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Verestóy AlApítVány

Többen, többet
Ötödik alkalommal hirdette 

meg legismertebb program-
ját, A jövő magad vagy! elnevezésű 
oktatási pályázatot a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány. A kö-
vetkező tanévben 25 kö-
zépiskolást, 12 egyetemis-
tát támogatnak, de három 
különböző kutatási területre is 
lehet pályázni.

pAtkó 

Felújítják, 
csak később

Közbeszerzési bonyodalmak 
miatt tolódik a Márton 

Áron tér felújítása. A polgármes-
teri hivatalban azonban ígérik: a 
székelyudvarhelyiek ünneplő- és 
emlékezőhelye, a nagy méretű, 
épített patkó miatt a hely-
béliek által csak Patkóként 
emlegetett, négy műem-
lékkel büszkélkedő tér idén bizto-
san megújul.

Nyirő újratemetése

Érvénytelenítették 
az engedélyt

A Hargita Megyei Törvényszék 
elfogadta a prefektus kerese-

tét, és megsemmisítette a Nyirő 
József nevére szóló temetkezési en-
gedélyt. A polgármesteri hivatal 
fellebbezni készül az ítélet ellen, 
azonban a kegyeleti okokat 
szem előtt tartva, amennyi-
ben a szervezők igénylik az 
új engedélyt, eleget tesznek a ké-
résnek és elállnak a pertől.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Ne haladja meg a sebesség a tudást!

Megelőzhető motoros balesetek
Pillanatokon múlik, sokszor fe lelőtlenség miatt történik, esetenként pedig halálos kimenetelűek 
is lehetnek a motorkerékpárral történő balesetek. Hargita megyében a rendőrség adatai szerint 
923 bejegyzett motorkerékpárt és 124 robogót tartanak számon, idén mindössze hét olyan bal-
esetet regisztráltak, amelyben érintett volt legalább egy ilyen típusú jármű. A balesetek egyike 

halálos kimenetelű volt. > 4. oldal

A motorosok és az autósok hibájából egyaránt következnek be a balesetek fotó: mEdiAfAX

Ami megoszt, 
és ami összeköt
Ami Năstaset illeti, nem 

tudni, hogy gyávaságának 
vagy éppenséggel annak ellen-
kezőjének, méltósága 
tanújeleként próbált 
meg öngyilkos lenni. 
Túlélte, s mint utólag bebizo-
nyosodott, sérülése nem volt 
életveszélyes.

     Hecser Zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4441î
1 amerikai dollár USD 3,5573î
100 magyar forint HUF 1,5518î
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Matematikából írták meg dolgo-
zataikat tegnap délelőtt kilenctől 
a nyolcadik osztályt végzett diá-
kok. Ez volt a kisérettségi utolsó 
vizsgája, az összesített adatokat 
péntek délig kell, hogy kifüggesz-
szék az intézményekben. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Hodgyai László matema-
tika szakos tanfelügyelő 
szerint a tételek nem 

voltak nehezek, számos tízesre 
számít Hargita megyéből. Szer-
kezeti rész szerint háromféle té-

telt kaptak. A legelsőben csak a 
válaszokat kellett beírniuk, mel-
lőzve a részletes kidolgozást. – Az 
algebrában semmi különös nem 
volt, biztos vagyok, hogy ilyen 
feladatokat oldottak meg az is-
kolákban. A harmadik tétel egy 
mértanfeladat volt: térfogatot 
kellett számítani. Az utolsó pont 
kicsit talán kényelmetlen volt, egy 
szög szinuszát kellett bizonyítani-
uk – ismertette a tanfelügyelő.

A matematika kisérettségire 
Hargita megyéből 3019 diák irat-
kozott be, közülük 42-en nem 
jelentek meg. Minden a legna-

gyobb rendben zajlott, egyetlen 
vizsgázót sem zártak ki. Pénteken 
14 óráig minden iskolának ki kell 
függesztenie a három vizsga ösz-
szesített eredményeit. 

A Hargita Megyei Törvényszék 
elfogadta a prefektus kere-
setét, és a tegnap kihirdetett 
ítéletében formai okok miatt 
megsemmisítette a székely-
udvarhelyi polgármesteri hi-
vatal által kibocsátott, Nyirő 
József nevére szóló temetke-
zési engedélyt. Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármes-
tere úgy nyilatkozott, megtá-
madják az ítéletet, azonban a 
kegyeleti okokat szem előtt 
tartva, amennyiben a szervezők 
igénylik az új engedélyt, eleget 
tesznek a kérésnek és elállnak 
a fellebbezéstől.

HNU-információ

A törvényszék elfogadta 
a prefektus keresetét, és 
megsemmisítette a ki-

adott iratot – közölte tegnap 
Kardalus Erika bíró. A Hargita 

Megyei Törvényszék szóvivője 
elmondta az intézmény formai 
okokra hivatkozva semmisítette 
meg a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal által kibocsátott, 
Nyirő József nevére szóló temet-
kezési engedélyt. A törvényszék-
nek harminc napon belül kell el-
juttatnia a megindokolt ítéletet 
a feleknek, akik a kézbesítést kö-
vető tizenöt napban nyújthatnak 
be fellebbezést az ítélet ellen. 

Mint lapunk megke-
resésére Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármeste-
re elmondta, bár egyelőre in-
formális úton értesült a döntés-
ről, természetesen élni fognak 
a törvény adta jogukkal és ke-
resni fogják az igazukat, vagyis 
a polgármesteri hivatal felleb-
bezni készül az ítélet ellen. Hi-
szen, mint mondta, a vitatott 
temetkezési engedélyt a hivatal 

munkatársai a szabályok szerint 
bocsátották ki. 

– Amennyiben azonban meg-
fogalmazódik annak az igénye, 
hogy bocsássunk ki egy új igazo-
lást és ne a peres utat válasszuk, 
megfontoljuk ennek a lehetősé-
gét is – fogalmazott az elöljáró. 
Vagyis bár állítása szerint több 
hiba is történt a temetkezési 
engedély igénylőinek részéről, 
amennyiben megfogalmazzák 
kérésüket és egy új, immár hibát-
lan iratcsomót tesznek le enge-
délyért folyamodva, Nyirő József 
újratemetését továbbra is kegye-
leti ügyként kezelve elállnak a 
fellebbezéstől és kiadnak egy új 
igazolást.

– A döntésnél egyetlen egy 
dolgot tartunk szem előtt: a ke-
gyeleti kérdést. Mint ahogy ed-
dig is tettük – summázott Bunta 
Levente.

Fenyéd, Lövéte, Oroszhegy, 
Etéd, Homoródszentmárton, 
Bögöz és Újszékely községben 
alakul meg a mai napon a helyi 
tanács és iktatják be az újon-
nan választott polgármestert. 
A településvezetőket tekint-
ve csak utóbbi két községben 
lesznek változások.

Sz. Cs.

Folytatódnak a beiktatások 
Udvarhelyszéken, hat köz-
ség számára kezdődik el hi-

vatalosan is az új ciklus.
Fenyéden Bokor Botond 

polgármester folytathatja a 
munkát, aminek köszönhetően 
jóval nagyobb arányban élvezi a 
község lakóinak bizalmát. Négy 
évvel ezelőtt ugyanis az MPP-s 
Botog Nistor győzött az első 
fordulóban (igaz, csak harminc 
vokssal), a másodikban pedig 
alig hat szavazattal a független, 
de az RMDSZ támogatottsá-
gát élvező Bokor Botond lett a 
polgármester. A legkisebb kü-
lönbségű győzelem után, idén 
a legnagyobb arányú győzelmet 
könyvelhette el Bokor (immár 
a tulipán jegyében), ráadásul 

ugyanazzal az ellenféllel, a két 
faluból álló község szavazóinak 
kilencven százaléka ugyanis ha-
tározottan kiállt a hivatalban 
lévő polgármester mellett. Az 
RMDSZ a tanácsban is elsöprő 
győzelmet aratott, a tizenegy 
helyből tízet foglalt el, míg a 
polgáriak mindössze egy man-
dátumot tudtak elcsípni.

Nem lesz változás Lövéte, 
Oroszhegy, Etéd és Homoród-
szentmárton önkormányzatának 
élén sem, az önkormányzati képvi-
selő-testület szempontjából pedig 
csak Homoródszentmártonban 
tűnnek kiegyensúlyozottnak az 
erőviszonyok.

Újszékely községben a követ-
kező négy évben is RMDSZ-es 
településvezető tevékenykedhet, 
Furi Mózes munkáját a korábbi 
alpolgármester, Balló Zoltán ve-
szi át. Bögözben ugyanakkor nem 
csak személycserét, de politikai 
színváltást is hozott a polgármes-
ter-választás, Mihályi Zoltánt 
(MPP) követően az RMDSZ szí-
neiben induló, korábban agyag-
falvi tanácsosként tevékenykedő 
Farkas Mózes irányíthatja a köz-
ség önkormányzatát.

Négy udvarhelyszéki köz-
ségben, Parajdon, Kápol-
násfaluban, Románandrás-
falván és Nagygalambfalván 
alakult meg tegnap a helyi ön-
kormányzat melynek élén se-
hol sincs változás, a lakosság 
mind a négy településen az 
előző ciklus polgármesterére 
szavazott.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Parajdon a korábban függet-
lenként tevékenykedő, de 
június 10-én már tulipános 

színekben megméretkező Bokor 
Sándor újabb mandátumot nyert, 
a tizenöt tagú helyi tanácsban 
pedig a szövetség jelöltjei nyolc 
mandátumot szereztek, az MPP 
egy, az EMNP pedig hat taná-
csost tudott a képviselő-testület-
be bejuttatni. A tegnapi alakuló 
ülésen, ha minimális előnnyel is, 
de a szövetség kivitelezte akaratát, 
így a szövetség által jelölt Nyágrus 
László lett a község alpolgármes-
tere, a 34 éves elöljáró korábban a 
felsősófalvi iskola igazgatója volt.

– Úgy vélem, jó választás 
volt Nyágrus Lászlót jelölni, 

egyrészt fiatal és művelt tanár-
ember lett az alpolgármester, 
másrészt így Felsősófalva is vég-
re kellőképpen képviselve van a 
helyi közigazgatásban – értékel-
te a tegnapi döntést Bokor Sán-
dor polgármester.

Kápolnásfalu testülete öt 
MPP-s, öt RMDSZ-s és három 
néppártos tanácsost mondhat 
magának, Benedek László, illetve 
Péter József személyében visszavá-
lasztották mind a polgármestert 
mind pedig az alpolgármestert, 
mindketten a polgári párt színei-
ben nyertek újabb mandátumot. 

Hasonló a helyzet Románan-
drásfalván is, Nagy Lajos telepü-
lésvezetőként, Kincses Adalbert 
pedig alpolgármesterként tevé-
kenykedhet újabb négy évet, igaz, 
a két elöljáró a tulipános színeket 
erősíti, a képviselő-testületet pe-
dig öt RMDSZ-es, két EMNP-s 
és egy PD-L-s tanácsos alkotja.

Nagygalambfalván nem volt 
kérdés, ki marad a polgármester, 
hisz Gyerkó Leventének nem 
volt kihívója a helyhatósági vá-
lasztásokon, a tanácsnak tíz tuli-
pános és egy polgári pártos kép-
viselője van. 
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Matematikából vizsgáztak 
a nyolcadikosok

NyiRő-ügy

Megsemmisítették a temetési engedélyt

FENyéd ÚJABB REKORdOT döNTöTT

Folytatódnak 
a beiktatások vidéken

Négy KözSégBEN iKTATTAK

Bokor, Benedek, Nagy 
és Gyerkó folytatják

Körkép
társadalom

Vita a javítókulcs miatt

A kedden lezajlott záróvizs-
ga román tételének javító-
kulcsa miatt országos vita 
alakult ki, aláírásokat gyűj-
tenek, hogy két lehetséges 
választ is helyesnek ismer-
jenek el. Nem egyértelmű 
ugyanis a javítókulcs, a szak-
tanárok vitatkoznak a helyes 
megoldáson. Az interneten 
pedig aláírásgyűjtésbe fog-
tak, hogy két lehetséges 
változatot is helyesnek fo-
gadjanak el. A tanfelügye-
lőség tájékoztatása szerint 
akárcsak a román vizsgán, 
magyarból is a nyelvtani 
feladat volt nehezebb, a fél-
reértelmezhető kérdésekkel 
kapcsolatban a hatvan javí-
tótanár egyeztetett, mielőtt 
hozzáfogott a dolgozatok 
javításához. Hargita megyé-
ben a záróvizsga román pró-
bájára 3019 diák iratkozott 
be, 2979-en jelentek meg. 
A magyar vizsgára 2528-an 
iratkoztak be és 2499-en je-
lentek meg. Egyik vizsgáról 
sem zártak ki senkit. (Ta-
kács Éva)

Mindhárom vizsga lezajlott. Péntek délig függesztik ki az eredményeket fotó: ifj. haáz sándor



Ötödik alkalommal hirdette meg 
legismertebb programját, A jövő 
magad vagy! elnevezésű okta-
tási pályázatát a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány. A következő 
tanévben 25 középiskolást, 12 
egyetemistát támogatnak, de 
három különböző kutatási terü-
letre is lehet pályázni.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A tehetséges, de kevésbé te-
hetős megyénkbeli fiata-
lokat segíti – immár ötö-

dik esztendeje – a dr. Verestóy At-
tila nevével fémjelzett alapítvány, 
mely – mint az alapító tegnapi 
sajtótájékoztatóján fogalmazott 
– „nem csak Udvarhelyre tekint-
ve adja meg azt a kis plusz, azt az 
anyagi támogatást, ami szükséges 
ahhoz, hogy az ifjak elérjék az 
életben azt, amire képesek”. Az 
alapítvány immár nem egysze-
mélyes „mutatvány”: az alapító 
mellé folyamatosan csatlakoznak 
segítőkész vállalkozók, magán-
személyek, így Verestóy meglátá-
sában hovatovább egyre nagyobb 
összefogásról beszélhetünk. Jó 
példa erre, hogy ősztől a Szilánk 
Stile-nak és az ABC Impexnek, 
valamint egy magánszemélynek 
köszönhetően bővíthették az ösz-
töndíjasok névsorát: az új tanév-
ben 25 középiskolás kap majd tíz 
hónapon keresztül havi kétszáz-
ötven lejt, illetve 12 egyetemista 
havi négyszázat. Továbbra is há-
rom kutatói ösztöndíjat hirdet-
nek meg, három különböző ku-

tatási területre: humán-, reál- és 
természet-, valamint műszaki tu-
dományok kategóriában, a nyer-
tesek egy éven át havonta ötszáz 
lejt kapnak az alapítványtól.

Nemes Melinda, az alapít-
vány ügyvezető igazgatója arról 
beszélt, a pályázatok elbírálásánál 
két fő szempont van: az előző év 
tanulmányi eredménye (közép-
iskolások esetében elsődleges 
követelmény a tízes magaviselet) 
és a szociális helyzet. Az egyete-
misták esetében jó tudni, hogy 

kizárólag nappali tagozaton tör-
ténő egyetemi alapképzést támo-
gatnak. A pályázás az alapítvány 
által kiadott űrlapon történik: az 
űrlap és más hasznos tudnivalók a 
www.verestoyattila-alapitvany.ro 
címen találhatók. A pályázatokat 
idén augusztus huszadikáig lehet 
beküldeni, eredményhirdetés 
szeptember elején lesz.

A tegnapi sajtótájékoztatón 
dr. Hermann Gusztáv Mihály 
kurátor az alapítvány által meg-
hirdetett, Az ismeretterjesztés 

ösvényein elnevezésű programot 
ismertette.

– Nagyszerű dolog, hogy itt, 
Udvarhelyen jött létre a Leonardo 
da Vinci találmányait bemutató, 
igen színvonalas kiállítás, s az is 
dicséretes, hogy az alapítvány jó-
voltából több ezer udvarhelyszéki 
gyermeknek nyílik lehetősége 
megtekinteni az eredeti tárgyak 
méretazonos makettjeit. A láto-
gatottságot tekintve a múzeum 
is nyer abból, hogy az alapítvány 
autóbusszal behozza a városba 

az udvarhelyszéki 5–8. osztályos 
gyerekeket – mondta Hermann.

Az alapítvány idén is számos 
civil szervezetet támogat, ennek 
gyümölcsei háromhetes angol 
nyelvtanfolyamban, helytörté-
neti vetélkedőben, matematikai 
tehetségkutató versenyben, erdei 
iskolákban és óvodákban, szen-
vedélybetegeknek, cukorbete-
geknek szervezett táborokban 
mutatkoznak meg.

– Egyre több a bajbajutott. 
Segíteni nagy öröm, mert jobb 
adni, mint kapni. Az alapítvány 
által támogatott események, 
táborok jellemformálók, nem-
zetépítők – hangsúlyozta Berde 
László kurátor.

A támogatottak egyébként 
nem csak kiváló tanulmányi 
eredményeikkel hálálják meg 
a segítséget. Nemes Melinda 
minden évben arra kérte az if-
jakat, a maguk módján segít-
senek ők is, ahol tudnak, ahol 
erre szükség van. Az alapítvány 
ügyvezetője örömmel újságolta: 
különböző civil szervezeteknél 
nagyon sok támogatottjuk te-
vékenykedik önkéntesként.

– Több ezer fiatalt segítünk 
azért, hogy legyenek értéke-
sebbek, nemesebbek, ismerjék 
meg valós értékeinket. Több 
emberre van szükség ahhoz, 
hogy több dolgot megtudjunk 
valósítani. Fogjunk hát össze 
minél többen, meglátják, kö-
zös erőfeszítéseink meghozzák 
gyümölcsüket! – jelentette ki 
Verestóy Attila.

