
SIKERES MOZGÁSSÉRÜLTEK ELŐADÁSAI AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT

Nem jó mindig szabadságon lenni!
Sikeres fogyatékosok beszéltek életvitelükről, a mindennapi gondjaikról, arról hogyan sikerült 
túllépniük az előítéleteken és teljes értékű tagjává válni a társadalomnak. A Hargita Megyei 
Fogyatékosok Egyesülete által, az Insert projekt keretében szervezett megbeszélésen többek 

között Novák Károly Eduárd paralimpikon kerékpározó és Szőcs József vállalkozó tartott 
megható, ugyanakkor érdekfeszítő előadást. 2. oldal

Mozgássérültek és egészségesek tanácskozása. Középpontban az érvényesülés lehetősége FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Szerencsefüggőség
Válság ide, válság oda, a 

hazai szerencsejáték-piac nem 
éli válságnapjait. Sőt, ha hin-
ni lehet a szenvedélybetegségek 
megelőzésére és kezelésére életre 
hívott egyesület jelentésé-
nek, akkor a válság még 
függőbbé tett minket. 
Mélyen játékfüggővé, fogadni 
lehet erre…
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  Domján Levente
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4630
1 amerikai dollár USD 3,5146
100 magyar forint HUF 1,5547
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CSÍKSZEREDAI VSK

Álom maradt
a feljutás

Nem sikerült kivívnia a harma-
dik ligába való feljutást a Csík-

szeredai VSK labdarúgócsapatának 
tegnap délután Sepsiszentgyörgyön 
a Fogarasi CSM ellen. A 
Brassó megyei csapat a kapu 
előtt jóval határozottabb já-
tékot mutatott, és csak a mezőnyben 
volt egyenlő partnere a VSK.

HARGITA MEGYE AZ ÉLEN 

Felajánlás 
a köz javára

Hargita megyében évről évre 
többen ajánlják fel adójuk 2 

százalékát annak tudatában, hogy 
ily módon járulhatnak hozzá köz-
érdekű, humanitárius tevékenysé-
geket kifejtő szervezetek, vallási 
felekezetek anyagi helyzeté-
nek jobbításához. A felaján-
lások tekintetében immár 
jó három éve az országos ranglista 
egyik élenjárója megyénk.

BÖGÖZ 

Restaurálják 
a templomot 

Régészek kutakodnak a fel-
ásott templomkertben csont-

halmok között, a toronyhoz és a 
tetőzethez vezető állványzatot 
építőmunkások ácsolják, a temp-
lomban falrestaurátorok verik a 
vakolatot: zajlik a bögözi 
műemlék templom felújítá-
sa, restaurálása. Megmentik 
a falfreskókat, a kazettás mennye-
zet is megszépül.

NEM KEDVEZ A MELEG

Volt gomba, 
de már nincs

Az elmúlt napokban tele volt 
a csíkszeredai zöldségpiac al-

kalmi gombaárusokkal, ám 
improvizált asztalaikról teg-
nap már csak szamócát kínál-
tak a vásárlóknak. Azt mondják, ha 
nincs eső, nincs gomba sem.
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SikereS mozgáSSérültek előadáSai az eSélyegyenlőSégért

Nem jó mindig szabadságon lenni!
gyermekek kerültek gombamérgezéSSel a kórházba

Volt gomba, de már nincs

> Nyári vonat indul. Bár helyenként 
sebességkorlátozást vezettek be némely 
pályaszakaszon, nem jelentős a vonatok ké-
sése a Brassó–Déda vonalon – tudtuk meg 
a csíkszeredai vasútállomáson érdeklődve. 
Arról is tájékoztattak, hogy pénteken in-
dul a Szatmárnémeti–Mangalia interrégió 
vonat. Az első szerelvény 13.14-kor in-
dul Szatmárnémetiből, majd Maroshévíz 
(20.59), Gyergyószentmiklós (21.47), 
Marosfő (22.07), Csíkszentdomokos 
(22.20), Madéfalva (22.41), Csíkszereda 
(22.55) és Tusnádfürdő (23.20) érinté-
sével 9.44 perckor érkezik Mangaliára. 
Visszafelé 12.44-kor indul Mangaliáról 

és 9.39-kor érkezik Szatmárnémetibe, 
Tusnádfürdő (23.25), Csíkszereda (23.50), 
Csíkszentdomokos (0.18), Marosfő (0.30), 
Gyergyószentmiklós (0.58) és Maroshévíz 
(1.32) érintésével.

> Tisztújítás a Néppárt csíkszeredai 
szervezeténél. Tisztújítással egybekötött 
kampányértékelő közgyűlést tartott a csík-
szeredai Néppárt június 19-én, kedden 
Tóró Tibor országos elnök jelenlétében. A 
kétharmados többséggel jelen lévő tagság 
egyhangúan megválasztotta dr. Soós Sza-
bó Klárát a helyi szervezet elnökévé, Tőke 
Ervint ügyvezető alelnöknek, a kultúráért 

felelős elnökségi tagnak Orendi Annamá-
riát, sport és ifjúságért felelős elnöki tagnak 
Albu Botondot, míg a gazdaságért felelős 
elnökségi tagnak dr. Lázár Edét választot-
ták. A Néppárt mandátumot nyert tag-
jai, nevezetesen dr. Soós Szabó Klára és 
Tőke Ervin elmondták, hogy az ő hang-
juk a városi tanácsban az egész szervezet 
hangja lesz, és számítanak mind a helyi, 
mind az országos szervezet szakértőire, 
képviselőire. Az új elnökség az elkövetke-
zőkben kitartó, következetes munkával 
biztos alapokra akarja helyezni a néppárt 
csíkszeredai szervezetét – hangzott el a 
tisztújító közgyűlésen.hí
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Sikeres fogyatékosok beszél-
tek életvitelükről, a mindennapi 
gondjaikról, arról, hogyan sike-
rült túllépniük az előítéleteken 
és teljes értékű tagjává válni a 
társadalomnak. a hargita me-
gyei Fogyatékosok Egyesülete 
által, az inSert-projekt kereté-
ben szervezett megbeszélésen 
többek között novák károly 
eduárd paralimpikon kerékpá-
rozó és Szőcs József vállalkozó 
tartott megható, ugyanakkor ér-
dekfeszítő előadást.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nagy volt az érdeklődés a 
Hargita Megyei Fogya-
tékosok Egyesülete által 

szervezett megbeszélés iránt. A ren-
dezvényen meghívott előadóként 
befutott mozgássérültek őszintén és 
kendőzetlenül beszéltek fogyatékos 
társaiknak, és a jelen levő egészséges 
személyeknek arról, hogyan tették 
túl magukat a kezdetek nehézségein, 
miként sikerült a rokkantságuk elle-
nére sikeres emberré válni.

Feszült figyelemmel hallgatták 
az egybegyűltek például Novák Ká-
roly Eduárd paralimpikon előadá-
sát. Mint mesélte, nem volt könnyű 
tizenöt év kemény és tudatos felké-
szülést követően szembesülni azzal, 
hogy az autóbaleset véget vetett az 
olimpiára készülő sportoló gyors-
korcsolyázói karrierének.

– Jogi egyetemet végeztem, majd 
két évet jogászként dolgoztam, ám 
éreztem, hogy az én igazi világom 
mégis a sport, így a kerékpározáson 
keresztül ismét arra kacsingattam. 
Amikor megnyertem életem első 
bicikliversenyét, és ismét a dobogó-
ra állhattam, sírtam az örömtől, úgy 
éreztem, visszakaptam az egykori, 
versenyláz hangulatától átfűtött 
életem – fogalmazott Novák, hang-
súlyozva, hogy mindössze céltuda-
tosság, kitartás kell a sikerhez. – Az 
ne állítson meg senkit, hogy kissé 
másképpen jár, vagy nem úgy fog 
meg a keze dolgokat, mint másoké, 
vagy lépések helyett esetleg a tolóko-
csi kerekeinek forgatásával változtat 
helyet. Az álmok megvalósításának 
ezek útjában nem igazi akadályok – 
osztotta meg életfilozófiáját a moz-
gássérült sportoló.

Szőcs József fél karját ma-
gasfeszültségűáram-ütés miatt 
ve szítette el, mára mégis sikeres 
vállalkozó, harminc embernek 
ad munkát.

– Nehéz volt a kezdet, de sike-
rült túllépni a dolgon. Előbb teljesen 
magamba roskadtam, de már ott a 
kórházban optimistább lényem kez-
dett felülkerekedni a kétségbeesésen. 
Több beteg meghalt az osztályon 
ottlétem alatt, és akként okoskod-
tam, hogy hozzájuk viszonyítva 
mégis jobban jártam, hiszen nekem 
„csak” a kezem lett oda. Sokat segí-
tett az Istenbe vetett hitem is, hogy 
túllépjek a nehézségeken. Mára sike-
rült kiépíteni a vállalkozást, és több 
mint harminc embernek biztosí-
tok kenyeret – ismertette életútját 
Szőcs.

Incze Zsuzsa is rájött egy ideje, 
hogy veleszületett fogyatéka mellett 
is teljes értékű életet élhet, energiáját 
főként sérült társainak szenteli.

– Némelyek talán úgy gondol-
ják, hogy könnyű lehet egy fogya-
tékosnak, hiszen kap a rendszertől 
valamennyi pénzt, a közelállók meg 
segítik, gondoskodnak róla, számára 
nem ketyeg az óra, nem fúj a gyár, 
nem kell munkába sietnie. Mégis, 
higgyék el, nem jó folyton szabadsá-
gon lenni. Az ember csak akkor érez-
heti teljes értékű embernek magát, 
ha valami hasznos cselekvéssel tudja 
kitölteni az életét. A foglalkoztató 
csoportban csodálatos emberekre 

találtam, van, aki művészi szinten 
gyöngyöt fűz, másik gyönyörű ver-
seket ír. A tagok egyenként mind 
igazi kreatív egyéniségek, akik sokat 
tudnak nyújtani a társadalomnak. 
Részemről teljesen magamra talál-
tam közöttük – számolt be a fo-
gyatékosokat foglalkoztató csoport 
vezetője.

A rendezvény az INSERT név-
vel futó, az EU szociális alapjaiból 
finanszírozott nagypályázat részét 
képezte, amelyben a Hargita Megyei 
Fogyatékosok Egyesülete partner-
ként vesz részt. A projekt célja az 
esélyegyenlőség jegyében segíteni a 
fogyatékos személyek elhelyezkedé-
sét a munkaerőpiacon.

– A program hozadékaként 
a mozgássérülteknek többirányú 
szakmai képzéseket szervezünk, ez-
által próbáljuk megkönnyíteni az el-
helyezkedésüket, de épülne korszerű 
foglalkoztató központ is Csíkszere-
dában az uniós alapokból – nyilat-
kozta Fikó Csaba, a Hargita Megyei 
Fogyatékosok Szövetségének elnö-
ke, a rendezvény főszervezője.

A hallgatóságból többen – kü-
lönösen a részt vevő egészséges sze-
mélyek – jelezték a végén, hogy kissé 
más perspektívát nyitott számukra 
ez a megbeszélés a fogyatékosok 
megítélésében.

– Éppen ez volt az előadások 
célja: a fogyatékos személyek szocia-
lizációjának támogatása, a hátrányos 
megkülönböztetés leküzdése – fo-

az elmúlt napokban tele volt 
a csíkszeredai zöldségpiac 
alkalmi gombaárusokkal, ám 
improvizált asztalaikról tegnap 
már csak szamócát kínáltak a 
vásárlóknak. azt mondják, ha 
nincs eső, nincs gomba sem.

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

Rókagomba és vargánya bő-
ven volt az elmúlt napok-
ban az alkalmi árusoknál 

a csíkszeredai piacon, szép, friss 
példányokat kínáltak. Egy kisebb 
pléhtányért megraktak gombával, és 
15 lejért ajánlották, de ha az ember 
megállt előttük, engedtek az árból.

Miután május végén, június ele-
jén bőven volt eső, hamar megjelen-
tek a környékbeli erdőkben a nyári 
erdei gombák, köztük a már emlí-
tett, közkedvelt rókagomba vagy az 
ízletes vargánya. Gombászni szerető 
természetjárók mellett ellepték az er-
dőket, majd a piacokat is azok, akik 
nyaranta a gombák árusításából tesz-
nek szert jövedelemre.

Tegnap azonban egyetlen alkal-
mi gombaárus sem volt délelőtt a 
piacon. 

– Tegnap is keresték a gombát a 
vásárlók, de tudja, nagy a meleg, rég 
nem volt eső, nincs gomba – mond-

ja egy asszony, aki a minap még róka-
gombával kínált, de most már csak 
szamócát árul. 

Érdeklődtünk, hogy valaki hoz-
záértő személy megnézi-e a gombát, 
mielőtt ők a piacon árulni kezdik. 

– Sose nézte azt senki hivatalos 
ember, de nem is kell, mert a róka-
gombát és a hiribet mindenki ismeri 
– legyintett az asszony. 

A gombaszezon beálltával meg-
jelentek az első gombamérgezéses 
esetek is. A Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházba Alcsíkról egy 
testvérpárt szállítottak a múlt hét 
végén – egy három- és egy hétéves 
gyermeket –, akik feltételezhetően 
az ehető piruló galóca helyett mér-
gező párduc galócát ettek, miután a 
gombát leszedő szülők összetévesz-
tették a kétféle, ám egymásra igen 
hasonlító gombát – mondta dr. De-
meter Ferenc, a kórház menedzsere. 

Állítása szerint mikor a kórházba 
vitték a gyermekeket, nem voltak túl 
súlyos állapotban, a gyomormosás és 
az aktív szenes kezelés nyomán álla-
potuk javult, és már hazatérhettek 
otthonukba.

A gombaszakértők figyelmeztet-
nek: csak azokat a gombákat szabad 
leszedni és elfogyasztani, amelyeket 
biztosan ismerünk, és nem tévesz-
tünk össze mérgező fajtákkal.

Pályázati FelhÍVáS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfejlesztési 
Egyesület.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Ag-
rárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan 
bejegyzett  szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők helyi és megyei egyesületei tevé-
kenységének támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azokon településeken talál-
ható, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesü-
letének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők helyi 
egyesületei.

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

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

hasznú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 0740–122490, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye Taná-
csának 244/B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

Novák Károly Eduárd és Szőcs József. Példát mutattak fotó: balázs árpád



Megfelelnek a higiéniai és 
egészségügyi előírásoknak a 
Csík szeredában és környékén 
található fürdőhelyek – derült 
ki a Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság ellenőr-
zéséből, amelynek során csak 
kisebb gondokat észlelt a ható-
ság. Ezek orvoslására rövid ha-
táridőt kaptak az üzemeltetők.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az utóbbi napokban ta-
pasztalt nyári hőséget ki-
használva sokan látogat-

tak a Csíkszeredában és környé-
kén található strandokra. Vasár-
naptól kezdődően egyre többen 
hűsöltek a fürdőhelyek meden-
céiben, a fürdőzők biztonságos 
kikapcsolódását és a szolgáltatás 
minőségét a Hargita Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség és a 
megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság ellenőrzi.

– Ellenőriztük a csíkszeredai 
strandok higiéniai körülményeit, 
csak apróbb problémákat talál-
tunk, amelyeknek kijavítására 
határidőt szabtunk – mondta dr. 
Lőrincz Anna, a Hargita Megyei 
közegészségügyi igazgatóság osz-
tályvezetője. 

A vizsgálat során a fürdőzők 
számára a legnagyobb rizikófak-
tort a víz minősége jelenti, így 
a közegészségügy szakemberei a 
csíkszeredai strandok mindegyi-
kén vízmintát vettek, ezek labo-
ratóriumi vizsgálatának eredmé-
nye öt napon belül várható. Az 
eljárás során az öltözők, mellék-
helyiségek és a medencék körüli 
zöldövezet higiéniai feltételeit is 
ellenőrizte a hatóság.

A napokban a fogyasztóvédel-
mi felügyelőség is vizsgálatot tart 
a fürdőhelyeken. A kánikulának 
köszönhető forgalomnövekedés 
kicsúcsosodását mindenképpen a 
nyári vakáció kezdetétől várják 
a strandok üzemeltetői, addigra 
várhatóan már két medencével 
fogadják a vendégeket a Jégpálya 
negyedben található strandon.

– Nagyobb keresztmetszetű 
vízvezetéket fogunk elhelyezni, 
hogy egy éjszaka alatt tudjunk vi-
zet cserélni mindkét medencében. 
Addig viszont, amíg ez meg nem 
történik, egyszerre csak egy me-
dencében lehet fürdeni, a víz cseré-
je miatt ugyanis felváltva használ-
juk őket – nyilatkozta lapunknak 
Zólya László, a Harvíz Rt. vezér-
igazgatója.

Bár a strandok egészségügyi, 
higiéniai feltételei megfelelnek a 
biztonságos fürdőzésnek, az em-
beri gondatlanság és felelőtlenség 
miatt sok baleset történhet, � -
gyelmeztet a családorvos.

– A vízbe csak fokozatosan 
szabad belemenni, mert a test 
hőmérsékletéhez viszonyítva ala-
csonyabb a víz hőmérséklete, s ez 
a hőmérsékletkülönbség szívle-
állást, eszméletvesztést okozhat, 
amely akár halálos kimenetelű 
is lehet – hangsúlyozta dr. Soós 
Szabó Klára családorvos, aki hoz-
zátette: a fényvédő napkrémek 
használata kötelező, de még ezek 
sem nyújtanak teljes védelmet. 

