödi 
Györggyel?

A kérdésre a válasz minden bi-
zonnyal a Székely bánja alaptézisé-
ben keresendő: „A köztudatban 
hamis utópiát tettek általánossá a 
székelységről – mondja Bözödi. 
– Az utópia hirdette, hogy itt 
mindenki szabad, egyenlő és 
egyformán nemes, a jobbágysá-
got nem ismerték, társadalmi 
súrlódások nem keletkezhet-
tek” (jellemző példája az utó-
pia „megcsontosodásának”, 
hogy a jobbágyfelszabadító 
törvénynek a Székelyföld-
re is kiterjedő érvényessé-
gét egyszerűen elfelejtet-
ték kimondani, mivel itt 
elvileg jobbágyföld és -birtok 
nem lehetett). „Az utópia állapota csak 
a székelységre vonatkozó írott történelmi emlékeket 
megelőző időben volt valóság – folytatja alaptézisét Bözödi 
–, de az első írott emlékek már a székely társadalmi élet sor-
vadásáról, fokozatos bomlásáról beszélnek.”

Kezdődött minden a székely önkormányzatiság le-
épülésével, folytatódott a földért vívott harcokkal, a ti-
zenegy sikertelen székely lázadással, a jobbágyosodással, 
az arányosítással és tagosítással, az elszegényedéssel és a 
folyamatos kivándorlással – egészen a trianoni közhata-

lom-változásig. Ezt a székely történelmi múltat és a ki-
sebbségi sorba került székelység két világháború közötti 
közállapotait írja le Bözödi, kegyetlen őszinteséggel – s 
ezzel, azt hiszem, vissza is kanyarodhatunk eredeti kérdé-
sünkhöz, hogy miért került olyan nehezen kiadó a Szé-
kely bánja számára.

A belülről jövő kritika mindig kétélű fegyver. Kü-
lönösen igaz volt ez Trianon után, a törleszteni vágyó, 

önbizalommal teli román uralom alatt: új intéz-
ményrendszert kellett kiépíteni, lelket 

kellett verni a sokkos állapotba 
került erdélyi magyar társadalom-

ba, amely a szomorú valóság elől 
szívesebben menekült a „romanti-

kus” történelmi múltba. „Veszélyes” 
dolog ilyenkor kritikával élni. Tudta 

ezt Bözödi is: „kisebbségi helyzetünk 
fokozott felelősséget és fokozott körül-

tekintést követel meg az írótól”, mondja 
1939 őszén, a Székely bánja második ki-

adásához írt Előszóban. Igen ám, de Tri-
anontól a Székely bánja megírásáig eltelt 

18 esztendő: divatba jött a tényirodalom, 
útjára indult a falukutató mozgalom, a 

helikonisták második nemzedéke elkészült 
a transzszilvanizmus kritikájával stb. Egyál-

talán nem csoda tehát, ha Bözödi is – minden 
„óvatossága” ellenére is – arra a következtetésre 

jut (már említett előszavában), hogy „Remé-
nyünket önmagunk erejébe kell vetnünk, nem 

a mások segítségébe, és belső erőt csak úgy nye-
rünk, ha megtisztítjuk szemléletünket és köze-

lebb visszük a valósághoz”…
Negyvenéves vagyok. 1990-ben váltam nagykorúvá, 

gyakorlatilag a szemem előtt épült ki a „fiatal” „székely” 
„demokrácia”, mégis mennyire örülnék, ha egy új „Bözödi 
György” összefoglalná egy könyvben az utóbbi 22 év kor-
társi történéseit! Azt se bánnám, ha Székely támadt lenne 
a könyv címe…

Lövétei Lázár László
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Most, amikor divatba jött a nemzeti irodalom, és a 
száműzött és elhallgattatott írók a mennybe mennek, 
talán a jelenlegi literatúráról is eshetne néhány szó. Be-
szélhetnénk városainkról, községeinkről, falvainkról, 
ahol nemzedékek nőnek és nőttek fel úgy, hogy író, alko-
tó embert még a televízióban sem láttak. És történik ez 
olyankor, mikor politikusaink a magyarság, székelység 
jövőjének zálogát a kulturális autonómiában látják, és 
különböző fórumokon biztatják a fiatalokat az itthon 
maradásra.

Történik ez olyankor, mikor a városok és települések 
éves költségvetésük egy százalékát sem költik kultúrára, 
de az az összeg is, amit erre a célra szánnak, leginkább 
huszárfelvonulásokra, rezesbandákra és ilyen-olyan 
előadók, város- vagy falunapi fellépéseire megy el.

Történik ez olyankor, mikor bár Székelyföldön él 
tömbben a magyarság, mégis kulturális perifériának 
számít, ezért aztán a székelyföldi alkotók sokkal boldo-
gabbak, ha a Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely vagy 
a Budapest táblát látják, mint mondjuk a Csíkszereda, 
Sepsiszentgyörgy vagy bármely más székelyföldi helységet 
jelző feliratot. Ugyanis a fent említett nagyvárosokban a 
szakmai megbecsülés mellett még anyagiakban is inkább 
részük van, mint szűkebb pátriájukban.

Eshetne szó talán arról is, hogy Székelyföldről a na-
gyobb egyetemi városokba költöző fiatalok jó része a 
tanulmányai befejeztével sem szeretne hazatérni szü-
lőhelyére – és még lehetne sorolni. A fentebb vázolt je-
lenségnek bizonyára megvannak a maga társadalmi és 
politikai okai, és fejemet teszem rá, hogy erről már töb-
ben több konferenciát is megtartottak, mert hát annak 
is divatja van mostanság.

Ellenben ahhoz, hogy ezen az állapoton változtat-
ni lehessen, elsősorban nem anyagiakra és hangzatos 
beszédekre, de a közösségük felemelkedését szívükön 
viselő vezetőkre van szükség. Bár Európa-szerte gazda-
sági válság van, meggyőződésem, szegény az az önkor-
mányzat, amelynek nem kerül havi ötszáz leje, amelyet 
könyvbemutatóra, kiállításra, zenére vagy színházi 
előadásra költhet.

Szegény az az önkormányzat és szegények azok az 
emberek, mert idővel jobb híján néprajzi múzeumban 
kényszerülnek élni, és szülőföldjük hasonlatos lesz a 
mondásbéli rossz erkölcsű idős hölgy esetéhez, akinek 
„múltja hatalmas, de jövője nincs”.

Aki szegény, 
az a legszegényebb

                 jegyzet n Muszka Sándor

sak pár szót váltunk az utazá-
somról, és máris ott vagyunk 
a kijárat fotocellás ajtajánál, 
aminek bezáródása után Los 

Angeles szubtrópusi, mediterrán meleg 
levegője kedvesen megsimogatja arcomat, 
a karcsú pálmafák meg felém biccentenek 
borzas fejükkel. Lebegek ettől a nekem 
szóló, lelkes fogadtatástól. A. elmondja, 
milyen szerencséje volt a parkolással, hogy 
a városnyi repülőtér területén éppen a bejá-
rattól pár lépésre tehette le kocsiját! Kétna-
pos utam utolsó, legkényelmesebb utazása 
következik, amikor beülök a nemrég vásá-
rolt, mogyorókrém színű bőrüléses szuper 
autóba, ami a klasszikus zenét sugárzó rá-
dióállomás akkordjaiban ráhajt a tenger-
parti gyorsforgalmi útra.

Irány Kalifornia legdélibb, a mexikói 
határ közelében levő nagyvárosa, San 
Diego! S majd annak is egyik „alvóvárosa”, 
Encinitas. Pár órás út van még előttem, de 
nyoma is eltűnt fáradtságomnak. Minden 
pórusommal átadom magam a többsávos 
autófolyam, a filmekből ismerős helységek 
névtábláinak szemlélése, a kiváló minő-
ségben sugárzott zene, meg a beszélgetés 
örömének.

Az autóba ülés pillanatától kezdve telje-
sen elengedem magam: néhány hétre olyan 
boldog és felelősségmentes lény lehetek, 
mint a kisgyerekek. Egy négytagú magyar 
család vendége leszek, jól kialakult, bejára-

tott, társadalmilag, anyagilag megalapozott 
életmóddal, más dolgom nem lesz, csak be-
fogadni szeretetüket, gondoskodásukat és 
megnézni mindazt, amit megmutatnak ne-
kem. Minden napom minősége attól függ 
majd, hogyan alkalmazkodom, mennyire 

tudok kilépni otthoni szokásaim, rutinom, 
sablonjaim kényszerzubbonyából. Tudok-e 
majd „repülni”? Tiszta, fehér lapként ha-
gyom-e, hogy az Újvilág megtapasztalt va-
lósága kirajzolódjon rajta, vagy frusztrált, 
vidéki kelet-európaiként előítéleteim rése-

in kukucskálok majd ki Kalifornia napfé-
nyes élvezeteire?