Körkép
aktuális
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Az alapító és a kurátorok az összefogásban látják a célok elérésének módját 

MeghirDette ÖsztÖnDíjait a Verestóy alapítVány

Többen, többet

Az ország közvéleményét élénken foglalkoz-
tató, de egyszersmind azt meg is osztó események 
következtek be a közelmúltban. Kezdenénk a 
maga nemében legizgalmasabbal, és bizonyos 
értelemben tragikusnak is nevezhetővel, Adrian 
Năstase egykori kormányfő, a szociáldemokrata 
párt egyik vezéregyéniségének letöltendő börtön-
büntetésre ítélésével és az azt követő sajnálatos és 
ellentmondásos eseményekkel. Ezelőtt egy héttel, 
pontosabban június 20-án született meg a Legfelső Semmí-
tőszék végleges és végrehajtandó ítélete a több éve húzódó, a 
Minőség Trófeája (Trofeul Calităţii) néven elhíresült ügyben. 
Lényegében arról van szó, hogy az Állami Építkezési Felügye-
lőség égisze alatt megszervezett akcióból befolyt pénzösszege-
ket annak idején „átirányították” Năstase államelnök-jelölti 
kampányának finanszírozására. Hogy a per oly hosszúra ki-
húzódott, annak megvoltak a maga objektív és szubjektív okai, 
s a mostani ítélet tükrében ezen okokat már értelmetlen lenne 
boncolgatni. Az ítélethirdetést követően rabosítani kellett 
volna Adrian Năstasét, de a végrehajtási eljárásra kirendelt 
rendőrök jelenlétében mindmáig tisztázatlan körülmények 
között öngyilkossági kísérletet követett el. Ettől a pillanattól 
kezdve igen zavarossá, homályossá és ellentmondásossá váltak 
a történések.

Túlélte, s mint utólag bebizonyosodott, sérülése nem volt 
életveszélyes. Amint már arra utaltunk, mindaz, ami történt, 
tisztázatlan, s jelenleg az ügyészségi szervek folytatnak e tekin-
tetben kivizsgálást. Ám a tragikusnak mutatkozó esemény az 
elmúlt napok során már-már tragikomikus fordulatot vett. 

Ebbe a keretbe helyezhető a pro és kontra érvek felsorakozta-
tása az ítéletet illetően, illetve az azt követő eseményekkel kap-
csolatosan. Ki politikai perként próbálja értelmezni mindazt, 
ami történt, ki ellenkezőleg, az igazságszolgáltatás érdemleges 
eredményeként könyveli el az ítéletet. Tény, hogy a megnyi-
latkozások túlnyomó többségében hiányzott a higgadtság, a 
mértéktartás, a tárgyilagosság és a körültekintés. Mindezek 
okán kedden a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) nyilatkoza-
tot tett közzé, amelyben igen határozott hangon arra szólítja 
fel a közhatalom, az állami intézmények, a politikai pártok 
(de nem csak) képviselőit, a véleményformálókat s nem utolsó 
sorban az ügyvédeket és a sajtó képviselőit, hogy tanúsítsanak 
visszafogottságot, tárgyilagosságot az ilyen és ehhez hason-
ló ügyekben. A vélemények ütköztetésében kiérződtek sajnos 
pártérdekek is, hiszen a szocialista-demokrata párt képviselői 
egyöntetűen kiálltak egykori pártelnökük mellett, az ellenzéki 
pártok képviselői pedig azt hangoztatták, hogy a perben „igaz-
ságos döntés született”. Ennek kapcsán csak halkan jegyeznénk 
meg, hogy annak idején párttársai is elfordultak Adrian 
Năstasétól, s az elnökválasztásban szenvedett veresége okán 

eltávolodtak tőle. (Egyébként ez történt Mircea 
Geoană esetében is a 2009-es esztendei államel-
nök-választást követően.)

Kedden este bizonyos értelemben pont került 
az Adrian Năstase ügyre: a Floreasca kórház-
ból átszállították a Rahova börtön kórházába. 
Azonban még lehet, hogy lesz folytatás, mert ér-
tesüléseink szerint ügyvédei megpróbálják elérni 
a büntetés-végrehajtás felfüggesztését, valamint 

élni a perújrafelvétel lehetőségével. 
Dúl a csata a plágiumügyekben is, amelyekbe most már 

belekeveredett Ponta kormányfő is. Nincs béke a Cotroceni-
palota és a Victoria-palota között a kérdésben, hogy ki is kép-
viselje Romániát az Európai Tanács e héten kezdődő ülésén, 
ügy, amelyből az Alkotmánybíróság tegnapi döntése nyomán 
az államfő került ki győztesként. Úgyszintén egyes sürgősségi 
kormányrendeletek, valamint törvények tekintetében is csata-
zaj hallatszik, azaz azokat alkotmányossági aggályok okán 
az Alkotmánybíróságnál kívánja megtámadni a legnagyobb 
ellenzéki párt. És ha már a visszás történéseknél tartunk, meg-
említhető az is, hogy a helyi és a megyei tanácsok alakuló ülé-
sein is meglepő „szövetkezések” alakultak ki: a hatalmi pártok 
támogattak ellenzéki pártokat, és fordítva, s mindez azért, 
hogy az egyikük vagy a másikuk jelöltje kerülhessen az alpol-
gármesteri, illetve tanácselnök-helyettesi székbe. Mindez per-
sze nem az ideológiák, az elvek, hanem az érdekek mentén...

Ami megoszt, és ami összeköt
                          NézőpoNt n hecser zoltán



4. oldal |  2012. június 28., csütörtök

társadalom

Körkép

Pillanatokon múlik, sokszor fe
lelőtlenség miatt történik, ese
tenként pedig halálos kimene
telűek is lehetnek a motorke
rékpárral történő balesetek. 
Hargita megyében a rendőrség 
adatai szerint 923 bejegyzett 
motorkerékpárt és 124 robogót 
tartanak számon, idén mindösz
sze hét olyan balesetet regiszt
ráltak, amelyben érintett volt 
legalább egy ilyen típusú jármű. 
A balesetek egyike halálos ki
menetelű volt.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro
Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ahíradásokból naponta le-
het értesülni könnyebb 
sérülésekkel járó, eseten-

ként pedig tragédiával végződő 
motoros szerencsétlenségekről, 
balesetekről. Hargita megyében 
nem túl kiábrándító a motoros 
balesetek szempontjából a hely-
zet, hiszen az idén regisztrált 
közúti baleseteknek mindössze 5 
százalékát teszik ki azok a szeren-
csétlenségek, amelyeket motorke-
rékpárosok okoztak, vagy ők vol-
tak a szenvedő alanyok.

A Hargita Megyei Rendőr-
felügyelőség adatai szerint idén 
ez idáig mindössze 7 olyan közúti 
balesetet jegyeztek, amelynek mo-
torkerékpáros is részese volt. Ezek 
közül négy olyan szerencsétlenség 
volt, amelyben hárman súlyosan 
megsérültek, egy személy meg-
halt, míg a másik három balesetet 
az ebben érintett három személy 
könnyebb sérülésekkel megúszta.

A hét balesetből négy a moto-
ros hibájából következett be: két 
súlyos baleset két súlyos sérülttel, 
míg a másik kettőben könnyebb 
sérüléseket szereztek.

– A balesetek elsődleges oko-
zója négyből három esetben a túl-
zott sebesség volt, három baleset 
viszont az autós figyelmetlenségé-
ből következett be – számolt be 
megkeresésünkre Gheorghe Filip.

A Hargita Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség szóvivője kérdésünkre 
azt is elmondta, hogy az emlí-
tett balesetek elkerülhetők lettek 
volna a motorosok esetében, ha a 
közlekedési szabályokat betartják, 
de ugyanakkor a közlekedés többi 
résztvevőjétől is elvárt lett volna, 
mert az ilyen balesetek a másik 
fél részéről ugyancsak a sebesség 
miatt, emellett pedig az elsőbbség 
meg nem adása, alkoholos befo-
lyás és figyelmetlenség miatt kö-
vetkezik és következhet be.

Mindkét fél hibázik
– Pillanatokon múlnak ezek 

a balesetek. Ha minden motoros 
betartaná a megengedett 90 km/h 
sebességet, akkor nem hallanánk 
ennyi balesetről. Elsősorban a 
kezdő motorosokkal történnek 
balesetek, azokkal, akik nem tud-
ják uralni járműveiket, nincs elég 

gyakorlatuk a közlekedésben a két-
kerekűjükkel. Túl sokat tekerik a 
gáz, a hátsó féket használják a ket-
tő kombinálása helyett, meggon-
dolatlanul farolnak, sok esetben 
pedig nem tartják be a követési 
távolságot, de van olyan is, hogy 
maguktól esnek el. Többnyire ezek 
okozzák a kezdőknél a legtöbb bal-
esetet – ecsetelte kérdésünkre egy 
neve elhallgatását kérő motorke-
rékpár-javító, aki elmondása sze-
rint motorozni is szokott.

– A másik fél, az autós hibá-
jából is bekövetkeznek balesetek, 
véleményem szerint amiatt, hogy 
az autósok nagy része nem moto-
rozott soha, nincs a kétkerekűn 
való közlekedés szempontjából 
hozzászokva a forgalomhoz, na-
gyon sokszor pedig mondhatni 
csupán biciklisnek tekinti a mel-
lette elhaladó motorkerékpároso-
kat, robogósokat, rosszul mérik be 
a közlekedő motoros távolságát a 
visszapillantó tükörbe pillantva. 
Város között legtöbbször az au-
tóvezetők a hibásak, a közutakon 
pedig a motorosok a túlzott gyor-
saság miatt – részletezte a szerelő.

Rosszul felbecsült távolság,
felelőtlen előzések
A szakember elmondása 

szerint a közutakon a rosszul 
bemért távolság vagy a szembe-
előzés miatt következik be a leg-
több szerencsétlenség. 120–160 
km/h-val közlekednek „hosszú-
ban”, nagyon gyorsan megelőzik 
az autókat, emiatt vannak köny-
nyebb koccanások, kisebb meg-
ingások is, amelye k szerencsére 
nem torkollnak balesetbe, de így 
is hajszálon múlik a motoros tes-
ti épsége. A bekötőutakról kitérő 
járművek miatt is történnek bal-
esetek, mivel a motoros gyorsan 
érkezik, és az időközben kifelé 

araszoló traktor, szekér a motor 
becsapódási helyszínévé változik. 
Sokszor megesik ugyanakkor, 
hogy a motoros leszorul az úttest-
ről előzéskor a szembejövő jármű 
miatt – számolt be a motorkerék-
pár-javító.

Egy megkérdezett motoros is 
egy ilyen esetet hozott fel példa-
ként: a nagy sebességgel történő 
előzés közben vette észre, hogy 
szemből egy nagyobb autó előz, 
és a távolságot előzetesen nem 
mérték fel rendesen. Ez a szeren-
csétlen, balesetveszélyes helyzet 
a motorost az előzést követően 
lekényszerítette az úttestről a pad-
kára, így nem csapódott neki a 
vele szembejövő autónak. A pad-
kán lévő homok azonban annyira 
megingatta a folyamatosan fékező 
motorost, hogy a gyakorlatnak és 
a lélekjelenlétnek köszönhetően 
nem dőlt fel és nem esett le a jár-
műről.

– Amint minden ismét biz-
tonságos lett, le kellett szállnom 
a motorról, és megemésszem azt, 
ami történt, hiszen könnyen ott is 
maradhattam volna – emlékezett 
vissza a megkérdezett.

Elmondása szerint ma már fel-
hagyott a motorozással.

– Tudni kell, hogy a motor-
kerékpárt nem olyan egyszerű 
vezetni, mint az autót. Itt nem 
elég csak kormányozni és válta-
ni, egyensúlyozni kell, ismerni a 
motort, megfelelő testsúlyáthe-
lyezéssel irányítani a járművet, 
ugyanakkor előre meg kell gon-
dolni, kiszámítani az adott eshe-
tőségeket – összegezte a fennebb 
megkérdezett szerelő.

Deák Imre Zsolt, a Winfor 
Trade sofőriskola motoros okta-
tója szerint nem elég az A-kate-
góriás jogosítványt megszerezni, 
megfelelő gyakorlat és jármű-

ismeret nélkül nem érdemes a 
közutakon túlzott sebességgel 
hajtani. Minél kisebb motorral 
kellene kezdeni, nem jó, ha az em-
ber egyből a legnagyobbra ül rá, 
és hajt be a többi közlekedő közé. 
Fontos, hogy mindkét oldalról 
oda kell figyelni a közlekedésre, 
figyelni arra, hogy látható legyen 
mind a motorkerékpár, mind az 
utasa, emellett fontos a kölcsönös 
tisztelet mindkét fél részéről.

– Amit tanácsolni tudok a 
balesetek elkerülésének érdekében 
a motorosoknak, az lenne, hogy a 
sebesség ne haladja meg a tudást! 
– hangsúlyozta az oktató.

A mentőszolgálat 
tapasztalata
– A balesetek következményei 

a helyszíntől és a motoros felszere-
lésétől függnek. Bár nem annyira 
gyakoriak, mint az autós balesetek, 
de általában kéthetente jegyzünk 
motoros, robogós baleset. Sík te-
rületen bekövetkezett balesetek 
esetén a különböző horzsolások, 
esetenként végtagtörések jellem-
zők, míg más esetekben szintén a 
törések, hátgerincsérülés és a belső 
vérzés jellemző. A fejsérülés nem 
annyira gyakori, köszönhetően a 
sisakoknak, de van eset, amikor 
ezek is sérülnek, leesnek, és akkor 
elkerülhetetlen a koponyatörés is. 
Van, ami csak elcsúszással, borulás-
sal jár, de sajnos halálos kimenete-
lű robogós és motoros baleseteket 
is szoktunk regisztrálni – számolt 
be a balesetek következményeit fir-
tató kérdésünkre dr. Péter Szilárd, 
a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
vezetője.

Élet a baleset után
A székelyudvarhelyi Kis-Né-

met Tamás tavaly nyáron szen-
vedett súlyos motoros balesetet. 

Éppen Udvarhely központja felől 
a helyi kórház irányába haladt, 
amikor – máig tisztázatlan kö-
rülmények között – elveszítette 
uralmát a motorbiciklije felett, 
lesodródott az útról és egy, a jár-
dán elhelyezett parkolásgátló 
cölöpnek ütközött. A balesetben 
a fiatalember jobb lába súlyosan 
megsérült, olyannyira, hogy men-
tőhelikopterrel szállították Ma-
rosvásárhelyre, ahol műtétek sora 
várt rá.

– Álmaimban sem gyötör a 
baleset, hiszen lényegében nem 
emlékszem semmire, egysze-
rűen még arra sem, amikor be-
fordultam az utcába. A baleset 
után a barátaim nem engedték, 
hogy megnézzem a sérült lábam 
– mesélte Tamás, akit egyelőre 
csak a felépülés és tanulmányai 
befejezésének gondolata foglal-
koztat.

Tamás napja fizikoterápiás ke-
zeléssel indul, aztán az egyetemi 
vizsgaidőszak miatt tanulás kö-
vetkezik, amit délután ismét tor-
na követ. Optimistán áll hozzá a 
történtekhez, barátai most már 
szóvicceket is megengednek ma-
guknak: „kicsit szétszórt voltál 
aznap”, „ne mind lábatlankodj” 
vagy „amikor mész domb, gödör, 
domb, gödör”. Mint Tamás me-
séli, a szóvicceknek van alapja, 
hiszen az ismerősök elmondása 
szerint sérült lába nem volt szív-
derítő látvány, a dombos vicc 
pedig onnan ered, hogy a műtét 
után egy-két centivel rövidebb 
lett a lába.

A fiatal motoros elmondása 
szerint bár nem volt tapasztalat-
lan, hiszen egy pedálos robogó-
val kezdte tizenéves korában a 
kétkerekűek megismerését, ké-
sőbb pedig fokozatosan váltott 
egyre nagyobb motorokra, még-
is utólag úgy gondolja, sokkal 
jobban kell figyelni az útra és a 
forgalomra.

Mint a fiatal motoros elmond-
ta, ennek ellenére mégsem tud 
örök igazságokat megfogalmazni, 
szerinte egy dolog biztos: bárhol 
utolérheti a baj az embert, akkor 
is, ha éppen szabályosan sétál át 
egy gyalogátjárón. A forgalom-
ban részt vevőknek fokozottan 
kell vigyázniuk magukra, de fi-
gyelniük kell a másikra is.

Tamás többek közt azért sem 
akar megmondó ember lenni, 
mert elmondása szerint a műtétet 
végző marosvásárhelyi doktorral 
– aki egyébként maga is motoro-
zik – egy beszélgetés során arra 
jutottak, hogyha a sokak által 
elengedhetetlennek tartott mo-
toros csizmát viselt volna a bal-
eset napján, akkor biztosan nem 
tudták volna megmenteni a lábát, 
annyira szétroncsolódtak volna a 
lábszövetei.

Tamást – bár egyelőre közelé-
be sem engedik a kétkerekűeknek 
– bevallása szerint nem kizárt, 
hogy valaha újra motorozni fog.

Ne haladja meg a sebesség a tudást!

Megelőzhető motoros balesetek

Motoros baleset. Hiányzik a kölcsönös tisztelet
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Közbeszerzési bonyodalmak 
miatt tolódik a Márton Áron 
tér felújítása. A polgármes-
teri hivatalban azonban ígé-
rik: a székelyudvarhelyiek 
ünneplő- és emlékezőhelye, 
a nagy méretű, épített patkó 
miatt a helybéliek által csak 
Patkóként emlegetett, négy 
műemlékkel büszkélkedő tér 
idén biztosan megújul.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Patkó felújítása lenne 
az első lépés a három 
összefüggő központi 

tér rendezésében. A Vasszékely 
mögötti „placc” jelenleg siral-
mas képet fest: düledezik az 
épített patkó, melynek összesen 
hétszázötven négyzetméternyi 
belsejében töredezett az útbur-
kolat. A tervek szerint három-
féle térkövet fektetnek le ide: 
túlnyomó többségben szürkét, 
továbbá fehérest és barnás-vö-
rösest – a térkövek megfelelő 
elhelyezésével hangsúlyosabb 
szerepet kap majd a Vasszékely 
szobra is. A patkó felső felét 
egy térkövekből kirakott virág-
forma hangsúlyosítaná. A pat-
kón kívüli, autók által is hasz-
nált részen továbbra is kockakő 
marad.

Ezek mellett további rende-
zésre is szükség lenne, hiszen 
villanypóznák, kábelek ron-
dítják a teret, sokak szerint az 
autóbuszmegállónak sem ott a 
helye – ez egyébként a Vasszé-
kely tizenkét évvel ezelőtti új-
raállításánál is szóba került, ám 
azóta sem történt előrelépés.