Éppen ezért a családorvos azt ta-
nácsolja, a délutáni órákban inkább 
15 óra után menjünk fürdeni.
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Elmondom, nem szeretek fogadni. De van egy ismerő-
söm, akinek tervei vannak. Nem is akármilyenek. Úszó-
medencés, emeletes családi ház és a legújabb, leg jobban 
felszerelt terepjáró megvásárlása szerepel a céljai között. 
Ha ez megvan, akkor jöhet majd a többi is: bejárónő, étte-
remben vacsorázás, világkörüli út stb. Sok terve van még, 
fogadni mernék…

Az ismerősöm viszont attól különleges a szememben, 
hogy álmai elérése érdekében hajlandó áldozatot is vállal-
ni. No, ne 24-ből 25 órányi megfeszített munkára tessék 
gondolni. Pedig az én ismerősömnek az ábécé összes betű-
jére van már jogosítványa, sőt a darus, nehézgépkezelő-is-
kolát is kijárta, csak épp az élet hozta úgy, hogy tudását 
eddig nem sokat koptathatta. De különben sem bolond az 
én ismerősöm, hogy bárkinek, bármilyen munkahelyen 
csak úgy, akármilyen � zetésért szolgája legyen. Ugyanis 
27 évnyi élettapasztalattal és kb. ugyanannyi munkáltató-
val – ahol ő már két naptól három hónapig megfordult – a 
háta mögött, hiszi és vallja, hogy aki dolgozik, annak nincs 
ideje pénzt keresni, esélye sincs meggazdagodni. Fogadni is 
merne velem ebbe…

Épp ezért ő nem is pocsékolja erejét és szabadidejét a 
munkához hasonló hiábavalóságokra, hogyha egyszer ál-
mai zálogát otthon, a kényelmes fotelben tespedve, a tévét 
bambulva is megtalálhatja. Ehhez csak egyszer, egyetlen-
egyszer kell kihúzniuk azoknak az áldott kezeknek az ő 

� issen meg játszott nyerőszámait, és máris cigányzenekar 
kíséretében indulhat el a boldog, gondtalan örök élet út-
ján. Fogadni lehet vele ebbe… Mint említettem, e cél érde-
kében áldozatot is vállal: minden héten szorgosan megve-
szi a lottószelvényeket, esetleg bingót vagy valami másféle, 
pénznyeréssel kecsegtető akármit, és a jól végzett munka 
nyugalmával várja a szerencse ráköszöntét. Mert tudja, 
egyszer mindenkinek felragyog a napja. Az övé is. Holnap 
reggel is bizakodva várja. Fogadni mernék ebbe…

Nos, hogy ismerősöm abba a 150 ezer fős csoportba 
tartozik-e, akiket Romániában egy tegnap közölt felmé-
rés alapján szerencsejáték-függőnek kell tekinteni, vagy 
inkább azt a tízszer nagyobb, 1,5 millió fős tábort gaz-
dagítja, amelynek tag jai több-kevesebb rendszerességgel a 
kaszinók, fogadóirodák, lottószelvények és kaparós sorsje-
gyek próbálgatásával tölti idejét, nem tudom megmonda-
ni, csak fogadni mernék rá… De az biztos, hogy válság ide, 

válság oda, a hazai szerencsejáték-piac nem éli válságnap-
jait. Sőt, ha hinni lehet a szenvedélybetegségek megelőzé-
sére és kezelésére életre hívott egyesület jelentésének, akkor 
a válság még függőbbé tett minket. Mélyen játékfüggővé, 
fogadni lehet erre…

Komolyra fordítva a szót, mindennap szerencsejátékot 
játszunk, csak éppen nem élvezzük, s nem annak nevezzük. 
Szerencsejáték például úgy elvetni a gabonát, úgy nevelni 
a borjút és úgy gondozni a pityókát, hogy nem tudjuk, ho-
gyan, miként, kinek és mennyiért váltjuk pénzre munkánk 
gyümölcsét. Szerencsejáték kategóriába esnek az iskolapa-
dokból kikerülő � aink és leányaink munkahely-keresési, el-
helyezkedési esélyei is: a vagy talál, vagy nem lehetőségeket 
újabban még a vagy itthon marad, vagy nem opciókkal is 
fűszerezni lehet. De társadalmi szerencsejátékot játszunk 
az orvos- és szakemberhiánnyal, leg jobbjaink elvándor-
lásával, össznemzeti szerencsejátékot a magyar–magyar 
megosztottság szításával, kulturális szerencsejátékot a 
romló könyvolvasási szokásainkkal, néphagyományaink 
elhagyásával, testünk-lelkünk elsilányulásával. Sok min-
denen változtatni kellene… Fogadni mernék erre.

Szerencsefüggőség
         NÉZŐPONT  Domján Levente

HIRDETÉS
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Biztonságosak a strandok
Ellopták a csatornát

A zsögödfürdői strand. Vakációban nagyobb lesz a pezsgés FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Mintegy tízméternyi lefolyócsa-
tornát loptak el ismeretlen tette-
sek tegnapra virradó éjszaka a 
nemrégiben felújított balánbányai 
római katolikus templomról.

HN-információ

Két hete fejeztük be a temp-
lom külső javítását, felújítá-
sát, s máris tíz méter, rézből 

készült lefolyócsatornát loptak le 
róla ismeretlen tettesek tegnapra 
virradólag – tájékoztatta a Har-
gita Népe napilapot Bálint Emil 
balánbányai római katolikus plébá-
nos. Mint mondta, áprilisban látott 
hozzá az egyházközség, hogy felújít-
sa a templom külsejét, mintegy 150 
ezer lejt fektetve be a nagy volumenű 
munkálatokba.

– A város éke lett a templom – 
dicséri a plébános hívei összefogását 
és áldozatkészségét –, így annál na-
gyobb a szomorúság, hogy egy éj-
szaka alatt tíz méter lefolyócsatornát 
törtek le a helyéről, mintegy 2000 
lejes kárt okozva.

A plébános elmondta, hogy az 
esetet jelentették a rendőrségen, re-
mélve, hogy mielőbb kézre kerítik az 
elkövetőket.

– Szomorú, hogy némely em-
berből annyira kihalt a jóérzés, a tisz-
telet, hogy még a templomot sem 
kímélik, pár száz lejes haszonért ez-
res nagyságrendű kárt okozva, rossz 
fényt vetve tettükkel az egész városra 
– mondta Bálint Emil balánbányai 
plébános.
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Többen felháborodásuknak ad
tak hangot a hétvégén zajlott 
3. Hargita Megyei Gólyabál dí
jazása miatt, hiszen egy férfi 
nemi szervet mintázó szívószál 
került az ajándékcsomagba.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Erotikus játékszereket, bi
lincset, valamint férfi nemi 
szervet mintázó díszített szí

vószálat talált az ajándékcsomag
ban a székelyudvarhelyi gólyapár 
egyik tagja, akinek pedagógus szü
lei rögtön reagáltak, ízléstelennek 
minősítve az alig 15 éves lányuk
nak átadott díjat.

– Zökkenőmentesen zajlott 
az elmúlt hétvégén a 3. Hargita 
Megyei Gólyabál, jó hangulat 
jellemezte az egész rendezvényt, 
mindaddig, míg nem jöttünk rá: 
nem megfelelően csomagolták 
be a részt vevő gólyák ajándékait 
– tájékoztatott Zsidó Károly fő
szervező. – Hétfőn megtettük a 
kellő lépéseket a probléma orvos
lására, de sajnos már késő volt, a 
hír körbejárta a megyét.

A kérdésre, miszerint hogyan 
tévedhettek ekkorát egy kisko
rúak számára szervezett ren
dezvény díjazásában, elmondta, 
hogy az elsőre tréfásnak tűnő 
tárgyakat egy csíkszeredai cég 
ajánlotta fel támogatásképpen, 
a szervezők csak azután szem
besültek a csomag tartalmával, 
hogy az már megérkezett Gyer
gyószentmiklósra.

– Előbb nevettünk rajta, majd 
félretettük, semmiképp sem sze
rettük volna betenni a díjak közé. 
Azonban a sors fintoraként a telje
sen új, tapasztalatlan és lelkes szer
vezőcsapatból az esemény előtti 
órákban, az ajándékok elosztásakor 
olyan személyek pakolták össze az 
ajándékcsomagokba a tárgyakat, 
akik nem tudtak ezek létezéséről, 
a csomagoláson keresztül nem is 
látták, pontosan mi van benne.

Zsidó Károly hangsúlyozta, 
mint főszervező vállalja a felelős
séget a történtekért, a Gyergyó 
Terület Ifjúsági Tanácsa (GYTIT) 
önkéntesei és a gólyabál szervezői 
nevében elnézést kér mindazok
tól, akiket akaratlanul is megsér
tettek, és reméli, hogy ez a hiba 
nem nyomja rá bélyegét az elkö
vetkező megyei gólyabálokra, és a 
GYTIT tevékenységére sem.

– Ugyanakkor felháborodá
sunknak is szeretnénk hangot adni, 
mivel rengeteg hasznos és eredmé
nyes dolgot szervezünk, még sincs 
akkora érdeklődés, mint ilyenkor, 
amikor egy szervezési baki folytán  
sajnálatos dolog történik.

Zsidó Károly nehezményez
te azt is, hogy nem kereste meg 
senki, nem kérdezték meg őket, 
hogy mi is történt, esélyt adva 
a magyarázatra. Amikor rádöb
bentek, hogy eltűntek a tárgyak, 
már mindenki tudott róluk, sok 
helyen már vibrátorként emle
gették a szívószálat, sőt akadt, aki 
politikai síkra próbálta terelni a 
történteket. 

Magyarázkodnak a Megyei gólyabál szervezői

Botrányos díjazás

Felújítják és bővítik a víz- és csatornahálózatot gyergyószentMiklóson

Jól haladnak munkálatokkal
A vízhálózat építésének munká
lataival majdnem teljesen elké
szültek, a szennyvízhálózat negy
ven százalékban készült el Gyer
gyó szent mik ló son. A beruházás 
révén összesen 32 kilométer 
ivóvízhálózat és 16 kilométernyi 
szennyvízcsatorna épül.

J. A. 

Türelmet és megértést ké
rünk a lakosságtól a fel
ásott utcák miatt – jelen

tette ki utóbbi sajtótájékoztatóján 
Mezei János polgármester a város
ban éppen zajló építkezési mun
kálatokra utalva. Mint kiderült, 
a vízhálózat bővítésének munká

lataival majdnem teljesen elké
szültek, mindössze a szakaszoló 
aknák és a tűzcsapok beépítése 
van hátra. Ezek elhelyezése meg
kezdődik ezen a héten a Gödrös, 
a Külső, a Kápolna utcában és a 
Vadászok utcájában. A következő 
napokban folytatják a vízhálózat 
építését a Gyilkostó sugárúton, a 
Békény, a Kárpátok utcában és a 
Testvériség sugárúton.

A szennyvízvezeték 40 száza
lékban készült el, a tisztítóaknák
kal együtt. A napokban a Kurta, 
Tölgyfa és Külső utcában zajla
nak a munkálatok. A több mint 
öt és fél millió lej értékű munká
lat része a 31 millió lej összértékű, 

Gyergyószentmiklós víz és csa
tornahálózatának modernizálása 
projektnek, amelyet az Országos 
Befektetési Vállalat (CNI) révén 
a Regionális Fejlesztési és Turisz
tikai Minisztérium finanszíroz.

Gyergyószentmiklós idén a sze
mélyi jövedelemadóból és a hozzá
adottértékadóból (TVA) szárma
zó visszaosztás során a legnagyobb 
tételt – ötszázezer lejt – a víz és 
szennyvízhálózat, valamint a derí
tőállomás felújítására és bővítésére 
kapta. A megyei tanács már koráb
ban garanciát vállalt a város 20 szá
zalékos önrészéért, azaz mintegy 
6,8 millió lejért, hogy a beruházás 
mielőbb megvalósulhasson.

> Júliusban felpezsdül Gyergyószent
miklós. Tartalmasnak ígérkezik a július 
Gyergyószentmiklós lakossága számára. 
– Fontosnak tartjuk már most a lakosságot 
értesíteni eseményeinkről, hogy az érdek
lődők tudják úgy alakítani a nyári prog
ramjukat, hogy ne maradjanak le ezekről a 
kikapcsolódási lehetőségekről – fejtette ki 
Pál Levente, a Művelődési Központ igazga
tója utóbbi sajtótájékoztatóján. Július 15én 
ismét Kokojza Fesztivál néven szervezi meg 
a Művelődési Központ a Hagyományos Ter
mékek Vásárát, amely a tavalyi Erdei Kin
csek Napjához hasonlóan a művelődési ház 
előtti téren kap helyet, ahol hagyományos 

ételek, kézművesmunkák és helyi termékek 
bemutatása és vására mellett, előadó sátrak
kal és koncertekkel is készülnek a szervezők. 
– Bár az első Kokojza Fesztivál mondhatni 
kudarcba fulladt, a tavalyi hasonló temati
kájú, de új nevet viselő ünnepségen rengeteg 
érdeklődő vett részt – mondta Pál. – Úgy 
látjuk, hogy van igény erre a rendezvényre, a 
főbb hangsúlyt az előadások témájára szeret
nénk fektetni, hogy minél több érdeklődő 
vegyen részt rajtuk.

> X. Gyilkostói Sokadalom. A Ko kojza 
Fesztivál után, július 21–22. között tartják, 
az idén tizedik alkalommal megszervezett 

Gyilkostói Sokadalmat. – A Gyilkostói 
Sokadalom idén is a Szent Kristófkápolna 
búcsújával veszi kezdetét, és a már hagyomá
nyossá vált népies tematika köré épül – tájé
koztatott Pál Levente. – A búcsút követően 
idén is tartalmas programokkal várják az 
érdeklődőket. A kétnapos rendezvény 
során kézművesvásár fogadja a vásárlókat, 
főzőversenyre jelentkezhetnek a gasztronó
mia szerelmesei, és természetesen a néptánc
előadások és a népzene is kiemelt helyen 
lesznek.

> Táncra perdül Gyergyó. Az idén 
első alkalommal, július 26–29. között 

szervezik meg a Gyergyószentmiklósiak 
Világtalálkozóját, amely rendezvénysoro
zat legkiemelkedőbb mozzanatát a csár
dásrekordkísérlet képezi. Az eseményen 
kétezer, lehetőségekhez mérten székely 
ruhába öltözött gyergyói húsz percen át 
ropja a csárdást Gyergyószentmiklós fő
terén – A valódi cél nem a rekord meg
döntése, hanem a közösségformálás lenne, 
hogy együtt, közös erővel, jó hangulatban 
tevékenykedjünk – mondta Pál Leven
te. – Felhívnám az érdeklődők figyelmét, 
hogy előzetesen regisztráljanak a www.
gyergyoicsardas.ro honlapon, hogy fel
mérhessük a résztvevők számát. hí
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A gólyabál szervezői. Bakinak tekintik az ajándékozást fotó: miklós réka

Rövidesen folytatják annak a 
háznak az építését, amelyet csi-
bi Edit RMDSZes tanácsos kez
deményezésére gyergyóditrói 
vállalkozók finanszíroznak. A 
kétszintes ház alapja még ta
valy ősszel elkészült, a lakás 
egy sok gyermekes család ott
honául szolgál majd.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

K özségünkben sok olyan 
család él, amelynek tagjai 
nem a saját lakásukban 

laknak, vagy sok gyermekükkel 
egy kis felületű lakásban élnek. 
Még tavaly, egy tanácsülés végén 
napirenden kívül megemlítettem, 
hogy tenni kellene valamit e csa
ládok érdekében. Puskás Elemér 
polgármester nyitott volt az ötletre, 
de tisztázta, az önkormányzatnak 
nincs anyagi lehetősége erre – rész
letezte a házépítés körülményeit 
Csibi Edit tanácsos.

Ezután az ötletgazda felkereste 
vállalkozó ismerőseit, és megtuda
kolta, hajlandók lennéneke támo
gatni ötletét. Mint mondta, senki 
nem utasította vissza, minden 
megkeresett vállalkozó valamilyen 
formában segítséget ajánlott fel. 

Így sikerült a betonalaphoz ce
mentet, követ, hálót, vasazatot sze
rezni, volt, aki gépeket adott, más
valaki a szállításban segédkezett. 
De arra is talált vállalkozót, aki az 
ivóvíz és szennyvízhálózatra való 
csatlakozás munkálatait végezte 
el, illetve volt, aki a munkásait ren
delte be arra az októberi hétvégére, 
amikor közös erővel elkészítették a 
ház alapját.

– Mindenki jött, segédkezett, 
még a polgármester is gépre ült, és 
egész nap dolgozott – fejtegette a 
tanácsos, elmondva, igazi kaláka
hangulat alakult ki az alapozáskor.

A kalákázóknak a meleg ebédet 
a tulajdonában lévő Erdős Panzió 
konyháján készítették, mert illik 

megvendégelni azokat az embere
ket, akik önzetlenül segítenek.

A hatvan négyzetméter alap
területű lakásban négy emeleti 
szobát, földszinti nappalit, két für
dőt, konyhát, kamrát, előszobát 
álmodott meg az ötletgazda. Mint 
mondta, a házépítést – most, hogy 
lejártak a helyhatósági választások 
– folytatják, hiszen azt szeretné, 
ha a család már itt tölthetné a kará
csonyt.

Csibi Edit arra is kitért, hogy a 
közös összefogással épülő házra már 
három család jelentkezett, végleges 
döntés ugyan még nem született, de 
egy hatgyermekes család a legesélye
sebb arra, hogy boldog tulajdonosa 
legyen a lakásnak.