180 kilométer állt előttünk, aminek 
jó részét autópályákon töltöttük, előbb 
tűzfolyamban, mivel a nap lemerült az 
óceánba, s a mindkét irányban hat sávon 
megállás nélkül áramló autók fényei össze-
függő lávacsíkként emelkedtek-süppedtek 
a néha dimbes-dombos tájat követve. Ké-
sőbb, Encinitasban már csak magányosan 
suhantunk, a stoplámpák fegyelmezett 
szigorának engedelmeskedve, mígnem csi-
nos, ízléses egyszintes házak néptelen utcái 
között bekanyarodtunk az egyik rózsa- és 
kaméliabokros pázsit felhajtójára, hogy a 
gombnyomásra felnyíló garázsajtó a villa 
belső terébe invitáljon.

A két pizsamás kisiskolás ugrott nya-
kamba először, mielőtt emeleti szobáikba 
aludni terelték őket, azután fiatal barát-
nőm ölelt árt kedves mosollyal.

Egymás szavába vágva örvendeztünk a 
találkozásnak, megkaptam a szobámat, zuha-
nyoztam, átöltöztem, vacsoráztunk, koccin-
tottunk. Végül azzal a kíváncsisággal vonul-
tam be a szobámba: fogok-e tudni aludni, ha 
otthoni és biológiai időm szerint éppen reggel 
nyolc óra van, amikor ébredni szoktam?!

Az, hogy végre vízszintesen feküdtem és 
kiegyenesíthettem térdből a lábaimat, olyan 
balzsam volt a testemnek, az ablakomon be-
áradó áprilisi virágillat pedig a lelkemnek, 
hogy percek alatt álomba burkolóztam.

KALIFORNIAI KAVICSOK 19. n Váli Éva

Áprilisi rózsák és kaméliákC

hargitanépe

A székely szellemi termékeket kívánja bemutatni a nagyvilágnak a Hargita Kiadó 
legújabb nagyszabású vállalkozása: Székely könyvtár címen indított százkötetesre 
tervezett könyvsorozatot, ötkötetes minisorozatokra bontva. A sorozat anyagi 

költségeit két mecénás, Hargita Megye Tanácsa és Kurkó Árpád fedezi. A Székely 
könyvtár negyedik kötetét Lövétei Lázár László ajánlja az olvasók figyelmébe.

Bözödi György: Székely bánja
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folytatás a 7. oldalról
– Élete nagyobb részét nagyvárosokban, Marosvásárhe-

lyen, majd huszonöt évet Szatmárnémetiben töltötte. Ön-
kéntelenül is hozzászokott egy fajta miliőhöz. Ehhez képest 
Csíkszereda nem visszalépés? Mit nyújt Önnek ez a város? 

– Valóban, Marosvásárhely és Szatmárnémeti lakos-
sága is százezren felüli, ehhez képest Csíkszereda a maga 
negyvenötezer lakosával kisvárosnak számít, viszont ne-
kem ez a választott hazám. Nyüzsgő ember vagyok, de 
nem szeretem magam körül a sok nyüzsgést. Tudom, ki-
csit ellentmondásos ez így. Nekem már Szatmár is kez-
dett nagy és zajos város lenni, éppen ezért fellélegzés volt 
számomra, amikor átköltözhettem Csíkszeredába. Itt 
megvan az a lehetőségem, hogy felüljek a biciklimre, és 
kimenjek Somlyó-hegyére, ahol csendben, harmóniában 
ülhetek a természetben akár egy egész délutánt, aztán 
ereszkedem három percet, és bent vagyok a központban. 
Már akkoriban, amikor a szatmári színházzal jártunk ide 
kiszállásokra, az volt az érzésem, amikor jöttünk befelé 
a Hargitáról a Csíki-medencébe, hogy egy más országba 
jövök. Ezt az érzést később megmagyaráztam magamnak, 
vagy legalábbis tudatosodott bennem ennek az érzésnek 
az oka. Talán most jött el az ideje annak, hogy édesanyám 
– aki háromszéki székely leány volt, édesapám Ludas 
mellől származik – lelkülete átitatódjon rajtam, és ha-
zataláljak. A környezettel való ismerkedésem csodálatos 
élményt nyújtott, jólesett és a mai napig jó hallani az ízes 
székely beszédet, bár eleinte kicsit furcsa volt számomra, 
hogy olyan zárkózottak és, talán mondhatom, komorak 
az emberek. De elfogadtam. Sőt, ha előre tudom, hogy 
Csíkszereda lesz életemnek a végállomása, hamarabb át-
szállok arra a vonatra, amely idehoz. Most már értem azt 
is, hogy miért olyan zárkózottak az emberek, és magukba 
fordulók. Ezeket a jellemzőket a környezetük adja. Az 
alföldi ember nyílt, könnyen barátkozik és ismerkedik, 
a székely ember nem. Bár neki is akkora szíve van, mint 
ide Bécs, és ha egyszer befogad a közösségébe, akkor teljes 
jogú tagja vagy – de nehéz közéjük bekerülni. Zártabb 
közösség, hegyek között élnek. Ennek ellenére én nagyon 
hamar beilleszkedtem, és nagyon jól érzem itt magam. 
Visszatérve a kérdéshez, éppen ilyen környezetre vágy-
tam, egy csendes, nyugodtabb társadalomra magam kö-
rül, mert a munkánk itt, a színházban zajos – és ezt több 
értelemben lelkileg és fizikailag is értem. Ha a színházból 
kilépve ezt hazaviszem, vagy ugyanezt kapom kint is, ak-
kor nagyon gyorsan kiégek.

– Szakmailag milyen kihívások elé állította a színház-
alapítás és a Csíki Játékszín új társulata?

– Nyilván, rettentő nagy kihívást jelentett a színház-
alapítás, ami egyébként nem mindenkinek adatik meg 
élete során. Ez nem kis felelősséggel jár, mert nem mind-
egy, hogy miként teszed meg az első lépéseket. Számomra 
a csíkszeredai közönség nem volt idegen, hiszen évente 

négyszer játszottunk itt a szatmári színházzal, volt olyan 
előadásunk, amivel négy telt házas előadást tartottunk. 
Persze az más, amikor vendégként vagy itt, és más, ami-
kor a saját házadban kell sepergetned. Mindenképpen 
előrelépésként éltem meg, hogy Csíkszeredába szerződ-
tem, bár elölről kellett kezdeni az egészet. Társulatot kel-
lett szervezni, aminek még mindig vannak hiányosságai, 
hiszen a korosztályok között hatalmas az űr. Én vagyok 
egyedül, aki az apa- és nagybácsi-karakterek szerepkörét 
betöltöm, rajtam kívül negyven-, harminc- és huszonéves 
kollégák vannak, tehát nincs meg az a kromatikus skála, 
amely ideális lenne egy társulat felépítése szempontjából. 
Ennek sok buktatója van, hiszen sok darabot félre kell 
tennünk, mert nem kiosztható. Mindezek mellett tuda-
tosítani kellett az emberekben is, hogy van saját színhá-
zuk. Ez borzasztóan fontos és nagy alapköve egy város 
kulturális életének. Hála Istennek, az elmúlt évek alatt 
sikerült elérnünk azt, hogy a csíkszeredai embereknek 
igényük legyen a színházra, jelenlétükkel is támogatják 
előadásainkat. Visszatérve a kérdéshez: nem, nem bán-
tam meg, hogy ide jöttem társulatot alapítani, sőt azóta 
már hívtak vissza a szatmári színházhoz, és a marosvá-
sárhelyihez is, de mindkét felkérést elutasítottam. Nem 
tudnám már máshol elképzelni az életem, nekem itt kell 
és itt is akarok élni.

– Ön a Csíki Játékszín meghatározó vezető színésze. Az 
utóbbi években sok új, fiatal, kezdő színész került a színház-
hoz, akiknek pályáját gyakran meghatározza az idősebb 
generációtól tanult szakmai tapasztalat. Hogyan birkózik 
meg ezzel a felelősséggel, hiszen beszéltünk már róla, hogy 
egyedül képviseli korosztályát?

– Egyedül nagyon nehéz, próbálkoztam éveken 
keresztül. Persze, a háttérből óvatosan és ravaszul, lát-
hatatlanul próbálom segíteni a kezdő színészeket. A 
mostani ifjú generációról az az érzésem, hogy érettebb 
egy kicsit a gondolkodása, mint annak idején nekünk, 
ugyanakkor amilyen gyorsan felnőnek, ugyanolyan 
kevés tapasztalattal rendelkeznek. Visszautalok az én 
inaséveimre: amikor Szatmárra kerültem, rengeteget 
ültünk a nézőtéren, és figyeltük, hogyan dolgozik Ács 
Alajos – aki nagyszerű színész volt, a nagybányai-szat-
mári magyar színház egyik alapítója –, Török István 
vagy Elekes Emma. Loptuk a szakmát, mert a színésze-
tet nem lehet megtanulni, ezt el kell lopni. Még a mai 
napig előfordul, hogy beülök a nézőtérre, és figyelem a 
fiatalok játékát. Nem szólok, nem alkotok véleményt, 
mert többször megjártam, hogy a jóindulatú kritiká-
mat sértésként kezelték. Azóta leszoktam arról, hogy 
kérésük nélkül beleszóljak a munkájukba. Úgy látom, a 
mai generáció már nem igényli ezt – persze, tisztelet a 
kivételnek, hiszen vannak kollégáim, akik még most is 
kikérik a véleményem. Kevés vagyok én egyedül ehhez 
a feladathoz, el szoktam nekik mondani: gyerekek, ez a 
színház a tiétek, nekem már kifelé áll a szekerem rúdja, 

még van hat évem, vagy hét, és elmentem nyugdíjba. Ha 
hívtok, visszajövök nagyon szívesen, de a ti feladatotok 
továbbvinni ezt az intézményt, és nem mindegy, hogy 
ezt miként teszitek. Nem mindegy, hogy milyen visel-
kedést tanúsítotok, mert bárhol megnyilvánultok, mint 
a Csíki Játékszín színészét minősítenek az emberek, egy 
intézményt képviseltek.