A négy műemlékkel, védett 
övezet címmel büszkélkedő tér 
felújításának egyik fontos, és 
várhatóan igen vitatott kérdé-
se lesz a fák helyzete. Néhány 
a patkó közepén árválkodik, 

a nagyobbak pedig takarják 
az impozáns, ódon hangulatú 
épületeket, homlokzatokat.

A munkálatokra egyelőre 
még várni kell, tudtuk meg teg-
nap a polgármesteri hivatalban 
érdeklődve. A versenytárgya-
lást ugyan már korábban meg-
hirdették, azonban a közbe-
szerzésnél bonyodalmak adód-
tak. A kivitelezésre jelentkező 
mindkét cég ajánlata megha-
ladta a tervező által felbecsült 
értéket, s ez egy nemrég életbe 

lépett rendelkezés szerint nem 
elfogadható, a cégeket ki kelle-
ne zárni, ellenkező esetben bor-
sos büntetésre számíthat a meg-
rendelő. Az ügyben hamarosan 
újra tárgyalnak, mindenesetre a 
pénz hiánya nem lesz akadálya a 
tér felújításának, hiszen a helyi 
önkormányzat már tavaly jóvá-
hagyta az erre szükséges két-
százezer lejt. A hivatalban azt 
ígérik: a bonyodalmak tisztázá-
sa után – még az idén – min-
denképpen felújítják a teret.

Bár az ünnepélyes átadásra 
jövő hétig várni kell, a város-
lakók már tegnap birtokba ve-
hették a Bethlen negyedi park 
új szökőkútját és annak kör-
nyékét. A tervek szerint idén a 
park teljes rehabilitációjára is 
sor kerül.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
Radó Krisztina

A városlakók, de főleg a 
Bethlen negyediek nem 
kis örömére tegnap tel-

jesen elkészült az új szökőkút, 
lebontották a palánkokat, immár 
bárki szabadon élvezheti a lát-
ványt. Lapunk kérdésére Tikosi 
László, a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal műszaki igaz-
gatója elmondta, tegnap lezajlott 
az új szökőkút műszaki átvétele, 
és mivel mindent rendben talál-
tak, rögtön üzembe is helyezték 
azt. Amint ott jártunkkor meg-
tapasztalhattuk, a munkálatok 
során teljesen átépítették az egy-
kori belső sugarú betonmeden-
cét, így keltve életre a több mint 
húsz éve épült, működésképtelen 
létesítményt. Az új szökőkút egy 
hét méter átmérőjű, központi 
elhelyezésű felületen hét darab 
szórófejből áll, a létesítmény já-
rófelületeit, illetve falait andezit 
lapokkal burkolták, ugyanak-
kor a városban egyedülállóként 
hangulatvilágítással is ellátták. 
A kivitelező az objektum közvet-
len környezetét is megszépítette, 
rendezett zöldövezet és felújí-
tott padok várják a sétálókat. 
Mindezek mellett a szökőkutat 
körülvevő sétányt is felújították. 
Ugyanakkor azok megnyugtatá-

sára, akik szerint a parkra ráfér-
ne egy átfogó felújítás, Tikosi 
László elmondta, tervben van a 
Bethlen negyedi park teljes reha-
bilitációja, amit a remények sze-
rint még ebben az évben sikerül 
megvalósítani.

– Örülök, hogy elkészült, 
mert végre valósággá vált a sok 
ígéret. Annyit lehet mondani 
róla, hogy szép és jó, csak vigyáz-
ni kellene rá. Megszépíti az egész 
Bethlen negyedet, végre kellemes 
környezetben töltheti az ember 
a szabadidejét. A polgármester 
igazán megérdemelte az újravá-
lasztását, hiszen betartotta ígé-
retét – fogalmazott Kiss Ferenc, 
aki ottjártunkkor éppen szemre-
vételezte a szökőkutat. Szerinte a 
gyerekek is nagyon örültek az új 
szökőkútnak. Rögtön birtokba 
is vették azt, az anyukák pedig a 
szélén ülve büszkén nézték őket, 
amint játszadoztak. Ugyanezen 
a véleményen volt István Terézia 
nyugdíjas is, aki, mint elmondta, 
örül, hogy elkészült az új szökő-
kút, mert ez volt az emberek kéré-
se. Szerinte nagyon kellett már a 
negyedbe egy működő szökőkút, 
ugyanakkor aggodalmát fejezte ki 
afelől, hogy mennyire lesz időt- 
és főleg embert álló az új létesít-
mény.

– Nézni jó, csak attól tar-
tok, ez sem fog sokáig tartani, 
mint ahogy semmi sem ebben 
a városban. Vigyázni kellene 
rá, mert nagyon szépen meg-
csinálták, kellemes környezetet 
alakítottak ki, viszont ha lehet-
ne még padokat és fákat is kér-
nénk, hogy legyen az öregek-
nek egy parkja – fogalmazott 
István Terézia.

BonyodAlMAK AdódtAK A KözBeszerzési eljÁrÁs sorÁn

Patkó: felújítják, csak később
Elkészült a BEthlEn nEgyEdi szökőkút

Valósággá vált a sok ígéret

A Patkó felújítása tolódik, de idén biztosan meglesz fotó: ifj. haáz sándor

A lakók máris birtokba vették az új szökőkutat fotó: ifj. haáz sándor

Körkép

egy kis történelem

A református templom megépítését követően (1780–81) 
Felső-Piactérnek nevezték, de volt Deák tér is, manapság pe-
dig már Márton Áron térként jegyzik Székelyudvarhely egyik 
legfontosabb közösségi helyét, melyet a helyi szóhasználatban 
csak Patkóként ismernek. A tér az 1880-as évekig más képet 
mutatott, mint napjainkban. Funkciója is más volt: korábban 
elsősorban piactérként működött, ahol sátras árusok kínálták 
portékáikat, 1990 óta pedig rendezvényeink, közösségi pilla-
nataink egyik fő helyszíne lett. A 19. század végéig kétoldalt 
a mai emeletes épületek helyén zsindellyel fedett, apró boro-
naházak álltak, a Krisztus-szobortól balra egy kántori lakás 
volt, a tér közepét pedig egy zsindelyes tetőzetű kerekes kút 
díszítette. 
A század utolsó évtizedeiben a gazdasági fellendülés nyo-
mán eltűntek a boronaházak, helyüket bal oldalt a Pénzügy-
igazgatóság, jobb oldalt pedig a Mária Valéria Gyermekkert 
épülete vette át. 1917 decemberében új elemmel bővült a 
tér: felavatták a Vasszékely emlékművét, a szobor emléket ál-
lított a 82-es gyalogezrednek, amelynek katonáit Udvarhely 
és Csík vármegyéből sorozták be. A hatalomváltás után, a ro-
mán katonák bevonulását követően 1919-ben eltávolították 
a szobrot, amelyet aztán 2000 márciusában újból felavattak. 
1941-ben viszont ennek helyére épült meg a patkó, ponto-
sabban egy kopjafás új emlékhely, az Országzászló, melynek 
avatását szeptember 5-én tartották, pontosan egy évre rá, 
hogy a magyar honvédek átlépték a trianoni határt. A bécsi 
döntést követően a város két országzászlót kapott: egyiket a 
Kuvar oldalában állították ki, a másikat a központi téren. A 
Márton Áron téren ma már nincs zászlórúd, az emlékműről 
pedig hiányzik Udvarhely megye, Székelyudvarhely, Erdély és 
a zászlót adományozó Pestlőrinc címere is – ezeket a háború 
utáni újbóli hatalomváltáskor tüntették el.

Ingyenes 

gyászjelentés 

lapunkbanTel.: 0266–215 270
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Körkép
aktuális

hirdetés

Agrárinnovációs oktatási és 
kutatás-fejlesztési centrumot 
hoz létre Csíkszeredában a 
gödöllői Szent István Egyetem. 
A Pro Agricultura Alapítány 
székhelyén, a Sapientia – 
EMTE-vel együttműködésben 
születendő kutatóműhely előbb 
mesterképző, később doktori 
programot is indít. A vidékfej-
lesztési, agrármérnöki mester-
képző program azonban – mint 
Magyar Ferenctől, a gödöllői 
egyetem professzorától meg-
tudtuk – harmincfős hallgatói 
kerettel már szeptemberben 
útjára indul.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Atérségünkhöz való kö-
tődését felelevenítve, a 
Sapientia Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetemmel kö-
zösen Agrárinnovációs Központ 
létrehozásán dolgozik a gödöllői 
Szent István Egyetem. Az új, ok-
tatás mellett kutatásfejlesztéssel 

is foglalkozó intézménynek a 
csíkszeredai Pro Agricultura Ala-
pítvány biztosít működési teret, 
mégpedig az alapítvány taplocai 
székhelyén.

Mint tegnap lapunk ér-
deklődésére Magyar Ferenc, a 
Szent István Egyetem Gazda-
ság és Társadalomtudományok 
Karának oktatója elmondta, 
ősztől vidékfejlesztés, illetve 
regionális és környezetgazdál-
kodás szakirányú mesterképzést 
is hirdetnek. A térségünkben 
hiánynak számító szakirányú 
képzéseket – a magyar oktatási 
tárca által biztosított támoga-
tás révén – idén szeptember-
től harminc hallgató számára 
tandíjmentesen indítják el. A 
posztgraduális, egyetem utáni 
képzésre a felvételi időszakot a 
tervek szerint július és augusz-
tus hónap folyamán hirdetik 
meg. Hozzátette, a kétéves mes-
terképzőt sikeresen abszolváló 
szakemberek előtt – az elkez-
dett tudományos munka foly-

tatása kapcsán – az egyetem 
doktori programja is nyitva áll.

Visszatérnek a térségbe
Mint Magyar Ferenc rámu-

tat, az Agrárinnovációs Központ 
révén az oktatási intézet lénye-
gében hét év kihagyás után újra 
visszatér a térségbe. „1990-ben a 
gödöllői Szent István Egyetem az 
első magyar felsőoktatási intéz-
mény volt, mely Csíkszeredában 
elindította képzéseit. E cselekvő 
munka gyümölcseként – helyi 
értelmiségiekkel közösen – jött 
létre a Pro Agricultura Hargitae 
Universitas Alapítvány is, mely a 
háromszintes taplocai épületében 
az oktatásszervezéssel kapcsolatos 
teendőket látta el, míg egyete-
münk szakemberei az oktatásért 
feleltek. Ez a munka ebben a 
rendszerben 2001-ig, a Sapientia 
egyetem megjelenéséig zajlott, 
amikor az egyetemünk vezetése 
úgy döntött, nem konkurál a he-
lyi magyar egyetemmel, így foko-
zatosan kifuttatva képzéseit, át-

adta a teret a Sapientiának, majd 
2005-ben a térségből teljesen ki is 
vonult” – magyarázza a régi kö-
tődéseket Magyar professzor. Az 
oktató nem titkolta azt sem, hogy 
az 1990 és 2005 közötti időszak 
alatt így is közel ezer székelyföl-
di szakember szerzett egyetemü-
kön mesterdiplomát, gyarapítva 
ezzel Székelyföld korszerű, friss 
tudásanyaggal rendelkező agrár-
tudományos szakembereinek so-
rait. Részint rájuk is számítanak 
az ősszel induló vidékfejlesztés, 
agrármérnökképző mesterprog-
ramjukban is.

A jó gyakorlatok átadása
a cél
Elmondta, a visszatérés a 

Sapientia egyetem felkérésére 
történik, ugyanis ezzel kívánnak 
hozzájárulni az erdélyi magyar 
tudományegyetem önálló mes-
teri és doktori programjait leve-
zető majdani káderállomány fel-
készítéséhez és kineveléséhez is. 
„Tavaly szeptemberben a magyar 

oktatási tárca támogatásával már 
tíz erdélyi doktorandusz kezdte 
meg a tanulmányait Gödöllőn, a 
Szent István Egyetem regionális 
tudományok doktori iskolájá-
ban. Úgy gondoljuk, helyben is 
folytatni kell ezt a képzést. Rá-
adásul oly módon, hogy senkinek 
se kelljen utaznia, az előadások 
ugyanis videókonferencia-szerű-
en lesznek megtartva. A profesz-
szor péntek délután Gödöllőn 
feláll a katedrára és elkezdi az elő-
adását, a hallgatóink pedig a szá-
mítógépes kapcsolat révén Csík-
szeredából is követhetik, illetve 
kapcsolódhatnak be a munkába” 
– vázolta az ősztől alkalmazandó 
multimédiás oktatási módszert 
a gödöllői egyetem tanára. Ám 
mint hozzáfűzte, nem kívánnak 
itt megállni: az oktatási szolgál-
tatásaikat ugyanis a gazdák fel-
nőttképzésétől kezdve a doktori 
programokig bezárólag a lehető 
legszélesebb régió- és vidékfej-
lesztésben érdekelt fél számára is 
hozzáférhetővé kívánják tenni.

AgrárInnovácIóS közPonT nyílIk cSíkSzErEdábAn

Szakemberképzés felső szinten



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Manzárd, röntgen, zsilett – 8. oldal] n [Két csűrben, csépelve – 9. oldal] 

Fecskefarkú-művészet – ezzel a jelzővel illették Páll Lajos festőművészi és költői 
munkásságát. A Korondon élő alkotó nemrégiben Hargita Megye Tanácsa  

legmagasabb elismerésében, Hargita Megyéért-díjban részesült. A művész  
Székely Ferenc kérdéseire válaszol.

„Ami késik, hátha nem jön eddig”
– Életrajzi és irodalmi lexikonok szerint Ön költő is, festő 

is. Minek tartja magát?

– Én? Páll Lajosnak.

– Kérem, meséljen gyermekkori éveiről.

– Ahajt, a külső utcában születtem, Tószegen, akkor ott 
laktunk. Annyit fejlődtem, hogy néhány száz méterrel bel-
jebb kerültem, ide, a Tanorokba. Ez Korond egyik leghide-
gebb utcája. Tudja, minden faluban van egy Tanorok, ami 
víz melletti, elkerített jobb földeket jelent. Korondon kettő 
is van. Ezt az utat, ahol most lakom, az orosz hadifoglyok 
építették, tizenhatban. ’43-ban, lehettem olyan ötéves for-
ma, apámra emlékszem. Termetes növésű, jó hangú, magas 
ember volt. Akkor hívták be székely határőrnek. Lakodal-
makban általában ő szokott beszélni, de anyám fogalmazta a 
beszédet éjszaka. Ő elmondta – gyönyörű hangja volt –, és 
jóformán senki sem mert megszólalni, mikor ő beszélt. Erős 
ember volt. Anyámék iskolaszolgák voltak, rengeteg verset 
tudott anyám, Vörösmartyt hosszan, Arany Já nost. Szép 
könyvtárunk volt, de nem emlékszem, hogy verseskönyv 
lett volna benne. Megvolt Thomas Mann, Passuth, nagy 
székely írók. Apám ’45-ben jött haza, sebesülten, 64 évesen 
halt meg.

– A hatodik osztályt még Korondon végezte, de aztán be-
került a marosvásárhelyi művészeti iskolába…

– Úgy van. Hetedikben nem volt szobrászati osztály, pi-
kolóztam, és csináltuk Izsák Mártonnak a szobrait. Akkor 
mintázta meg az Olvasó munkást, amit be kellett csoma-
golni, hogy ne száradjon el. Nyolcadikos koromban csinál-

tuk a Sztálin-szobrot, én csináltam a gombokat a zakóján. 
Ez az Unirea Líceum sporttermében volt, ’52-ben. Mert 
még életében felállították a mostani Romulus és Remus és 
az őket szoptató farkas helyébe, a Városházával szemben. 
Darabokból volt, úgy tette fel a daru. Akkor a művészeti 
iskola a Kultúrpalotában volt; a második emeleten voltak 
a zenészek, a harmadikon a képzőművészek.

– Az érettségi és a kolozsvári egyetemi évek között volt még 
egy vásárhelyi esztendő, amit nem lehet kitörölni életéből…

– Először a bábszínházhoz vettek föl, kerestek egy segéd-
tervezőt. Avval volt szerencsém, hogy Antal Pál igazgató-
rendező megkérdezte a jelenlévőktől – voltunk vagy 20-an 
egy helyre –, ki hallott Lorcáról. Jelentkeztem, hogy én hal-
lottam, s még egy Lorca-verset is elszavaltam. Ezzel fel vol-
tam véve. Ott voltam néhány hónapot, amikor a színháznál 
megürült Kemény Árpád tervező helye, mivel bekerült a ko-
lozsvári egyetemre. Ezek kisebb-nagyobb mértékben mind 
illogattak, de én hoztam naponta a tejet; négyünknek járt 
két liter mint díszlettervezőknek. Ezt a Városháza mögötti 
barakkban osztották, ingyen, egy kétliteres befőttesüvegben 
szoktam elhozni. Volt a színháznak egy főkönyvelője, akit 
Csatt elvtársnak hívtak, és Székely volt a pénzügyi szakem-
ber. Egyszer azt mondtam Székelynek, engedélyezze egy tej-
hordó kondér vásárlását, mert szégyelltem, hogy kétliteres 
befőttesüvegben hozzam, ugye, naponta szembejöttek velem 
a lányok az utcán, többször el is törött az üveg. Azt mondta: 
édes fiam, én miattad nem kerülök börtönbe. Az egészben 
az a komikus, hogy később, amikor valamiért visszamentem 
a színházhoz, egyetemista koromban, azt mondták, hogy 
Csattot és Székelyt sikkasztás miatt bezárták.

folytatás a 10. oldalon

zent László királyt ünnepeltük tegnap. Az ün-
nep jó alkalom arra, hogy egyik legnagyobb 
királyunk és legnépszerűbb szentünk alak-
ja megelevenedjék előttünk, ugyanis Szent 

László az egyedüli magyar szent, akinek tiszteletében a 
hivatalos egyházi kultusz szorosan összefonódik a nemzeti 
hagyománnyal és a hiedelmek gazdag világával. A keresz-
tény magyar állam megszilárdítójának kultuszában a nyu-
gati és a keleti vonások egyaránt fellelhetők. Különösen a 
templomok falán megjelenő legendaábrázolásokon figyel-
hető meg e két különböző világból származó motívumok 
ötvözése, a szent király alakjának helyi igények szerinti 
megjelenítése. Tisztelete a kornak tetsző életmódjának 
köszönhetően már életében elkezdődött, és annyira erőssé 
vált, hogy a nép már halálát követően szentként tisztelte.