A telken még bőven van hely. Csibi Edit további családokon segítene fotó: jánossy alíz

sokgyerMekes családnak építenek házat a gyergyóditrói vállalkozók

Otthon összefogásból
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A felásott templomkertben 
csonthalmok között régészek 
kutakodnak, a toronyhoz és a 
tetőzethez vezető állványza-
tot építőmunkások ácsolják, a 
templomban falrestaurátorok 
verik a vakolatot: zajlik a bögözi 
műemlék templom felújítása, 
restaurálása. Megmentik a fal-
freskókat, a kazettás mennye-
zet is megszépül, s hogy a ta-
lajvíztől szabadítsák, a kertből 
is lecsípnek negyven centit, így 
ennyivel magasabb lesz majd a 
templom. 

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

Nem túlzunk, ha azt mond-
juk, a bögözi templom 
felújítására vonatkozó 

első konkrét intézkedéseket a vé-
letlen szülte. 

Négy-öt évvel ezelőtt egy ki-
rándulócsoport kereste fel a bögözi 
templomot. A látogatók között 
volt dr. Vér Iván, az Új Ezredév Ala-
pítvány tagja is, aki rögtön jelezte 
a bögözi református lelkésznek, 
szeretné, ha közösen felújítanák a 
templomot.  

– Mondta, hogy amíg nyug-
díjba nem mennék, besegíte-
nének a templom felújításába. 
Noha tudtam, hogy az egész az-
zal jár, hogy évekre felfordítják 
a templomot, belevágtunk, hisz 
azt is tudtam, ráfér a templom-
ra a javítás – emlékezett vissza 
a kezdetekre Biró Endre bögözi 
református lelkész. Az alapítvány 
felvette a kapcsolatot Benczédi 
Sándor sepsiszentgyörgyi mű-
emlékvédelmi mérnökkel, aki 
– mint a lelkész megjegyezte – 
sokak szerint szakmája egyik leg-
jobbja. Benczédi és irodája készí-
tette el a templom felújításához 
szükséges összes dokumentációt, 
illetve a most zajló munkálatokat 
is ők ellenőrzik. Két évvel ezelőtt 
felméréseket készíttettek. A bu-
dapesti műszaki egyetem hét 
egyetemistája dolgozott egy hé-
tig a templomban és körülötte, és 
különböző méréseket végeztek. 

Zúzmarás 
úrvacsorai kenyér
A bögözi templomnál törté-

nő egyik legfontosabb intézke-
dés a drénezés, vagyis a templom 
körül és benne az eső- és a talajvíz 
elvezetése lesz. Az erre irányuló 
lépésekből áll a templom felújítá-
sának első szakasza. Körbeássák 
az épületet, és aknákat helyeznek 
le, melyekbe bevezetik a csator-
nákból a vizet. A templomkert-
ben eltávolítanak negyven cen-
timéter földet – magasabban van 
ugyanis a külső földréteg, mint a 
templom padlózata. Ezen moz-
zanat eredményeként „megnő” 
a templom, mely magasabbnak 
fog tűnni, mint most. De azt 
is mondhatnánk, visszakapja 
eredeti méretét, hisz az építé-
se körüli időkben ennyivel volt 

mélyebben a templomkert, mely 
hamarosan visszakerül a gótikus 
kor szintjéig. 

A templomnak lapos kőpad-
lózata van. Valamikor három 
lépcsőfokon jártak be a házba, az 
évszázadok során viszont az épü-
let gondozói a könnyebbik meg-
oldást választották: nem a külső 
földréteget szedték le, hanem 
inkább bent a padlózatot emel-
ték meg, gerendákat helyezve le, 
majd lepadolva azokat. A mosta-
ni felújítás során ezen „visszás-
ságot” is rendezik, hogy megfe-
lelő módon el tudják vezetni a 
talajvizet, mely a templomnak 
az évtizedek, évszázadok során a 
legtöbb gondot okozta. 

A legnedvesebb rész az észa-
ki fal, az, amelyiken a freskók 
vannak. Mivel ezen az oldalon 
nagyon későn megy el a hó, a fal 
folyton nyirkos. Megoldásként a 
templomban a padlózattól szá-
mítva nyolcvan centiméter ma-
gasan leverték a vakolatot, hogy 
a fal száradjon ki. A munkálatok 
során a padlózatot is kicserélik.

– Csak humorosan mondom: 
nem izzadnak meg a szentek. De 
a mi szalonnánk sem csepeg ka-
rácsonykor, itt olyan hideg van, 
hogy egy óra múlva az úrvacsorai 

kenyér zúzmarás, és az ujjam zsib-
bad el sokszor. A kőfalak beveszik 
a hideget, és tartják is azt – érzé-
keltette a hőmérsékleti állapoto-
kat Biró. A munkálatok során a 
templomot is újrafedik, korszerű 
villámhárítóval látják el. 

– Ott a gólyafészek, addig 
nem lehet dolgozni, míg a gólyák 
el nem repülnek, fel kell nőjenek a 
fiókák. Augusztus 20-án szoktak 
elmenni. Azért akkor, mert biztos 
megnézik a tűzijátékot Budapes-
ten, majd továbbmennek. Nem 
jó, hogy ott a fészek, mert viszi le 
a cserepet, de Bögözzel és a temp-
lommal már összenőtt. Valószínű, 
majd visszarakják azt is, odadró-
tozva – tudatta a lelkész. 

Szentek szemek nélkül 
A falképek restaurálásával Kiss 

Lóránt marosvásárhelyi falrestau-
rátor és csapata van megbízva. A 
faluban vannak megszállva, nagy 
ütemben dolgoznak, hisz mun-
kájuk akad bőven – a nagykö-
zönség a templomfelújítástól leg-
inkább azt várja: hogyan fognak 
kinézni a falképek, mikor majd 
új színükben pompáznak. A vá-
sárhelyiek még a feljavítás elején 
járnak. Felszerelték állványzatu-
kat, a napokban a vakolatot verik 

le, és kijelölik munkapontjaikat. 
Aki járt a templomban, az tudja, 
elég hiányosak a falfreskók, sok 
az üres folt – ezen falrészeket 
majd színes, kiemelő textúrával 
fedik be, mely kiemeli a körülöt-
te levő rajzokat. Érdekességként 
említhető, hogy a falképeken a 
legtöbb szent szemét kiszúrták 
– nem mostanában, hanem ak-
kor, amikor ez „divatos” volt. A 
restaurálás során viszont várha-
tóan minden szent újból majd 
szemet kap. 

– Udvarhelyszék egyik leg-
értékesebb műemlék temploma, 
ekkora terjedelemben freskó 
nincs a környéken, több figyel-
met érdemelne, már rég neki kel-
lett volna látni. Csak az mérge-
síti az embert, hogy nagyon sok 
templomot feltárnak, de ez már 
114 éve fel van tárva, és várja, 
hogy feljavítsák. Csak azt kelle-
ne feltárják, amit meg is tudnak 
őrizni, és nyomban konzerválni 
tudnak. Nem feltárni, és évtize-
dekig úgy hagyni, mert a mész-
kő alatt csak jobban megmarad-
na. A 114 év pedig mégiscsak 
114 év – panaszkodott a lelkész, 
akinek az is gondja, hogy temp-
lomát a feljavítás-hullám miatt 
nem használhatja. 

– Két alkalommal megyünk 
be a templomba: a pünkösdi úr-
vacsoraosztáskor,  és július elsején, 
a konfirmáláskor. Van egy gyüle-
kezeti terem a templom mellett, 
de kicsi, nagyobb ünnepekre nem 
alkalmas – mondta a lelkész. 

Csontváz csontváz hátán 
Nyárádi Zsolt, a székelyud-

var helyi Haáz Rezső Múze-
um régésze kapta feladatként a 
templomkert feltárását. Napjai 
egy egy méter széles és két méter 
mély árokrendszerben telnek, 
melynek tetején hatalmas zsá-
kokba hordták össze a csontokat, 
emberi maradványokat. 

– Az első világháborúban 
nem csináltak akkora lövészár-
kokat, mint amik itt vannak. Itt 
akár tíz évig is dolgozhatnának a 
régészek, minden lépésre csont-
vázra bukkannak. A templom 
körül temetkezés volt, tele van a 
kert csontokkal, melyeket majd 
el kell vinnünk, és el kell temet-
nünk a régi temetőbe – mondja 
a lelkész, miközben az árokban a 
régészt keressük. Nyárádi rajzol-
gat, fényképeket készít, mindent 
aprólékosan dokumentálnia kell.

– Többnyire csontokat talál-
tunk. Különböző rétegekben és 
mélységekben rengeteg középko-
ri sírt találtunk, sőt egy Árpád-
kori lakóház gödre is előkerült. 
Sok nem látszik belőle, érdekes-
sége, hogy régebbi, mint a temp-
lom, és mégis megmaradt annak 
környezetében, majdnem annak 
egyik hajója alatt. Innen cserép-
töredékek kerültek elő – ad jelen-
tést eddigi munkájukról a régész, 
aki szerint a déli oldal (most az 
északin dolgoznak) munkásabb 
lesz, onnan még kerülhetnek elő 
„érdekességek”. Nyárádi a lelkész 
előrejelzésével ellentétben úgy 
saccolta, egy-két hónap alatt vé-
geznek is.

Legutóbb 1990-ban „nyúl-
tak” hozzá a templomhoz. Akkor 
leverték a vakolatot, és négy évig 
csórén állt a ház, aztán 1995-ben 
újravakolták. 

– Ha tudtam volna, mivel jár 
ez, nem hiszem, hogy beleme-
gyek. Nekem már ez a negyedik 
templom, amelyiket javítok, csak 
a korábbiak nem voltak műemlék 
templomok, így jobban haladt a 
munka, egy-két hónap alatt meg-
csináltuk. Itt viszont két évre van 
betervezve a munka, és minden 
a pénz függvénye. Kérdés, hogy 
a magyar állam besegít-e, illetve, 
hogy a román kulturális minisz-
térium tartja-e az ígéretét. Ko-
rábban ugyanis Kelemen Hunor 
volt a miniszter, most pedig nem 
tudjuk, mi lesz, fogják-e folyó-
sítani a pénzt – gondolkodott 
hangosan a lelkész, akinek életét 
a rendszeres látogatók is „színe-
sítik.” Noha a templom a feje 
tetején, a turistacsoportok nem 
maradnak el, sőt a munkálatokra 
is kíváncsiak. 

MegSZépül UdvarhelySZék egyik legértékeSebb MűeMléke 

Negyven centivel magasabb lesz a bögözi templom 

Temető volt a templomkert, egymást érik a csontok fotó: máthé lászló ferenc
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Köztudott, hogy a személyi jöve
delmet realizáló személyeknek 
évek óta módjukban áll jövedelmi 
adójuk két százalékát felajánla
ni alapítványok, egyesületek és 
vallási felekezetek számára. A 
vonatkozó jogszabály ugyan több
ször is módosult, de a felajánlás 
lehetősége nem. Hargita megyé
ben évről évre többen éltek ezzel 
a lehetőséggel, annak tudatában, 
hogy ily módon járulhatnak hozzá 
közérdekű, humanitárius tevé
kenységeket kifejtő szervezetek, 
vallási felekezetek anyagi hely
zetének jobbításához. A felajánlá
sok tekintetében immár jó három 
éve az országos ranglista egyik 
élenjárója megyénk.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Minden jel arra mutat, hogy 
idén tovább növekedett a 
felajánlók szá ma, s felté-

telezhető az is, hogy a felajánlások 

végösszege is nagyobb lesz, mint a 
tavaly. Mondjuk ezt, mert az előze-
tes statisztikai adatok szerint többen 
rendelkeztek személyi jövedelem-
adójuk 2 százalékának felajánlásáról, 
illetve nyújtottak be erre vonatkozó-
an nyilatkozatot, a 230-as űrlapot.

Eddigelé a statisztikába csak a 
bér jellegű jövedelmet realizáló sze-
mélyek, azaz az alkalmazottak ke-
rültek be. Megyei viszonylatban 36 
323 alkalmazott ajánlotta fel szemé-
lyi jövedelemadójának két százalékát 
közhasznú célra, mintegy kétezerrel 
többen, mint a tavaly. Ez azt is jelen-
ti, hogy a munkavállalóknak több 
mint 50 százaléka élt ezzel a lehető-
séggel. Ha ranglistát kellene készí-
tenünk, akkor a székelyudvarhelyi 
adóhivatal illetékességébe tartozó 
munkavállalók kerülnének az első 
helyre, ugyanis közülük 15 046 
nyújtotta be a 230-as űrlapot. A 
második helyet a csíki övezet foglal-
ja el 14 152 felajánlással, a harmadi-
kat Gyergyószentmiklós 4385-tel, 

a negyediket pedig Maroshévíz 
2740-nel.

Említettük, hogy előzetes ada-
tokról van szó, a nyilvántartásba 
vétel, az adatfeldolgozás még folya-
matban van, így a felajánlások jelen-
tette összeg sem ismeretes. Ugyan-
akkor utalnunk kell arra is, hogy 
nemcsak az alkalmazotti jogállású 
személyek tehetnek ilyen jellegű 
adófelajánlást, hanem másabb sze-
mélyzeti kategóriák is, az engedé-
lyezett magánszemélyek, az egyéni 
vállalkozások, a családi vállalkozá-
sok, a szabadfoglalkozásúak stb. Lé-
vén, hogy ezek esetében a megelőző 
esztendei jövedelemre vonatkozó 
nyilatkozatot május 25-ig kellett 
benyújtani, az adatfeldolgozás még 
nem ért véget. A Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság ille-
tékeseinek becslése szerint a szóban 
forgó személyi kategóriák által tett 
felajánlások révén megyei szinten 
akár 40 000-re is kikerekedhet az 
„adakozók” száma. 

40 beérkezett pályaműből 3 ka
tegóriában összesen 12 verse ny
zőt díjaztak tegnap délután a Szé
kelyföld folyóirat, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa által 
szervezett novellapályázaton.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Rekkenő hőségben gyűltek 
össze tegnap délután a Szé-
kelyföld kulturális folyóirat 

szerkesztőségének hátsó udvarában 
a díjazók és díjazottak a Székelyföld 
kulturális folyóirat, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa, Har-
gita Megye Tanfelügyelősége, a 
Németh Géza Egyesület és Hargita 
Megye Tanácsa által középiskolás-
ok számára meghirdetett irodalmi 
pályázaton. A rendkívül sikeres-
nek bizonyult pályázatra a meg-
hirdetett határidőig több mint 40 
pályamű érkezett Brassótól Gyer-
gyószentmiklósig, Gyimes fel ső lok-
tól Székelykeresztúrig – ismertették 
a szervezők.

– Rövid volt az idő, mégis sok 
pályamunka érkezett. Nem voltak 
nagy elvárásaink, nem azt vártuk el, 
hogy például újabb Tamási Áron 
szülessen, de meggyőződésem, hogy 
a díjazottak közül mindenki képes 
lesz az irodalom talaján mozogni. Jó 
volt a nyelvhasználat, olvasmányosak 
voltak a művek – emelte ki Lövétei 
Lázár László, a Székelyföld folyóirat 
főszerkesztője.

Hozzátette, a díjazott pályamun-
kák nagy része a Székelyföld folyó-
iratban is megjelenik, de amennyi-
ben lehetőség adódik rá, írótáborba 
is elvinnék a díjazottakat.

– Önkritikát is kell megfogal-
maznunk, hiszen két korosztályban, 
9–10., valamint 11–12. osztályosok 
számára hirdettük meg a pályázatot, 

utólag mégsem vettük külön őket a 
zsűrizés során, többek között azért 
sem, mert sokan nem tüntették fel, 
hogy melyik korosztályban szeret-
nének versenyezni – fogalmazott 
Lövétei Lázár László

Dr. Zsigmond Barna Pál főkon-
zul kiemelte, hogy az általa képviselt 
intézmény is örömmel csatlakozott a 
pályázathoz.

– Gratulálok a zsűrinek az igaz-
ságos döntéshozatalhoz, emellett 
pedig a diákoknak is, hiszen fontos 
az anyanyelv használata, és az, hogy 
a fiatalok a televízió, számítógép 
mellett könyvet is vegyenek időn-
ként a kezükbe. Bízunk abban, hogy 
ez a pályázat a következő években is 
folytatódik majd – mondta el a fő-
konzul.

Ferencz Salamon Alpár, Hargita 
megye főtanfelügyelője megköszön-
te versenyzőknek a részvételt.

– Támogatjuk mindazt, ami túl-
mutat az iskola falain, ugyanakkor 
kreativitást igényel a diákok részé-
ről. Örülünk a népes részvételnek, 

emellett az írótáborba való szállítást 
is támogatni fogjuk, amennyiben ez 
megvalósul – hangsúlyozta.

A versenyzők három kategóriá-
ban mérettettek meg: vers, próza és 
esszé-tanulmány. Vers kategóriában 
mindkét versenyző, Komán Zsom-
bor és Fülöp István első díjban része-
sült, a szervezőktől mindketten 450 
lej készpénzt és 400 lejes könyvutal-
ványt kaptak jutalomként. Próza ka-
tegóriában az első díjat Papp Zsolt, 
a másodikat Hadnagy Papp Ferenc, 
míg a megosztott harmadik díjat Ba-
lázs Renáta és Ranc Mónika nyerték. 
Esszé-tanulmány kategóriában első 
díjat nyert Kész Orsolya, másodikat 
Tóth Gödri Iringó, míg a harmadik 
díjat a próza kategóriában diadal-
maskodó Papp Zsolt vihette haza. 
A Németh Géza Egyesület külön-
díjában Bartók Zsuzsanna részesült, 
Hargita Megye Tanfelügyelőségé-
nek különdíját Tankó Áron kapta, 
míg Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának díjában Gyerka 
Csaba részesült.