– Mint magánembert mire tanította a színpad? Talál-
kozott-e olyan szerepekkel, amelyek magát Fülöp Zoltánt is 
kifordították az egyensúlyából?

– Harmincöt év hosszú idő, ez alatt sok minden 
történik. Sok keserűség, sok öröm éri az embert. Volt 
siker és volt egy-két bukás is, ami, persze a szakma vele-
járója, nem is jó, ha az ember mindig csúcson van, mert 
akkor megszokja, és onnan nagyon nagyot lehet esni. 
Ezért néha jó, ha a sors vagy a szakma visszaléptet egy-
két lépcsőfokot, és onnan ismét lehet nekifutni. Igen, 
persze, voltak olyan szerepek, amelyekre most is úgy 
emlékszem, hogy a libabőr-kabátot felveszem. Szeren-
csére nagyon sok jó színpadi élményem van, megada-
tott nekem, hogy a deszkáról nem estem le. Volt olyan, 
hogy a deszka esett rám, de ez már egy másik történet. 
Nagy örömökre és keserves bukásokra is emlékszem, 
hiszen a színházban egy kicsit minden nagyobb, mint 
az életben. Muszáj felnagyítani, mert különben a néző-
nek nem tudsz tükröt tartani, nem ismer önmagára. A 
mértéket pedig, hogy a valós életet mennyire nagyítod 
fel, meg kell találni, erről szól a szakma. A szerepeket 
csak magadon átengedve, magadból megszülve, kinyög-
ve, kiizzadva, kikacagva tudod megformálni. Meg kell 
teremteni egy világot, amire a néző majd azt mondja: 
igen, ez így jó, ahogy van. Ezért én, nagy ritkán, de azt 
szoktam mondani: a színészet nem munkahely vagy 
foglalkozás, ez hivatás, ugyanúgy, mint a papoknak, 
orvosoknak, lelkészeknek. Erre születni kell, és nagy 
odaadással kell csinálni. Nem az anyagi javak teszik gaz-
daggá az embert, hanem a lelki és szellemi javak azok, 
amelyek döntőek, ezektől lesz jobb, szebb, érdekesebb, 
nemesebb az ember. Az előadásokat tekintve komoly 
mérföldkő volt az életemben a Hegedűs a háztetőn című 
musical. Erre a darabra mindig szívesen emlékszem, 
többet is jelentett – talán az egész társulatnak –, mint 
egy előadás. Szeretettel és élvezettel csináltuk, ezért is 
lett olyan, amilyen. Most játsszuk a Vaknyugatot, ami, 
remélem még műsoron marad. A korábbi előadásokból 
pedig nagyon szerettem a Charley nénjét és a Dzsungel 
könyvét. Sok szép előadásban játszhattam, és remélem, 
megadja nekem Thália istennő, hogy a hátralevő idő-
szakban még egy-két jó szerepet eljátszhassam.

„Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Csíkszeredába jöttem”
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hirdetések

Körkép

EDUCO – European Social Value of Sport
A sport társadalmi értéke – 

sportedzők nevelői kompetenciáinak fejlesztése
Támogató: az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás / Grundtvig 

Többoldalú projektek programja
Időtartam: 2011. november–2013. november.
EDUCO című projektünk abból az ismert alapvetésből indul ki, hogy a sport 

fontos eszköze a nevelésnek, a közösségépítésnek és a társadalmi integrációnak. A 
projekt célja, hogy promoválja az edzők ilyen irányú nevelői, oktatói kompetenciá-
it, illetve újszerű szakmai továbbképzést biztosítson ezen a területen.

A 2010-es Eurobarométer szerint a 15–24 év közötti európai polgárok 
14%-a heti 5 alkalommal sportol. Több mint 70 000 sporttal foglalkozó szer-
vezet létezik Európában, ezek többsége nem professzionális jellegű, és nagy-
részt önkéntes alapon szerveződik.

A sportedzők közösségformálásban és ifjúságnevelésben betöltött kulcs-
szerepének megfelelően fontos felismerni és elismerni az ehhez a feladathoz 
szükséges kompetenciákat (képességfedezetet, tudást, készséget, ismeretet).

Továbbképző programunk a következő területeket fogja érinteni:
 konfliktuskezelés;
 kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés;
 problémamegoldás;
 interkulturális kapcsolatok;
 társadami értékek (pl. tolerancia, szolidaritás, kölcsönös tisztelet);
 kommunikáció.

A sport nevelő jellegének hangsúlyozására elengedhetetlen továbbá, hogy 
a sportklubok, sportszövetségek és az oktatási és szociális intézmények közötti 
partnerség jöjjön létre.

A projekt konkrét célkitűzései:
1. a sportedzők nevelői és társadalmi integrációt segítő kompetenciáit 

szemléltető modell kidolgozása;
2. a sportedzők sajátos kompetenciáinak hangsúlyozása és erősítése (pl. 

konfliktuskezelés, interkulturális kompetenciák, kritikus gondolkodás, prob-
lémamegoldás);

3. a sportszövetségek, helyi önkormányzatok, civilszervezetek és oktatási 
intézmények közötti kapcsolat megerősítése;

4. a sport nevelői és integrációs szerepének tudatosítása.
A projekt során kidoldozott szakmai továbbképzési módszertan újszerű és 

már bevált módszerek ötvözetéből jön létre (pl. önéletrajzszerű beszámolók, 
esettanulmányok). 

A patkányok elszaporodásá-
nak melegágyai azok a pincék 
és istállók, ahol sok lim-lomot 
tárolnak, és ahol táplálékhoz 
is hozzájutnak. Megyeszerte 
jellemző a patkányok jelenlé-
te, így a szakértők a lakosság 
odafigyelését kérik annak el-
kerülése érdekében, hogy ne 
szaporodjanak el túlságosan. 
Mint megtudtuk, a csíkszere-
dai önkormányzat, valamint a 
szemétszállító cégek is évente 
többször végeznek közösen kár-
tevőirtási akció kat, konténer-
tisztítást, illetve fertőtlenítést a 
szemétlerakók környékén.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem jellemző a városban, 
hogy elszaporodtak vol-
na a patkányok az utób-

bi időszakban, bár előfordulnak 
a szeméttározók közelében és a 
tömbházak pincéiben. Évente 
több alkalommal is elvégeztük a 
konténerek tisztítását, valamint 

a szemétlerakók környékén fer-
tőtlenítést is végeztünk az önkor-
mányzattal közösen – mondta 
el megkeresésünkre az áprilisig 
Csíkszeredában szemétszállítással 
foglalkozó AVE Hargita cég veze-
tője, Tóth László.

Több olvasónk is jelezte már, 
hogy mostanában gyakran látnak 
a városban itt-ott patkányokat: 
némelyek az úton, mások beszá-
molója szerint pedig van eset, 
amikor a fürdőszobákba is beme-
részkednek, adott esetben pedig a 
szappant is elfogyasztják táplálék-
ként.

– Megrágják a műanyagból 
készült víz- és szennyvízvezeté-
keket, emiatt gyakran cserélnünk 
kell. Időnként hívunk patkányir-
tással foglalkozó cégeket a prob-

léma megoldására, azonban 1-2 
hónapon belül újrakezdődik a 
kálvária – számol be egyik Jégpá-
lya negyedi olvasónk.

Egy másik beszámoló szerint 
késő este lehet találkozni patká-
nyokkal, ugyanis az úton lehet 
látni keresztül-kasul szaladó rág-
csálókat a városban.

– Jellemző a patkányokra, 
hogy a szaporodási időszakban 
megtízszereződik a számuk. Ha 
jól teleltek, akkor nagyon el tud-
nak szaporodni. Mérgezni kell 
őket, emellett pedig figyelni arra, 
hogy a lehetséges fészkek kör-
nyékén ne legyenek nyitott sze-
méttározók, ugyanis ezek még 
jobban vonzzák a betegségeket 
is terjesztő kártevőket, emellett 
pedig a nedves területekre is vi-
gyázni kell, ugyanis az is a sza-
porodásuk melegágya – fejtette 
ki véleményét megkeresésünkre 
a Kovászna megyei székhelyű 
Deratex rágcsálóirtással foglal-
kozó vállalkozás vezetője, Kovács 
Sharleane.