Az I. Béla magyar király fiaként 1046-ban született 
László 4 vagy 5 éves lehetett, amikor lengyel földről ha-
zatért Magyarországra, és Biharba került, itt töltötte 
gyermekéveit. Édesapjától lovagiasságot, vitézséget, kolos-
torban nevelkedett édesanyjától pedig vallásos lelkületet 
tanult. Ez vált életének két alappillérévé, uralkodásának 
fémjelzőjévé. Lászlónak már fiatal hercegként viszontag-
ságos időket kellett megélnie: az apja és András király 
közötti testvérharcot, majd az évekig húzódó trónviszályt 
Salamon király és bátyja, Géza között. Előbb a bihari, majd 
a nyitrai dukátust vezette az állandósult harcokban, meg-
lehetősen hamar felkészülve így az államvezetésre. 

László 22 éves lehetett, amikor a „fekete kunok” néven 
ismert uzok – Salamon uralkodása idején – betörtek az 
ország keleti részébe. Itt, a Kerlés menti csatában tüntette 
ki magát az ifjú herceg olyannyira, hogy vitézsége évszá-
zadokra fennmaradt a nép emlékezetében. A csata főhő-
sévé vált, különösen azáltal, hogy – a hagyomány szerint 
– üldözőbe vett egy menekülő kun vezért, aki nyergében 
egy elrabolt magyar leányt vitt, László pedig – súlyos sebe 
ellenére – megszabadította a lányt. Ezzel elévülhetetlen ér-
demeket szerzett a nép körében, különösen a katonáskodó, 
határőr szerepet betöltő székelyek őrizték meg hagyomá-
nyaikban. Hőstette valóságos legendát szőtt a lovagkirály 
körül, számos középkori templom falát uralja legendája, 
amely „útmutatóul szolgált az egyszerű nép számára” – írja 
László Gyula.

A kerlési csata azonban csupán nyitányát jelentette 
azoknak a harcoknak, amelyekben László maga is részt 
vett. Egy évvel később ott találjuk a Szerémségben, ahol 
a nomád besenyőkkel harcolt, majd három évvel később, 
1074-ben a mogyoródi csatában, amelyben bátyját, Gézát 
támogatta Salamonnal szemben. László 1077-ben került 
trónra és 1095-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. 

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

A bögözi freskó részlete. Huszka József rajza

Szent László-
ábrázolások

S



folytatás a 7. oldalról
A források szerint László erős kezű, hatalmas termetű 

férfi volt. Uralkodása elején a törvénykezésen keresztül meg-
szilárdította trónját s helyreállította az ország belső rendjét. 
1083-ban szentté avattatta az államalapító István királyt, Imre 
herceget és Gellért püspököt. Adományaival, új alapításaival 
gyarapította és erősítette a magyarországi egyházat.

I. László királyt először az általa alapított somogyvári 
apátságban, majd az ugyancsak általa alapított nagyváradi 
székesegyházban temették el. Sírjánál csodák, gyógyulások 
történtek, s ezért a Szentszék vizsgálata után III. Béla uralko-
dása idejében, 1192-ben, szentté avatták. Csontvázát új díszes 
koporsóba fektették, fejét, karját pedig díszes ereklyetartókba 
foglalták. A csodák folytatódtak és a legsúlyosabb eskünek 
számított az, amit Szent László fejére tettek. Ereklyetartó 
szobrának arcvonásai éltek az ország minden részéről Várad-
ra zarándoklók emlékezetében, a szobrokban és a falfestmé-
nyekben is.

A 13. század első felében Szent László kapcsán már szá-
mos csoda ismert, ilyen A váradi felemelkedés csodája, A szar-
vasok és bivalyok históriája (László király éhező katonáit táp-
lálja), illetve Szent László holttestének Váradra vitelekor történt 
csoda. A Szent Lászlóról szóló csodákat ott találjuk a krónikák 
szövegeiben is. A Dubnici Krónika (1497) szerzőjétől a Szent 
László-legendakör egy újabb fejezetét ismerjük meg, amely 
szerint 1345-ben a székelyek a tatárokat a szent király segít-
ségével győzték le. A Magyar Anjou Legendáriumban szó van 
Szent László ördögűzéséről és arról, hogy a Boldogságos Szűz 
gyógyítja a sebesült király sebét. 

A Szent László király emlékét őrző számtalan – a ka-
nonizáló eljárásból is sarjadó – legenda közül azonban ki-
emelkedik a kerlési (cserhalmi) csata utáni leánymentés, 
amelynek következtében, hősies cselekedetei révén királyok 
és lovagok példaképévé vált. Szent László legendái a száj-
hagyományok mellett a Kárpát-medence számos templo-
mának a falain is visszaköszönnek. Ez a sajátosan magyar 

legenda bizonyos fokig krisztianizálódott, és ebben az 
értelmezésben a mondanivaló is átalakult: az őrködés és a 
katonai szolgálat mindennapi valóságában élő székelyeket 
a lovagszent kultuszának felpártolásával az egyház a harcra 
buzdítás és a hitélet erősítéseként próbálta felkarolni. Tehát 
László herceg nemcsak egy elrabolt szép hajadont mentett 
meg, hanem tulajdonképpen magát a keresztény hitet védel-
mezte. A legendaképződés az Anjou-korban először udvari 
környezetből indult ki, amelyben nagy szerepe volt Szent 
László városának, Váradnak. A ciklus kisugárzott a Szé-
kelyföld felé is, és itt megragadható nagyon markánsan 
egy XIV. század első felében készült csoport, mégpedig 
a bögözi, a derzsi, a homoródkarácsonyfalvi, a bibarcfalvi, 
a homoródszentmártoni, az erdőfülei és a székelykeresztúri 
falképeken. (Az utóbbi három helyen a falképek elpusztul-
tak, csak az 1880-as években az Iparügyi Minisztériumnak 
dolgozó Huszka József másolataiból ismerjük). Szent László 
hőstettét, a freskókon megjelenített történetet több jele-
netben látjuk: vár- és csatajelenet, üldözés, birkózás, a kun 
lefejezése, pihenés. 

Bögözben az 1898. évi javítás alkalmával kerültek elő a fal-
képek, a feltárást Huszka József végezte. A Szent László-legen-
da a templomhajó nyugati oldalán kezdődik (László búcsúja 
a váradi vár előtt), a Felvonulás és a Kunok üldözése jelenetsor 
pedig már az északi falon folytatódik. A csata, a magyar lányt 
elrabló kun üldözése, a párviadal és a lefejezés jelenetei töre-
dékesen maradtak meg, ugyanis a templom késő gótikus újra-
boltozásakor „feláldozták” a falképek nagy részét. Kiemelkedő 
azonban a párviadalnak az a részlete, amelyen a festő László és 
a kun birkózásának hevességét a két lábra ágaskodó lovakkal 
illusztrálta. A festő a legendát szuggesztív erővel és valósághű-
en ábrázolta, különösképpen figyelemreméltó a részletesen ki-
domborított, mozgalmas csatajelenet.

Székelyderzsen – csakúgy, mint Bögözben – a Szent Lász-
ló-legenda megsínylette a templom késő  gótikus átalakítását. 
A falképsor felső fele csonka lett, mivel a hajó hálóboltozatá-

nak építésekor belevágták a gyámköveket és a bordaindításo-
kat. A karzat építésekor pedig a kezdő jelenet egy része elfe-
dődött. Székelyderzsben a jelenetsor teljes egészében az északi 
falra került, öt egymástól el nem választott képsorban. A je-
lenetsor kezdőképe a Felvonulás, ezt követi a Kunok üldözése 
László vezetésével, az Ütközet és végül a legenda záróképeként 
a Pihenés. A derzsi kompozíció kristálytiszta, az alakok arca 
és ruházata hihetetlen részletgazdagsággal van megfestve, a 
színárnyalatok nagyszerű harmóniában illeszkednek a csilla-
gokkal teleszórt kékes háttérhez, minden életszerű, könnye-
dén kifejező.

Homoródkarácsonyfalván Szent László kerlési csatáját 
ugyancsak az északi falon ábrázolták. A freskót azonban a 
protestáns hitre tért gyülekezet 1625 után lemeszelte, és csak 
a közelmúltban került napvilágra Lángi József restaurátori 
munkájának köszönhetően. A képsor a váradi püspök ál-
dásával kezdődik, amint az – egy stilizált épület kapujában 
– áldásra emeli kezét. Az előtérben – zárt rendben, a kunok 
üldözésére felsorakozott, lándzsáikat előre tartó lovasok élén 
– Szent László látható, fehér lovon, láncingben. A falkép több 
részletében is sérült, teljes épségben csupán a csatajelenet két 
részlete (a visszafelé nyilazó kun és az elrabolt lány alakja), va-
lamint az ezt követő jelenetek maradtak meg. Érdekes megfi-
gyelni a birkózási jelenetet, amelyben Szent Lászlót már nem 
páncélba öltözve, hanem vörös színű, bő ujjú, hermelin szegé-
lyű vörös ruhában, fején koronával ábrázolták. 

Székelyföldön kívül a Szent László-legenda falképsorai 
visszaköszönnek többek között az Őrségben (pl. Velemér), 
illetve néhány szepességi templomban is. A kakaslomnici, a 
szepesmindszenti, valamint a karaszkói falképeket három 
éve a székelyudvarhelyi Művelődési Házban láthattuk Móser 
Zoltán felvételeinek köszönhetően.

Kristó Gyula találóan írja a lovagkirály eszményét megtes-
tesítő I. Lászlóról: „[...] a mondákban a szent király megtette 
a kötelességét: megvédte, győzelemre segítette népét, amely 
szentté avatta és szentként tisztelte őt.”

Irodalom: 
Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti 

emlékei. 1981.
Kovács Árpád: Udvarhelyszék művészete. In: 

Hermann Gusztáv Mihály–P. Buzogány Árpád (szerk.): 
Udvarhelyszéki olvasókönyv. 2008.

László Gyula: A Szent László-legenda középkori fal-
képei. 1993.
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alogh Tibor székelyudvarhelyi olva-
sónk két kérdéssel fordult rovatunk-
hoz: 1. Hogyan helyes: manzárd vagy 
manzárt? mégy vagy mész? 2. Mi a kü-

lönbség a hentes és a mészáros szó jelentése közt?
A padlásszoba idegen eredetű nevén olykor még 

építészek is szoktak vitatkozni, mert a feltaláló család-
neve régebb két változatban is előfordult: Mansard és 
Mansart (François, 1598–1666). A francia építész nevéből 
alakult nyelvünkben a manzárdtető kifejezés, első perctől a 
magyarban a d betűs manzárd változat rögzítődött, azt hasz-
náljuk több mint kétszáz éve, és csak a manzárd formát te-
kintjük helyesnek. Ez a példa is szókészletünk gazdagodásá-
nak azt a módját szemlélteti, hogy számos tulajdonnév idővel 
köznevesül s beilleszkedik nyelvünk köznévi állományába. 
Ezt a folyamatot – természetesen – kisebb-nagyobb hang-
tani változások követhetik. Tulajdonnevek köznevesülésével 
születtek nyelvünkben például a következő szavak is: aszpirin, 
atlasz, bikini, blondel(keret), bojkott, dízel, fukar, huligán, 
kardigán, makadám, nikotin, pepita, raglán, rekamié (nem 
rökamié!), röntgen, szendvics, viganó, zserbó, zsilett stb.

A menni ige mindkét – fentebb említett – ragozott 
formája helyes, csupán árnyalati, stiláris különbség van köz-
tük. A két igealak közül a mégy a régebbi. A megy igénket 

réges-régen így ragozták elődeink: én megyek, te mégy, ő 
megyen. Nyelvtörténeti munkákból tudjuk, hogy később 
így alakult a ragozás: én megyek, te mégysz, ő megy. A (te) 
mégysz formából alakult a mész változat. A mai irodalmi 
és köznyelvben mind a mégy, mind a mész forma teljesen 
szabályosnak, helyesnek számít, és mindkét alakváltozatot 
egyformán helyesnek minősíti helyesírási szabályzatunk 
is, és a Nyelvművelő kézikönyv is. Ez utóbbi megjegyzi: a 
mégy egy kicsit választékosabb forma. Székelyföldön a mész 
változat a megszokottabb a városi beszédben is, de például 
Biharban vagy Szatmárban inkább a mégy forma járja, Bu-
dapesten pedig mindkét változat előfordul a mindennapi 
élőbeszédben. A mégy és mész mellett a nyelvjárásokban 
gyakori a (te) mensz vagy méc forma (például északkele-
ten), valamint a megyek, megyünk helyett a menek, me-
nünk változat (Felsőőr vidékén, Ausztria). Nyelvjárástani 

szakmunkák szerint a menni ige alaktani rendszere a 
Székelyföldön a leggazdagabb.

A hentes a mészárosnak rokon értelmű szava. Bi-
zonyítja ezt más szakmunkák mellett az Erdélyi Ma-
gyar Szótörténeti Tár is. A hentes szó után magyará-
zatként a mészáros áll, majd egy 1672-ből származó 
mondat: „Az Hentesek csak akkor akarnak vágni, 
mikor a marha bő kövér és faggyas…” Ez a mondat 

is igazolja az Erdélyben élő rokonértelműséget, ugyanis a 
hentes szó régebbi – Ballagi Mór értelmező szótárában is 
fellelhető – köznyelvi értelme szerint a sertés levágásával, 
feldolgozásával foglalkozó szakembert jelentette. Népiesen 
mondva: böllér. A mészáros pedig szarvasmarha, juh és ló 
levágásával, húsának kimérésével foglalkozó iparost jelen-
tett. A Szótörténeti Tár példamondata szerint tehát a hen-
tes  szarvasmarhát vágott. Amint azt mindannyian tudjuk, a 
Székelyföldön mészárost szokás hívni disznóölésre/disznó-
vágásra. Ma már az irodalmi és köznyelv különbséget tesz a 
hentes és a mészáros szó között. A hentes ma húsfeldolgozó 
szakembert jelent, a mészáros jobbára a vágóhídon dolgozó 
iparost jelenti, akár marha, sertés, juh, ló stb. levágását vég-
zi. A két kifejezés közül a szláv eredetű mészáros a régebbi 
(1395), a hentes a szótörténeti kutatás szerint magyar fejle-
mény, írásos előfordulására 1517-től van adatunk.

Manzárd, röntgen, zsilett
B                              helyesen n Komoróczy György

Homoródkarácsonyfalva. A lefejezés jelenete

A derzsi freskó részlete. A kunok üldözése László vezetésével

Szent László-ábrázolások
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agypénteken San Diegó-i idő 
szerint reggel nyolckor ébred-
tem, akárcsak otthon, és at-
tól kezdve semmiféle gondot 

nem jelentett számomra az időeltolódás 
vagy a teljesen más klíma. Sőt! Kimon-
dottan nagy boldogságot éreztem, ami-
kor felhúztam ablakom rolóját, amikor 
a szemembe sütött az egyelőre áttetsző 
fátyollal burkolt nap, és amikor megpil-
lantottam azokat a virágos bokrokat, sö-
vényeket, amelyek a villaudvar bal oldali 
részét díszítették.

Hála a holland virágexport fejlettségé-
nek, ma már nem hökken meg egy gyimesi 
lakos sem, ha encinitasi vendéglátói abla-
kát kinyitja, és megérintheti azokat a külö-
nösen szép formájú és fantáziadús színeze-
tű virágokat, amelyek másfél méter magas 
száraik csúcsán, evezőlapát formájú, kecses 
leveleik koronájaként a Strelizia Reginae 
tudományos nevet viselik, magyarul para-
dicsomvirágnak vagy papagájvirágnak hív-
nak. Ez a banánfélék családjából származó 
növény, akárcsak a piros levelű mikulásvi-
rág, úgy nő meleg vidéken, mint nálunk a 
csalán. Nem csoda, hogy mindenhol elter-
jedt, ahol meleg van, illetve ahol holland 
telepesek szobanövénnyé nemesítették 
őket, hogy eljussanak a világ minden tájára, 
klímától függetlenül.

Csend van még a házban, a gyerekek 
vakációjukat töltik, van időm alaposan 
kigyönyörködnöm magam a természet fes-
tőtehetségében. Nem meglepő, hogy a ter-
metes, magas díszbokor virágait papagájvi-
rágnak nevezik, mert a bordó szélű , csónak 

alakú zöld murva egy papagáj fejéhez és 
csőréhez, az abból kiálló narancssárga-kék 
10-15 cm-es, kecses, büszke virágszirmok 
egy papagáj tolldíszéhez hasonlítanak.

Feltűnik, hogy Zsófi kutya nem szimatol 
körül kíváncsian, amikor felfrissülve, felöl-
tözve kilépek a fürdőszobából, és körbeme-
gyek a tágas, napfényes egybenyitott föld-

szinti részen. Biztosan elvitték sétálni. A 
szétnyitható, földtől plafonig érő üveges aj-
tón kilépek a négyszögű udvarra, ami olyan, 
amilyeneket sok száz amerikai filmben lát-
hattam középosztálybeli családok életének 
színtereként. A másfél méter magas, szép 
rajzolatú fakerítés nem enged betekintést a 
szomszéd telkek lakóinak kertjeibe, az utca 
felőli részt maga a lakóház és kétoldalt egy-
egy kerti bejárat zárja le. A kerítés men-
tén és a lakóház körül végig majdnem egy 
méter magasra nőtt dísznövényeket látok, 
olyanokat, amiket itthon cserepes szoba-
növényekként ismerek: kaktuszfélék, gu-
mifák, pázsitfüvek, anyósnyelv, különleges 
páfrányok, aszparáguszok. Bal oldalt egy 
szép rajzolatú fiatal pálmafa, alatta kerek 
fehér asztal és karosszékek.

Ebben a botanikus kertnek tűnő kör-
nyezetben uralja az udvart a türkizkék 
csempés nagy úszómedence, amibe öt-
fokú lépcső vezet, és az L alakban hoz-
zá tartozó, kis japán stílusú hidacskával, 
műkőmászkálókkal, csobogóval ellátott 
kisgyerekmedence, amelynek vizéből épp 
egy általam nem ismert madárféleség ol-
totta szomját.