Díjátadó a szerkesztőség udvarán. Meleg fogadtatás fotó: tamás attila

Hargita megye az élen jár 

Felajánlás a köz javára

novellapályázat

Díjazták a nyerteseket



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Uborkaszezon – 8. oldal] n [Sophie ébredése – 9. oldal] n [Alexandru Rădvan Ulyssese – 10. oldal] 

Murádin Jenő szerint Benczédi Ilona „kisplasztikai munkáiban nem a helyzetkomi-
kumra, hanem a művészi groteszk eszközeivel elért tragikomikus helyzetképekre 

alapoz”. A Svédországban élő művész életpályájáról, karrierjéről, szobrász 
édesapjáról beszél, Székely Ferenc kérdéseire válaszolva.

Itthon, otthon, Európában
– Korondon született, de a család már gyermekkorá-

ban Kolozsvárra költözött. Milyen emlékeket őriz szülő-
falujából?

– Egyéves voltam, amikor Kolozsvárra költöztünk, de 
minden nyáron hazamentünk Tarcsafalvára. Ott voltak 
apai nagyszüleim, a sok unokatestvér, rokon. Tordátfalván 
volt az anyai nagyanyám, Korondon a keresztapám és a 
fazekasok. Elköltöztünk, de a kapcsolat megmaradt. Mi, 
gyerekek nagyon élveztük a falusi életet, én órákig tudtam 
nézni a teheneket, mentem velük a legelőre, a tyúkokat 
etettem, gombásztunk, halásztunk. Nyugodtan futkároz-
tunk az úton, autótól nem kellett félni, még busz se járt 
arrafelé. A nyarak hamar teltek, velük az évek, s az évekkel 
megváltozott az érdeklődésem is.

– Mi az, ami egy híres szobrász-keramikus lányában el-
indítja az édesapja nyomdokain való haladást?

– Gyermekkoromban szerettem apám mellett dolgoz-
ni, segíteni. Sokan jártak hozzá, élveztem a vitákat a művé-
szetről, elvitt a megnyitókra, úgy emlékszem, kikérte a vé-
leményemet is. Eljött aztán az idő, amikor mindettől me-
nekülni akartam! Sportiskolába iratkoztam, rendszeresen 
tréningeztem. Ifjúsági országos bajnok lettem magasug-
rásban. Tarcsafalva és Korond helyett nyáron edzőtábor-
ba kellett mennem. Sportkarrieremnek egy baleset, majd 
térdoperáció vetett véget. A kórházban ismét felfedeztem 
a rajzolás örömét, lerajzoltam a szobatársakat, jeleneteket, 
portrékat készítettem. Már nem is bántam a balesetet, in-
kább isteni jótéteménynek tűnt. Eldöntöttem, hogy mű-
vészetire fogok felvételizni. Sok behoznivalóm volt, soha 

nem tanultam, nem tudtam mi a szerkesztés, komponálás 
stb. Magánórákat vettem, krokizni jártam minden este a 
népiskolába, rajzoltam, festettem...

– Meséljen még kolozsvári éveiről...

– Gyakran játszottunk az utcán bátyámmal és bá-
tyám barátaival. Vittem legelni a korondi kerámialo-
vamat a Szent György-szoborhoz. Emlékszem, láttam, 
hogy eszik. A Szent György-szobor akkor a mai diákház 
előtt volt. Lovas kocsi hozta a szódavizet, és én három-
évesen megszerettem Vaszit, aki a lovakat vezette. Meg 
is akartam változtatni a nevemet, ha nem szólítanak 
Vaszinak, nem hallom! Ezek az első emlékeim. Aztán 
jött az óvoda, iskola, vívás, úszás, strandolás, stadion, 
atlétika, május elsejei kivonulások, hójai majálisok, 
kiállítások, színházi bemutatók, Ceauşescu, felvonulá-
sok, tapsolások, áramszünet, gázszabályozás, sorbaállás, 
benzinhiány. Sok az emlék. Ezekről mind sokat beszél-
hetnék.

– 1997-ben, a kolozsvári Házsongárdi temetőben, 
édesapja temetése napján – idén lenne 100 éves – a szónok 
Benczédi Sándort korondiként búcsúztatta, bár köztudottan 
Tarcsafalván született. Erre ma is büszkék a korondiak…

– Ezt nem tévedésből tette, mert többször hallottam 
apámtól, hogy Korondon újjászületett. A pesti évek és a 
háború fölkavarták, úgy érezte, nem bírja tovább. Vágyott 
a csendre, a hazai levegőre. Korondra helyeztette magát 
még a főiskola befejezése előtt.

folytatás a 9. oldalon

történetírás az 1867–1918 közötti időszakot 
a dualizmus korának nevezi. Magyarország 
gazdasági és társadalmi életének kapitalizá-
lódási folyamata egyúttal a művészettörté-

netben is önálló korszakot eredményezett. A kiegyezéstől 
kezdődően, az előző évtizedekhez képest a többnyire fa-
lusias külsőt mutató székelyföldi városok életében beindul 
egy új típusú fejlődés a közigazgatás modernizálása, a vas-
úthálózat kiépülése stb. révén. Ez a dinamikus fejlődés az 
első világháború előtti három évtizedben csúcsosodik ki 
leginkább: új utcák nyílnak, fokozatosan felépülnek az új 
középületek, a városközpontok egyre urbánusabb jelleget 
öltenek, olyannyira, hogy az ekkor emelt épületek máig 
meghatározzák a városképet.

Építészeti feladatok és épülettípusok
Az a nagyszabású társadalmi és gazdasági átalakulás, 

amely a 19. század második felét és a 20. század első évtize-
deit jellemezte, az építőművészet terén jól nyomon követ-
hető. Új feladatok adódtak, változott az értékorientáció és 
új ízlésnormák alakultak ki. A közlekedés, a közigazgatás, az 
egészségügyi ellátás, az oktatás sok esetben új intézményeket 
követelt. Az építészetnek tehát elsőrendű feladata lett a poli-
tikai élet, valamint a közigazgatás, oktatás színtereit megte-
remteni. Megyeházák, városházák, pénzintézetek, törvény-
székek és iskolák épültek a dualizmus korában a székelyföldi 
városokban is. 

Építészeti stílusok, műemlékek
Míg a 19. század első felében még a barokkos vagy klasszi-

cizáló középületek uralták a székelyföldi városok képét, addig 
a század második felében készült épületek, a kor divatját kö-
vetve, az eklektika jegyében születtek, sőt a 20. század elején 
már a szecesszió stílusjegyei dominálnak az új épületeken. A 
megyeszékhellyé vált Csíkszeredában 1887-ben avatják fel a 
Vigadót, rá egy évre felépítik a megyeházát (1913-ban átala-
kítják, ma a polgármesteri hivatal működik benne), az Igaz-
ságügyi Palota pedig 1904-ben készül el eklektikus stílusban. 
Sepsiszentgyörgyön a városi bérpalotát 1896–1897 között 
emelték szintén eklektikus szellemben. A kor városépítészeti 
kérdései Székelyudvarhelyen is megfogalmazódtak, amelynek 
nyomán néhány pompás (eklektikus) emlék született meg:

A Városháza. A főtér északkeleti részén épült 1895–1896 
között az egykori Vármegyeháza (ma Városháza) épülete, 
amelyre elsősorban a kompozíciós egység jellemző. 

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

A Városháza

Székelyudvarhely 
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Benczédi Ilona: A király hintója
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A választékos épületelemek pontos arányszerkezetű elosztást 
biztosítanak a központi és sarokrizalitos, háromszintes épület-
nek. A rizalitok alsó szintjét a félköríves bejárati és ablaknyílás-
ok közötti rusztikus kialakítás jellemzi, feljebb a homlokzatot 
a két szintet átfogó volutás, füzérdíszes pilaszterek tagolják 
vertikálisan. Rendkívül gazdag kiképzésűek az ablaknyílások, 
amelyeket a középrizalit első emeletén az ablakkönyöklők alatt 
kecses gyámkövekre nehezedő baluszteres erkélyek díszítenek, 
fölül pedig tört ívű oromzattal zárulnak. A középrizalit elegan-
ciáját a koronázópárkány fölötti baluszteres attika emeli ki, kö-
zepén az óraszerkezetnek helyet adó tört köríves oromzattal. A 
balusztert a sarkakon a magas posztamensen álló obeliszk díszek 
súlyos kompozíciói zárják le. A főtérre néző főhomlokzat mögé 
zárt belső udvar szerveződik, amelynek záró része összefogott 
külső képet mutat. Tíztengelyes, emeletes oldalszárnyak vezet-
nek a zárórészhez, amelynek formálási módjában a főhomlok-
zaton látott tagozatok és épületelemek köszönnek vissza.

A katolikus főgimnázium (ma a Tamási Áron Gimnázium 
bentlakása). A Felső Piactér délkeleti részén 1890–1891 között 
épült meg a környékbeli katolikus falvak adakozásából a kato-
likus főgimnázium eklektikus épülete Lengyel Gergely és fia 
János, valamint Gyertyánffy Gábor kivitelezésében. Az épület 
megjelenésében a klasszicizmus hatása érvényesül, az építési 
síkból kiugrik a hatalmas aedikulával koronázott középrész, 
amelynek alsó szintjét – az ókori építészetre jellemző – toszkán 
oszlopokra támaszkodó előcsarnok uralja, majd a második 
szint kannelúrás korinthoszi pillérekkel három tengelyre tagolt 
testét figyelhetjük meg. Középen háromszögű oromzat, míg a 
szemközti tengelyek ikerablakait egységesen egy-egy szegmens-
íves lezárás koronázza. Utóbbi megoldás a reneszánsz korában 
volt jellemző. A rizalit melletti épületrészek öttengelyesek, a 
sarokarmírotással díszített homlokzat félköríves ablakokkal 

nyitott alsó szintjét a felsőtől az emeleti ablakok könyöklőinek 
magasságában húzódó erőteljes, levéldíszes övpárkány választja 
el. A fentiek alapján elmondhatjuk, az egykori katolikus főgim-
názium jó példa arra, hogy egy újabbkori épületen hogyan je-
lennek meg a különféle építészeti stíluselemek.

Az egykori Mária Valéria óvoda épülete (ma református 
gimnázium). A katolikus főgimnázium szomszédságában áll 
az ugyancsak középrizalitos, de az előbbihez hasonló és azonos 

kvalitású (egykori) Mária Valéria óvoda épülete. A kétszintes 
épület díszítésének motívumkészlete eltérő tervezésű, leghang-
súlyosabb kiképzést a rizalit második emelete kapta, amelynek 
korinthoszi fejezetű pillérei között az ablaknyílásokat három-
szögű és szegmensíves timpanonnal zárták le. A rizalit tetőzete 
a mellékszárnyak fölé emelkedik, a korinthoszi pillérfőkre ele-
gáns párkány fekszik, amelyen végül kettős konzolok tartják az 
edikulával díszített koronázópárkányt.

A 19–20. század fordulójától kezdve az építészetet vi-
dékünkön is egyre inkább a sokszínűség jellemzi. A régmúlt 
stílusokból válogató eklektikus építészetet felváltotta egy új, 
egyéni jellegű irányzat, a szecesszió, amely a történeti múlttól 
elszakadva, a modern élet lendületét híven kifejező formákra, 
valamint a gazdag ornamentikára helyezte inkább a hangsúlyt. 
A szecesszió fogalmának és a mozgalom mibenlétének, jelen-
tőségének az értelmezése korántsem egységes, de annak eszméi 
és formai problémái csaknem egy időben számos országban 
kialakultak. A szecesszió városaként, sőt az irodalmi élet egyik 
„csomópontjaként” is emlegetett Nagyvárad, valamint Ko-
lozsvár nagyszabású építkezéseivel egy időben a Székelyföldön 
is sorra jelennek meg az új építészeti formakincset magukon 
viselő épületek. A legrangosabb megrendelésekkel kétségte-
lenül a Bernády-érában prosperáló Marosvásárhely büszkél-
kedhet, de a 20. század első évtizedeiben Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és nem utol-
sósorban Székelyudvarhely is „kitett magáért”. 

A Tamási Áron Gimnázium. 1910-ben készült el Pápai 
Sándor építésznek1 az Erdélyi Római Katolikus Státushoz be-
nyújtott nyertes tervpályázata alapján, valamint Király József 
és Spáda János építési vállalkozók kivitelezésében az udvarhelyi 
Római Katolikus Gimnázium új – az 1593-as alapítás után im-
máron harmadik – épülete, amely a szecessziós építészet egyik 
legmarkánsabb példája vidékünkön. A Szent Miklós-hegyen 
álló monumentális épületegyüttes Udvarhely egyik szimbólu-
ma, sziluettje a város fölé emelkedik. A négyszintes főépületet 
balról az igazgatói lakás, jobbról pedig a tornaterem emeletes, 
sarokrizalitos teste fogja közre. A főépület közepén és sarkain 
szintén enyhén kiugró rizalitok figyelhetők meg, a homlokzat 
tagolásában elsősorban a vertikalitás érvényesül, amelyet az 
emeletek egyenes záródású, szegmensíves, majd végül a lekere-
kített sarkú egyenes záródású ablakai hangsúlyoznak. Az épü-
letet az udvarhelyi Kő- és Agyagipari Szakiskola műhelyében 
készült, rendkívül kvalitásos, színes majolika ornamensekkel 

díszítették. A külső lépcsővel ellátott főbejárat pártázatán sár-
ga-zöld kombinációjú rozetták vannak, míg az első emeleti 
ablakok könyöklői alatt kék, liliom formájú díszeket helyeztek 
el. A rizalitokat gazdag kiképzésű párták koronázzák, amelyen 
ismét feltűnnek a majolikadíszek különböző formái. A legran-
gosabb kiképzést a középrizalit, alapformájában háromszögű, 
de konkáv ívekből metszett, jó arányú laternák által közrezárt 
elegáns oromfala kapta, amelynek középső, félköríves ablakára 
két klasszikus öltözetű, kezükben babérkoszorút tartó női ala-
kot helyeztek el. A párta alatt sűrű sárgászöld sordísz fut végig, 
ez a majolikadísz feltűnik a főépület sarokrizalitjain is.

A Gimnázium épületdíszeinek vizsgálatakor szembeötlő 
a szecesszióra jellemző lendületes, szabadon áramló formák-
nak az alkalmazása, sok esetben azonban a népművészet hatá-
sának lehetünk tanúi: a főépület első emeleti ablakpárkányait 
honfoglalás kori övveretre emlékeztető, stilizált motívumok-
kal ékesítették, a második emelet ablaksora alatt pedig a var-
rottasokból ismert virágszirmos, levélfonatos majolikadísze-
ket figyelhetünk meg.

1Pápai Sándor építész nevéhez több székelyföldi iskolaépítési megren-
delés fűződik. Ő tervezte a kézdivásárhelyi (1906) és a csíkszeredai Római 
Katolikus Gimnázium (1911–1913) épületét. Előbbi a Nagy Mózes ne-
vét vette fel, míg az utóbbi intézmény ma Márton Áron nevét viseli.

Irodalom:
Aradi Nóra (főszerk.): A magyarországi művészet történe-

te. I. köt. Magyar művészet 1890–1919. Budapest, 1981, Aka-
démiai Kiadó. 

Hermann Gusztáv – Hermann Gusztáv Mihály: Székely-
udvarhely. Kis kalauz idegeneknek és helybenlakóknak. Csík-
szereda, 2007, Pro-Print Könyvkiadó.

Kelemen Albert: A Székelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari 
Szakiskola fennmaradt művészeti emlékeiről. In: Areopolisz. 
Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. (szerk.: 
Hermann Gusztáv Mihály – Róth András Lajos) II. köt. 
Székelyudvarhely, 2002, Litera Könyvkiadó.

Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön 1750–1914. Csík-
szereda, 2003, Pro-Print Könyvkiadó.

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes törté-
nete. Békéscsaba, 2007, Typografika Kft. 
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8. oldal |  2012. június 21., csütörtökhargitanépe

z a címül választott kifejezés nyáron – főként 
az évszak közepe táján – gyakran elő szokott 
fordulni a sajtó nyelvében és a mindennapi be-
szédben is. Sokszor olvashattunk/olvashatunk 

és hallhattunk/hallhatunk  ilyen és hasonló mondatokat: 
Uborkaszezonban sok minden eladható szenzációként. A 
könyvbemutatót az uborkaszezon után kellene megtartani. 
Uborkaszezon van, nem lesznek sokan a kiállításon. Arra is 
kell számítani, hogy a helyhatósági választások után jön az 
uborkaszezon. Stb. Szakszótáraink szerint a kifejezés jelen-
tése: ’eseménytelen időszak, különösen a közéletben vagy az 
üzleti életben’. És mikor nincs vagy kevés az esemény a köz-
életben? Nyáron, amikor szünetet/vakációt tartanak példá-
ul a parlamentek, bíróságok, iskolák, színházak. A fontos 
beosztású emberek is pihenőszabadságukat töltik. Mindez 
általában az uborkaérés idejére esik. Ezért uborkaszezon.

Történeti-etimológiai szótárunk szerint ez tréfás el-
nevezés és nemzetközi mintájú tükör-, illetve részfordítás 
keveredésével keletkezett. A számításba jöhető kifejezések: 
a német Gurkenzeit ’uborkaidő’, illetőleg a francia morte-
saison ’holtszezon’.