Gyorsan szaporodó 
kártevők
A székelyudvarhelyi székhe-

lyű 3D Clean Service, fertőtle-
nítéssel, rovarirtással, valamint 
rágcsálókkal szembeni védeke-
zéssel és rágcsálómentesítéssel 
foglalkozó cég honlapján úgy 
sorolják be a patkányokat a 
kártevők sorába, mint azokat a 
rágcsálókat, amelyek hordában 
élnek, az épületek közelében ala-
kítják ki búvóhelyeiket, valamint 
előszeretettel telepednek meg 
nagyvárosok csatornahálózatai-
ban. Beszámolójuk szerint a pat-
kányirtás fontos feladat, hiszen 
meg kell akadályozni a patká-
nyok elszaporodását, mivel egy 
fészekből évente 400-800 utód 
is születik, amelyek három hóna-

pos korukban ivaréretté válnak 
és 2-3 évig élnek.

A cég munkatársa, Mester Zol-
tán kérdésünkre elmondta, a mér-
gezéssel ellentétben sokkal fonto-
sabb lenne a különböző gócpontok 
felszámolása.

– Ezek az állatok vándor élet-
módot folytatnak. Naponta több 
száz méter távolságot tesznek meg, 
de mindig visszatérnek a fészkükre. 
Ezek általában azokban a pincék-
ben vannak, ahol sok a lim-lom, 
emellett még táplálék is található, 
amit a patkányok előszeretettel 
fogyasztanak. Ha ezeket sikerül-
ne felszámolni, jelentősen lecsök-
kenne a kártevők száma. Emellett 
természetesen mérgezni kell őket. 
A patkányirtó mérgek többsége 
általában véralvadásgátló szerek, 
aminek elfogyasztásával először 
lelassulnak, majd elpusztulnak. A 
lakók és az önkormányzatok hoz-
záállásától függ az egész – véleke-
dett a szakértő. – Van, aki már egy 
patkány láttán hívja cégünket, má-
sok pedig akkor, amikor jelentős 
számú patkánypopulációt fedez 
fel a pincéjében. Ez nem annyira 
szezonhoz kötött, ugyanis mind 
a téli, mind a nyári hónapokban 
hívják a kártevőirtókat segítségül. 
Talán ősszel van egy olyan időszak, 
amikor sokat lehet látni belőlük, 
ugyanis akkor szoktak bevonulni 
a lakott területekre, hogy ott majd 
kiteleljenek – mondta el a kárte-
vők irtásával foglalkozó cég mun-
katársa. 

Falvakon is jelenség
Bár a csíkszeredai székhelyű, 

vegyszereket forgalmazó Eco Prod 
Plant cég tevékenységébe nem tar-
tozik bele a rágcsálóirtás, ha igény 
van rá, kimennek a helyszínre, ahol 
elhelyezik a patkánymérget, és a 
különböző rágcsálók irtására hasz-
nált vegyszereket, megmérgezve a 
kártevők többségét – tudtuk meg 
a cég munkatársától. – Általában 
falura szoktak hívni, ugyanis ott 
az állattartás miatt sokszor az istál-
lókban fellelhetők a patkánypopu-
lációk, legtöbbször az állatok ete-
tésének következtében – mondta 
el a cég munkatársa. 

Önkormányzati kártevőirtás 
Csíkszeredában
Az önkormányzatnak is van 

patkány- és egyéb kártevőirtási 
akciója, amire évente egyszer szo-
kott sor kerülni.

– Erre a célra szoktunk pénzt 
elkülöníteni és a közterülete-
ken, piacokon, szeméttelepeken, 
különböző olyan övezetekben 
szoktuk ezt az akciót megszer-
vezni, ahol ezt a lakók bejelentik 
és igényelik. Így általában 3-4 
alkalommal is végzünk kártevő-
irtást, ott, ahol ezt igénylik. A 
tömbházak pincéiben azonban 
a lakószövetségek kell megold-
ják a rágcsálóirtást, mivel ez az 
ő feladatuk. Ezen akciók során 
általában rovarirtást is végzünk 
– mondta el megkeresésünkre 
Szőke Domokos, Csíkszereda al-
polgármestere. 

Szabályos időközönként irtani kell a rágcsálókat

ElőszÖr a gócpontokat kEll fElszámolni

Patkányveszély a pincékben
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> Futóverseny. A Nemzetközi Olim-
piai Nap tiszteletére szerveznek Csík-
szeredában futóversenyt szombaton. A 
versenyt a Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság és a Román Olimpiai 
Akadémia megyei fiókja szervezi. Im-
már hagyománnyá vált megyénkben is 
az olimpiai nap alkalmából szervezett 
futóverseny. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság 1948-ban hozott határoza-
ta értelmében június 23. Nemzetközi 
Olimpiai Nap, ugyanis 1894-ben ezen 
a napon Pierre de Coubertin báró ja-
vaslatára alakult meg Párizsban a NOB. 
Romániában negyvenkilenc városban 

szerveznek olimpiai futóversenyt, az 
elsőt május 19-én Aradon tartották, 
míg az utolsót június 23-án Buzăuban 
rendezik.

A csíkszeredai futóversenyre szom-
baton kerül sor, a rajt 10 órakor lesz 
a Vákár Lajos Műjégpálya mögül, a 
résztvevők a Jégpálya utca – Brassói 
út – Bolyai utca – Gábor Áron utca 
– Hősök utca szakaszon szaladnak, 
az érkezés a jégcsarnok belső udvarán 
lesz. A versenytáv mintegy két kilo-
méter. A viadalra benevezni június 
15-ig lehet a megyei sportigazgatóság 
Hősök utca 7. szám alatti székhelyén 

naponta 9–15 óra között, valamint a 
verseny napján 8–9.45 óra között a 
műjégpálya belső udvarán. A szerve-
zők díjazzák a távot megtevő első 
háromszáz résztvevőt, ezenkívül min-
denki oklevelet kap. A futóversennyel 
kapcsolatosan bővebb információkért 
a 0266–371772-es telefonszámon le-
het érdeklődni.

> Kézilabda. Június 12-én került 
sor a Profi Kézilabda Liga vezetőtaná-
csának újabb ülésére, amelyen elnöksé-
gi tagként rész vett a Székelyudvarhelyi 
KC ügyvezető igazgatója, Benedek 

Árpád Csaba is. Az ülésen kiderült, 
hogy teljesült az a sporttörvényben 
előírt passzus, miszerint a Liga csak 
akkor indíthat bajnokságot, ha van 
legalább 6 professzionális licenccel 
rendelkező klub, így július 13-ra ösz-
szehívták a Közgyűlést. 

A Liga meghívta az első osztályban 
szereplő további 18 klubot, hogy jú-
nius végéig minimális követelmények 
teljesítésével csatlakozzon a Profi 
Ligához. Az ülésen továbbá elfogad-
ták a Liga új logóját, és kinevezték a 
versenybizottság igazgatóját, Hantău 
Cezar Gheorghet.hí
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Nemzetközi sakkfesztivál 
Csíkszeredában
A csíkszeredai Caissa Sakk 

Klub és Hargita Megye Taná-
csának közös rendezésében, a 
Postabank, a Csíki Sportegylet, 
Hargita Megye Ifjúsági és Sport-
igazgatósága, valamint a Sapientia 
– EMTE csíkszeredai karának tá-
mogatásával kerül sor a jubileumi 
Bancpost Nemzetközi Sakkver-
senyre. Az 1998-ban útjára indí-
tott nemzetközi versenynek kez-
detben a csíksomlyói Jakab Antal 
Tanulmányi Ház, majd a Posta-
bank Oktatási Központja adott 
otthont, hat éve pedig Csíksze-
reda központjában, a Sapientián 
sakkoznak. Az idei, 15. Bancpost 
Nemzetközi Sakkfesztiválra 2012. 
augusztus 9–18. között kerül sor, 
és az eddigi évekhez hasonlóan 
nyílt versenyt és gyermekversenye-
ket foglal magában. A résztvevők 
sok újdonsággal találkoznak a ju-
bileumi tornán: újra lesz verseny 
az amatőröknek (Hobby Players), 
külön korcsoportokban villám-, 
rapid- és feladványfejtő versenye-
ken küzdhetnek, naponta díjat kap 
a legszebb játszma alkotója. A ver-
seny főbírója ezúttal is a bukaresti 
Chirilă Radu Cătălin FIDE-mes-
ter és nemzetközi versenyvezető 
lesz (www.caissa.nextra.ro). 