Áldott, pálmafás, élénk színű, virágil-
latú, évi több mint 3000 napfényes órá-
jú Dél-Kalifornia! Nem csodálkozom, 
hogy annyi pénzes nyugdíjasa a világnak 
választja lakhelyéül, Florida mellett ezt a 
földi paradicsomot.

Éva a nevem, idős Ádámom több ezer ki-
lométerre, azért nem árt, ha fülemet hegye-
zem: itt sziszeghet, tekeredhet valahol a dús 
növényzetben maga a Kígyó is!

KALIFORNIAI KAVICSOK 21. n Váli Éva

Papagájvirág és úszómedenceN

hargitanépe

em tudom, hogy ilyen urbánus környezetben 
mennyire értik a fiatalok a Benkő Levente kötete 
címéül választott szólást, ugyanis itt nincs sem 
csűr, sem cséplés. Pedig lehetne… Szakállas tör-

ténet, hogy felmegy a székely Kolozsvárra, s 
a Bánffy-palotát meglátva elcsodálkozik: ha 
ekkora a ház, mekkora lehet a csűr?!

Én azonban feltételezem, hogy isme-
rős mindkét fogalom, akárcsak az, mint a 
két csűrben való cséplés. Azaz mikor két 
különböző dologról beszél két ember…

Tetszett a játékosság a címválasztás-
ban, ugyanis a Székelyföldön, főként 
Háromszéken, ahová Benkő Levente 
is való, a megcsépelni szó jelentése: 
jól megverni.

S ezt a csépléses dolgot, ugye, 
erdélyi magyarságunkra vonat-
koztatja. Egyrészt azzal, hogy 
az itthoni és az otthoni közbe-
szédben két csűrben csépelnek 
ebben a kérdésben, azaz nem 
talál a szó, mindenki mást 
mond. Másrészt pedig itt is 
jól megcsépelik a magunk-
fajta embert azzal, hogy 
kénytelen az élhetetlen 
kisebbségi létet vállalni, 
ott meg azzal, hogy feszt-
fúrt lerománozzák. S mindkét dolog 
legalább annyira rosszulesik, mintha jól megcsé-
pelnének.

Nos, nem filozofálok többet ebben a kérdésben, inkább a 
szerzőről mondanék pár szót.

Először is azt, hogy hasonszőrűek vagyunk. Nem feltétle-
nül arra gondolok, hogy egyforma szép veres szakállunk volt 
hajdanán, ami egyformán megfehéredett, hanem arra, hogy 
székelyföldiként, székelyként úgymond szórványkodunk. 

Mi is beálltunk a fehér hollók sorába. Szakállunk színe ezt 
már megengedi. De ettől függetlenül féltve szidjuk székely 
véreinket, megpróbálván felhívni figyelmüket saját gyarlósá-
gainkra, arra, hogy miként szórványosodunk lélekben, ma-
gatartásban, kultúrában, önbecsülésben. S észre sem vesszük, 

hogy széleitől és belülről egyaránt foszlik a mi kis vidéki 
világunk, városainkban és a peremfalvakban 

egyaránt nő az idegenek számará-
nya. Háromszék Brassóval 
határos részén román ajkú 

cigányok jelentek meg, s 
számunk napról napra nö-

vekedik, Udvarhelyszék nyu-
gati peremén, szitás Keresztúr 

vidékén – ugyan magyarul 
beszélő, de cigány kultúrájú 

emberek kerülnek többségbe, 
a nagyobb városokban pedig a 

románság erősödik. S a teret mi 
magunk adjuk át, nem föltétlenül 

mások veszik el tőlünk.
Otthon nem népszerű az a vé-

leményem, miszerint sokat kell ta-
nulnunk a hivatalos közbeszéd által 

szórványnak nevezett léthelyzetben 
élő magyar testvéreinktől, önöktől: az 

együttélés kultúráját kell megtanulnunk. 
A védekezési mechanizmusokat kell meg-

tanulnunk. Az alázatot és a kölcsönös tisz-
teletet. S hogy nem sokat tévedek, ebben a 

meggyőződésben a Zsil-völgyében tartott 
Fehér Holló-s rendezvényünkön kaptam 

megerősítést. Ott mesélték, hogy a Székelyföldről érkezett bá-
nyászok sokkal hamarabb asszimilálódtak a román többségbe, 
hasonultak vele, mint a más vidékekről érkezett magyarok. S 
tették ezt nem föltétlenül érvényesülési vágyból – holott ez 
sem zárható ki –, inkább azért, mert nem tudták miként kell 
élni egy olyan közegben, ahol több nyelv, több vallás, több 

kultúra él együtt. Azaz hiányzik belőlük, belőlünk az együtt-
élés kultúrája. Ezért sérülékenyebb, ezért védtelenebb a szé-
kely, mint az úgynevezett szórványmagyar.

Nálunk a faluban háromféle embert különböztetnek 
meg: vannak a helyiek, a hozományok és a jövevények. A 
helyiek a trunkusok, a hozományok a helyi családokba behá-
zasodottak, a jövevények pedig a máshonnan betelepedet-
tek. Levente amolyan hozomány errefelé, mert férjnek jött 
ide, s itt eresztett gyökeret. Tehát nem éppen trunkus, bizo-
nyára nincs még saját padja a templomban, de jobb helyzet-
ben van, mint a betántorgott jövevény. Így egy kicsit itt is 
itthon van, s Háromszéken is otthon van. Egyformán szer-
zett tömbmagyar és szórványmagyar tapasztalatokat, egy-
formán magáénak érzi mindkét közösséget, s ezen a jogon 
egyformán ostorozhatja – szeretetből, féltésből. Ez a kettős-
ség érződik a kötetbe válogatott írásaiból is, s nem csupán 
megjelenésük helye – a Háromszék és a Krónika napilapok 
–, hanem tartalmuk okán is.

S az írások arra figyelmeztetnek, hogy a Kárpát-me-
dencében mi trunkusnak tudjuk, érezzük magunkat. A 
románok itt, s a magyarországiak ott azonban jövevény-
nek tekintenek minket. Ez fáj, s lehet, hogy kiegyeznénk a 
hozomány státusban.

Nos, ezért ír Levente, s ezért gyarapodik a Fehér Hollók 
szórványtengely-törést szenvedő székelyeinek sora. Még ha 
mi magunk veres hollónak számítunk, ami ugye, még ritkább, 
mint a fehér holló.

Benkő Levente egy csűrben csépel, és sajátjait csépeli. 
Hogy néha a cséphadaró oldalra is suhint, nem feltétlenül az 
ő hibája, miért álltak oda azok a mások?!!!

Nos, ezért kell elolvasni könyvét. Azért, hogy ne külön 
csűrben csépeljen a tömb és a szórvány, az erdélyi és a magyar-
országi – s miért ne? – a magyar és a román. S ne minket csé-
peljen mindenki, két oldalról.

Újabb ritka madárral bővült a szórványjáró-szépíró publicistákat tömörítő Fehér Holló 
sorozat; Benkő Levente Két csűrben, csépelve című riportkötetét az ünnepi könyvhét 

kolozsvári rendezvényei sorában mutatták be. A kötetet Sarány István méltatta.

Két csűrben, csépelve

N  fotó: szabadsag.ro



folytatás a 7. oldalról
– Marosvásárhelyi évei során nyilván több híres személy-

lyel ismerkedett meg, kire emlékszik vissza?

– Ismertem Bernáth Ernőt, aki a Vásárhelyi Újságnak 
volt a főszerkesztője és báró Kemény Jánost, az írót. Ő a 
Poklos-patak mellett lakott, a szomszéd utcában. Mikor 
jött haza a mészégetésből, mindig nagyon fájt a lába. Előbb 
a színháznál dolgozott, de amikor onnan kikerült, a mész-
égetőknél kapott munkát. Akkorjában gyermekverseket 
írt, megmutatta nekem, de nem tetszettek, most jobbnak 
tűnnek. Kérdezgettem tőle ezt-azt, amit lehetett. Például, 
milyen volt Asztalos István? El sem hiszed – mondta Ke-
mény János –, mennyit kínlódtunk a kézirataival! Hát még 
a Nagy István kéziratai!... A szobák, ahol laktak, szépen 
be voltak rendezve. A nagyszobában volt egy Gy. Szabó-
pasztell, egy Nagy Imre-akvarell, egy Szolnay-kép. Modern 
képek voltak. Egyik nagynénje lakott a szomszéd szobá-
ban, ahol egy gyönyörű szász csempekályha volt. Érdekes, 
a nagynéninek halvány gőze nem volt, hogy ők mennyi-
re kitaszítottak. Volt egy nagy, szürke kutyájuk, Bolygó, 
amelyik egész nap ott sétált a házban. Nekem, falusi gyer-
meknek ez nagyon visszatetsző volt. A szomszéd szobában 
lakott Auguszta néni, az író felesége, aki sohasem tanult 
meg rendesen magyarul. Nekem mindig azt mondta: Laj. 
Másik nagy irodalmi emlékem: a IX. osztálytól kezdtem 
járni a Molter Károly vezette irodalmi körre. A körön két 
tábor volt: az egyik a Bartis Ferié, a másik a Gáll Árpádé, 
aki később a könyvterjesztőkhöz került. Mindketten szár-
hegyiek voltak, de nem voltak jóban. Én írtam a legtöbb 
verset a körön, s mindenki a maga táborába akart csalni. 
’54-ben Molter írt az Igaz Szóban a körről, de csak egy sza-
kaszt tettek be a versemből. Néhány versemre Sütő András 
azt írta, hogy nem szabad pesszimistának lenni, együtt kell 
élni a néppel. Két gépelt oldal volt, amit később a securitate 
elkobozott tőlem.

– Beszéljünk a kolozsvári évekről…

– ’56-ban kerültem Kolozsvárra, a Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskolára. Akkor már itt-ott közöltem verse-
ket. Létay Lajos azzal biztatott, hogy menjek át a magyar 
szakra, mert tudnak segíteni. Ezt tette Bartissal is. Emlék-
szem, egyszer felmentem az Utunkhoz, s Kányádi fejből 
diktálta verseit a titkárnőnek. Mikor végzett, mondtam, 
hogy korondi vagyok, s nekem is volna vagy 100 versem. 
Kérdezte, hol vannak, mutassam meg őket. Mondtam, 
hogy a fejemben. Na, akkor diktáld le te is! Lediktáltam 
egy csomót, s írt egy nagy levelet, hogy vigyem le Földes-
nek, ő akkor ott dolgozott a Horea utca elején, a könyv-
kiadónál. Azokból, amit lediktáltam, négy meg is jelent 
’56 augusztusában az Utunkban. Nehéz idők voltak... Már 
Vásárhelyen sokat hányódtam, vonatállomáson aludtam, 
reggel, amikor sepregettek, akkor keltem fel, és mentem 
munkába. Ott megvolt a tej, de nem volt nagykabátom. 
Másodéves voltam Kolozsváron, amikor Nagy István, az 
író azt mondta: Fiatalember, mért bölcselkedik? Nem 
bölcselkedem, Pista bácsi! Mér nem veszel nagykabátot? 
Mondom, azért, mert nincs. De hát annyi verset közöl?!... 
Nem gyűl össze. Az ösztöndíjat is elvesztettem, mert apám 
itthon iparos lett. Szilvát ettem, nagyobbrészt koplaltam, 
sovány voltam. Ekkor Nagy István elhívott a Fürdő utcá-
ba – ő ott lakott –, s azt mondta, várjam meg a kapuban. 
Hozott 1000 lejt. Akkor egy nagykabát 980 lej volt. Első 
nagykabátomat a Mátyás utca sarkán vettem meg, másod-
éves koromban. Gyakran jártunk az Utunk szerkesztősé-
gébe, ott megmelegedtünk, s tudtunk pénzt kérni, nem 
sokat, 7-8 lejt, de az elég volt élelemre. Aztán lehúzták a 
versek honoráriumából. Az 1000 lejt is így „adtam meg”. 
Akkor Nagy István volt a főszerkesztő. Bevittem néha a 
Napsugárhoz egy verset, ott Asztalos István volt a főszer-
kesztő, elolvasta, s ha tetszett, azonnal fizetett. Zsebből. 
Mikor végeztem az első évet, Udvarhelyen praktizáltam, és 
Tomcsa Sándor megvette az egyik akvarellemet 25 lejért. 
Azt mondta: nem adok én neked 25 lejt, mert akkor berúg-
tok. Kapsz 5 lejt, mert azért pontosan adnak 1 liter Merlot 
vörösbort, s mikor találkozunk, megint kapsz. Mikor 4 év 
múlva találkoztunk, azt mondta: Te, Lajos, olyan rég nem 
találkoztunk, most megérdemelsz egy 25-öst. Megadta.

– Következett a kihallgatások ideje, amiről, tudom, nem 
szívesen beszél, de mi történt 1959–1962 között, a börtön-
évek alatt?

– Előbb Szamosújvárra vittek, ahol egy ágyban alud-
tam Dávid Gyulával. Később a deltában is. Sok okos em-
berrel találkoztam, akikről később derült ki, hogy kik 
ők. Például volt egy Varlam nevezetű, moldvai nemes 
családnak a leszármazottja, aki nagyon művelt volt. Volt 
egy öreg zsidó bácsi Bukovinából, aki hajdan többször 
vett részt Wagner-fesztiválon. Nagyon sok Wagner-zenét 
tudott kívülről. Dúdoltattam, tanultam tőle. A cellában 
lévő 30 ember nagyobbrészt paraszt volt: ahol indult az 
1907-es parasztfelkelés Moldvában, onnan való parasztok. 
Azt hiszem, csak ketten-hárman voltunk magyarok. ’59 
májusában különválogattak, s akik fiatalabbak és kisebb 
büntetésűek voltunk, elvittek a Duna-csatornához. Ott 
találkoztam Páskándival, Csiha Kálmánnál, Erdő Jánossal, 
az unitáriusok püspökével, Dobri János református pappal. 
Itt el kell mondanom még valamit: ’59 nyarán volt egyfaj-
ta kegyelem. Megkaptam azt a papírt, amit a kolozsvári 
securitate küldött Szamosújvárra, miszerint nekem nincs 
olyan sok bűnöm, beteges vagyok, engedjenek szabadláb-
ra. Ekkor szabadult Balázs Imre, a festő is. Ő nemrég halt 
meg. Akik ott voltak Szamosújváron, mint Tîrnován Vid 
is, ekkor kerültek szabadlábra. Végső fokon egy ügyünk 
volt. Leküldtek egy embert Kolozsvárról, aki odament a 
börtönhöz, s kiengedték őket, de a Regátba már nem jött 
le, messze volt. Az én papíromra azt írták: Sănătos tun, 
ami azt jelenti, hogy makkegészséges. A sors iróniája, hogy 
akkor épp vérhasban voltam, napi tizenhétszer mentem a 
vécére. Dávid Gyula is annyira beteg volt, hogy nem tudott 
felállni. Mindenki hitt a szabadulásban! A vallatásnál, Ko-
lozsváron egy öreg román ember azt mondta: Tudod, fiam, 
ez egy nagy zsák, benne vannak nem tudom hány kis cetli-
ben az évek, az ember belenyúl, s nem tudja, mikor húzza 
ki a szabadulás évét.

– ’62-ben szabadult, mi következett ezután?

– Mikor kijöttem, rá egy hétre jött Szilágyi Domokos 
Korondra, s felvitt Bukarestbe. Azt mondta: ott lehet jól 
elbújni. Gondoltam, elkezdek talicskázni, ehhez már ér-
tettem, de mikor látták, hogy kopasz vagyok, sehol sem 
adtak munkát. Másfél hónapig egy kirakatban aludtam, 
Szilágyiéknál, két függöny között. Hervay Gizi volt a felsé-
ge, s napközben én vigyáztam Kobakra, aki még kicsi volt. 
Azt mondták, mennek megfejni az alapot. Körbe kellett 
járni az Írószövetséget, pénzt, előleget kellett szerezni for-
dításra, egyébre. Az alap egyik fő pénzadója Majtényi Erik 
volt. Annyi pénzt szereztek, hogy volt miből élni. Hervay 
Gizinek volt egy piros bőrkötésű Gorkij-sorozata, nagyon 
rossz fordítással, ezt betettük az antikváriumba, s az árából 
festéket, pászpártot vettünk. Ezt Szilágyi a nyakába akasz-
totta, én hónom alá vettem az akvarelleket, s mentünk 
eladni a képeket. Egy részét a mai napig sem fizették ki. 
Annyi pénzt csináltunk, hogy megvettem a repülőjegyet 
Kolozsvárra. Azt mondtam: ha lezuhan a repülő, meg van 
oldva minden... Egy, másfél hónapig festegettem, amikor 
egyszer rám szólt apám: te azt hiszed, hogy ebből megélsz? 
Tudtam, hogy ebből nem fogok megélni, melléje álltam, s 
terveztem olyan kerámiát, amit ő nem csinált, betette az 
övéi mellé, és kiégette. Az első egy őzike volt, amit még 
1949-ben készítettem, ma is őrzöm. Aztán 1963 őszén 
megnősültem, egy fiam és egy lányom van. Látogatóim is 
voltak, a legkülönfélébbek. Pár évvel ezelőtt jött egy idős 
orvosnő Marosvásárhelyről, aki 1964-ben, az első kiállítá-
som alkalmával megvásárolt egy képet a fertőző kliniká-
nak. Azóta mind elmentek nyugdíjba, akik ott dolgoztak, 
de úgy egyeztek, aki utoljára megy nyugdíjba, az viszi el a 
képet. Az orvosnő az utolsó előtti abból a gárdából, s jött, 
hogy vegyen tőlem egy képet, mert nem ő az utolsó, s nem 
szeretne kép nélkül maradni.

– Megszámoltam, 1970–1999 között mindössze 6 kötete 
jelent meg…

– Festettem. ’63-ban, amikor Páskándival Bukarestben 
voltam, megmondták, hogy nem szabad közölni, nem szabad 
a nevemet leírni. De festeni lehet! Azt szabad! A börtönben 
azért írtam több verset, mert több időm volt, sétáltam, s úgy 
írtam a verseket. Molter Károly mesélte annak idején, hogy 
Kós Károly bement a szerkesztőségbe, s rajtakapta Dsidát, 
hogy verset ír. Megkérdezte: mit csinálsz? Verset írok. Fé-
nyes nappal? Nem szégyelled magad? Tudtam, hogy ez egy 
vállalkozás, s ahhoz kell fogni, amiből megélek. Mint festő a 
nevem megjelenhetett, mint költő, nem.