A konyhakerti növény nevének fontos szerepe van a gú-
nyos árnyalatú/színezetű uborkafa kifejezésben is. Jelenté-

se: ’érdem nélkül elért magas rang vagy vagyon’; ’érdemtele-
nül magas polcra jutva rátartian viselkedik’. A szakirodalom 
szerint a tréfás-gúnyos értelmét a kifejezésnek abszurd volta 
adja meg: a földön futó uborkainda az érdemtelenül szer-
zett előny, alacsony valóságérték jelképe. Hisz a növénynek 
nincs törzse, ága, magassága, szóval semmi köze a fához. 
Leginkább ezekben a szólásokban szoktuk használni: fel-
mászott, felkapaszkodott, felkapott az uborkafára, fent van 
az uborkafán. Természetesen, arról le is lehet esni: leesett, 
lepottyant az uborkafáról. A széles körben ismert és hasz-
nált ugorka forma ma már népnyelvi, tájnyelvi változatnak 
számít. A magyarba valamelyik szláv nyelvből került az 
1400-as évek elején.

Az uborkafához hasonlóan lekicsinylő, megvető tar-
talmú szemléletmód alapján született még például a bol-

hacirkusz, fűzfapoéta, kutyakomédia kifejezés is. A bol-
hacirkusz napjainkban használt jelentése: ’felnagyított, 
felfújt, jelentéktelen dolog, ügy’. Régebb ’bolhákkal elő-
adott vásári mutatvány’-t is jelentett, de itt a bolhának 
’egyfajta gyermekjáték’ a jelentése. A fűzfapoéta ’rossz, 
silány költő’-t jelent, mert a fafajták közül a fűzfa évszá-
zadok óta a gyenge minőség, értéktelenség kifejezője. 
A kutyakomédia ’nevetséges, komolytalan esemény, je-
lenet’ értelmű szó, mert a kutyának a többi közt ’jelen-
téktelen ember vagy dolog’ jelentése is van. Az ’alávaló, 
semmirekellő (személy); cudar, gyalázatos’ jelentésre is 
bőséges példaanyagot kínál például az értelmező szótár 
és az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Többen is megfo-
galmazták a kérdést: mi lehet az oka, hogy a kedvenc és 
hűséges  háziállatunknak ily sok lekicsinylő, megvető je-
lentése alakult ki? Erre a kérdésre tömör választ O. Nagy 
Gábor szóláskutatónál találunk: Kutya szavunk jelentés-
története szempontjából fontos az a régi babonás hiede-
lem, hogy a régiek elképzelése szerint olykor az ördög, 
tehát maga a rossz is a kutya alakját vette fel, mint kutya 
öltött testet. Régi boszorkányperekben van rá adat, hogy 
maguk a boszorkányok is „fekete kutya képében” jelen-
nek meg az emberek előtt (…).

Uborkaszezon
E                    helyesen n Komoróczy György

A gimnázium új épülete

Mária Valéria óvoda

Római katolikus főgimnázium

Székelyudvarhely eklektikus és szecessziós építészete
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lső éjszakám San Diegóban az 
időátállás és az órám tréfája 
volt. Amikor először megéb-
redtem teljesen kipihenten, az 

első jóleső érzésem az volt, hogy végre me-
zítláb vagyok, miután kétnapi utazás alatt 
cipőm lábfejeim börtönévé vált. Második 
furcsa érzésem az volt, hogy kipillantva 
szobám ablakának redőnyrésén, csillagos 
eget láttam, tehát még éjszaka volt. Továb-
bi döbbenetem pedig az, hogy órám, amit 
Minneapolisban állítottam át, hét órát mu-
tatott. Megpróbáltam kiszámítani, otthon 
most hány óra lehet, mennyi a különbség 
a nyugati és a keleti parton mért idő kö-
zött..., de feladtam. Éjszaka volt, kipihen-
ten ébredtem, legjobbnak azt tartottam, ha 
elálmosítom magam.

Elővettem bőröndömet, és elkezdtem 
kicsomagolni. Nagy örömet okozott, hogy 
nyári holmikat akasztottam szekrényem 
vállfáira, sortokat, pólókat, fürdőruhákat 
tettem polcaira. Attól, hogy úszni, fürde-
ni fogok a kaliforniai nap alatt, olyan jó 
kedvem lett, majd kiugrottam a bőrömből. 
Könyveimet, útinaplómat kis íróasztalom-
ra helyeztem, aztán meglátogattam fürdő-
szobámat, amelynek legszebb része a vaj-
színű burkolatán kívül a tágas zuhanyzója 
volt, eltolható üvegajtajával, s szemben lévő 
falat tükör borítja. 

Szeretem a sok tükröt a lakásban. Sokak 
szerint ez a hiúság jele, talán a Hófehérke 
gonosz mostohájáról rögzült ez be a tuda-
tunkba. A „Tükröm, tükröm, mondd meg 
nékem”... mondókát viszont úgy is lehet 
folytatni, hogy „ki vagyok én?”, hogy nézek 

ki borzosan, borotválatlanul, fogatlanul 
vagy rossz fogakkal, kialvatlanul, italtól 
püffedten, rosszul festett hajjal stb., vagy 
épp ellenkezőleg: ápoltan, egészségesen. 

Aki a tükörfalról azon az éjszakán ve-
lem szembenézett, nem volt más, mint jól 
ismert önmagam, egy közel hetvenéves, 
minden ráncával elszámolni tudó, de nem 

ősz, mert festett hajú idős asszony, aki kis 
fintorral odasúgta tükörképének:

– Most már vissza kellene feküdni, 
aludni kellene, míg felébred a család!

És ekkor meghallottam a puha pad-
lószőnyegen surranó apró lábak zaját, a 
nyitva hagyott fürdőszoba ajtaján pedig 
belihegett egy karcsú, fekete kutya, akitől 

szerencsémre nem kaptam frászt, csak szív-
dobogást. Gyerekkoromban, és most, ami-
óta nem lakunk panellakásban, házunk ud-
varán mindig volt, van kutyánk, nem is egy, 
de sohasem éltem egy fedél alatt kutyával, 
innen a meglepetés. 

Sophie-t – nevét nyakában lógó me-
dáljáról olvasom le – német dognak láttam, 
de nem voltam biztos benne. Mint később 
kiderült, dog és labrador keveréke, és akkor 
pár hónapos kutyalány volt. Az ember legna-
gyobb tévedése, amit egy kutyával szemben 
elkövet, az, hogy emberi lénynek tekinti, és 
úgy is bánik vele. Én is gügyögve simogattam 
Zsófikát, mint egy álmos gyereket, miközben 
visszakísértem a nagy, többfunkciós, társalgó-
nappali, ebédlő-dolgozószoba, konyha-táro-
ló helyiségbe, ahol az emeletre vezető lépcső 
mögött, egy praktikusan kiképzett mélyedés-
ben felfedezem alvóhelyét, játékait. Vinnyo-
gás nélkül tért vackára, ha annak lehet nevez-
ni a tölgyfaparkettás, padlószőnyeges elegáns 
lakás erre kiképzett részét.

Megpillantom a falióra számlapján a 
pontos időt – hajnali fél négy volt! –, és ki-
nézek a nappali széles üvegajtaján: még bár-
sonyosan fekete az ég, az égre törő fák, növé-
nyek ólomszürkén sejlenek a holdfényben... 
Egy pillanatra kilépek a nesztelenül félre-
húzott ajtón, hogy megmártózzak a lágy 
melegben, belehallgatózzak a kis gyerekme-
dence csobogójába, felnézzek az égre, hogy 
felröppenjen ujjongó lelkem, beleütközzön 
a sápadó csillagokba. Aztán én is visszaol-
dalgok „vackomra”, de gondosan becsukom 
szobám ajtaját, nehogy kis kutyabarátnőm 
nyelves csókjára ébredjek reggel.

KALIFORNIAI KAVICSOK 20. n Váli Éva

Sophie ébredéseE

hargitanépe

folytatás a 7. oldalról
– Mi késztette Önt, hogy 1987-ben hazát cseréljen, és 

Svédországba költözzön?

– Hogy mi késztetett az ország és családom elhagyá-
sára? Mikor a családtól elbúcsúztam, nem tudtam, mikor 
láthatom őket újra – nagyon nehéz, súlyos döntés volt. 
Annyit tudtam: szűk családom, férjem, fiam, lányom (aki 
csak 8 éves volt) – 2-3 év múlva – családegyesítéssel jö-
het utánam. Minden, mindenki más marad... Az okok? 
Hadd, meséljek el egy esetet. Készülök a budapesti kiál-
lításomra, megvan a katalógusom, két nyelven, románul 
és magyarul, a plakát is, de nem mehettem. Nem enged-
tek! Azzal biztattak, hogy inkább Bukarestben állítsak ki, 
termet is kaphatok. Beleegyeztem! Dolgoztam tovább, új 
ötletek születtek, és volt rá idő is, úgy emlékszem, egy fél 
év. A munkáimat a téglagyárban kellett kiégetnem, mert 
sem a villany-, sem a gázkemencét nem tudtam használni 
az üzemanyaghiány miatt. Ráadásul, az utolsó égetéskor 
minden munkám eltűnt. Bukarestben, a megnyitó előtti 
napon az ideológiai zsűri le akarta tiltani a kiállításomat, 
szerintük munkáim több mint fele provokáló. Süllyedő 
hajó a menekülő emberekkel, a sok verekedő, egymást 
maró ember a fazékban, a szomorú, terhes, duplán terhelt 
asszony – mindez nem volt megszokott látvány abban az 
időben. Nagy nehezen, sok győzködés után átcsúsztak a 
munkák, azzal a feltétellel, hogy az összes katalógusomat 
elviszik, és a magyar szöveget kivágják belőle – ollóval. Ez 
mind rendben lett volna, meg is engedtem, de az amerikai 
követ asszony azelőtt már elvitt egy párat. Persze a meg-
nyitón észrevette a vagdosást, és rá is kérdezett, ami miatt 
kihallgattak. Nagy reklámot rendezett nekem, ami miatt 
még többször kihallgattak. Óriási sikerem volt, mindennap 
rengetegen voltak. Izgalmas, furcsa volt az egész. Majdnem 
mindent eladtam, és kaptam egy meghívót Angliába, kiál-
lítani. Sok rohangálás után a Képzőművészek Szövetsége 
megadta a morális garanciát, ami az első és legfontosabb 
feltétele volt utazásomnak. Már csak az volt a probléma, 
hogyan jutunk haza Bukarestből Zilahra  – akkor ott lak-
tunk – autóval, sehol sem volt benzin.

– Mi az, amire szívesen, és mi az, amire nem szívesen 
emlékszik vissza kezdeti svédországi éveiből? 

– A boldogság, amikor lakást kaptam, iskolába me-
hettem, megtanultam a nyelvet, kaptam kiállítótermet, 
megbízatást. Mikor viszontláttam családomat, bejutott 
a fiam az orvosira, s láttam, hogy mindkét gyermekem 
megállja a helyét, és engem is elismernek. Nem szíve-
sen emlékszem a sok-sok bakira, amit elkövettem, amit 
az ember akkor tud meg, amikor már megvan, és passz. 
Vigaszom, hogy ez volt a „specialitásom” hazai terüle-
ten is, sőt apámról is sok mendemonda járt. Talán itt 
a különbség : otthon lehet, hogy én is kacagnék, de itt 
gyenge gyökereim nem hagyják.

– A humor, köztudottan, az élet megpróbáltatása-
it (is) segít átvészelni és föloldani. Mint sok humort, 
mosolyt árasztó kisszobrok alkotója, fönntartja ezt az 
állítást?

– Ajaj... Persze. A humor, az alkotás szembenézés ön-
magunkkal. Emlékszem egy esetre, amikor rám szakadt 
a kétségbeesés. Patakzottak a könnyeim, csurgott az or-
rom, még a hajam is rám tapadt, összekucorodva bámul-
tam magam elé, mikor csak úgy, véletlenül megláttam 
ezt a szörnyűséget a tükörben. Mi? Hogy nézel ki? Ez 
ééén vagyok? Ezt muszáj megmintázni. Hogy kapom el 
azokat a rettenetes szemeket? A csöpögő orrot? Mit csi-
náljak a könnyekkel? Az egyik legizgalmasabb munkám 
lett. Nagyon büszke vagyok rá, sajnos eladtam. De ami 
a legérdekesebb, akik látták, humorosnak élték meg, 
megálltak előtte és kacagtak. Megérezték, hogy amikor 
elővettem az agyagot, akkor már nem kellett sajnálni, 
már én is kacagtam.

– Meddig jutottak el kisszobrai, volt-e olyan visszajelzés, 
amire mindig büszke?

– Sokfelé. Veszik, viszik, továbbadják. Kellemes meg-
lepetés volt, amikor jelt kaptam az angol ismerőstől, aki 
ezelőtt 25 évvel meghívott, de nem jutottam el hozzá. 
Akkor a kintmaradásra összpontosítottam, Svédországba 
jöttem, és a kapcsolat valami miatt megszakadt. Nagyon 
büszke voltam, amikor meglátogattam, láttam, hogy mi-
lyen szép helyre kerültek, és milyen megbecsülésben tartja 
munkáimat. Hogy mondtam? Büszke? Boldog? Mindegy. 
Jólesett.

– Kapcsolatai Erdéllyel?

– Az interneten nézem, hogy mi történik Erdélyben, 
és a kiállításokat is végigjárom, amikor otthon vagyok. 
Több kollégával van kapcsolatom, hosszú lenne felsorolni. 
Közben fogyunk is, több kedves barátom elhunyt: Tornay 
Endre, Tudoran Marius, Károly Sándor, Gergely István. 
Nagyon hiányoznak! Érzem, többet kellene otthon len-
nem, mert a skype, az e-mail, a facebook nem pótolja a 
baráti kézfogást. 

– Van-e honvágya, kívánkozik-e néha Erdélybe?

– Előfordul, s ilyenkor hazautazom.

– Egy-egy gondosan becsomagolt kisplasztikán kívül mit 
szokott még „hozni”, amikor hazajön? 

– A szívem csücskében őrzött hazaszeretetet nehéz be-
csomagolni. Fotókat szoktunk nézegetni, ha összegyűl a 
család, például a tarcsafalvi családi találkozón. Nemcsak a 
régieket, az újabbakat is. Összefolyik a múlt és a jelen. Sok 
a mesélnivaló – a több mint fél évszázad emlékei. Itt gye-
rekek voltunk, ott meg az unokák vannak itthon, otthon, 
Európában.

Itthon, otthon, Európában

M



iért nem lóg a falon ez a 
költő bácsi?” A kérdést egy 
kisiskolás tette fel valami-
kor a hetvenes évek vége 

felé a tanító néninek. Nyilván tetszett neki 
az ünnepélyre kiosztott, szavalásra kapott 
költemény, és képtelen volt felfogni, hogy 
az osztályterem vagy a folyosók falain füg-
gő képek között miért nem szerepel az ő 
versének a szerzője is. Lehetőleg nagy sza-
kállal, kackiás bajusszal, oldalán karddal, 
de legalább egy könyvvel a bal kezében, mi-
közben révülten nézi az őszi tájat, a boron-
gó felhőket, s jobbjában egy pennát tart, 
készen arra, hogy mindjárt papírra is vesse 
a látottakat. „Miért nem lóg a falon?” – is-
métlődött meg a kérdés. A tanító néni már 
készen volt a válasszal: „Mert él, fiacskám.” 
„Igen?!” – hangzott a csodálkozó hang, 
mert a válasz nem elégítette ki, hiszen élő-
nek is volt ott képe, és nem is akármilyen 
helyen. Az igaz, hogy az az illető nem volt 
költő bácsi.

Kányádi Sándor él, hála istennek, a szó 
konkrét értelmében, és él verseiben, az ol-
vasók tudatában is. Nem ismerek még egy 
„ennyire élő”, a köztudatban ennyire jelen 
levő költőt, mint Kányádi Sándor. Talán 
Petőfi az, akinek ennyi versét, ennyi sorát 

ismerik, szeretik az óvodától 
az egyetemig – és vissza. A 
költőknek pedig mi lehet 
nagyobb örömük, elégté-
telük, mint amikor ver-
seikben, verssoraikban 
továbbélnek a gyere-
kek, felnőttek, fiatalok 
és idősek, kicsik és 
nagyok, elemisták és 
gimnazisták, mun-
kások és földmű-
vesek tudatában, 
emlékezetében.

Bátran ki-
m o n d h a t j u k : 
Kányádi Sándor, 
a középkori 
énekmondók, 
igricek jelen-
kori utóda, 
a legélőbb 
mai ma-
gyar költő. 
És ha van 
egyáltalán valaki 
napjainkban, aki mostani, 
ingergazdag, de versszegény világunk-
ban a verssel, magával a költészettel ennyire 

magával tudja ragadni a közönségét, ő 
az. Olvasók százai hallgat-

ják szájtátva, fi-
gyelmesen 
templom-
ban, isko-

lában, kul-
túrházban, 

klubhelyiség-
ben stb. őt, az 

énekmondót, 
az előadó Köl-

tőt. Nincs az a 
terem Erdélyben, 

és talán másutt 
sincs, amelyet ne 

tudna megtölteni 
olvasóival, közönsé-

gével egy-egy talál-
kozója alkalmával. 

A hetvenes-nyolc-
vanas évek Romániájá-

ban erőt adott, megma-
radni segített. Ma sem 

kevesebb, amit értünk, 
olvasóiért tesz: a nyelv-

ben, a szép magyar nyelv-
ben segít megmaradnunk. 

Fekete Vince

lvasmányainkban és képze-
letünkben Ulyssesnek külön 
ideje van. Némelyek, elég sok 
ember, a Homérosz Odüssze-

usznak is nevezett hősét csak gyerek- és ka-
maszkorukban ismerik: az első időszakban 
találkoznak vele, a másodikban elbúcsúz-
nak tőle. Mások, kevesen, hosszú lejáratú 
barátságot ápolnak vele. Azokról a szöveg- 
vagy képalkotókról van szó, akik számára 
Odüsszeusz a Megismerést kereső Vándor 
jelképévé válik, az intelligencia, de ha a kö-
rülmények azt kívánják, a fizikai erő révén 
is Diadalmaskodóvá… Ulysses továbbfe-
szíti a világgal való párbeszéd korlátait, a 
világ különböző „emeletein” gyakorolja 
kíváncsiságát és értelmét, azért küzd, hogy 
bizonyos emberi kvalitások tartós mivol-
tát biztosítsa. James Joyce bebizonyította, 
hogy a mítosz a modernitásban is aktuális, 
hogy Ulysses a XX. században sem téved 
el, éppen ellenkezőleg.