Sakktanulmány
Hatalmas anyagi előnyben 

van sötét Kubbel Leonid tanul-
mányában: a vezérrel szemben 
bástya, 3 könnyűtiszt és 7 gya-
logja van! A bábok pontrend-
szerében a vezér 9, a bástya 5, a 
huszár és futó 3-3, míg a gyalog 
1 pontot ér. Az ábrán látható 
állásban a 9 pontot érő vezér 
21 ponttal kell megküzdjön. 
Világos előnyére szolgál, hogy 
sötét bábjai távol állnak kirá-
lyuktól, ezért a szinte egyedül 
maradt sötét királyt világos 18 
lépésben (!) bemattolja. Eh-
hez azonban egy kicsit meg 
kell tisztítani a „terepet”, a g2 
huszárt tempókkal kell eltá-
volítani: 1.Vc6+ Kb8 (1...Ka7 
2.Vc7+ Ka8 3.Ka6 d1V 4.Vb7 
matt.) 2.Ka6! Kc8 3.Ve8+! Fd8 
4.Ve6+ Kb8 5.Vd5! (5.Vc6 Kc8 
6.Ka7?? Hf4!!, és sötét nyer.) 
Kc8 6.Ve6+ Kb8 7.Ve4 Kc8 (7...
d1V 8.Vb7 matt.) 8.Vg4+ Kb8 
9.Vf3 Kc8 10.Vg4+ Kb8 11.Vg2 
Kc8 12.Vg4+ Kb8 13.Ve4! Kc8 
14.Ve6+ Kb8 15.Vc6! Kc8 
16.Ka7!! (Fenyeget 17.Ve6 
matt.) Fg5 (16...d1V 17.Ve6+ 
Vd7 18.Va6 matt.) 17.Ve8+ Fd8 
18.Ve6 matt.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (23.)GyerGyóSzeNtmiklóSi Sikerek ökölvíváSbaN

Remekeltek a boxolók
Az elmúlt időszakban életük első 
mérkőzésén vehettek részt a 
Progym Sportklub leigazolt ifjúsá-
gi ökölvívói közül többen is. A kez-
dő drukk meghozta gyümölcsét, 
hiszen nem tértek üres kézzel 
haza Murvai József edző fiataljai.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Az elmúlt hónap folyamán 
újabb sikeres mérkőzése-
ken vettek részt a Mur-

vai József edző által felkészített 
Progym Sportklubhoz leigazolt 
ökölvívók. Először Kolozsváron 
az Univers-kupán, majd a Neamt 

megyei Románban és Besztercén 
lépett szorítóba Murvai legénysége. 
A Progym SK kötelékében játszó, 
tevékenykedő négy fiatal közül Ilieş 
Tibor élete első meccsét vívta Besz-
tercén egy helyi játékos ellen, az if-
júsági 57 kg-os kategóriában. Pon-
tozással győzött, elnyerte az első 
helyet. Gankamer Zoltán is kezdő 
az ökölvívásban, ő szintén Beszter-
cén mérettetett meg, a mérkőzésen 
pontozással nyert a junior 60 kg-os 
súlycsoportban, bár korban és súly-
ban is nagyobb, ráadásul hazai pá-
lyán játszó ellenfele volt. Fikó Osz-
kár és Gankamer Zoltán a Kolozs-
váron és Románban megszervezett 

két kupán mérettettek meg május-
ban. Mindketten a felnőtt korosz-
tályban öklöznek. Fikó Oszkár 60 
kg-os súlycsoportban Kolozsváron 
pontozással veszített, így a második 
helyezést érte el. Gankamer Zoltán 
a 64 kg-os kategóriában Kolozs-
váron második lett, a Románban 
megrendezett kupán pedig arany-
érmet szerzett. Murvai edző büsz-
ke az ökölvívók eredményeire, de 
az edzések szigorából nem enged, 
hiszen a cél továbbra is az, hogy or-
szágos, felnőttversenyeken jó ered-
ményeket érjenek el. Legközelebb a 
Gyilkostó-kupán szurkolhatunk a 
sportolóknak.

kézilabda

Fenyő-kupa Zetelakán

Kétnapos rendezvény szín-
helye volt a zetelaki sport-
csarnok, ahol az elmúlt 

héten 18. alkalommal rendezték 
meg a Fenyő-kupával díjazott 
lánykézilabda-tornát. Első nap a 
harmadik és negyedik osztályos 
csapatok körmérkőzéses rend-
szerben játszottak. Részt vettek a 
székelyudvarhelyi Iskolás Sport-
klub, a kézdivásárhelyi Nagy Mó-
zes Sportklub, a segesvári Iskolás 

Sportklub, a gyergyószárhegyi 
Bethlen Gábor Általános isko-
la, valamint a zetelaki Dr. P. Bo-
ros Fortunát Elméleti Középis-
kola csapatai. Az I. helyet a ze-
te laki csapat szerezte meg, II. a 
székelyudvarhelyi ISK, III. a se-
gesvári ISK csapata lett. A legtöbb 
gólt a zetelaki Kerekes Éva dobta.

A második nap az ötödik és 
hatodik osztályos csapatok ver-
senyeztek. Részt vett a székely-

udvarhelyi Iskolás Sportklub, a 
szovátai S. Illyés Lajos Általános 
Iskola, a székelykeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskola, a seges-
vári Iskolás Sportklub, a medgyesi 
Iskolás Sportklub és a zetelaki Dr. 
P. Boros Fortunát Elméleti Kö-
zépiskola. Első helyen a segesvári 
ISK végzett a székelyudvarhelyi 
ISK és a zetelaki csapat előtt. A 
torna gólkirálya a segesvári Florea 
Andreea lett.

Vendor-kupa. A Székely ud-
varhelyen U10-es korosztálynak 
megrendezett lánykosárlabda 
Ven dor-kupán Csíkszereda csa-
pata a harmadik helyen végzett 
Székelyudvarhely és Kéz di vásár-
hely mögött. A csíkiak 10 gye-
rekkel tudtak elutazni, akik közül 
többen két évvel kisebbek voltak 
a korosztálynál. A csíki csapat: 
Babota Dóra, Bartha Laura, 
Ferenczi Cintia, Mihály Tama-
ra, Miklós Abigél, Pál Andrea, 
Sárosi Ágnes, Sipos Helga, Sza-
bó Renáta, Szilveszter Boróka. 
Edző: Endes Tünde. A Csíkszere-
dai VSK fiú- és lánycsapata is részt 
vett a tornán más-más korosztály-
ban, amit megnyertek.



lakás

ELADÓ Szentléleken frissen épí-
tett, 150 m2 alapterületű családi ház 
14 ár beltelekkel. Telefon: 0741–
101080, 0722–500528. (22058)

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb
házlakás a Tudor negyedben áron 
alul, 15 000 euróért. Telefon: 0745–
974404. (22069)

ELADÓ családi ház (120 m2) Csík
szentlélekBoroszlóban a 97. szám 
alatt 20 ár beltelekkel, mellék épü
letekkel (218 m2). Telefon: 0745–
772227.

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Fenyő ut-
cában. Telefon: 0746–678224.

ELADÓ családi ház Csíkrákoson, 
valamint ugyanitt ELADÓ egy 445
ös traktor munkavédelmi kabinnal. 
Telefon: 0740–898268.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2es telken, rendezett iratokkal, 
bármilyen tevékenység kialakítására 
alkalmas. Telefon: 0743–853033. 

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

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

telek

ELADÓ 10 ár beltelek Csík bor
zsovában panorámás kilátással. Te-
lefon: 0741–534730.

ELADÓ 10 ár beltelek a Fortuna 
lakópark szomszédságában. Csere 
is érdekel autóra. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, 
a Rét utcában, aszfaltút mellett, 
parcellázva is. Víz, gáz, villany, kana-
lizálás a helyszínen. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszent
ki rályon. Csere is érdekel. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ Csibában, festői környe-
zetben 20 ár beltelek reális áron. Te-
lefon: 0745–012387.

ELADÓ Güdücön műúton elérhe-
tő 24 áras telek (villany, patak a tel-
ken). Telefon: 0744–185885.

jármű

ELADÓ 1992es évjáratú Suzuki 
DR 350, forgalomba írva. Ára: 1350 
euró. Telefon: 0745–654903.

ELADÓ 2004es évjáratú Yama-
ha Majesty 250, nagytestű scooter. 
Ára: 1350 euró. Telefon: 0745–
654903.

ELADÓ 2001es évjáratú Piaggo 
X9, 180 cm3, nagytestű robogó. Ára: 
1150 Euró. Telefon: 0745–654903.

ELADÓ 2005ös évjáratú, ötsze-
mélyes, 1.9es dízel papucs Dacia 
szép, megkímélt állapotban, frissen 
cserélt vezérléssel és szűrőkkel, új 
gumikkal, rendezett iratokkal, szép, 
újszerű belsővel, rozsdamentes ál-
lapotban, 5 les fogyasztással. Ára: 
1950 euró. Csere is érdekel. Tele-
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnád.

ELADÓ: 2005ös évjáratú Dacia 
Logan 1.4, fullextrás, 72 000 km
ben. Irányár: 3150 euró; 2005ös év-
járatú Renault Master 2.5 TDi, 7 sze-
mély + 1,5 tonna (platós + pony-
va) kifogástalan állapotban. Irányár: 
8450 euró. Telefon: 0751–095979. 
(22073)

ELADÓ fekete, kombi Volkswa-
gen Golf IVes, 1.4es, Euro 4es, 
sok extrával (ABS, szervo, klíma, 
légzsákok, négy elektromos ab-
lak, központi zár távirányítóval, 
kipörgésgátló, elektromos tükrök), 
karc és rozsdamentes állapotban, 
frissen behozva Németországból. 
Vállalok bármilyen tesztet, akár be-
íratást is. Irányár: 3200 euró. Tele-
fon: 0734–415273, 0733–840369, 
0266–334464. (22055)

vegyes

Köszönjük a Communitas Ala-
pítványnak a támogatását, amely 
segítségével egy izgalmas, tartal-
mas beszéd és olvasáskészség
fejlesztő „Mesevilág”nak voltak 
résztvevői mindazon hátrányos 
helyzetű gyerekek, akik részt vet-
tek a Nefelejcs Egyesület rendez-
vényén. (22057)

Dr. Mátyás Ferenc fülorrgé-
gész szakorvos rendel Szé kely
udvarhelyen, a Templom utca 7. 
szám alatt, hétfőnként 16 órától. 
Előjegyzés a 0744–269708as te-
lefonszámon.

