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A jó 
együttműködés 

reményében
Alakuló ülésre gyűltek össze a 

megyeházára a frissen meg-
választott megyei tanácsosok. Az 
új testület első ülése olajozottan 
zajlott, sikerült igazolni az ösz-
szes mandátumot, az ön-
kormányzati képviselők 
letették a hivatali esküt, 
majd megalakították a szakbi-
zottságokat. 

Anya melegében 
(l)enni

A szoptatás világnapja alkalmá-
ból augusztus első napjaiban 

figyelemfelkeltő rendez-
vénnyel készül a tavaly ala-
kult Udvarhelyszéki Anyák 
Közössége Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron. 

Gombnyomásra 
érkezik a pincér

Megnyomod a gombot, 
kapsz egy libacombot. 

Ami eddig inkább csak a népi 
mondókában volt elképzelhető, az 
ma már valóság Székelyudvarhelyen.
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2Újrafestették 
a biciklisávokat 12ezüstérmes az 

ügyvédválogatott
Csak pénz és idő kérdése, 
és nyit a tükörfürdő 4

Térrendezésre készülődnek a város végén

Felújítják a Jézus-kápolnát és környékét
Még nem járt le a határidő, máris több önkéntes képzőművész és kertészmérnök jelentkezett a 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnál annak a tervnek az elkészítéséhez, amelyet 
a Jézus-kápolna melletti tér parkosításánál használnak fel. Derzsi András, a Szent Miklós-hegyi 

plébánia gondnoka jó hírekkel szolgált: egy nagy összegű európai uniós pályázatot nyertek. 
Amint jóváhagyják az összeg folyósítását Bukarestben, a kápolnát 

teljességében restaurálják. > 3. oldal

Megszépül a Jézus-kápolna környéke. Ha minden jól megy, maga a kápolna is megújul fotó: ifj. hAáZ sáNdor

Veszélyben 
a jogállamiság?
A jelek szerint sem az Alkot-

mány, sem pedig a két ház 
szabályzata nem számolt 
azzal, hogy merőben meg-
változhatnak menetközben a 
parlamenti erőviszonyok.
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     Hecser Zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4715ì
1 amerikai dollár USD 3,5542ì
100 magyar forint HUF 1,5690ì



Újrafestették a kerékpársávokat 
Székelyudvarhelyen. A polgár-
mesteri hivatal tájékoztatása 
szerint a közeljövőben nem ter-
vezik a biciklis utak hálózatának 
bővítését, inkább azt tennék 
rendbe, ami van. A rendőrség 
közbenjárásával pedig újra hadat 
üzennek a bringás vonalon par-
kolóknak.

B. Zs.

A hét folyamán újrafestet-
ték a kerékpársávokat 
Székelyudvarhelyen, így a 

már kissé megkopott, az úttestre 
vagy járdákra felfestett, a kerék-
párok közlekedését megkönnyítő 
sávok újra élénk színben tündö-
kölnek. A munkálatokat, mint 
Bálint Attila, a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal sajtószó-
vivője elmondta, egy helyi cég 
végezte el. Bálint a kerékpárút 
bővítését firtató kérdésünkre el-
mondta, egyelőre csupán a város 
határától, a Borvizek útja projekt 
keretén belül a Szejkéig vezető 
gyalogos- és bicikliútra futotta, és 
mint hozzátette, a közeljövőben 
nem is tervezik újabb szakaszok 

kialakítását. A következő hóna-
pokban inkább a már meglévő 
– néhol igencsak gödrös – szaka-
szok felújítására, feljavítására fek-
tetik a hangsúlyt. 

A sajtószóvivő kérdésünkre 
elárulta, megtették a megfelelő lé-
péseket annak érdekében, hogy a 
biciklisek számára sokszor fejfájást 
okozó, a kerékpársávon parkolók 
ellen hatékonyabb legyen a fellépés. 
Mint Bálint elmondta, bár a bün-
tetés nem a polgármesteri hivatal 
hatáskörébe tartozik, nyomatéko-
san felkérték a székelyudvarhelyi 
rendőrséget arra, szigorúan járja-
nak el azok ellen, akik járművükkel 
akadályozzák a biciklisek haladását 
a nekik kijelölt útszakaszon.

Róbert naponta használja két-
kerekűjét a város között, lapunk 
kérdésére elmondta: örül annak, 
hogy újrafestették a biciklisávot, 
„mert legalább így mindenki látja, 
hogy van”, de állítása szerint a város 
és a biciklisek több ilyen sávot érde-
melnének.