Alexandru Rădvan nem tesz mást, mint 
hogy egyik kedvenc olvasmányát, amely 
által visszatér az ókorhoz és a mítoszhoz, a 
kortárs művészet sokféle és számtalan for-
májú igazságává változtatja. Ulysses világa 
már diákéveitől kezdve foglalkoztatta, és az 
új évezred első évtizedének vége felé újra 
visszatért érzékenysége és figyelme közép-
pontjába. 

Ennek a hősnek az újrafelfedezését töb-
bek között úgy fordítja művészetté, hogy 
(újra)felfedezi a maszkulinitás tulajdon-
ságainak zsigeri ábrázolását. Az ironikus-

parodikus visszahúzódás árnyalatát csak 
vázlatosan működteti. Az ellenfelekkel és 
nehézségekkel való küzdés, a sportos edzés 
olyan „diskurzust” fejleszt ki, amely az óko-
ri atléta, s kiterjesztés révén a mindenkori 
atléta dicséretévé válik. Ennek a diadalmas-
kodó testiségnek a képét a lényegre egysze-
rűsíti és „felgyarapítja” a formális struktúra 
átgondolt „primitivizmusával”.

Ulysses különböző helyzetekben és szö-
gekből ábrázolódik, arca is változik. Elég 
gyakori azonban, hogy hátulról látjuk, leg-
feljebb profilból… Odüsszeusz tehát általá-
nos, tipikus emberi személyiség lesz. Még a 
szemből való ábrázolások is nagyfokú álta-
lánosságot hordoznak. Valami mégiscsak 
melegíti ezeket a paradox módon elsze-
mélytelenedett portrékat: olykor a vonások 
eltúlzása, máskor a színes satírozás „fészke”, 
amely meghatároz egy arcot – ezek a meg-
figyelések elsősorban azokra a művekre 
vonatkoznak, melyek 2012-ben készültek 
darabos pasztellszínekkel megfestve.

Ami most már az általában vett stilisz-
tikai adatokat illeti, véleményem szerint 
Alexandru Rădvan képi szókincsének sa-
játossága abból is származik, hogy ihletet-
ten egybedolgozott bizonyos egymástól 
különböző „hatásokat”. Ezek egy mindent 
partikulárissá tevő tónusban olvadnak 
össze, anélkül, hogy a különböző összete-
vők mindegyike feltétlenül mai lenne. Az 
Ulysses tematikájú univerzum esetében, 
legalábbis, ami a pasztellrajzokat illeti, 
elsősorban a Transavanguardia hatására 

gondolok, melyeket görög és római pél-
dák is befolyásoltak. Maga a festés módja 
expresszionizmust is hordoz (olasz fuval-
latokkal).

Másfelől az installációra váltható port-
résorozat, a pauszpapírra rajzolt mono-
típiák (Ulysses emberei, 2011) a maguk 
során szintén felkavaróak: ezek a változa-
tos kifejezést hordozó arcok úgy jelennek 
meg, mint különböző emberi állapotok 
ujjlenyomatai, expresszionisták ezek is, a 
színfoltok révén felvázoltak. Ugyanakkor 
a jelenléthiány közötti viszony margójára 
rajzolt etűdöknek tűnnek.

A fém, vászon és festékanyag segítségé-
vel megformált szobrok közül néhányan 
hangsúlyozottan expresszionista voná-
sokkal telítettek, s a primitivizmus immár 
azonosított tipológiájából indulnak ki, 
melyhez body in pieces típusú „régészeti” 
látásmód jegyei járulnak. A festői beavat-
kozások az attitűdbeli „előadást” teszik 

lehetővé. A fából és cementből készült 
domborművek szintén arról a formális 
szintézisképességről árulkodnak, amelyet 
Alexandru Rădvan műve tanúsít, a művész 
érzékenységéről annak az anyagnak a tex-
túráját illetően, amellyel dolgozik, és arról 
a képességéről, amellyel mondani tud vala-
mit általa.

Alexandru Rădvan bevallotta nekem, 
hogy egyre jobban szereti a nagy tömegű 
anyagot s a vele való küzdelmet; a plasztika 
egyfajta 3D-ben megalkotott festménnyé-
rajzzá válik…

Az Ulyssesnek szentelt „nagy elbeszé-
léshez” tartozó narratív részletek megjelen-
nek a művész előtt, és legtöbbször kevéssé 
látványos körülmények között alakulnak 
át képekké. Az ihlet nem is ritkán családi 
körben indul be. Végső soron mit jelent az 
Odüsszeia a világ bármely nyelvén, ha nem 
azt: „hazatérés”?

Adrian Guţă
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A székely szellemi termékeket kívánja bemutatni a nagyvilágnak a Hargita Kiadó legújabb 
nagyszabású vállalkozása: Székely könyvtár címen indított százkötetesre tervezett könyvsoro-

zatot, ötkötetes minisorozatokra bontva. A sorozat anyagi költségeit két mecénás,  
Hargita Megye Tanácsa és Kurkó Árpád fedezi.  

A Székely könyvtár ötödik kötetét Fekete Vince ajánlja az olvasók figyelmébe.

Kányádi Sándor: Válogatott versek

Ma este nyílik a csíkszeredai Új Kriterion Galériában 
Alexandru Rădvan festőművész Odüsszesz című kiállítása.

Alexandru Rădvan Ulyssese
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Megalakult  
a szakmai  

kuratórium
z Erdélyi Művészeti Múzeum 
ügyének előmozdítása érdeké-
ben a sepsiszentgyörgi Székely 
Nemzeti Múzeumban 2012. 

június 18-án megalakult egy szakmai ku-
ratórium, amely a létesítendő intézmény 
gyűjteményét hivatott megalapozni és 
lehetőségei szerint fejleszteni – derül ki 
Vargha Mihály szobrászművész, a Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatója által szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott közleményből.

A testület létrehozása elodázhatatlan 
lépés, hiszen hétről hétre érkeznek felaján-
lások, adományok bel- és külföldről: Pallos 
Sch. Jutta Stuttgartból, Abodi Nagy Béla, 
Kántor Lajos, Vetró Mária Kolozsvárról, 
Véső Ágoston Nagybányáról, Kőnig Frigyes 
Budapestről.

A kuratórium tagjai: Botár László 
(Csíkszereda), Kántor Lajos, Kolozsi Tibor, 
Murádin Jenő, Székely István (Kolozsvár), 
Újvárossy László, Jakobovits Miklós (Nagy-
várad), Damokos Csaba, Ütő Gusztáv, Vargha 
Mihály, Vinczeffy László (Sepsiszentgyörgy), 
Vécsi Nagy Zoltán (Székelyudvarhely).

Elképzelés szerint a testület évnegye-
denként tartja rendes ülését, levelezőlistát 
működtet, és a gyűjtemény fejlesztése, gya-
rapítása érdekében mozgósítja a honi és 
külföldi művészvilágot, lobbizik a székház 
építése ügyében, figyelemfelkeltő akciókat 
szervez, feltérképezi a mentésre váró élet-
műveket stb.

A
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Polüfémosz barlangja
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hirdetések

Körkép

Múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokkal egybekötött tárlatveze-
tésen csatlakoztam a Mikó-vár 
történetét bemutató állandó ki-
állításra érkező gyermekek cso-
portjához. A Csíki Székely Mú-
zeum május 19-én nyílt tárlata 
nagy sikernek örvend, nemcsak 
a diákok, de a felnőtt látogatók 
körében is.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Negyedikes tanulók érkez-
tek szervezett, múzeum-
pedagógiai foglalkozás-

sal egybekötött tárlatvezetésre a 
Mikó-várba, délelőtt tíz órára. A 
kezdést tolni kellett, mivel egy cso-
port magyarországi turista csöp-
pent be, és a gyermekek zavartala-
nabb múzeumi élményéért, inkább 
előbbre engedték a vendégeket.

Kádár Kincső múzeumpeda-
gógus-néprajzos, a Csíki Székely 
Múzeum munkatársa munkala-
pokat oszt ki a tanulók között, 
a lapok amolyan nyomvezető 
szerepét tölthetik be a kiállítás 
megtekintése során. A gyerme-
kek még nem láttak semmit, de 
fantáziájukat beindítja a feladat, 
a képzeletbeli utazásra már bene-
veztek.

Az előtér
A jegypénztárnak és az ajándék-

boltnak is helyet adó előtérben né-
hány bevezető szó után, az automa-
ta vezérlésű audiovizuális rendszer 
veszi át az irányítást, a finomabb 
részletekre a múzeumpedagógus 
hívja fel a gyermekek figyelmét. A 
tanulók új kifejezésekkel találkoz-
nak, a rétegvitrin, valamint a falku-
tatás eredményeit feltáró falrészlet 
mellett már elhangzanak az első: 
Hűha! Azt a mindenit! – elismerő 
megjegyzések. Egységes jelt beszél 
meg Kádár Kincső a látogatókkal: 
csengőszóra el kell csendesedni és 
nagyon figyelmesen követni az ő 
utasításait. A munkalapokkal és 
ceruzával felvértezve, kíváncsian 
lépnek a csoport tagjai a kutas te-
rembe.

A kút titkai
Fikciós-dokumentumfilm – a 

kutas terem tárlóinak alapos szem-
ügyre vétele után, A kút titkai című 
némafilm megtekintése kapcsán en-
nek az ismeretlen fogalomnak a tisz-
tázásával érthették meg a gyermekek 
a tárlatrendezési koncepciót.

A tárgyak sugallta lehetséges 
forgatókönyv szerint alakították a 
film készítői az eseményeket, fel-
vonultatva a kútból felszínre került 

tárgyakat. Itt kapták első feladatu-
kat a kis látogatók: a filmben látot-
tak alapján kellett bekarikázniuk 
a megadott szavak közül azokat, 
amelyek a kútból és latrinából elő-
került tárgyakat jelölik.

Konyhaterem
A földre, kispárnákra ülve, az 

ínyencfalatokat felsorakoztató A la-
koma című kisfilmbe különösebb 
rábeszélés nélkül kapcsolódtak be a 
tanulók. A hatfogásos menüt tálaló 
alkotás egyértelműen a gyermekek 
kedvence lett, a múzeumpedagógus 
szerint ez általános jelenséggé vált a 
látogatók körében. Kádár Kincsőtől 
a diákok megtudták, a 18. századi 
„Nagy konyhában” feltehetőleg a tisz-
ti személyzetre főztek. A kutatások 
során a múzeum régészei megtalálták 
a kályha és kemence, valamint a füst-
fogót tartó pillérek helyét. Ez alap-
ján készült a rekonstrukció, amely a 
szomszédos éléskamrával együtt 
gasztronómiai időutazásra hív. 

A korabeli konyha, illetve kony-
haművészet másik szegmensébe is 
bepillantást nyertek a gyermekek, a 
feladatlap segítségével az akkori re-
ceptekben előforduló megnevezé-
seket fordíthatták le a mai haszná-
latos formájukra. Így tudták meg, 

hogy a mai vásárok nagy kedvence, 
a kürtőskalács pár száz éve a doron-
gos kalács nevet viselte, de a tojást 
jelölő tikmony, vagy a pulyka régies 
megfelelője, az indiai tik is sok de-
rűs percet szerzett nekik.

Bástyaterem
A kiállítás utolsó termében a 

vár hadtörténetének átfogó megis-
merésére nyílt lehetőség. A feladat-
lapon négy felvértezett, más-más 
történelmi kor katonája volt meg-
rajzolva. A képen látottak alapján 
a kiállított tárgyak között megta-
lálni a pontos megfelelőket.

„Csínom Palkó, Csínom Jankó, 
csontos karabélyom / Szép csendes 
lódingom, dali pár pisztolyom” – 
ismételte a magyar huszár öltözeté-
nek, fegyverzetének bemutatásakor 
Kádár Kincső, remélve, hogy az 
ismerős rigmus segítségével talán 
jobban rögzülnek a szakkifejezések 
a gyermekek emlékezetében.

A látogatás talán legsikeresebb 
része az utolsó terem felfedezését 
jelentette a látogatóknak; itt szaba-
don mozoghattak a tárlók között, 
ölthették magukra a rendelkezés-
re álló jelmezeket, vagy tehettek 
virtuális sétát az érintő képernyős 
kijelző segítségével.Múzeumpedagógiai foglalkozás. Nyomvezetőt követve

Indiai tik a kamrában. Időutazás fotók: balázs árpád

FolyAMAtoS telt házAt produKál Az állAndó KiállítáS

Vártörténet – gyermekszemmel
XIII. Lármafa 

Találkozó
Javában zajlik a Julianus Alapít-
vány által tizenharmadik alka-
lommal megszervezett lárma-
fa találkozót. A június 17–24. 
között hargita Megye tanácsa 
Összetartozunk szórványprog-
ramja támogatásával szervezett 
találkozó felvidéki résztvevői 
Szent lászló király legendás 
alakja előtt róják le tiszteletü-
ket, felkeresve a történelmi Ma-
gyar ország számos erdélyi, szé-
kelyföldi zarándokhelyét.

hN-információ

Beder Tibor főszervező sze-
rint a találkozó segíti a 
résztvevőket és a szórvány-

ban élőket magyarságtudatuk 
megerősítésében és elmélyítésé-
ben. A felvidéki résztvevők vasár-
nap érkeztek Csíkszeredába, este 
bemutatták Beder Tibor Ágyú 
és tulipán című kötetét. Tegnap 
Csíksomlyóra és a Somlyó-hegyé-
re látogattak ki, délután a Mikó-
vár állandó kiállításait tekintették 
meg. A zarándokok a hét folya-
mán ellátogatnak Gyimesbükkbe 
az ezeréves határhoz, felkeresik 
az udvartereiről híres Kéz di-
vásárhelyt, az ágyúöntő Gábor 
Áron szülőfaluját, Berecket, va-
lamint Mikes Kelemen tölgyeit 
Zágonban. Ugyanakkor megis-
merkednek a Gyergyói-medence 
szépségeivel, a Gyilkos-tóval és 
a Békás-szorossal. Programjuk-
ban szerepel Székelyudvarhely 
megtekintése, és a székelyderzsi 
vártemplom látogatása is. Június 
23-án különbusz szállítja Csík-
szeredából Cegőtelkére a zarán-
doklatnak azokat a székelyföldi 
résztvevőt, akik a besztercei szór-
ványmagyarság legnagyobb ünne-
pének részesei kívánnak lenni. A 
Csíkszeredából induló autóbusz 
első állomása Cegőtelke, ahol a 
felvidékiek ünnepi megemléke-
zésen vesznek részt a helyi refor-
mátus templomban, majd megte-
kintik a cserhalmi ütközet helyén 
felállított emlékművet, múltidéző 
csatajelenet kíséretében.
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> Asztalitenisz. Az elmúlt hétvégén 
Slatinán rendezték a sportiskolák orszá
gos döntőjét, ahol a Székelyudvarhelyi 
ISK is részt vett ifi és serdülő kategóri
ájú sportolóival. Az ifi lányoknál Abrán 
Mónika és Kalóz Anita kiemeltként kez
dett a főtáblán, akárcsak Péter Nándor a 
fiúknál, de a többieknek sem jelentett 
gondot a selejtező csoportokon való 
átjutás, Dombi Tihamér és Onofrei 
Rareş másodikként jutott tovább, míg 
a serdülő Mihály Bence megnyerte cso
portját. A főtáblán Mihály és Onofrei 
továbbjutott, míg Dombi vereséget 
szenvedett. A nyolcaddöntőkben Ab

rán simán jutott tovább, Onofrei pedig 
Péter ágára került, így két udvarhelyi 
dönthette el az egyik negyeddöntős 
sorsát, a győztes végül Péter lett. A 
serdülőknél megszakadt Mihály remek 
sorozata is, craiovai ellenfele kicsit ta
pasztaltabbnak tűnt. A negyeddöntők
ben Kalóz és Péter is kikapott, a hely
osztókon Abrán teljesített a legjobban 
és szerezte meg végül a hatodik helyet, 
Péter a hetedik pozícióban végzett, 
Kaloz pedig térdproblémák miatt utol
só mérkőzését feladni kényszerült, így a 
nyolcadik helyen fejezte be az idei sze
zon utolsó versenyét.

> Úszótábor. Idén is megszervezi a 
hagyományos úszótábort a szentegyházi 
termálfürdőn Straub Károly testneve
lő tanár. Jelentkezni a 0266–217053as 
vagy a 0744–937310es telefonszámon 
lehet június 30ig. Az első csoportnak jú
lius 1–7. között, míg a másodiknak július 
7–13. között tart a tábor.