ELADÓ faragott székely kapu, 
valamint egy 2 kWos generátor. Te-
lefon: 0751–131213.

ELADÓ Pearl dobfelszerelés, 
fekete, Remo Waterking bőrökkel, 
állványokkal, jutányos áron. Telefon: 
0757–893935.

ELADÓ Zass német, elöltöltős 
mosógép. Telefon: 0740–260112.

ELADÓ 110 hevederlemez; 30 
hevederléc (2–2,5 m) lekezelve; 4 
vastag falú (Ø70/3 m/ 5 mm) vascső 
kapunak. Telefon: 0741–433185. 
(22064)

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

ELADÓ vécépapír és kéztörlő-
gyártó gép csomagolóval, informá-
ciókkal a gyártással és az eladással 
kapcsolatban. Ára: 1750 euró. Tele-
fon: 0725–370752.

ELADÓ rok kant kocsi mozgássé-
rülteknek. Telefon: 0747–055250.

ELADÓK 130 kgos disznók és 
hathetes malacok Csíkszentimre 
362. szám alatt. Telefon: 0746–
946988. (22074)

ELADÓ házi tej – 2,50 lej/liter. 
Házhoz szállítás megoldható. Tele-
fon: 0743–978705.

VÁSÁROLNÉK Citroën C1 és 
Dacia Logan felnit. Telefon: 0744–
185885.

szolgáltatás

Személyszállítást, munkások szál-
lítását VÁLLALOM Németországba 
heti rendszerességgel. Telefon: 0744–
858528.

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk 
évfolyamtársunk,

PÁLFFY IBOLYASZIKSZAI

halálhíréről. Ezúton fejezzük ki 
őszinte részvétünket a gyászoló 
családnak. Az 1955ben végzők.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik édes-
apánk,

AMBRUS KÁROLY

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. A gyá-
szoló család. (22061)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
május 6ra,

ÁBRAHÁM ÁBEL

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise június 15én 18 órakor 
lesz a nagytusnádi templomban. 
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük! Gyászoló szerettei. (22075)

Szívünk mély fájdalmával em-
lékezünk 2012. április 28ra,

TANKÓ B. IMRE

eltávozásának 6. hetén. Az en-
gesztelő szentmise ma 19 órakor 
lesz a Millenniumitemplomban. 
Nyugodjon csendesen, békében! 
Gyászoló szerettei – Csíkszere-
da, Budapest, Gyimesközéplok. 
(22068)

Elvitted a derűt, 
a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, 
az emlékedet.
Bennünk él egy arc 
s végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
június 13ra,

ifj. DUKA BERTALAN

halálának 2. évfordulóján. Szerető 
családja – Korond.
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A HIVATALOS Kft.
Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 28. szám alatti székhellyel 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Vízerőművek építése az 
Uz-patakon és mellékpatakain, Hargita megye című tervének mó-
dosításaira:
 Erdőalapból kivétel időlegesen és véglegesen Báska- és Veresvíz-

patakokon, valamint
 20 kV-os villanyhálózat felújítása Csíkszentmáron és Csinód 

között.
A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség az eseti elbírá-

lás döntésének a felülbírálása alapján 2012. június 12-én újraelem-
zett döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatás fel-
mérése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 
között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

hargitanépe

A Z&Z Piro Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Szentléleken található Suta II. kőbánya 
működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

A tulajdonosi társulások figyelmébe!

A GOSCOM Rt. új szolgálta-
tással áll az érdekelt lakószövetsé-
gek rendelkezésére: cégünk vállalja, 
hogy elvégzi a tömbházak ügykeze-
lésével, gondnokságával kapcsolatos 

valamennyi tevékenységet. Ezek a következők: a szolgáltatási szerződések nyil-
vántartása, követése és a számlák közvetlen kiegyenlítése a szolgáltatók felé, 
könyvelés, a közös költségek felosztása és begyűjtése, a tömbházak karbantar-
tása, rehabilitációja, jogi tanácsadás, a tulajdonosok közgyűlésének szervezése, 
összehívása és lebonyolítása.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, cégünk székhelyén 
vagy a 0266–324614/137-es belső telefonszámon kaphatnak bővebb felvilá-
gosítást. 

HARGITA MEGYEI MUNKAERŐ-ELHELYEZÉSI ÜGYNÖKSÉG
Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz.

Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro
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Csíkszereda:  értékesítési vezető, biztosítási ügynök, marketing-
ügynök, reklámügynök, eladási ügynök, báros, szakács, körfűrész-
kezelő, varrónő, biztosítási tanácsadó, könyvelő, szabó, marketing-
igazgató, ács, kertész, vasbeton-szerelő, kazánfűtő, gatteres, grafikus, 
faipari mérnök, automatizálási mérnök, hidraulikus mérnök, építő-
mérnök, gépészmérnök, szerelő Besztercén, lakatos, árumozgató, 
gépész, szakképzetlen munkás, pincér, kőműves, marketingreferens, 
humánerőforrás-referens, titkárnő, lerakatfelelős, sofőr, árurendező, 
targoncás, hegesztő Brassóban, technikus, nyomdász, kőműves;

Székelyudvarhely: eladási vezető, marketingügynök, pincér-
segéd, báros, szakács, kaszás, varrónő, biztosítási tanácsadó, szabó, 
varró, marós, textilipari mérnök, kereskedelmi dolgozó, vagyonke-
zelő, szakképzetlen munkás, készruhagyártó, pincér, programozó, 
szerszámkészítő, szállítási ügynök, esztergályos, karusszel esztergá-
lyos,  asztalos,  elárusító, textilfestő;

Gyergyószentmiklós: báros, szakács, varrónő, építőmérnök, 
szakképzetlen munkás, számítógép-kezelő, pincér, hegesztő, öntő-
formázó, elárusító, kőműves.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Vidéken:
Csíkdánfalva: Trippon Emma – 
0753–688122, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál-

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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



Fordulatokban gazdag össze-
csapást hozott tegnap este 
a Dá nia – Portugália találkozó a 
labdarúgó-Európa-bajnokság B 
csoportjának második fordulójá-
ban. A skandinávokat „Thór iste-
nük” pörölye ezúttal nem segítet-
te, mint a hollandok ellen. Szikrát 
vetett, de villámot már nem, s azt 
a portugálok visszaverték.

Alvivi összecsapás első félide-
jében a portugálok futbal-
loztak fölényben, és Pepe, 

valamint Helder Postiga góljával 
megérdemelten tettek szert kétgólos 
előnyre, ám Bendtner nem sokkal 
a szünet előtt szépített. A fordulást 
követően a dánoknak futniuk kel-
lett az eredmény után, Cristiano 
Ronaldo egy kontra révén eldönt-
hette volna a találkozót, de hibázott, 
Bendtner azonban nem tette meg a 
portugáloknak ezt a szívességet, és 
egyenlített. Azonban még nem volt 
vége, a csereként beállt Varela egy 

bombagóllal megszerezte a portugá-
loknak a három pontot.

Semmi nem dőlt el
A társrendező Lengyelország 

csapata 1–1-es döntetlent játszott a 
csoportfavorit orosz csapattal az A 
csoport kedd esti második forduló-
jában, így a szombati utolsó forduló 

dönt majd a négyes két továbbjutó-
járól. Az orosz válogatott a döntet-
lennel 4 ponttal áll, s továbbra is ve-
zeti a csoportot, míg a házigazda két 
pontjával harmadik a csehek mögött, 
akikkel szombaton csap majd össze. 
A négyes utolsó helyén a görögök 
állnak. Mind a négy gárdának van 
esélye továbbjutni a csoportból.

14. oldal |  2012. június 14., csütörtök

Sport

hirdetések

> Elhagyták társukat. Egy kijevi 
étteremben felejtették kerekes székes 
társukat a harkivi, dán–holland mérkő-
zésre tartó bepiált angol szurkolók, ám a 
drukkert egy ukrán futballrajongó – sa-
ját költségén – még idejében eljuttatta a 
meccs helyszínére. A kijevi rendőrséget 
az étterem személyzete értesítette, hogy 
egy angol szurkolói társaságból ottma-
radt egy kerekes székes vendég, aki nem 
tud érthetően válaszolni a neki feltett 
kérdésekre. Az étterem egyik ukrán ven-
dége önzetlenül felajánlotta a segítségét 
az angol szurkolónak, vonatjegyet vá-
sárolt számára, sőt harkivi ismerősével 

megbeszélte, hogy az a pályaudvaron 
várja a brit turistát és segít neki feledé-
keny útitársai felkutatásában.