– A jelenlegi állás szerint már az 
is igazán nagy előrelépés lenne, ha 
egyáltalán rendbe hoznák azt a ke-
veset is, ami van – véli a biciklis.

A szoptatás világnapja alkalmá-
ból augusztus első napjaiban 
figyelemfelkeltő rendezvényel 
készül a tavaly alakult Ud-
varhelyszéki Anyák Közös-
sége Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron. A szerve-
zők a rendezvénnyel a szopta-
tásra, mint az anya és gyereke 
közti kapcsolat fontosságára 
hívják fel a figyelmet. Felvonu-
lás, kézműves foglalkozás, fo-
tópályázat és kötetlen beszél-
getés szerepel a programban.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Augusztus elsejét 1992-
ben nyilvánították a 
szoptatás világnapjá-

vá, ezen a napon a La Leche 
Liga világszerte megtartja a 
Séta a szoptatásért elneve-
zésű rendezvényét, ehhez a 
kezdeményezéshez csatlako-
zik idén Székelyudvarhely és 
Székelykeresztúr is. Mint Fekete 
Éva, a La Leche Liga szoptatási 
tanácsadó-jelöltje, a rendez-
vényt szervező Udvarhelyszéki 
Anyák Közösségének létreho-
zója elmondta, gazdag és tar-
talmas programmal szeretnék 
felhívni a kismamák figyel-
mét a szoptatás fontosságá-
ra. Ebben a kezdeményezé-
sükben támogatóra találtak a 
Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítványban (SZKA) és több 
helyi vállalkozóban is.

Fekete Évától megtudtuk, 
augusztus elsején Udvarhelyen, 
másodikán Székelykeresztúron 
tartanak figyelemfelkeltő na-
pot, ami közös sétával, felvonu-
lással kezdődik, majd különbö-
ző kézműves foglalkozásokkal 
és kötetlen beszélgetéssel vár-
ják az udvarhelyszéki kismamá-
kat. Az udvarhelyi rendezvény 
résztvevői a belvárosi unitárius 
templomtól vonulnak fel a fog-
lalkozások helyszínére, a Beth-
len negyedi parkba. Útközben 
látogatást tesznek a kórházban, 
ahol elbeszélgetnek a kisma-
mákkal.

A szervező Udvarhelyszéki 
Anyák Közössége az esemény 
alkalmából fotópályázatot is hir-

det, melynek az Anya melegében 
(l)enni címet adták. A pályázatra 
olyan felvételeket várnak, ame-
lyek a szoptatással, ezzel az intim 
táplálási formával kapcsolatosak, 
illetve annak meghitt közelségét 
tükrözik. Az eredményhirdetésre 
augusztus 1-jén kerül sor a Séta 
a szoptatásért rendezvényen, 
a Bethlen negyedi parkban, a 
fotók kiállítása és a nyilvános 
szavazás után. A jelentkezők a 
képeket július 20-ig küldhetik el 
a udvarhelyianyak@yahoo.com 
e-mail címre.

Mint Fekete Éva elmond-
ta, az Udvarhelyszéki Anyák 
Közössége egy tavaly indult le-
velezőlista, ahol kismamák és 
kisgyermekes anyák oszthatják 

meg élményeiket, kaphatnak vá-
laszt kérdéseikre.

– Jó kis közösséget sike-
rült összehoznunk. Kezdetben 
negyvenhárman voltunk a listán, 
mostanra ez a szám százhatvan 
fölé ment – mesélte a szoptatá-
si tanácsadó-jelölt, aki szerint 
nagy igény volt erre a felületre, 
nagyon sok érdeklődő van még 
most is, és ezeket az embereket 
össze kell fogni. Hiszen, mint 
meséli, minden kismamának jó 
az adott helyzetben való meg-
erősítés, erre próbál lehetőséget 
nyújtani a közös levelezőlista, 
ahol nemcsak egymás között 
válthatnak levelet a kismamák, 
hanem a listán szereplő szakor-
vosok véleményét is kikérhetik.