> Székelyudvarhelyért-kupa. Hol
naptól vasárnapig rendezik meg a gye
rek labdarúgó VI. Székelyudvarhelyért
kupát. A torna megnyitóját holnap 21 
órakor tartják a székelyudvarhelyi séta
téri minifocipályán. Mintegy nyolcvan 

csapat jelezte nevezési szándékát hét 
korcsoportban. A találkozók az ud
varhelyi városi stadionban, a farcádi, 
farkaslaki és nagygalambfalvi pályán, 
valamint Székelyudvarhely műfüves pá
lyáin (minifoci, sportcsarnok melletti, 
a Bethlen Gábor Általános Iskolánál, a 
Septimia szabadidőközpontnál) zajlanak 
majd. A gárdák az ország különböző ré
széről érkeznek, illetve egy nyíregyházi és 
egy gödöllői csapat is részt vesz a tornán. 
A meccsek péntek délután kezdődnek, 
szombaton egész nap zajlanak, vasárnap 
délelőtt fejeződnek be, ekkor tartják a 
helyosztókat és a döntőket.hí
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Tal-emlékverseny
Június 8–18. között 7. alkalom

mal került sor Moszkvában Mikhail 
Tal exvilágbajnok emlékversenyére. 
A 10 fős 22es erősségű (Élőátlag 
2776) körverseny győztesének ki
léte csak az utolsó fordulóban dőlt 
el: az örmény Aronian legyőzte a fél 
pont előnnyel vezető 20 éves olasz 
Caruanát, Carlsen sötéttel nyerni 
tudott az angol McShane ellen, így 
a világranglistát vezető 22 éves nor
vég Magnus Carlsen (2835) nyerte 
a Talemlékversenyt 5,5 ponttal (a 9 
lehetségesből) az 5 pontos Caruana 
(2770) és Radjabov (2784) előtt. 
Csak Carlsen maradt veretlen, és 2 
Élőpontot szerzett. A villámver
senyt az orosz Morozevich (2769) 
nyerte Carlsennel holtversenyben 
6,5 ponttal, akit azonban legyőzött.

Vajda Levente újabb sikere
Június 4–12. között a bulgáriai 

Golden Sands adott otthont az első 
Grand Europe nyílt versenynek. A 9 
fordulós svájci rendszerű 224 fős tor
nát mindvégig a székelyudvarhelyi 
születésű Vajda Levente (2600) 

vezette, aki 7 ponttal (5 győzelem 
és 4 döntetlen) a 2. helyen végzett. 
Levente mesterhármassal kezdett, és 
Sydney utáni újabb sikere és a 2600
as Élőponszám elérése biztató az 
augusztusban kezdődő törökországi 
Sakkolimpián való jó szereplésre.

Sakktanulmány
Gondolná valaki, hogy nagy 

szerepet játszik a b6 gyalog Leonid 
Kubbel 1956ban szerkesztett tanul
mányában? A sötét király bizony
talan helyzetét kihasználva világos 
előbb gyalogáldozattal, majd két „ta
nulmánylépéssel” nyer : 1.g5+!! Kg5 
2.Fd6!! Vd6 (2...Ve8 3.Vg7+ Vg6 
4.Fe7+ Kf4 5.Vd4+! Fe4 6.Vd6+ 
e5 7.Vg6 Fc6 8.Vg8!! h4 9.Fh4 Fb5 
10.Vg2!! Fc6 11.Fg5 matt. A Deep 
Rybka 4 sakkprogram szerint 5.Vg6 
vezérnyerés egy lépéssel későbbi 
matthoz vezet...) 3.Vg7+ Kh4 (3...
Kf4 4.Vg3+ vezérnyerés.) 4.Vc7!! 
Vc7 (4...Vb4 5.Vg3 matt.) 5.bc7 és 
a gyalog vezérré változását (6.c8V) 
nem lehet megakadályozni.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Asztalitenisz-verseny Madéfalván

Országos szintű Amatur B turné asztalitenisz bajnokságot rendez a 
Madéfalvi Sportegyesület, 2012. június 23án, a helyi kultúrotthon
ban. A kezdés időpontja 9.00 óra. A benevezési díj 15 lej/fő (tartal
mazza a kávét és ásványvizet). Jelentkezni Predescu Leventénél lehet 
a 0751–310627es telefonszámon. Minden asztaliteniszkedvelőt 
szívesen várnak a szervezők.

Sakksuli (24.)Hiányzott a tűz a csíkiakból

Álom maradt a feljutás
Nem sikerült kivívnia a harmadik 
ligába való feljutást a csíksze-
redai Vsk labdarúgócsapatának 
tegnap délután sepsiszentgyör-
gyön a Fogarasi csM ellen. a 
brassó megyei csapat a kapu 
előtt jóval határozottabb játékot 
mutatott, és csak a mezőnyben 
volt egyenlő partnere a Vsk.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Közel 300 csíki szurkoló volt 
kíváncsi tegnap délután a 
Csíkszeredai VSK labda

rúgócsapatára Sepsiszentgyörgyön, 
ahol a harmadik ligába való felju
tásért játszott selejtezőt a Fogarasi 
CSM ellen.

A találkozó jól kezdődött csíki 
szempontból, és már az elején át
vették a játék irányítását, azonban 
a meddő fölény nem mutatkozott 
meg helyzetekben. A fogarasiak 
már a 8. percben veszélyeztettek. 
Ambrus a helyén volt. Alig pár 
perc múlva azonban már ő is tehe
tetlen volt. Egy bal oldali szabad
rúgást még hárított, de a visszaívelt 
labdát Streza pofozta a hálóba. A 
folytatásban kiegyenlítetté vált 
az összecsapás, mindkét fél előtt 
adódtak helyzetek. A legnagyob
bat Homos hagyta ki: 10 méterről 
ajtóablak helyzetben hibázott. 
Négy percre rá jött az egyenlítés. 
Gliga hordozta meg védőit, és 
passzolt üresre Bajkónak, aki ruti
nosan oldotta meg a feladatot. A 
hajrában azonban a Fogaras visz
szavette a vezetést egy óriási védel

mi hibát követően, és ezzel újból 
Streza élt. A térfélcserét követően 
a fo ga ra siak azonnal növelték elő
nyüket. A gólszerző újfent Streza 
volt. Ekkor a csí ki csapat megtört 
és hitehagyottá vált. A pályán gya
korlatilag az történt, amit a vendé
gek akartak. A kinyíló szeredai csa
paton pedig valósággal átgázoltak. 
A kegyelemdöfést Kaj csarácz adta 
meg a 90. percben, amikor egy re
mek indítás után átívelte a játék
szert az első félidőben csereként 
beállt Duşa. A vége 5–1 lett.

Kurkó Attila, a VSK edzője a 
mérkőzés után elmondta: „Kijött 
a tapasztalatbeli különbség a két csa
pat között. Sajnos futómennyiség
ben sem tudtuk felvenni versenyt az 
ellenféllel, továbbá nem figyeltünk 
oda a kulcsembereikre úgy, ahogy 
azt megbeszéltük. Az első félidőben 

még ment a játék, a másodikban 
szétestünk.”

Eredmény
Fogarasi CSM – Csíkszeredai 

VSK 5–1 (2–1). Gólszerzők: Streza 
(13., 42., 47.), Marșavela (55.), 
Kajcsarácz (90.), illetve Bajkó (38.).

Fogaras: Hartnagea – Ciocan, 
Sârge, Onciu, Moțoc – Băcilă, 
Marșavela (Vezeteu, 66.), Gál (Lupu, 
75.), Țăruș (Kajcsarácz, 72.) – Streza, 
Neamțu (Racu, 70.).

Csíkszereda: Ambrus (Dușa, 26.) 
– Sándor, Tóth, Măgirescu, Török – 
Székely (Ladó, 72.), Vrabie, Bajkó, 
Gliga – Homoș (Tankó, 54.), Szőcs 
(Hodgyai, 59.). Lapon szerepelt még: 
Moscu, Antal, Stan.

Játékvezetők: Breve Dan, Luca
ciu Doru, Câmpeanu Ionuț (mind 
Kolozsvár).

1–0. Ambrus elsőre még hárított, másodikra nem Fotó: darvas attila

a Magyar kézilabda-szövetség 
(Mksz) közbenjárásának köszön-
hetően a magyar női válogatott a 
csoportkörben, és továbbjutása 
esetén a középdöntőben is Újvi-
déken léphet pályára a decembe-
ri, szerbiai Európa-bajnokságon.

Az Európai Kézilabdaszö
vetség (EHF) bejelentette, 
hogy a rendezéstől visszalé

pő Hollandia helyett Szerbia ad ott
hont a kontinensviadalnak, ezt köve
tően az MKSZ vezetése azonnal fel 
is vette a kapcsolatot az illetékesek

kel annak érdekében, hogy az idén 
januári férfi Ebhez hasonlóan a nők 
is Újvidéken léphessenek pályára. Az 
Európabajnokság sorsolását június 
22én, 19 órától tartják Monacóban. 
A csapatokat négy, egyenként né
gyes csoportba sorsolják, a csopor
tok első háromhárom helyezettje 
jut a legjobb 12 közé. A középdön
tőben két hatos csoportban folyta
tódnak a küzdelmek, ezekből az első 
kettőkettő kerül az elődöntőbe. A 
magyarok a harmadik kiemelési ka
lapba kerültek, Szerbiával, Dániával 
és Oroszországgal együtt.

A kiemelés: 1. kalap: Norvé
gia, Svédország, Románia, Hor
vátország; 2. kalap: Franciaor
szág, Montenegró, Németország, 
Ukrajna; 3. kalap: Szerbia, Dá
nia, Oroszország, Magyarország; 
4. kalap: Spanyolország, Csehor
szág, Macedónia, Izland.

Az Európa-bajnokság hely-
színei: csoportmérkőzések: A cso-
port (Szerbia csoportja): Belgrád; 
B csoport (Macedónia csoportja): 
Nis; C csoport (Magyarország cso-
portja): Újvidék; D csoport (Ro-
mánia csoportja): Versec.

Újvidéken játszhat a magyar csapat



lakás

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2-es kertes családi ház (4 szoba, 
25 ár belterületen + 2 szobás nyá-
ri lak nagy garázzsal és gazdasági 
épülettel). Gyümölcsöskert és kút 
van az udvaron. Irányár: 35 000 eu-
ró. Telefon: 0742–973300. (22031)

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

KIADÓK 14 m2 és 30 m2-es felü-
letű irodahelyiségek Csíkszereda köz-
pontjában. Telefon: 0744–472591.

KIADÓ 2 szobás lakás a Test-
vériség sugárúton, I. emeleten, a 
rendőrség közelében. Bér: 150 eu-
ró. Telefon: 0744–592500. (22114)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, tég-
lából készült, felújított, déli fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Nárcisz sétányon garázzsal és pin-
cével. Ára: 33 900 euró. Telefon: 
0723–648791. (22078)

ELADÓ családi ház Csíkszent-
ki rályon. Telefon: 0743–140661, 
0722–436174.

ELADÓ I. osztályú garzonlakás. 
Telefon: 0720–986996.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2-es területen fek-
vő ház központi fűtéssel és garázs-
zsal. Telefon: 0746–065190.

ELADÓ Csíkszentdomokoson 
családi ház gazdasági épületek-
kel, 1620 m2-es telken, rendezett 
iratokkal, bármilyen tevékenység 
kialakítására alkalmas. Telefon: 
0743–853033. 

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

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

telek

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

jármű

ELADÓ 2003-as évjáratú Lada 
Niva, 4 x 4-es, jó állapotban. Csere 
is érdekel. Irányár 1800 euró. EL-
ADÓ 2005-ös évjáratú Dacia Logan 
Preferance, irányár 2450 euró. Cse-
re is érdekel régebbi Daciára. Tele-
fon: 0745–654923.

ELADÓ 2001-es évjáratú VW 
Polo 1,4, beíratva, irányár 2850 eu-
ró. Fullextrás, csere is érdekel. EL-
ADÓ 1998-as évjáratú VW Caddy 
1,4, benzines, beíratva. Irányár 
1650 euró, csere is érdekel. Tele-
fon: 0745–654923.

ELADÓ fekete, kombi Volks-
wagen Golf IV-es, 1.4-es, Euro 
4-es, sok extrával (ABS, szervo, 
klíma, légzsákok, négy elektro-
mos ablak, központi zár távirá-
nyítóval, kipörgésgátló, elekt-
romos tükrök), karc- és rozsda-
mentes állapotban, frissen be-
hozva Németországból. Vállalok 
bármilyen tesztet, akár beíratást 
is. Irányár: 3200 euró. Telefon: 
0734–415273, 0733–840369, 
0266– 334464. (22115)

vegyes

ELADÓ Wass Albert összes re-
génye, elbeszélése, verse színes 
borítóval 455 lejért (30 kötet). Ház-
hoz szállítás a megyében ingyen. 
Telefon: 0752–301914.

ELADÓ almalé 5 literes kiszere-
lésben, valamint új Stema utánfu-
tóra magasító, ponyvával. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ házi tej – 2,50 lej/liter. 
Házhoz szállítás megoldható. Tele-
fon: 0720–776069.

ELADÓ faragott székely kapu, 
valamint egy 2 kW-os generátor. 
Telefon: 0751–131213.

ELADÓ búza, triticale. Telefon: 
0755–703611, 0723–265430. 
(22111)

ELADÓ Csíkszeredában, ipari 
zónában 9413 m3 ipari felület, rajta 
4525 m3-es ipari csarnok. Telefon: 
0745–104724.

ELADÓ 3. éves, gyönyörű szép, 
szürke méncsikó (be volt fogva 
kettősbe, jobbról, balról egyfor-
mán jól húz) vagy ELCSERÉLHE-
TŐ idősebb állatra, valamint EL-
ADÓ 15 éves száraz fosznideszka 
Csíkszenttamáson. Telefon: 0748–
776360.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Te-
lefon: 0745–184962.

TALÁLTAM egy nagy kulcskö-
teget, valamint egy autókulcsot 
még márciusban a szeredai nem-
zeti bank közelében. ELADÓK 90 Ø 
vascsövek 6 méter hosszúságban, 
öt Lada-felni vagy ELCSERÉLHETŐ 
16”-ra különbözetfizetéssel. Tele-
fon: 0748–776360.

ELADÓ Zanussi automata mo-
sógép. Telefon: 0743–166465.

ELADÓ Csíkszeredában kb. 50 
m horganyzott lemez felső vízcsa-
torna (nem lefolyó) és négy rövid 
saroklefolyó rész – 20 lej/m (jó ál-
lapotban). Telefon: 0266–311139.

ELADÓ 130 kg-os disznó Csík-
szentkirály 408. szám alatt. Ér-
deklődni lehet a 0746–387722-es 
telefonszámon.

ELADÓ vécépapír- és kéztör-
lőgyártó gép, információkkal a 
gyártással és az eladással kapcso-
latban. Ára: 1750 euró. CSERE is 
érdekel drágább autóval. Telefon: 
0725–370752.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Ér-
deklődni lehet a 0746–107408-as 
telefonszámon.

állás

Alkalmazunk ácsokat, kő-
műveseket. Érdeklődni a 0724–
000202-es telefonon.

szolgáltatás

Cégvezetők, figyelem! Vállaljuk 
cége számviteli politikájának kidol-
gozását. Kreativ Kontir Kft. Telefon: 
0721–605266.

VÁLLALUNK szobafestést, má-
zolást (lépcsőházakat is), gipszkarto-
nozást, csempézést, szalagparkettá-
zást, hőszigetelést, valamint teljes 
körű lakásfelújítást igény szerint 
vagy saját ötletekkel. Anyagbeszer-
zésben segítünk. Telefon: 0756–
493656. (22079)

Szőnyegmosást VÁLLALOK 
Csík szeredában. Telefon: 0748–
376959.

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

megemlékezés

Hirdetések

Fájó szívvel em-
lékezünk 2012. má-
jus 10-re,

ÁDÁM JÁNOS
nyugalmazott vasutas

halálának 6. hetén. A megemlé-
kező szentmise június 22-én 16 
órakor lesz a gyimesközéploki 
(megállói) templomban. Áldott 
legyen emléked, mely szívünk-
ben örökké élni fog. A gyászoló 
család – Gyimesközéplok.
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A FENYŐ TRAVEL  
Utazási Iroda

IRODAVEZETŐT KERES.
Elvárás:
 idegenforgalmi  felsőfokú vég
zettség;
 angol és román nyelv tárgyalás 
szintű ismerete;
 2 éves szakmai tapasztalat;
 előnyt jelent a foglalási rend
szerek ismerete;
 határozott fellépés, ügyfélcent
rikus hozzáállás.

Amit ajánlunk:
 versenyképes jövedelem;
 utazási lehetőség.

Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal június  

29ig a Fenyő Szálló titkárságán.

A Bomilact Madaras
KÖNYVELŐT 

alkalmaz.

E-mail: robert.
bomilact@gmail.com

Telefon:  
0752–072794.

Stabilan működő cég
FRANCIA  

TOLMÁCSOT  
ALKALMAZ.
Faipari jártasság 

előnyt jelent.

Telefon:  
0749–843156.

Csíkszeredai cég
TITKÁRNŐT  
ALKALMAZ.

Telefon: 
0735–170989,  
0721–117570.

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai uniós  

munkalehetőségek  
mindenkinek:  
szakmunkák,  

segédmunkák! 

Tel.: 0036–30–323–3409; 
0036–30–449–7280.

hargitanépe

Hargita Megye Tanácsa  
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a következő tervekre:
 DJ 136A megyei út feljavítása a km: 3+8005+832 között, Etéd kültel

kében;
 DJ 136A megyei út feljavítása Etéd és Kőröspataka között, km 12+816

5+832, Etéd kül és beltelkében;
 DJ 135 Tordátfalva DN 13C közötti megyei út feljavítása Siménfalván;
 DJ 136 B megyei út feljavítása, km 9+200 la km 13+200 között, Etéd 

kültelkében;
 DJ 136os út feljavítása Székelykeresztúr és Szentábrahám között; A 

27+753as kmnél támfalépítés című tervét, Székelykeresztúr beltelkében, 
Városdombnál a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás 
alapján 2012. június 12én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környe
zeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökséghez. Fax: 0266–310041, email:office@apmhr.anpm.ro

A CSÍKSZEREDAI METAGALAX Kft.
ALKALMAZ

ESZTERGÁLÁSRA ÉS MARÁSRA KÉPZETT SZAKEMBERT,
VALAMINT PÁLYAKEZDŐ FÉMIPARI SZAKISKOLÁBAN, 

SZAKLÍCEUMBAN KÉPZETT FIATALOKAT.
Lehetőséget biztosítunk számvezérelt (CNC) szerszámgépek kezelésé

nek elsajátítására.
Megbeszélésre kézzel írott önéletrajzzal lehet jelentkezni a Hársfa út 

19/A szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között.
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:  

0266–310210, 0266–371215, 0749–037365, 0740–236215.