> Lengyel–orosz. A hétfői lengyel–
orosz mérkőzés előtti hatalmas drukker-
harcban 10 súlyos, de nem életveszélyes 
sérült: 7 lengyel, 2 orosz, 1 német. Több 
mint 100 embert tartóztattak le, a var-
sói rendőrség szóvivője elmondta, hogy 
folyamatosan vizsgálják a történteket, 
elemzik a térfigyelő kamerák felvétele-
it. A meccs után a stadiont nyugodtan 
hagyták el a két válogatott szurkolói, 
annak ellenére, hogy az interneten több 

drukkercsoport utcai verekedéseket jel-
zett előre.

> Gyors gól volt a Jiraceké. Az Európa-
bajnokságok történetének negyedik leg-
gyorsabb gólját szerezte a cseh Petr Jirácek, 
aki a harmadik percben vette be a görögök 
kapuját a lengyel–ukrán közös rendezé-
sű kontinenstorna keddi játéknapján. A 
Wolfsburg középpályása 2.15 percnél lőtt 
gólt Halkiasz kapusnak, s ezzel az angol 
Michael Owen 2004-ben a portugálok ellen 
szerzett találatát szorította hátrébb az örök-
ranglistán. Az Európa-bajnokságok leg-
gyorsabb találata is a görögökhöz kötődik: 

2004-ben az orosz Dmitrij Kiricsenkónak 
1.07 percre volt szüksége ahhoz, hogy ve-
zetéshez juttassa ellenük csapatát. A görög 
együttes akkor a keddihez hasonlóan 2–1-
re elveszítette a találkozót, a folytatásban 
viszont meg sem állt a végső győzelemig. 
Az Eb-k történetének leggyorsabb góljai: 1. 
Dmitrij Kiricsenko (orosz) 1.07 perc, 2004, 
Oroszország–Görögország; 2. Szergej 
Alejnyikov (szovjet) 2.07 p, 1988, Szov-
jetunió–Anglia; 3. Alan Shearer (angol) 
2.14 p, 1996, Anglia–Németország; 4. Petr 
Jirácek (cseh) 2.15 p, 2012, Csehország–
Görögország; 5. Michael Owen (angol) 
2.25 p, 2004, Anglia–Portugália.hí
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Thór mjölnirjét hárították a portugálok

Feszült hangulatú mérkőzésen vannak túl a lengyelek meg az oroszok. És a szurkolók is

Eredmények

A csoport, 2. forduló: Csehország – Görögország 2–1 (2–0) 
/Jiracek (3.), Pilar (6.), illetve Gekasz (53.)/; Lengyelország – 
Oroszország 1–1 (1–1) /Blaszczykowski (57.), illetve Dzagojev 
(37.)/. A csoport állása: 1. Oroszország 4 pont, 2. Csehország 3, 
3. Lengyelország 2, 4. Görögország 1. Az utolsó fordulóban orosz-
görög és lengyel–cseh mérkőzéseket rendeznek.

B csoport: Dánia – Portugália 2–3 (1–2) /Bendtner (41., 80.), 
illetve Pepe (24.), H. Postiga (36.), Varela (87.)/. A Németország 
– Hollandia mérkőzés lapzárta után ért véget. A csoport állása:  
1. Németország 3 pont, 2. Portugália 3, 3. Dánia 3, 4. Hollandia 0.

A mai műsor: C csoport: Olaszország – Horvátország (19, Dolce 
Sport és M1) és Spanyolország – Írország (21.45, TVR1 és M1).



Napról napra
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Csütörtök
Az év 166. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 200. Napnyugta ma 21.01-kor, 
napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
Herta és Vazul nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Herta Nerthus germán istenség nevéből, 

más források szerint a Her- és Hert- kezdetű 
német nevek becézőjéből önállósult, jelentése: 
merész, bátor. A görög–szláv–magyar eredetű 
Vazul jelentése: királyi. 

Június 14-én történt 
1800. A Napóleon vezette francia sere-

gek az észak-itáliai Marengónál legyőzték az 
osztrák hadakat. 

1940. A II. világháborúban a németek 
bevonultak Párizsba. 

1985. A hollandiai Schengenben a három 
Benelux-ország, Németország és Franciaország 
aláírta az ún. schengeni egyezményt, amely el-
vileg a személyek teljesen szabad mozgását te-
szi lehetővé az érintett országok között. 

Június 14-én született 
1882. Gerevich Tibor művészettörténész 
1902. Jens Peter Larsen dán zenetörténész 

Június 14-én halt meg 
1927. Jerome Klapka angol író, újságíró 
1966. Gergely Sándor kétszeres Kos-

suth-díjas író, újságíró  

Helytörténeti 
évfordulók

Százhatvanöt éve, 1847. június 14-én 
született Csíkszentléleken Bándi Vazul tör-
ténész, a csíksomlyói főgimnázium tanára, 
igazgatója.

Koncert
A Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) 

szervezésében Dévai Nagy Kamilla Liszt-dí-
jas énekművész ad koncertet ma 19.30-tól a 
gyergyószentmiklósi Korona dísztermében 
(Márton Áron utca 9. szám). A rendezvény fő-
védnöke: Ft. Msgr. Portik-Hegyi Kelemen pá-
pai káplán, tb. kanonok, főesperes-plébános. 
A belépés díjtalan. (Adományokat a Krónikás 
Zenede javára elfogadnak.) A rendezvény házi-
gazdái: Varga Gabriella és Vencser László.

szünetel a szolgáltatás

Javítási, karbantartási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás holnap 8–18 óra 
között Csíkszereda következő utcáiban: Nagy-
rét (az 1–26. szám alatt), Kertészek, Haladás, 
Apor Péter, Szék (az 1–37. és a 2–58. szám 
alatt), Szék 2, Székely Mózes, Sarkadi Elek.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

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

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

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
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programajánló

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című szín-

művét holnap 20 órától a csíkkarcfalvi közön-
ségnek játssza a Csíki Játékszín társulata. Az 
előadásra érvényes a Székaszó-bérlet, ugyan-
akkor a helyszínen jegyeket is lehet váltani. A 
kiszállást Hargita Megye Tanácsa és a Hargita 
Megyei Kulturális Központ támogatja a Szín-
ház Székelyföldnek című program keretében.

Könyvbemutató
Ferencz Imre Pakli című verseskötetét ma 

18 órától mutatják be Csíkszeredában, a Szé-
kelyföld folyóirat galériájában. 

CsEKE-túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya  Tarkő-hegységi gerinctúrát szervez június 
16–17-én. Útvonal: Első nap: Buha-patakszáda 
(785 m) – Alsó-Orodik (1275 m) – Aranyos-
há gó (1055 m) – Mihály szállása (1465 m) – 
Fel ső-Szlatina (1465 m) – Hán-nyereg (1280 
m). Szállás szénapadláson, bővizű forrás talál-
ható a közelben. Második nap: Hán-nyereg – 
Tar havas-pataka – Gerendás-patakszáda (910 
m) – Tarhavas-gerince – Csülemér (1649 m)
– Sipos-tető (1543 m) – Esztenás (1278 m) 
– Bilibók-tető (1195 m) – Gyimesi-szoros 
(690 m). Indulás szombaton a csíkszeredai au-
tóbusz-állomásról 7.10-kor induló Csavargó 
járattal. Hazatérés a gyimesi vasútállomásról 
a 17.54-es személyvonattal. Szükséges kellékek: 
derékalj, hálózsák, esőköpeny. Bejelentkezni 
holnap 10 óráig lehet id. Kánya József túrave-
zetőnél, telefon: 0745–072237

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya szombaton kerékpártúrát szervez a rákosi 
Bogát-kápolnához. Útközben pihenőket tar-
tanak a műemlékeknél. Találkozó a taplocai 
benzinkútnál szombaton reggel 9 órakor. Tú-
ravezető: Pomjánek Béla, tel.: 0751–131207.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya június 20–24. között ötnapos túrát szer-
vez a Páring-hegységbe. Megközelítés Szászse-
besről a Transalpin magashegyi úton. Utazás: 
személyautókkal; szállás sátrakban. Felszerelés: 
a nyári magashegyi túráknak megfelelő. Jelent-
kezés és bővebb információ a túravezetőnél 
kapható: Tőke Dénes, telefon: 0752–568855.

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsa Komolyzene Har-

gita Megyének elnevezésű programja keretében 
a Madéfalvi Falunapokon ad koncertet a Csíki 
Kamarazenekar Kamaraegyüttese holnap 20 
órától a helyi kultúrotthonban. A koncert 
után a helyi tánccsoportok előadását is meg-
tekinthetik a résztvevők. Közreműködik: Filip 
Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének, Szabó 
Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok, Kovács 
László – hegedű, ének, Kovács Éva – hegedű, 
Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, ének, 
Lázár Zsombor – cselló, Szőgyör Árpád – 
nagybőgő, ének. Műsoron: szemelvények a 
XVI–XIX. századi magyar zenéből (históriás 
énekek, diákdalok, magyar táncok).
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– Minden este nézi a tévé...
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„Az ember közvetlenül érintett. 
Lehetetlenné válik számára, 
hogy pusztán elbeszéljen va-

lamit, nagy a kísértés, hogy ítélkezzék is. 
A történész szenvedélye – feltámasztani és 
magyarázni a múltat – összefonódik a hazá-
ja életében részt vállaló, az ország jövőjéért 
aggódó politikai átéléssel. (...) Nézzék tehát 
el nekem, ha sorsdöntő pillanatok kapcsán, 
amikor választani lehetett két út között, 
nem fogom tudni megállni, hogy túllépjem 

az elbeszélést, és értékítéletnek is hangot 
adjak (mivel úgy fogom érezni, hogy saját 
magam vagyok a döntés előtt álló személy 
helyzetében).” (Neagu Djuvara)

A kötet tizenegy kiadást ért meg 
román nyelven, és valóságos fordulatot 
jelentett az 1989 utáni román történet-
írásban. A könyv 380 oldal, puha kötés, 
ára: 29 lej. Megvásárolható a Kele Könyv 
Vár üzletében (Csíkszereda, Pető�  Sándor 
utca 20. szám).