– Min dolgozik jelenleg?

– Festek, írok. Szonetteket írok. Az első szonetteket még 
marosvásárhelyi diákkoromban írtam, utána valahogy lenéz-
tem a szonettet. Abban az időben én voltam az egyik legmo-
dernebb költő. 1958-ban volt egy pályázat az Utunkban, egy 
hosszabb elbeszélő költeményt küldtem be, én kaptam a har-
madik díjat. Nem tudták, hogy közben becsuktak, úgyhogy a 
díjat végül apám vette át, abból vette a felső házban az egyik 
ablakot, mert akkor építettek. Eddig 12 kötetem jelent meg, 
ebből 11 illusztrált, egy nem.

– Ha az Úr is úgy akarja, mit szeretne még megírni, meg-
festeni?

– Vannak verseim, egész kötetre való, csak utálok neki-
fogni rendszerezni. A szonetteket akarom! A szonettek be-
csülete, hogy úgy mondjam, egy kicsit lejárt. Markó Béla na-
gyon könnyen írja a szonettjeit, az én szonettjeim nehezek. 
Nem szeretek csevegni! Lehet úgy is írni, mint az olaszok, 
s lehet úgy is, mint az angolok. Az enyémek inkább az an-
golokéhoz hasonlítanak. A verseskötetem kész van, két éve 
kérik, hogy adjam le. Van egy mondásom: Ami késik, hátha 
nem jön eddig.

– Mikor mit szokott festeni?

– Most operálták a szememet, az egyikkel nem látok. Ez a 
somfa, ami itt van az ablak előtt, két nappal ezelőtt még csak 
ennyire volt kivirágozva (megmutatja legújabb festményét). 
Ezt úgy hozták Koltóról, Petőfi somfájáról, Szatmár környéki 
tisztelőim. Minden évben lefestem kétszer-háromszor, virág-
záskor.

– Hol járt a nagyvilágban?

– Európát végigjártam, Párizstól Stockholmig, Firenzéig, 
megnéztem a mestereket. Több hónapig voltam Svájcban. 
Stockholmban a nagykövet nem akarta elhinni, hogy csak 
ennyi napra kérem a vízumot. Meghívtak Amsterdamba, 
Hollandiába, ahol egy 3 méteres képem van. Mikor festettem, 
mindig ki kellet mennem a házból, az ablakon keresztül meg-
néztem, úgy festettem. Meghívtak Bécsbe, s ezt kihasználva 
elmentem Olaszországba, onnan Svájcba, Németországba, 
így körbe. Még egyszer Olaszországba szeretnék eljutni.

– Eddig hány képet festett?

– Nem tudom. Egyszer volt 300 akvarellpapírom. Elfogy-
tak. Még körülbelül sem tudom. Szervátiusz mondta, hogy 
az embernek kell legyen annyi képe a csűrben, hogy tudjon 
belőle egy kiállítást csinálni. De nem szeretem a kiállításokat! 
Előtte az ember nem dolgozik, szervezi a kiállítást, utána pe-
dig úgy érzi, hogy kiszolgáltatott: elárulta magát. A kitárul-
kozásnak megvan a maga öröme, s amikor ez hiányzik, olyan, 
mint a másnaposság.

10. oldal |  2012. június 28., csütörtökhargitanépe

„Ami késik, hátha nem jön eddig”
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Lezárult a Wide The SEE projekt
Június 20-án, a Budapesten szervezett zárókonferenciával befejeződött a 

WidetheSEE nevű Délkelet-európai programban indult projekt, melyben Hargita 
Megye Tanácsának Energiatakarékossági Közszolgálata vett részt 15 más, alterna-
tív energiákban érdekelt, intézménnyel karöltve. A 11 különböző országból össze-
állt konzorcium tagjai, a napenergia-hasznosítás, a napkollektorpiac fellendítését 
tűzték ki célul, tanulva az osztrák, olasz és görög tapasztalatokból.  A hároméves 
projekt során a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat több konfe-
renciát szervezett a témában, két képzést tartott Hargita megyei vállalkozóknak a 
napenergia-hasznosítással kapcsolatosan, tanácsadói irodát állított fel és működtet, 
tanulmányi versenyt szervezett és a megye több helyszínén információs napokat 
rendezett, így a célcsoport, a megye lakossága direkt módon is profitálhatott a nyer-
tes pályázatból. 

A 2009 áprilisában megkezdett tevékenységek méltó befejezése volt a budapes-
ti konferencia, amelyen a tizenöt projektpartneren kívül több szakértő és a Délke-
let-európai program képviselői is részt vettek. A köszöntők után bemutatásra került 
a projekt során megvalósult több olaszországi és magyarországi tevékenység is, ezt 
pedig a Délkelet-európai program legújabb kiírásának bemutatása követte.  

A zárókonferencia végezetével összegezték az utóbbi három év munkáját, 
bemutatták a projekt során szerzett tapasztalatokat és a projekt végtermékeit: út-
mutatókat egy napkollektorrendszer-szerelő képzés és minőségbiztosítási rendszer 
kiépítéséhez, egy támogatási rendszer felállításához, valamint a napkollektorpiac 
fellendítéséhez. A bemutatott dokumentumok hozzáférhetőek politikusok, dön-
téshozók számára, így segíti őket a megfelelő irányelvek megfogalmazásában. Egy 
kerekasztal-beszélgetés keretében mindenkinek lehetősége adódott elmondani or-
szágának támogatási mechanizmusait, így érdekes és tanulságos különbségekre és 
hasonlóságokra derült fény. 

Ez a projekt lezárult, de a munka nem áll meg, ugyanis a Hargita Megyei Ener-
giatakarékossági Közszolgálat számos projekttevékenységet állandósított a műkö-
désében, így például a tanácsadó szolgálat működni fog a jövőben is. A Wide The 
SEE projekt lehetőséget nyújtott arra, hogy a Hargita megyei lakosság az átlagnál 
jobban informált legyen a háztartási célú megújulóenergia-használat előnyeiről és 
ezáltal a napenergia-hasznosítás helyi piaca bővüljön, jövedelmet és munkalehető-
séget generálva a helyi cégek számára.

A közszolgálat tevékenysége nem kizárólag az információszolgátatásról és a 
felvilágosításról szól, hanem az önkormányzatok megújuló energiás és energiata-
karékossági projektjeinek ösztönzéséről is. Ebben a témakörben indult nemrég egy 
újabb európai uniós támogatású Intelligens Energia projekt is, amely az energiagaz-
dálkodás szemléletét kívánja meghonosítani a helyi hatóságoknál.  

ÚjraaLakuL a Magyar uniTáriuS Egyház

Egyesítési zsinati ülés Kolozsváron

gyuLafEhérváron

Diakónus- és papszentelés

az Erdélyi unitárius Egyház 
Képviselő Tanácsa és a Magyar-
országi unitárius Egyházkerület 
Képviselő Tanácsa ma 12 órától 
tartja a két egyházrészt újra-
egyesítő és a Magyar Unitárius 
Egyház alaptörvényét megalko-
tó zsinati ülését Kolozsváron.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Trianon után két ágra szakadt 
a magyar unitárius egyház. 
Az Erdélyi Unitárius Egy-

ház mintegy 65 000 tagja 126 anya-
egyházközségben és 6 egyházkörben 
éli hitéletét. Főhatóságainak, püs-
pöki hivatalának, egyháztársadalmi 
szervezeteinek, valamint belső in-
tézményei nagy részének székhelye 
Kolozsváron van.

A budapesti székhelyű Ma-
gyarországi Unitárius Egyház csak 
néhány ezer tagot számlál, ők 11 
egyházközséget alkotnak. Mindkét 
egyházszervezet zsinatpresbiteri 
elveken nyugszik, legfőbb szervei: 
a Zsinat és az Egyházi Főtanács.

Az együvétartozás szellemé-
ben határozták el, hogy összeforr-
jon, „ami együvé tartozik”. A két 
egyházrészt egyesítő, valamint a 
Magyar Unitárius Egyház alap-
törvényét megalkotó zsinati ülést 
ma tartják a kolozsvári belvárosi 
unitárius templomban.

Az egyháztörténelmi és nem-
zetpolitikai jelentőségű zsinati 
ülés ünnepi része az egyesülés al-
kalmára készített új egyházi zászló 
kifüggesztéséből, a Zsinat egyesülési 
határozatának ismertetéséből és a 

Magyar Unitárius Egyház újraala-
kulásának kinyilvánításából, az egye-
sülési határozat aláírásából, üdvözlő 
beszédekből, majd ünnepi istentisz-
teletből áll.

A kolozsvári belvárosi unitárius templom

Székelyföldi fiatalokat szentel 
diakónussá, illetve pappá Gyu-
lafehérváron a Szent Mihály-
székesegyházban dr. Jakubinyi 
György érsek.

t. é.

Diakónusokat szentel fel 
ma délelőtt dr. Jakubinyi 
György érsek a gyula-

fehérvári székesegyházban a 10 

órakor kezdődő szentmisén. A 
szentelendők között van a bor-
széki Bajkó Norbert, a ditrói Csí-
ki Szabolcs, a székelyudvarhelyi 
Elekes Szabolcs, a borzonti Ko-
vács István, akiket diakónussá 
szentelnek.

Holnap, Szent Péter és Szent 
Pál apostolok napján, szintén a 
gyulafehérvári székesegyházban, 
a 10 órakor kezdődő szentmisén 

négy Gyulafehérváron tanuló di-
akónust szentel pappá Jakubinyi 
érsek: a csíkmadarasi Balla Imrét, 
a csíkmenasági Farkas Alajost, a 
galócási Puskás Attilát, a felvinci 
Szabó Siklódi Lászlót, valamint 
a római Pontificium Collegium 
Germanicum et Hungaricum két 
növendékét, a zernyesti Hurgoi 
Jánost és az ákosfalvi László Ist-
vánt.
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> SZKC. Valamivel több mint két hét 
múlva lejár a Székelyudvarhelyi KC vakáci-
ója. A szakmai stáb és a játékosok július 12-
én kezdik el a felkészülést a soron következő 
idényre. Nagy vonalakban összeállt az idény 
előtti alapozás, edzőmeccsek, tornák menet-
rendje. A felkészülési időszak a már jól bevált 
magaslati edzőtáborral indul a Madarasi-
Hargitán. Ezt követően Székelyudvarhelyen 
folytatódnak a tréningek. Az augusztusi hó-
nap nagyban az edzőmeccseké, a felkészülési 
tornáké lesz. A Székelyudvarhelyi KC felké-
szülési időszaka: július 12-én toborzó, 12-
16. között edzőtábor a Madarasi-Hargitán 
(Pethő Panzió), 27–28. között edzőmeccsek 

Cegléddel (sportcsarnok); augusztus: 1-jén 
kötelező orvosi vizsga; 9–11. között Bákó-
kupa (ellenfelek: Bákói Ştiinţa, Dinamo 
Călăraşi, Bukaresti CSM); 24–26. között 
Grundfos Tatabánya-kupa (ellenfelek: Tata-
bánya, Bjerringbo-Silkeborg, MKB Veszp-
rém); augusztus 31.–szeptember 2. között 
Székelyudvarhely-kupa (ellenfelek: Kolozs-
vári U, Bákói Ştiinţa, CSU Suceava).

> Labdarúgás. A Hargita Megyei Lab-
darúgó Egyesület (HMLE) szervezésében a 
megyei ifjúsági válogatottak (U17 és U15) 
június 28.–július 1. között Egerben közös 
felkészülésen vesznek részt a Heves megyei 

ifi labdarúgókkal. Az edzőtábor végén egy-
egy barátságos mérkőzésre is sor kerül a két 
megye válogatottjai között. A játékosok a 
magyarországi edzőtáborba ma reggel indul-
nak Csíkszeredából. A résztvevők az egész 
megye területéről kerülnek ki (Maroshévíz, 
Gyergyószentmiklós, Balánbánya, Csík-
szereda, Szentegyháza, Székelyudvarhely, 
Székelykeresztúr), és edzők, vezetők, vala-
mint 3 játékvezető is elkíséri őket a kiszállás-
ra, mert ez számukra is jó tapasztalatszerzési 
lehetőség. A kiutazást Hargita Megye Ta-
nácsa is támogatja a Sportklub Egyesületen 
keresztül, átvállalva az utazás költségeit. A 
Heves és a Hargita megyei labdarúgó-egye-

sületek 2010-től ápolnak testvérkapcsola-
tot, aminek köszönhetően 2011-ben Heves 
megye két korosztályos válogatottja Hargita 
megyében edzőtáborozott, és játszott két ba-
rátságos mérkőzést Hargita megye hasonló 
korosztályú csapataival.

> Úszótábor. Idén is megszervezi a 
hagyományos úszótábort a szentegyházi 
termálfürdőn Straub Károly testnevelő ta-
nár. Jelentkezni a 0266–217053-as vagy a 
0744–937310-es telefonszámon lehet jú-
nius 30-ig. Az első csoportnak július 1–7. 
között, míg a másodiknak július 7–13. kö-
zött tart a tábor.hí
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Nagymesterverseny 
Felsőbányán
Május végén Daniel Pop vál-

lalkozó támogatásával 4. alkalom-
mal került sor a Limpedea-kupa 
nagymesterversenyre. A csalá-
di környezetben zajló versenyt 
Vladislav Nevednichy (2553), a 
román olimpiai csapat tagja nyer-
te meg 7 ponttal (11-ből) a szin-
tén 7 pontos magyar Papp Gábor 
(2552) és a 6,5 pontos Marius 
Manolache (2545) előtt. A Mi-
tropa-kupára – melyet Rapport 
Richárd vezényletével meg is 
nyert a fiatal nagymesterekből álló 
magyar csapat – készülő magyar 
válogatottból hárman is asztalhoz 
ültek. Az első fordulóban nagyon 
egymásnak ugrott a paksi Atom-
erőmű két ifjú nagymestere, a 23 
éves Szabó Krisztián (2540) és a 
21 éves Fodor Tamás Jr.

Szabó – Fodor
Berlini védelem
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 Hf6 

4.d3 (Az elméleti folytatás 4.0–0 
He4 5.d4 Hd6 6.Fc6 dc6 7.de5 
Hf5 8.Vd8+ Kd8, de vezérek hiá-
nyában nincs sok gondja a középen 
rekedt sötét királynak.) d6 5.0–0 
g6?! ( Jobb 5...Fe7) 6.d4! ed4  7.e5! 
de5 8.He5 Vd5 9.Hc6 bc6 (9...
Vb5! 10.Be1+ Fe6 11.Hd4 Vb6 
12.He6 fe6 13.Fe3 vagy 13.Ve2 
világos kis előnyével.) 10.c4! (10.
Hc3! Vd6 11.Vf3 Fb7 12.Ff4) 
Vd6 11.Vf3 Fb7 12.Be1+ Kd7 
13.Ff4 Vb4 14.Hc3! Be8 (14...
dc3?? 15.Vh3+!! Hg4 16.Vg4+ 
f5 17.Ve2 Ve7 18.Vd3+ vagy 
15...Kd8 16.Bad1+ Fd6 17.Fg5 

nyer.) 15.Be8+ He8 16.Fe5 Fg7 
17.Vg4+! Ke7 18.Hd5+!! és sö-
tét feladta (1–0), mert 18...cd5 
19.Vd7+ Kf8 20.Ve8 matt van ki-
látásban.

Sakkszövetségi hírek
A Román Sakk Szövetség 

(www.frsah.ro) felhívja leigazolt 
sakkozói figyelmét, hogy az éves 
szövetségi díjakat péntekig, júni-
us 29-ig lehet lefizetni pótdíj fel-
számolása nélkül. Július 1-jétől 50 
százalékos pótdíjjal kell számolni! 
Az éves díj (15–30 lej közötti ösz-
szeg, korcsoport és Élő-pontszám 
függvényében) 2012-ben játék-
jogot biztosít a hazai versenye-
ken, így a nyári csíkszeredai XV. 
Bancpost versenyre is. A csíksze-
redai Caissa Sakk Klub leigazolt 
sakkozói a következő elérhetősé-
geken jelentkezhetnek: caissa@
topnet.ro vagy 0740–021866.

Sakktanulmány
Sötétnek 3 gyalogelőnye van 

Leonid Kubbel 1956-ban szer-
kesztett tanulmányában. A tábla 
szélén magára hagyott sötét király 
bizonytalan helyzetét kihasználva 
világos nyer: 1.Vd1+! Kb4 (1...
Kb5 2.Hc3+ vezérnyerés és 1...
Ka3 2.Vb3 matt.) 2.Vb3+ Kc5 
3.Hf4!! Vf3 (3...Vg4 4.Vc4+ Kb6 
5.Hd5+ vagy 3...Vf7 4.He6+ Kc6 
5.Hd8+ és 3...Ve8 4.He6+ Kc6 
5.Va4+ mindegyik változatban 
vezérnyeréssel.) 4.d4+!! Hd4 
5.He6+!! Kc6 (5...He6 6.Vf3) 
6.Hd4+ és sakk-sekk vezérnyerés.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (25.)JúliuS 9-éN folytatódik a HSC CSíkSzereda felkéSzüléSe

Cél a fiatalítás és a versenyképesség
Minél több fiatal játékos csapatba 
való beépítése a cél a HSC Csík-
szereda jégkorongcsapatánál, 
úgy hogy közben a gárda verseny-
képessége megmaradjon – hang-
zott el tegnap a klub idénynyitó 
sajtótájékoztatóján. Az idegenlé-
giós kérdés, továbbá a jegy- és 
bérletárak nyitottak maradtak.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Hivatalosan is bemutatták 
tegnap délben a HSC 
Csíkszereda új trénerét, 

Timo Lahtinent. A finn edző nem 
ismeretlen a csíki szurkolók köré-
ben, hiszen korábban a HC Csík-
szereda együttesét készítette fel, 
amellyel MOL Ligát nyert, igaz, a 
román bajnoki döntőt a Csíkszere-
dai Sportklubbal szemben elbukta.