ANTAL ANDRÁS ÉS ANTAL GYÖNGYVÉR MÁRIA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Repülőtér rendezése és 
Járműcsarnok, irodák és szénatároló építése című terveire a Har
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2012. június 12én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a 
környezeti hatástanulmány elkészítése).

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

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a 
hirdetés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–
310040).

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), BarabásSánta 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.



Anglia és Franciaország biztosítot-
ta helyét utolsóként a labdarúgó 
Európa-bajnokság negyeddöntő-
jébe. Bár a franciák kikaptak, már 
biztos volt a továbbjutásuk. Az an-
gol–ukrán meccsen Kassai játék-
vezetőt kollégái cserbenhagyták, 
és elnéztek egy szabályos gólt az 
ukránoknak.

Amár biztos kieső svéd labda-
rúgó-válogatott Ibrahimovic 
szépségdíjas góljával, vala-

mint Larsson 91. percben lőtt ta-
lálatával 2–0-ra legyőzte a vereség 
ellenére negyeddöntőbe jutott fran-
cia csapatot a lengyel–ukrán közös 
rendezésű Európa-bajnokság D cso-
portjának keddi zárófordulójában.

A másik összecsapáson az an-
gol válogatott egygólos győzelmet 
aratott a lengyelekkel társrendező 
ukrán együttes felett. A szigetorszá-
giak győztes gólját az eltiltása után 
visszatért Wayne Rooney szerezte a 
48. percben. Az angolok vasárnap 
az olaszokkal találkoznak a legjobb 
nyolc között Kijevben. A franciák a 
címvédő és világbajnok spanyolok-
kal találkoznak a nyolc között szom-
baton Donyeckben.

Az angol–ukrán meccs 62. per-
cében nem messze a felezővonaltól, 
már az angol térfélen kapott hosszú 
labdát Milevszkij (a visszajátszások 
alapján lesen volt az ukrán), majd a 
tizenhatos előterében finom passzal 
Devicset hozta helyzetbe, aki 11 mé-
terről jobbal lőtt, a labda felpattant a 
kapujából kirontó Harton, és a gól-
vonal felé szállt, a becsúszva mentő 
Terry pedig kikanalazta a labdát, a 
gólvonal mögül. A gólbíró, Vad II 
István nem jelzett, így Kassai Viktor 
nem adta meg a gólt.
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hirdetések

> Góllövőlista. A lengyel–ukrán kö-
zös rendezésű labdarúgó Európa-bajnok-
ság góllövőlistájának állása a csoportkör 
harmadik, zárófordulója után: 3 gólos: 
Dzagojev (orosz), Gomez (német), Man-
dzukic (horvát); 2 gólos: Bendtner (dán), 
Fabregas (spanyol), Ibrahimovic (svéd), 
Jiracek (cseh), Krohn-Dehli (dán), Pilar 
(cseh), Ronaldo (portugál), Sevcsenko 
(ukrán), Torres (spanyol).

> Hárman lemaradnak a negyed-
döntőkről. Három játékos nem húzhatja 
magára nemzeti válogatottjának mezét 
a negyeddöntők folyamán. Az eltiltot-

tak közül egy francia és két görög talál-
ható: Philippe Mexes (Franciaország), 
Joszif Holevasz (Görögország), Jorgosz 
Karagunisz (Görögország).

> Seva visszavonult. Az angolok el-
leni 1–0-ra elvesztett és Európa-bajnoki 
búcsút jelentő találkozó után bejelentet-
te visszavonulását a nemzeti csapattól 
Andrij Sevcsenko, az ukrán labdarúgó-
válogatott csatára. A 35 éves játékos az 
újságíróknak elmondta, szeretne még 
egy barátságos mérkőzést, amelyen utol-
jára magára húzhatja a sárga-kék mezt. 
Sevcsenko az ukrán válogatott történe-

tének legfiatalabb és legidősebb gólszer-
zője, továbbá rekordere 111 mérkőzésen 
szerzett 48 góljával. Az Anglia elleni 
mérkőzésen csereként szállt be a haj-
rára, miután sérülése miatt kezdőként 
nem tudta vállalni a találkozót. Ukraj-
na egy győzelemmel és két vereséggel 
búcsúzott a hazai kontinensviadaltól, 
Oleg Blohin csapatának győztes mecs-
csén, a svédek elleni 2–1-es mérkőzésen 
Sevcsenko duplázott. A korábbi Milan- 
és Chelsea-támadót szerződése júliu-
sig köti nevelőegyütteséhez, a Dinamo 
Kijevhez, és Sevcsenko korábban úgy 
nyilatkozott, szeretné pályafutását az 

észak-amerikai MLS-ben befejezni. Az 
ukrán válogatottból továbbá bejelentet-
te visszavonulását Andrij Voronyin is. A 
32 éves Voronyin 74 alkalommal lépett 
pályára a válogatottban és nyolc gólt 
szerzett. A támadó Németországban és 
Angliában is légióskodott, jelenleg pedig 
a Dinamo Moszkva alkalmazottjaként 
Dzsudzsák Balázs klubtársa. Hasonló 
döntésre szánta el magát a svéd Olof 
Mellberg is. A svéd nemzeti csapat ru-
tinos hátvédje 117-szer ölthette magára 
a címeres mezt, két labdarúgó-világbaj-
nokságon és négy Európa-bajnokságon 
lépett pályára.hí
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hargitanépe

terry a gólvonal mögül vette vissza a labdát. Az ukránoknak kevés lett volna a döntetlen

Eredmények és állás

D csoport, 3. forduló: Anglia – Ukrajna 1–0 (0–0) /Rooney (48.)/; 
Svédország – Franciaország 2–0 (0–0) /Ibrahimovics (54.), 
Larsson (91.)/.

1. Anglia 3 2 1 0 5–3 7
2. Franciaország 3 1 1 1 3–3 4
3. Ukrajna 3 1 0 2 2–4 3
4. svédország 3 1 0 2 5–5 3

A negyeddöntőben: ma: Csehország – Portugália (21.45, M1 és TVR1); 
holnap: Németország – Görögország (21.45); június 23.: Spanyolor-
szág – Franciaország (21.45); június 24.: Olaszország – Anglia (21.45).

Kassaiék elnézték, Anglia csoportelső



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Csütörtök
Az év 173. napja, az évből hátralevő napok 

száma 193. Napnyugta ma 21.03-kor, napkelte 
holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
Alajos és Leila nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán–latin eredetű Alajos jelentése 

egész + bölcs, míg a perzsa–angol eredetű Leila 
sötét hajút jelent. 

Június 21-én történt 
1945. A II. világháborúban az amerikaiak 

három hónap véres küzdelem után elfoglalták 
a Csendes-óceáni Okinava szigetét. 

Június 21-én született 
Kr. e. 356. Nagy Sándor, Makedónia kirá-

lya, a történelem egyik legnagyobb hódítója 
1891. Pier Luigi Nervi olasz építész 
1905. Jean-Paul Sartre francia � lozófus, 

író, esszéista 

Június 21-én halt meg 
1652. Inigo Jones angol építész, festő, 

rajzoló 
1812. Johann Friedrich Tischbein német 

festő 
1908. Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Kor-

szakov orosz zeneszerző 
2001. John Lee Hooker amerikai blues-

zenész

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás holnap 8–17 óra 
között Madéfalván a 218–362. szám alatt.

nép ügyvédje

A nép ügyvédje havonta kihallgatást tart 
Csíkszeredában. A következő kihallgatás idő-
pontja június 26., kedd 10 és 14 óra között a 
prefektúra székhelyén (Szabadság tér 5. szám), 
a földszint 5-ös számú irodájában.

felhívás

A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség 
jelentkezőket válogat a bukaresti Alexandru 
Ioan Cuza Rendőrakadémiára való felvételi 
versenyvizsgán való részvétel végett. Az akadé-
mia keretében a közrendi és biztonsági karon 
1 helyet fenntartottak magyar nemzetiségű 
jelentkező számára is. Továbbá jelentkezőket 
várnak a katonai akadémia különböző karaira, 
valamint az Országos Hírszerzési Akadémia 
pszichológiai karára is. Bővebb információ a 
www.politiaharghita.ro honlapon található, 
illetve a következő telefonszámokon: 0266–
20511, 0266–205112.
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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
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Középbükk-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a gyógynövények megisme-
rése céljából szervez túrát a Csíki-havasokba, 
amelyre minden érdeklődőt szívesen vár. Túra-
útvonal: Csíkszereda – agyagfalvi borvízforrás 
– Középbükk-patak völgye – Vargák-pusztája 
– Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 órakor a 
Hargita Vendégváró épülete elől. Megjegyzés: 
a túrára szombaton 21 óráig lehet beiratkozni 
a 0745–107618-as telefonszámon. 

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsa Komolyzene 

Hargita Megyének elnevezésű programja 
keretében lép színpadra a csíkkarcfalvi kul-
túrotthonban a Csíki Kamarazenekar Kama-
raegyüttese június 26-án, kedden 20 órától. 
Közreműködik: Filip Ignác – furulyák, ba-
rokk fuvola, ének; Szabó Éva – furulyák, ba-
rokk 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).

Lelkigyakorlat
Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigya-

korlatot tartanak a csíkszentdomokosi Szent 
Margit Lelkigyakorlatos Házban augusztus 
7–13. között. Kísérők: Bara Irén és Bereczki 
Silvia sa. Jelentkezni július 15-ig lehet a 
bara_irene@yahoo.de és a bereczki.silvia@
segitonoverek.info e-mail címeken.

Tábor Bencédben
Július 18–22. között a bencédi kultúrott-

hon épületében ötnapos környezetvédelmi és 
angol nyelvtábort tart a Bencédi Alapítvány. 
A helyek száma korlátozott. Részvételi díj: 
65 lej/fő. Jelentkezni, érdeklődni az aláb-
bi telefonszámokon lehet: 0740–785390, 
0751–129187. A táborba 5–15 éves tanulók 
jelentkezését várják. 

Jubileumi Nyári Táncfesztivál
A Real Dance Sporttáncklub szervezésé-

ben holnap 19 órától tartják a Jubileumi Nyári 
Táncfesztivált Csíkszeredában, a Szakszerveze-
tek Művelődési Házában, melyre minden ér-
deklődőt szívesen látnak. Műsoron: verseny-, 
társasági és showtáncok különböző korosztá-
lyú gyerekek előadásában. Meghívottak: New 
Dance – Marosvásárhely, Silhouette – Ploieşti, 
Bákói Fiesta 2000 Sk. Jegyek az előadás előtt 
fél órával kaphatók a helyszínen. Felnőttjegy 
12 lej, diákjegy 6 lej. Szervező: Péter�  Enikő.

János vitéz Csíkdelnén
 Holnap este 8 órától Csíkdelnén, a fa-

lunapi program keretében lép fel a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes. A társulat a 
régi vásárok hangulatát is jól idéző, mindenkit 
jókedvre, kacajra fakasztó János vitéz, avagy a 
hős gyönyörűséges utazása és csodálatos meg-
érkezése című műsorát mutatja be.
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www.parapista.com

– A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...

para

Új névvel és egyazon időben szer-
vezik idéntől az Erdélyi Gitártá-
bort és az Erdélyi Színháztábort. 

Az idei, immár Komplex néven futó közös 
rendezvény augusztus 6–12. között lesz 
Zsögödfürdőn.

A Komplex név és a közös szervezés öt-
lete nem új, a főszervező PanArt Egyesület 
és a tábor partnere, a Váróterem Projekt két 
rendezvényének, az Erdélyi Gitártábornak 
és az Erdélyi Színháztábornak összeolvadá-
sából született. Célja a változatosabb prog-
ram, a népesebb tábornak köszönhető jobb 
hangulat és a színvonal növelése.  A Komp-
lex programjában a speci� kus műhelyek 

(zene/gitár, színház) mellett alkalom nyí-
lik koncerteken, előadásokon, kurzusokon 
részt venni, színpadtechnikáról, művészet-
elméletről és menedzsmentről szóló beszél-
getésekbe bekapcsolódni, és természetesen 
színpadra lépni. Azon 14 év fölötti � atalok 
jelentkezését várják, akik aktívan érdeklőd-
nek a gitár- és/vagy színházművészet iránt. 
A táborról tudni kell, hogy az oktatók pár-
huzamosan, különálló csoportfoglalkozáso-
kat vezetnek majd, így minden résztvevő íz-
lése és érdeklődése szerint döntheti el, hogy 
mit és kivel szeretne tanulni az egy hét alatt.

Egyéb információ és jelentkezés a www.
komplex.ro honlapon.

Komplex 
Előadó-művészeti Tábor
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E-mailt kaptak a kínai űrhajósok

AFöld körüli pályán keringő Tien
kung–1 (Tiangong–1) űrállomás
modul három kínai űrhajósa kedd 

délután megkapta első emailjét a Földről – 
közölte a pekingi irányító központ informá
ciói alapján a kínai média. Az elektronikus le
vélben, amelyet az irányítóközpont és a modul 
közötti különleges kommunikációs csatornán 
küldtek a címzetteknek, a szöveg mellett fény
képek és videofelvételek is voltak.

A három kínai űrhajós – köztük az első 
kínai nő – hétfő délután az automatikus 
dokkolást követően lépett át a Sencsou–9 
(Shenzhou–9) űrhajóról a 2011 szeptembe
rében pályára állított kísérleti űrállomásmo
dul fedélzetére. Az űrhajós kiképzőközpont 
tájékoztatása szerint ellenőrzik a műszerek és 
berendezések működését, különböző űrtech
nikai, egészségügyi teszteket végeznek, és ké
szülnek küldetésük legfontosabb feladatára, a 
kézi dokkolás végrehajtására.

Az űreszközben a körülmények „komfor
tosak” – állítják a szakemberek. A hőmérséklet 
2223 Celsiusfok, a páratartalom 40 százalé

kos. Az űrhajósok ugyan 16 napfelkeltét és 
ugyanennyi napnyugtát láthatnának minden 
24 órában, mivel 90 percenként kerülik meg a 
Földet, ennek ellenére a földi időbeosztást kö
vetik. Pekingi idő szerint reggel hatkor kelnek 
és este fekszenek; egyikük – forgó rendszerben 
– éjszaka ügyel.

A legénység nőtagja, Liu Jang (Liu Yang) 
33 éves, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg 
őrnagya, aki korábban 1680 repülési órát tel
jesített a légierőnél. 2010 májusában választot
ták ki űrhajósjelöltnek. Két férfi társa a 46 éves 
Csing Hajpong (Jing Haipeng), a parancs
nok, aki másodszor jár az űrben, és a 43 éves 
Liu Vang (Liu Wang), aki 1998 óta készül az 
űrutazásra.

A fotót Biró Szilárd, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, csak kevés 
helyen lehetnek gomolyfelhők az égen. Csapadék 
nem várható. 

A legtöbb nemhorgász szerint a világ 
legunalmasabb tevékenysége a horgászat, 
amikor az ember nem tesz semmit, csak me-
redten bámul maga elé a vízre. Akit meg-
fertőzött a „horogvírus”, annak nem kell 
mondanom, hogy ez nem így van, a „ste-
rileknek” pedig hiába mondanám. Mégis 
egy nyári élményt megosztanék. Némiképp 
csökkent ambícióval figyelgettük a pedzők 
táncát a víz tükrén, amikor a párom hatá-
rozott döntést hozott: „Te megsütöd a húst, 
én addig odébb megpróbálok fogni egy pon-
tyot.” Nem mertem nemet mondani, éppen 
a fát aprítottam, amikor eléggé morcosan 
visszaérkezett. „Nem mennek?” – kérdez-
tem. „Még nem tudom, de ott egy kígyó, 
nem akar elmenni” – felelt. Tudtam, nem 
barát semmiféle csúszómászóval, iszkiril, 
amint meglát egyet, de azon csodálkoztam, 
miért nem menekült el a kígyó, mert köz-
tudott, ők sem kedvelik az embert. Helyszí-

nelést követően kiderült, a háromceruzányi 
sikló óriási békát zsákmányolt, amelyet félig 
le is nyelt. A falattal a szájában nem bírt 
elúszni, hiszen a súlya lerántotta volna a 
víz alá a hüllőt, a menekülés másik útja 
a part, illetve a lakomát megzavaró em-
ber irányába volt, köpni pedig kígyóéknál 
nem egyszerű. Szemügyre vehettünk egy 
zavarodott siklót, amely menekült volna, 
de a vacsorát sem akarta ereszteni. Igaz, 
manapság a természetfilmesek parányi 
kameráikkal a kígyólyukba is eljutnak, 
mesteri szuperközeli felvételeken lát-
hatjuk az állatok életét, de teljesen más 
élmény volt mindezt személyesen megta-
pasztalni. Pár szép fotón megörökítettük a 
vacsorázó kígyót, meggyőződtünk, hogy a 
horgászat, a halfogás izgalma mellett ren-
geteg csodálatos természeti élményt rejthet, 
messze nemcsak arról szól, hogy unottan 
gubbasztunk a parton.

Vízisikló békával
                 villanás n Hompoth Loránd
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haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.június21.

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. július 4-ig kell beküldeni.

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