A Kele Könyv Vár könyvajánlója

A románok rövid története

A Hargita Népe ajánlja

Idén is meghirdeti nyári gyermektá-
borát a Csíki Székely Múzeum július 
2–7. között. A résztvevők egy hét 

alatt játékos kutatómunkát folytathatnak 
a múzeumban, kipróbálhatják a múzeumi 
szakemberek munkáját, valamint általános 
műveltségüket gyarapíthatják. A múzeumi 
tábort azoknak a 7 és 14 év közötti gyerme-
keknek ajánlják, akik érdeklődnek a múze-
umi szakmák, gyűjtemények, kiállítások 
iránt. Az idei táborban a gyerekek részle-
tesen megismerhetik A Mikó-vár története 
című állandó kiállítás anyagát, Nagy Imre 
szülőházát és a képtárat Csíkzsögödben; 
betekintést nyerhetnek a kiállításrendezés 
bonyodalmaiba; illetve különleges tár-
gyakkal találkozhatnak, melyek a közön-
ség számára nem kerültek eddig bemuta-
tásra. A tábor ideje alatt a gyerekek részt 
vehetnek egy tanulmányi kiránduláson is, 
melynek során kipróbálják a fényképezést 
és előhívást a székelyudvarhelyi Kováts fo-
tóműteremben, Európa egyetlen ma is mű-
ködő napfény-műtermében. A tematikus 

napokat a régészet, történelem, néprajz, 
fotózás, restaurálás szempontjából bontják 
ki. A délelőtti elméleti jellegű kiscsoportos 
beszélgetéseket délután játékokkal – és 
amennyiben indokolt – kézműves-tevé-
kenységekkel, vetélkedőkkel dolgozzák fel. 
A táboros hátizsákba a hétre mindenki cso-
magoljon játszóruhát, műanyag poharat, 
nap elleni krémet, kalapot, esőköpenyt!

A részvételi díj 320 lej, amely tartal-
mazza az egyes napok foglalkoztatási kellé-
keit, az udvarhelyi tanulmányi kirándulás 
költségeit, valamint napi három étkezést 
(tízórait, ebédet és uzsonnát). A helyek 
száma korlátozott, a bejelentkezés sor-
rendjében maximum 40 gyermek napkö-
zis táboroztatását biztosítják. Bejelentkez-
ni, illetve a részletes program felől érdek-
lődni a 0751–859653-as telefonszámon 
lehet hétköznapokon 15 és 19 óra között 
Kádár Kincső múzeumpedagógusnál. A 
tábor megvalósításában támogató a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség és a 
Communitas Alapítvány. 

Nyári tábor a múzeumban 
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Szenzációs ókeresztény  
kéziratokat találtak

Még sosem látott, egységes formá-
ban, eredeti görög nyelven ké-
szült kéziratokat találtak az egyik 

legfontosabb ókeresztény egyháztanítótól, 
Origenésztől. A leletre egy müncheni könyv-
tárban bukkantak rá.

Az ókeresztény egyháztanítók egyik legje-
lentősebb képviselőjének, Origenésznek a mű-
veit eddig csak töredékesen ismerték a filozófu-
sok, teológusok és egyháztörténészek. A most 
megtalált írások persze nem eredetiek, nem az 
ókorból, Origenész korából származnak, ha-
nem középkori – feltehetően 12. századi – má-
solatok, de Origenésztől eddig csak töredékes, 
esetleg latin fordításban fennmaradt szövegek 
voltak ismertek. Origenész az ókereszténység 
egyik legfontosabb gondolkodójának számí-
tott, jelentőségét a Magyar Katolikus Lexikon 
Szent Ágostonéhoz hasonlítja. Német mélta-
tások szerint az Augustinus előtti legnagyobb 
ókori keresztény filozófusról van szó.

A Münchenben megtalált szövegek úgy-
nevezett homíliák, azaz a prédikációknak azon 
típusához tartoznak, amelyek a Szentírás egy-
egy részletét magyarázzák. Origenésztől ilyen 
szövegek egységesen még nem kerültek elő, 
hiszen még a latin fordítások is töredékesek.

A vastag, bőrkötéses kéziratok a 12. szá-
zadból származnak. Marina Molin Pradel filo-
lógus azonosította ezeket, és időközben nem-
zetközileg elismert szakértők is megerősítették 
a hitelességét. A szenzációs leletet várhatóan 
december 5-én, egy tudományos szimpóziu-
mon fogják bemutatni.

A fotót Fazakas Csilla, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Változóan felhős, a déli órákban azonban alap-
vetően napos idő várható. Szórványosan várható 
kisebb zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szél 
megélénkül.

A választások, mint tavasz a hóvi-
rágot, mindig felmerítenek a semmiből 
néhány különös, groteszk figurát, akik 
erős akarnoki vénával megáldva célozzák 
meg a döntéshozást, akár a polgármesteri 
széket. Cseppet sem törődnek azzal, hogy 
szellemi kaliberük, messze alulmarad at-
tól, amit az emberek elvárnának egy tele-
pülésvezetőtől. Vicces eseteket hallhattunk, 
volt olyan jelölt, aki betegnyugdíjasként 
pályázott a polgármesteri székre, akadt, 
aki kis szerencsével még az idén leérettsé-
gizhet. Az elsőként említett úriemberen 
kissé elméláztam. Hogy is van? Az orvosi 
szakbizottság munkaképtelennek minősí-
tette, s mint olyan, évek óta betegnyugdí-
jat kap a rendszertől. Most pedig hecc-pecc 
kiderül, hogy orvosi papírral rendelke-
zik, amelyben fehéren áll a fekete, hogy 

az úriember dolgozni nem tud, de azért 
mégis polgármesterkedne egyet. Minden 
bizonnyal úgy képzelte az illető, hogy a 
település első emberének az ég adta vilá-
gon semmi dolga. Legütősebb mégis az a 
meggyőzéses manőver volt, amellyel egyik 
település egyik polgármesterjelöltje édes ko-
máját – aki nem igazából akart politizál-
ni – zárkóztatta fel a csapatába. Idézem: 
„Ejsze te nem tudnál jó pénzért havonta 
egyszer leülni egy órát, s felnyújtani a ke-
zedet, amikor kell?” A tamáskodóból jelölt 
lett, mert ha tényleg csak ennyi a dolga egy 
önkormányzati tanácsosnak, akkor hajrá! 
Szerencsére a fentiek egyike sem jutott be a 
döntéshozásba, mert a faluközösség mérle-
gelt. Az említett urak pedig eltűntek, éppen 
úgy, mint a hóvirág, ha elmúlik a tavasz. 
Négy év múlva ismét előkerülnek…

Jelöltek, nyomós érvvel
                 villanás n Hompoth Loránd

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.június14.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 27-ig kell beküldeni.

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

"

4 3 7
2 7 6

5 3 2
9 8 3

1 2
5 7 8

7 5 4
3 9 1

1 6 4

8 4 2 7 5
3 5 2

5 7 1 6
7 3 9 8
6 3 1 9

1 6 5 4
2 3 1 8

4 6 7

7 9 4 3 1

indiai
SzárM.aM.
énekeS-éS
SzínéSznő

*

NewToN

2007-eS
filmje

leTT 
FővároS

S
TeMploMi 
HANgSzer

CSACSiHANg

Sugár

... de 
jANeiro

ezer!

róMAi 1-eS

ilyeN  
A CiTroM 
íze iS

FoggAl 
őröl

NullA

MoNdAT 
eleMe

dzSuNgel, 
őSerdő

MuTATóSzó

ilyeN rózSA 
iS vAN

Szó-
ToldAlék

Téli CSApA-
dékoS

TárgyrAg

MegA

zorro

NéMeT 
SzAbváNy

joule

kiSSé 
rAvASz!

liTer

kéSzül 
ANgolul

állAToT 
gyilkoló

vAN ilyeN 
jobb éS 
bAl iS

róMAi 6-oS ToNNA

ezeN!

egy  
ANgolul

Mező
kézzel jelez

NAp éS eSő 
elleN iS 
véd

pApírrA 
jegyez

elöl SéTál!

* SzeMélyeS 
NévMáS

urbAN 
lANd 
iNSTiTuTe

kérdőHANg

STrázSA

doHáNy

állóvíz

éSzAk

illAToS 
FűSzer-
NövéNy

bór

ádáM 
TárSA

oMáNi 
AuTójel

kúSzó-
NövéNy *

9