A klubelnök Horváth László 
reményét fejezte ki, hogy a követ-
kező idényben legalább egy sor 
fiatalt be tudnak majd építeni a 
felnőttkeretbe: „Nagyon bő a kere-
tünk, de erre szükség is van, hiszen 
több fronton fogunk küzdeni. Úgy 
akarjuk véghezvinni a fiatalítást, 
hogy ez a csapat versenyképessé-
gét ne rontsa.” Az elnök továbbá 
elmondta, hogy a játékosok most 
pihenőt kaptak. A felkészülés kö-
vetkező szakasza július 9-én kez-
dődik. Ekkor az új vezetőedző is 

már a kerettel lesz. Augusztus 1-jén 
elkezdődnek a jeges felkészülések. 
Augusztus 10–12., illetve 24–26. 
között a csapat részt vesz a Brassó-
kupán és a Csíki Sör-kupán. A jegy- 
és bérletárakra kitérve Horváth el-
mondta, hogy még ezen nem gon-
dolkodtak. A múlt idényben kiala-
kított árpolitikát fenntarthatónak 
vélte, de mint megjegyezte, vissza 
szeretnék vezetni a kedvezményes 
jegyeket, amelyeket a visszaélések 
miatt szüntettek meg.

A finn tréner vezette az elmúlt 
napokban a szárazedzéseket, ame-
lyek után jó véleménnyel volt a csa-
patról: „Remek a fiúk hozzáállása, 
látom rajtuk, hogy van egy bizo-
nyítási vágy bennük. A fiatalokkal 
külön meg vagyok elégedve, akik 
jól alapoznak. Remélem,  többen 
is be tudják majd verekedni ma-
gukat a felnőttkeretbe. A taktikai 
edzéseket már megkezdtük. A 
floorball és a kosárlabda sportok 
kiváló lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy készüljünk. Ezen sportágak 
taktikailag szinte azonosak a jégko-
ronggal. Ezzel időt nyerünk, hiszen 
jégre csak augusztus elején fogunk 
állni. Az augusztusi hónapunk pe-
dig nagyon zsúfolt lesz, így örven-
dek, hogy már a szárazedzéseken 
gyakorolhatjuk a taktikát. A fiúk 
folyamatosan különböző teszteken 
fognak átesni. Ezekkel fogjuk majd 
mérni, hogy egy-egy játékos milyen 
irányba fejlődik.”

Régi-új arcok a keretben
Horváth elmondta, hogy je-

lenleg két hazai játékossal tárgyal-
nak a visszatérést illetően, akikkel 

valószínűsíthető, hogy meg fog-
nak egyezni. A két játékos Adorján 
József és Pál Zoltán. Ők a brassói 
csapattól jöttek el, miután a klub 
felbontotta szerződésüket. A har-
madik érkező Farkas Tamás lesz. A 
gyergyószentmiklósi 20 esztendős 
csatár a Sapa Fehérvár AV19 farm-
csapatában játszott a múlt évben. 
Hazatér továbbá Németországból 
a 18 éves Salló Alpár is. Új ide-
genlégiósok szerződtetéséről majd 
csak a tréner döntése után fognak 
tárgyalni.

Van ellenben távozó is. Amint 
korábban már beszámoltunk, Vi-
rág Csanád és Petres Tivadar Bras-
sóban folytatja, igaz, utóbbi játék-
engedélyével a HSC rendelkezik. 
A harmadik távozó Tranca Daniel, 
aki augusztus 1-jén csatlakozik 
Moszkvában egy kanadai csapat 
keretéhez. A klubelnök kifejezte 
reményét, hogy Tranca megállja a 
helyét a kanadai csapatban.

Visszalép a Steaua?
A sajtótájékoztatón Horváth 

elejtette, hogy a Bukaresti Steaua 
nem kíván a következő idénytől 
a MOL Ligában játszani. Erről 
megkérdeztük Portik Ferencz Ti-
bort, a Román Jégkorong-szövet-
ség versenybizottsági elnökét, aki 
kifejtette, hogy megtörténhet ez, 
mivel a Steaua továbbra is kétcso-
portos bajnokságot akar, és ehhez 
ragaszkodik. A MOL Liga ülését 
hétfőn, július 2-án tartják, amikor 
minden ki fog derülni. Továbbá a 
jövő hétfői ülésen derül ki, hogy a 
Partizan Belgrád meg tudja-e ol-
dani jégproblémáit.

Hivatalosan is bemutatták Lahtinent (balról a harmadik). Nem ismeretlen Fotó: Balázs árpád

A HSC jelenlegi kerete

kapusok: Stanislav Kozuch, 
Ruczuj Gellért, Fülöp Róbert, 
Tőke Zoltán-László, Onodi 
Ottó-Ákos.
mezőnyjátékosok: Vaclav No-
vak, Kósa Endre, Adorján 
József, Pál Zoltán, Moldován 
Ervin, Szőcs Szabolcs, Nagy 
István, Góga Attila, Papp Sza-
bolcs, Mihály Ede, Molnár Sza-
bolcs, Péter Levente, Molnár 
Zsolt, Flinta Botond István, 
Bíró Ottó Attila, Bálint Atti-
la, Becze Tihamér, Bíró Tamás 
Áron, Farkas Tamás, Pataki 
Nándor, Tranca Daniel, Okos 
Csanád, Bors Huba-Ferenc, 
Tamás Nándor, Salló Alpár, 
Hildebrand Szabolcs, Molnár 
Zoltán, Silló Arnold, Egyed 
Róbert, Nagy Tamás, Gecse 
Hugó és Todor Krisztián.



lakás

ELADÓ bútorozott, erkélyes gar-
zonlakás a Tudor negyedben. Telefon: 
0740–059965.

ELADÓ garzonlakás. Telefon: 0753–
824514. (22110)

Költözés miatt, sürgősen ELADÓ 
egy garzonlakás a Tudor negyedben. 
Irányár: 45 000 lej. Telefon: 0753–
437922. (22134)

KIADÓ 2 szobás lakás a Testvéri-
ség sugárúton, I. emeleten, a rendőr-
ség közelében. Bér: 150 euró. Telefon: 
0744–592500. (22114)

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű csalá-
di ház 35 ár gyümölcsössel, igénye-
seknek vagy alapítványnak. Telefon: 
0744–182886, 0740–186614.

VÁSÁROLNÉK hétvégi házat Csík-
szereda környékén. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ 2 szobás, 56 m2-es tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Mihail 
Sa do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 
0749–142719. (22095)

telek

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, 
főút mellett egyben vagy parcelláz-
va. Csere is érdekel autóra. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 10 ár beltelek a Fortu-
na park szomszédságában, valamint 
Csíkborzsovában. Csere is érdekel. Te-
lefon: 0722–967539.

ELADÓ 66 ár beltelek Marosvásár-
hely közelében, parcellázva is. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszent-
királyon egyben vagy parcellázva. Te-
lefon: 0722–967539.

jármű

ELADÓ 1999-es évjáratú, bordó Da-
cia; fekete sportnyereg újszerű állapot-
ban. Telefon: 0744–253990. (22154)

vegyes

ELADÓ: DT 1010 traktor, 2,40 m-es 
vetőgép, 2,40 Maschio körborona, va-
lamint 1,6 m Fahr körkasza. Telefon: 
0745–016132. (22122)

ELADÓK: kalapácsmalom, fa ma
ró, gyalupad, kézi asztalosszerszámok, 
patefonlemezek, lábbal hajtós köszörű, 
bécsi koncertzon gora. Telefon: 0266–
316021, 0752–061951.

ELADÓ jó állapotban levő, rende-
lésre készített hálószoba szekrénysor, 
ágyneműtartós franciaággyal együtt. 
Telefon: 0746–044297. (22161)

állás

A Gyulafehérvári Caritas alkalmaz 
egyetemi oklevéllel rendelkező szoci-
ális munkást a csíkszeredai család-
segítő szolgálatába. Érdeklődni július 
6-ig a 0732–830154-es telefonszá-
mon lehet, vagy a www.caritasab.
ro/allashirdetesek honlapon.

köszönetnyilvánítás

A csíkszeredai Kós Károly Épí-
tőipari Szakközépiskola köszönetét 
fejezi ki Csíkszereda Városi Tanácsá-
nak az iskolanapok megszervezésé-
hez nyújtott támogatásért. (22162)

Köszönjük Hargita Megye Taná-
csának a támogatását, amely segít-
ségével egy tartalmas székelyföldi 
kiránduláson megismerhették a kör-
nyék történelmi, földrajzi, turisztikai 
nevezetességeit mindazon hátrá-
nyos helyzetű gyerekek, akik részt 
vettek a NEFELEJCS Egyesület által 
szervezett programon. (22153)

A csíksomlyói kegytemplom 
kórusa június 29.–július 2. között 
koncertkörútra indul Szatmárnémeti, 
Kaplony, Nyíregyháza, Kolozsvár út-
vonalon. A turné megvalósításához 
erkölcsi és anyagi segítséget nyúj-
tott a csíksomlyói ferences kolostor, 
Hargita Megye Tanácsa és Csíksze-
reda Város Polgármesteri Hivatala. 
Köszönet érte.

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk,

SZŐCS DÉNES

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek és nehéz perceink-
ben segítséget nyújtottak. A gyászoló 
család. (22160)

megemlékezés

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a 
miénk volt és az is marad, mert aki 
él szerettei szívében, az nem hal 
meg, csak távol van.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
június 28-ra,

LURCZA DÉNES

halálának 2. évfordulóján. Szerettei. 
(22135)

A csíkszeredai Tanítóképző 
1952-ben végzett diákjai a 60 éves 
találkozó alkalmából kegyelettel és 
hálával emlékeznek elhunyt osztály-
főnökükre, Mátéffy Győzőre, tanára-
ikra és osztálytársaikra. Pihenésük 
legyen csendes, emlékük áldott! A 
megemlékező, hálaadó szentmise 
2012. június 30-án, szombaton 12 
órakor lesz a Szent Kereszt-temp-
lomban. (22149)

Hiánya űr, pótolni nem lehet,
köszönjük, Urunk, 
hogy köztünk élhetett…

Bánatos szívvel emlékezünk 
2010. június 29-re,

BIRÓ ERZSÉBET
szül. Kovács

halálának 2. évfordulóján. Szerete-
tét és  jóságát szívünkben őrizzük 
mindhalálig. Emlékeztetjük azokat, 
akik ismerték és tisztelték, hogy 
a megemlékező szentmise június  
29-én 19 órakor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. A jó Isten adjon 
neki csendes pihenést, szálljon ál-
dás és béke poraira! Szerető csa-
ládja. (22150)

Sorsunk az elválás,
hitünk a találkozás.

Egy gondolattal és reményteli 
hittel emlékezünk

id. ANDRÉ MIKLÓS

halálának 9. évfordulóján. Kérjük, 
csatlakozzon hozzánk mindenki, aki 
ismerte és szerette őt. Szerettei. 
(22163)

elhalálozás

Hirdetések
Mikor már nem bírtam, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csöndben átölelt az Isten.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, férj, édes-
apa, testvér, após, apartárs, koma, ro-
kon, szomszéd, barát és jó ismerős,

DEMETER LAJOS

életének 58., házasságának 33. évé-
ben, 2012. június 25-én, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt.

Megértem nagyon sok szenvedést, 
öröm és bánat is volt benne 
nem kevés.
Elmentem tőletek, nem tudtam 
búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett 
indulni.
Szerető szívvel itt hagylak titeket, s
zívetekben ti is őrizzetek.

Drága halottunkat 2012. június 28-án 
16 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
az unitárius egyház szertartása szerint, 
a belvárosi református temető rava-
talozójából a református temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!  Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A gyászoló 
család – Székelyudvarhely

A Székelyudvarhelyi Főesperesi 
Kerület és a Jó Pásztor Papi Otthon 
nevében tudatjuk, hogy

nt. SZABÓ FERENC
c. esperes, nyug. plébános 

életének 85., papságának 56. évé-
ben, szentségekkel megerősítve, 
2012. június 26-án visszaadta lelkét 
Teremtőjének.

Papi tevékenységét segédlelkész-
ként kezdte Nagykászonban, majd 
Kapnikbányán, Csíkkozmáson, 
Kápolnásfaluban és Feltorján plé-
bánosként szolgálta isteni Meste-
rét és híveit. Életének utolsó éveit 
a székelyudvarhelyi Jó Pásztor 
Papi Otthonban töltötte. Temetése 
2012. június 28-án 17 órakor lesz, 
a székelyudvarhelyi Szent Mik-
lós- plébániatemplomban, a lelke 
üdvéért bemutatott szentmisét kö-
vetően, a helyi temetőben. Kérjük 
a Jó Pásztort, legyen szolgájának 
kegyes bírája, és jutalmazza meg 
őt a feltámadás dicsőségével. 

A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerü-
let és a Jó Pásztor Papi Otthon  

„...mert erős a szeretet, mint a halál”
 (Én, 8.6)
„… az igaznak pedig halála idején is 
reménysége van’’
 (Péld. 14.32)

Megrendült fájdalommal tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, após, rokon, szomszéd és jó is-
merős, 

id. SZIKSZAI ERNŐ
ny. tervező technikus

életének 80., boldog házasságá-
nak 56. évében 2012. június 25-én, 
tragikus balesetben elhunyt. Pótol-
hatatlan a veszteség, ami minket 
ért. Drága halottunk földi marad-
ványait 2012. június 28-án, csü-
törtökön 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a református egyház 
szertartása szerint, a belvárosi re-
formátus temető ravatalozójából a 
helyi temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. A gyászoló család 
– Székelyudvarhely 
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HARGITA MEGYEI MUNKAERŐ-ELHELYEZÉSI ÜGYNÖKSÉG
– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz. – 

Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro

BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. június 28.

Csíkszereda: értékesítési vezető, biztosítási ügynök, marketing-
ügynök, reklámügynök, eladási ügynök, báros, szakács, varrónő, biz-
tosítási tanácsadó, könyvelő, forgalmi ellenőr, szabó, marketingigaz-
gató, kazánfűtő, grafikus, automatizálási mérnök, hidraulikus mér-
nök, építőmérnök, gépészmérnök, faipari mérnök, frigotechnikai 
szerelő, szerelő Besztercén, lakatos, humánerőforrás-menedzser, gé-
pész, pincér, kőműves, szociálpedagógus, szerelő, marketingreferens, 
humánerőforrás-referens, titkárnő, gépsorvezető, üzletvezető, sofőr, 
hegesztő Brassóban, technikus Brassóban, tördelőszerkesztő, nyom-
dász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, varrónő, szabó, varró, marós, 
textilipari mérnök, szakképzetlen munkás, készruhagyártó, szer-
számkészítő, esztergályos, karusszel esztergályos, asztalos, elárusító, 
textilfestő;

Gyergyószentmiklós: báros, varrónő, könyvelő, szakképzetlen 
munkás, pincér, öntő-formázó, elárusító.

Székelykeresztúr: kézi hímző, varrónő, szakképzetlen munkás.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfejlesz-

tési Egyesület.
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Ag-

rárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan 
bejegyzett, mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó feldolgozói és értékesíté-
si szövetkezetek tevékenységének a támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon 
településen található, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfej-
lesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.

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

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

Eszközbeszerzés a tejfeldolgozó üzemek és kisvágóhidak felszerelésére;
Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatok esetében.
Előirányzott keretösszeg: 260 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 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 Ta-
nácsának 244/B irodájában – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

ÚJ ÁRU érkezett a REVIS – NIPPO üzletekbe!
◆ Minőségi linóleum 1,5–2–3 és 4 m szélességben, nagy színválasztékban;
◆ Padlószőnyeg 4 és 5 m szélességben;
◆ Más termékek:

– perzsaszőnyegek, modern szőnyegek;
– futószőnyegek, lábtörlők;
– ágyterítők, paplanok, párnák, díszpárnák;
– bútorszövetek, függönyök, sötétítőanyagok;
– damaszt abroszok és méteres damasztok nagy színválasztékban.                                                                                                 

Üzleteink:   
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A sz., tel.: 0266–336226;                                                                        

Csíkszereda: Petőfi Sándor utca 3. sz., tel.: 0266–311751, e-mail: revis@
clicknet.ro

A TRANS-DEM Kft., Homoródszentmárton
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a KAVICSMOSÓ LÉTESÍTÉSE 
című tervét, Siménfalván, Kobátfalva kültelkében benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegye-
zés elnyerése céljából.

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

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

Németország világbajnokságon, 
vagy Európa-bajnokságon soha 
nem tudta legyőzni az olasz lab-
darúgó-válogatottat. Ezt a ha-
gyományt szeretnék továbbvinni 
Pirlóék ma este. A németek vi-
szont Európa-bajnoki címről ál-
modnak.

Újabb remek mérkőzésre van 
kilátás ma 21.45-től, hiszen 
a bombaformában levő 

németek, a kivételesen támadó szel-
lemben játszó olaszokkal mérkőznek 
meg. A két válogatott történetében 
van egy érdekes statisztika, amely 
szerint a németek eddig sem Európa-
bajnokságon, sem világbajnokságon 
nem tudták legyőzni az olaszokat.

A olasz szakvezetés a találkozó 
előtt panaszkodott, hogy a német 
válogatottnak több ideje maradt 
a regenerálódásra a negyeddöntőt 
követően. Ennek ellenére bíznak ön-
magukban és a sikerükben.

„Németországnak két plusz-
napja volt a regenerálódásra, ami 
nagy előnyt jelent a számukra. Ők 
a továbbjutás esélyesei, nekünk még 
pár apró részletre fel kell készülnünk 
velük kapcsolatban. Emellett tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a saját fut-
ballunkat kell játszanunk – mondta 
Cesare Prandelli, az olasz válogatott 
szövetségi kapitánya. Majd hozzá-
tette: „Olyan válogatottunk van, 
amely tisztában van azzal, hogy mit 
tesz, mérkőzésről mérkőzésre fejlő-
dik, s szeretné elérni a legnagyobb 
csapatok szintjét. Az angolok elleni 
mérkőzés megmutatta, hogy van 
bennünk elég bátorság ahhoz, hogy 
a helyes felfogásban játsszunk, s eh-
hez végig ragaszkodjunk. A német 
csapat fizikailag nagyon erős, de ha 

jól játszunk, nincs legyőzhetetlen 
együttes.”

A túloldalon is nagy a biza-
lom a siker iránt. A Real Madrid 
és a német válogatott középpályá-
sa, Mesut Özil kifejtette, hogy ők 
az Európa-bajnoki címért jöttek. 
„Azért vagyunk itt, hogy megnyer-
jük az Európa-bajnokságot. Meg-
győződésem, hogy sikerrel járunk. 
A múlt nem foglalkoztat bennün-
ket, a hat évvel ezelőtti (az olaszok 
2–0-ra nyertek hosszabbítás után 
az elődöntőben németországi világ-
bajnokságon) mérkőzéshez képest 
nagy különbség, hogy azóta sokkal 
kiegyensúlyozottabbak lettünk, 
és már képesek vagyunk legyőzni 
erős csapatokat” – tette hozzá Özil. 
„Az olaszok is érezni fogják ezt. A 
célunk az, hogy Németországba 
vigyük az Eb-trófeát, csak ezért jöt-
tünk. Legyőzhetjük az olaszokat, és 
megnyerhetjük az Eb-t” – folytatta 
a 23 éves játékos, aki kiemelte az 
olaszok kiválóságait is. „Pirlo vi-
lágklasszis játékos, Balotelli pedig 
nagyszerű csatár. Ugyanakkor nem 
foglalkozunk külön a játékosokkal, 
Olaszország nagyon masszív, erős 
csapat – dicsérte az ellenfelet Özil.

Bíznak Schweinsteiger
és Chiellini játékában
Valószínűleg pályára léphet ma 

az olaszok elleni negyeddöntőben 
Bastian Schweinsteiger, a német vá-
logatott középpályása, ugyanakkor 
olasz részről Giorgio Chiellini is 
visszatérhet. A Bayern München né-
met játékosának még nem gyógyult 
meg teljesen februári bokasérülése, 
így két napot nem edzett együtt a 
csapattal, ám már visszatért, és min-
den bizonnyal ma bevethető álla-
potban lesz. Az itáliaiak Chiellini 
visszatérésben bíznak: a Juventus vé-
dője az írek elleni csoportmecscsen 
szenvedett húzódást bal combjában, 
és emiatt kihagyta az Anglia elleni 
negyeddöntőt. Bár egy ilyen sérülést 
követően 20 nap általában a teljes 
felépülési idő, Chiellini tegnap már 
elkezdte a futó- és labdás edzéseket. 
De Rossi és Abate az angolok elleni, 
negyeddöntőben sérült meg: előbbi 
a csípőjével bajlódik, utóbbinak pe-
dig izomhúzódás van a bal lábában. 
Abate szereplése azért volna rendkí-
vül fontos az olaszok számára, mert 
a keret másik jobb oldali védője, 
Christian Maggio két sárgalapja mi-
att nem játszhat az elődöntőn.

Csak egyik maradhat talpon. Ma elválik, hogy melyik válogatott lesz a döntőben

Nagy bevételek a cseheknél

Mintegy 310 millió koronás, azaz nagyjából 54 millió lej bevételt 
eredményezett a Cseh Labdarúgó-szövetségnek (FACR) a lengyel–
ukrán közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság. „Az összbevétel 
30 százalékából a kiadásokat fedezzük, harminc százalékot a csapat 
tagjai kapnak, míg a többi pénz a szövetségnél marad” – közölte teg-
nap Jaroslav Kolár, a FACR szóvivője, aki hozzátette, az előzetes szá-
mítások szerint a keret tagjai összesen 93 millió koronát kapnak. El-
mondása szerint a pénz nem egyforma arányban lesz szétosztva, tehát 
nem mindenki azonos összeget kap, hanem mindenkinek annyi jut, 
amennyivel hozzájárult az elért eredményhez. A jutalom elosztásakor 
a végső szó Vladimír Smiceré, a csapat menedzseréé. A konkrét ösz-
szegeket ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a sajtó úgy tudja, hogy 
Michal Bílek szövetségi kapitány kapja a legtöbbet, kilencmillió ko-
ronát. A szintén nem hivatalos értesülések szerint az első csoportba a 
klasszis játékosokat sorolták be: Petr Jirácek vagy Petr Cech például 
4,5-4,5 millió koronát, azaz majdnem 50 millió forintot kap fejenként. 
A második kategóriában a kezdőcsapat, az alapfelállás tagjai kaptak 
helyet, így Milan Baros vagy Tomás Hubschman 3-3 millió koronát 
kap, míg a cserejátékosokat félmillió korona illeti meg. A cseh váloga-
tott csoportelsőként továbbjutott az A jelű négyesből, majd a negyed-
döntőben 1–0-ra kikapott a portugáloktól.

Elhagyta a kórházat a portugál legenda

Elhagyta a kórházat kedden Eusébio, és szerdán hazaindult Lisz-
szabonba Lengyelországból, ahol a labdarúgó Európa-bajnokság 
eseményeit kísérte figyelemmel. A portugálok korábbi klasszis fut-
ballistája a hét végén rosszul érezte magát, ezért elővigyázatosságból 
a poznani központi kórházba szállították. A hetvenéves legendás 
játékos hazája válogatottját, az elődöntős portugál együttest látogat-
ta meg az opalenicai edzőtáborban, amikor szombaton rosszul lett. 
Az orvosok a kardiológiai vizsgálatok során kisebb rendellenességet 
állapítottak meg, de kizárták a szívrohamot. Eusébio december óta 
négyszer került kórházba, előbb kétoldali tüdőgyulladással kezelték, 
aztán nyakfájdalmai, majd magas vérnyomása miatt szorult ápolásra. 
A Fekete Párducként is ismert játékos vezetésével a Benfica négyszer 
jutott BEK-döntőbe, ezek közül kettőt (1961, 1962) nyert meg, míg 
a portugál válogatottal bronzérmes volt az 1966-os világbajnoksá-
gon. A nemzeti együttesben 64-szer lépett pályára és 41 gólt szerzett. 
1975-ben vonult vissza.

A statisztika az olaszok mellett szól
Sport
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Könyvbemutató
Kinda Kálmán Erdélyi Litánia című 

kötetét ma 18 órától mutatják be a 
székelyudvarhelyi városi könyvtár lát-
vány- és hangzóanyag részlegén. A köny-
vet szerkesztette és ismerteti Murányi 
János.

Szépteremtő kaláka
Holnaptól jövő szombatig tart az 

Udvarhelyszéki Népművészek Egyesü-
lete által szervezett XVI. Szejke Szép-
teremtő Kaláka népművészeti alkotótá-
bor Szejkefürdőn. A megnyitó holnap 
16 órától kezdődik a székelyudvarhelyi 
művelődési házban. Bővebb informá-
ció az alábbi telefonszámokon kapható: 
0742–419 663 (Tifán Irén), 0749–219 
915 (Bán Erzsébet).

Tuning
Vasárnapig még látogatható Elekes 

Károly Tuning VIII. című kiállítása a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum-
ban. A tárlatot hétköznap 9–17, szomba-
ton és vasárnap 10–14 óra között tekint-
hetik meg az érdeklődők.

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filme-

ket vetítik a Relax Caffe Club 3D-s 
mozitermében (Székelyudvarhely, Soly-
mossy utca 1. szám): Street Dance, Del-
fines Kaland, Underworld – Az ébredés 
és A titánok harag ja. Szombaton 14 és 
vasárnap 11 órától pedig A szörnyek az 
űrlények ellen című mesefilmmel várják 
az érdeklődőket.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Könyvbemutató

Térképek lázadása
A Magyarország Gazdasági tér-

képekben – 1920 című térkép-
albumot holnap 18 órától a 

székelyudvarhelyi városi könyvtárban 
mutatják be. A hetvennégy színes térkép-
lapból álló, nagyalakú kötetet 1920-ban 
adták ki, azóta ez az első újranyomás, mely 
részletesen ábrázolja a trianoni békediktá-
tum következményeit az élet minden te-
rületén.

Az előadás házigazdája az 
Udvarhelyszéki Székely Tanács és a 
székelyudvarhelyi városi könyvtár. Aba 
Béla grafikusművész az album kiadásának 
előzményeiről és a kiadó hitvallásáról be-
szél a hallgatóknak. A kötet bemutatását 
követően kötetlen beszélgetésre kerül sor 
a békediktátum mai hatásairól. A kötetet 
az érdeklődők korlátozott példányszám-
ban a helyszínen megvásárolhatják.

hirdetés

Fotókiállítás

Holnap 17 órától fotókiállítás 
nyílik a székelyudvarhelyi mű-
velődési házban, a Székelyderzs 

községben 2011-ben szervezett, Orbán 
Balázs szemével elnevezésű fotótábor 
anyagából. A szervezők elmondása sze-
rint a községbe látogató tizenegy fotós 
célja az volt, hogy a derzsi embereket, a 
mindennapi életet, az eltűnőben levő, 
feledésbe merülő értékeket, valamint a 
környező tájat megörökítsék és bemutas-
sák művészi fotóikon keresztül. A több 

száz kép közül száz darabot válogatott 
ki Balázs Ödön táborvezető. A 2011-es 
székelyderzsi fotótáborban részt vett: 
Antal Levente (Marosvásárhely), Balázs 
Ödön (Székelyudvarhely), Fekete Réka 
(Székelyudvarhely), Fülöp Lóránt (Agyag-
falva), Kibédi Sándor (Székelyudvarhely), 
Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy), 
Kozma Erzsébet (Zetelaka), Tóth Zsu-
zsanna (Hatvan), Tiszavölgyi Zsolt (Fü-
zesabony), Vass Lehel (Székelyudvarhely), 
Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy).

hirdetés
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Orbán Balázs szemével

ma

Csütörtök
Az év 180. napja, az évből még 186 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.04-kor, napkelte 
holnap 5.34-kor. 

Isten éltesse 
Irén és Levente nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Irén jelentése: béke, a ma-

gyar eredetű Levente jelentése: levő, létező. 

Június 28-án történt 
1914. Az Ifjú Bosznia szervezetéhez tar-

tozó szerb diák, Gavrilo Princip meggyilkol-
ta a Szarajevóba látogató Ferenc Ferdinánd 
osztrák trónörököst és feleségét. 

Június 28-án született 
1577. Peter Paul Rubens flamand festő 
1712. Jean-Jacques Rousseau francia író 

és filozófus 
1912. Sergiu Celibidache román szárma-

zású karmester 

Június 28-án halt meg 
1992. Mihail Tal lett sakkozó 
2004. Horvai István kétszeres Kossuth-

díjas rendező, színházigazgató

helytörténeti évforduló

• 80 éve született Máréfalván Kovács 
Piroska tanár, népművelő, néprajzos. Taní-
tóképzőt végzett Székelyudvarhelyen, majd 
a marosvásárhelyi főiskolán magyar–román 
szakos tanári képesítést szerzett. 1951–1960 
között Szentegyházán és Fenyéden tanított. 
1966-ban fejezte be főiskolai tanulmányait, 
ettől kezdve szülőfaluja magyar szakos taná-
raként dolgozott 1987-ig, akkor harminchat 
évnyi pedagógiai tevékenység után vonult 
nyugdíjba. Több olyan kezdeményezés fű-
ződik nevéhez, amely túlnőtt Máréfalván: 
kapukataszter készítése Udvarhelyszéken 
1999-től, néprajzi gyűjtemény létrehozása, a 
Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesü-
let megalakítása, a Székelykapuk Napja meg-
szervezése, tájház létesítése, a falu művelődési 
házának átépítése, Balázs Imre Képzőművé-
szeti Galéria létrehozása, kapufaragó tábor 
szervezése gyerekeknek a kétezres évek elejé-
től, több máréfalvi kapu védetté nyilvánítása.

• 40 éve halt meg Korondon Bartha József 
tanító Székelyudvarhelyen, a gimnáziumban 
kezdte tanulmányait, a keresztúri tanítókép-
zőben is járt, majd Csíksomlyón végzett. 
1922–1960 között tanított szülőfalujában. 
Létrehozta a település első gyümölcsösét a 
Kalonda oldalában, 1933-ban gyümölcster-
mesztési tanfolyamot szervezett, méhészet-
tel foglalkozott – többen követték ebben is. 
Társszerzője volt Korond első monográfiájá-
nak, amely 1942-ben készült. Az ő idejében 
építették a régi kultúrotthont, amelynek so-
káig igazgatója volt.

www.parapista.com

para

– Hogyan szoktathatnám le a férjem, hogy ne beszéljen álmában?
– Egyszerű. Hagyja nappal szóhoz jutni...
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 11-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék
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Gombfóbia: csak cipzáras ruhát

Retteg a gomboktól egy brit nő, és fóbi-
ája miatt csakis cipzáras ruhákat hord 
hosszú évek óta.

A 21 éves Hannah Matthews annyira fél 
a kis korongoktól, hogy valósággal elrohan a 
közelükből. A pánik főként akkor tör rá, ha va-
laki begombolkozni kezd. Ötéves volt, amikor 
először megmutatkozott gombfóbiája, semmi-
képpen sem volt hajlandó felvenni iskolájának 
egyenblúzát.

„Tudom, hogy esztelenség, és azt is, hogy 
egy gomb nem árthat nekem, mégis van vala-
mi az alakjában és az anyagában, ami rettegés-
sel tölt el” – idézte a nőt a The Daily Mirror 
című brit lap.

Matthews ahogy felnőtté vált, kénytelen 
volt valamelyest levetkőzni fóbiájából, mivel 
állásinterjúkon igencsak rontja az esélyeit. 
Immár tud uralkodni magán, ám még min-

dig képtelen megérinteni egy gombot. Szinte 
biztosra vehető, hogy hobbijai között sohasem 
fog szerepelni a gombfoci.

Ugyanilyen gombgondja volt egyébként a 
néhai Steve Jobsnak, az amerikai Apple számí-
tástechnikai óriáscég vezetőjének, ő is gomb-
mentes ruhákban járt.

égi csoda both kamilla, csíkszentmárton
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többórás napsütésre is számíthatunk a tér-
ség déli részén, de elszórtan várható eső, zápor is 
a hegyvidéken. A déli, délkeleti szél helyenként 
megerősödik. 

A minap olvastam egy gazdasági elem-
ző cikket egy magyarországi internetes 
portálon. A cikkben a tojásárakról volt szó, 
amely drágulását az Európai Unió szigorú 
szabályaihoz kötötte. Ezt tudtuk eddig is, 
tapasztaltuk saját bőrünkön is a tél folya-
mán. És le is írják tételesen, hogy milyen 
szabályok érvényesek. Idézem: „Január óta 
az uniós szabályok alapján a tojótyúkok 
kizárólag fészkelőhellyel, kapirgálótérrel és 
ülőrúddal felszerelt »feljavított ketrecek-
ben«, illetve alternatív rendszerekben tart-
hatók. Az irányelv szerint minden egyes 
tojónak 750 négyzetcentiméteres területet 
kell biztosítani a ketrecben; emellett fészek-
ládáról, alomról, ülőrúdról és karomkopta-
tó eszközökről is gondoskodni kell, hogy »a 
tyúkok kielégíthessék biológiai és viselkedés-
beli igényeiket«”.

Hát na, nem tudtam eldönteni, hogy 
akkor most sírjak vagy nevessek. Elkép-
zeltem ennek a szabályzásnak a tovább-
fejlesztett verzióját is, amikor a brüsszeli 
szakemberek a tyúkok szülési és nevelési sza-
badságáról fognak értekezni és szabályokat 
kiadni.

De ami engem a legjobban meglepett, az 
az utolsó rész, amely arra vonatkozik, hogy 
hogyan kell gondoskodni a tyúkok biológiai 
és viselkedésbeli igényeik kielégítéséről. Elkép-
zeltem – újból –, hogy a szakemberek ezen 
igények kielégítésének a meghatározása előtt 
mélyinterjút, fókuszcsoportos interjút stb. ké-
szítettek különböző tyúkokkal, hadd legyenek 
kedvesek, és mondják el, hogy mi kell nekik 
ahhoz, hogy jobb életük legyen.

A bökkenő ott van, és ami engem egy 
picit bosszant, hogy – ha már a tyúkokkal 
van idejük foglalkozni – miért nem adnak 
ki ilyen szabályt az átlagemberek igényei-
hez mérve. Szabályozzák, hogy egy három 
személyből álló család legalább 60 négy-
zetméter területű lakásban kell éljen, ehhez 
megfelelően pedig minimum 1500 eurónak 
megfelelő összegből kell gazdálkodjon ha-
vonta. És amelyik ország ezt nem tartja be, 
azokat büntetik. Persze utópisztikus és lehe-
tetlen dolog ez, de hát egy tyúk élete mitől 
fontosabb egy ember életénél? Kapirgáltam 
egyet én is, mint „tyúk a szemétdombon”. 
Bocsánat, az Unióban nincs szemétdomb, 
csak „kapirgálótér”.

A tyúkok igényei
              villanás n Darvas Attila

7 2 3 1 6
8 1 7

2 4 1 8
4 6 9

8 5 1 4
5 7 1 2 6
9 4 5 3 8

5 2 1

6 9 3 5

skandi
 kÉszítette: benedek enikő

poén 1.  *   * HeLyeSeN
Amper
gyiLKoL

beC. ANNA
Norvég éS 
Svéd

rómAi 1-eS   * HuSáNg

KérdőHANg
poén 2.
igeN 
ANgoLuL

bór
feLTéve

SebKöTöző 
ANyAg
NANo

TéLi CSApA-
déK
HeNry

SiemeNS
TáNCoS 
muLATSág

féL TuCAT
im

éTeLT 
gyomorbA 
juTTAT
végéN LeS!

Az egyiK 
oLdAL
eSziK A 
tehén

deci
TárgyrAg

éNeKLő 
SzóCSKA
beC. reNáTA

deHogy!
TovA

rózSáT 
Terem!
feLSőfoK 
jeLe

LiTer
morze-
HANg

jegyzeTeL ezeN  
A NApoN

orvoSNáL 
moNdjuK eLLeNbeN

idegeN Női 
Név

rAjoNgáS-
SAL SzereT
gigA
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Két orvos beszélget:
– Mit szól hozzá, hogy így 

megszaporodtak az ikerszül-
ések?

– Miért csodálkozik ezen? 
Ilyen közbiztonság mellett 
nem csoda, hogy már az 
újszülöttek sem mernek ... 
(poén a rejtvényben)!