Megnyomod a gombot, kapsz 
egy libacombot. Ami eddig in-
kább csak a népi mondókában 
volt elképzelhető, az ma már 
valóság Székelyudvarhelyen, 
a Park étteremben ugyanis 
gombnyomásra érkezik a pin-
cér, és ugyanígy igényelhetjük 
a számlát is.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Érdekes és praktikus újítást 
vezetett be a Park étterem, 
az asztalokon kis jelzőké-

szülékek jelentek meg, melyek 
igénybevételével gombnyomással 
hívhatjuk a pincért vagy kérhet-
jük számlánkat, Nagy Levente a 
szórakozóhely tulajdonosa éppen 
szabadságon van, így az ötlet szü-
letéséről, a jelzőkészülékek beszer-
zéséről nem sikerült információt 
szereznünk, de hogy bevezetése 
milyen reakciókat váltott ki a ven-
dégekből, arról az étterem pincé-
re, Szalma Dombi László készsé-
gesen számolt be lapunknak.

A jelzőszerkezeteket kísérleti 

jelleggel még a tavasszal helyezték 
ki néhány asztalhoz, a pozitív re-
akciók nyomán azonban két hete 
mind a harminc darab kikerült az 
asztalokra. Ezeken három gom-
bot találunk, egyikkel a pincért 
hívhatjuk, másikkal a számlát 
igényelhetjük, a harmadikkal a 
korábbi rendelésünket vagy szám-
lakérésünket törölhetjük. (Az 
utasítások amúgy ábrákkal együtt 
fel is vannak tüntetve a készüléke-
ken.) A gombnyomásra a pincé-
rek által viselt, karórához hasonló 
(és akként is viselt) kis készülékek 
rezgéssel jelzik viselőjének, hogy 
melyik asztalnál, milyen szándék-
kal nyomták meg a gombot.

– Hasznos kis készülék, egyrészt 
a vendégnek nem kell várakoznia, 
mi pedig azonnal tudjuk, melyik 
asztalnál mi az óhaj – mondja Szal-
ma Dombi László, aki úgy véli, fő-
leg akkor válik be, ha sok a vendég, 
nincs kapkodás, nincs fejetlenség, 
ráadásul nem szükséges az asztalok 
között kilométereket cirkálni, lesni 
a vendégek óhaját, hisz ha „kapás 
van”, másodperceken belül, célirá-
nyosan indulnak oda, ahol jelenlé-

tüket igénylik.
A vendégek reakciója válto-

zó, a legtöbben szükségét érzik 
megkérdezni, hogy valóban mű-
ködik a készülék, s szinte azonnal 
használják is. Akadnak persze 
olyanok, akik okosabbnak tartják 
magukat, nem is tartanak igény a 
tájékoztatásra. Volt olyan vendég, 
aki a gombnyomást követően „be-
mondta” a rendelést, a pincér ér-
kezésekor pedig méltatlankodva 
mondta: „nem hallotta hölgyem, 
hogy már kértem egy kávét!” 

A gyerekek persze szívesen 
nyomogatják a gombokat, ezt 
párszor elnézik, de sok szülő a 
többszöri hiábavaló hívás után 
sem fegyelmezi gyermekét. Sok 
felnőtt is csak játékból, viccből 
nyomogatja a gombokat. Ilyen 
esetekben a készüléket eltávolít-
ják az asztalukról.

Az étterem alkalmazottai szin-
te egyhangban dicsérik a készülé-
ket, úgy tudják, más szórakozóhe-
lyek egyelőre nem alkalmazzák, 
tudtukkal még Keresztúron van 
ilyen használatban.  
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ÚjrAFeStették A SávokAt

Látszik, hogy van

FigyeleMFelkeltő nAP A SzoPtAtáS világnAPján

Anya melegében (l)enni

kiloMétereket SPórolnAk

Gombnyomásra érkezik a pincér

Körkép
társadalom

Egyelőre a már meglévő biciklisávok felújítása a fontos  fotó: ifj. haáz sándor

Gombnyomásra berezeg a pincérek „karórája” fotó: szász csaba



Még nem járt le a határidő, 
máris több önkéntes képző-
művész és kertészmérnök je-
lentkezett a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítványnál an-
nak a tervnek az elkészítésé-
hez, amelyet a Jézus-kápolna 
melletti tér parkosításánál 
használnak fel. Derzsi András, 
a Szent Miklós-hegyi plébánia 
gondnoka jó hírekkel szolgált: 
egy nagy összegű európai uni-
ós pályázatot nyertek. Amint 
jóváhagyják az összeg folyósí-
tását Bukarestben, a kápolnát 
restaurálják.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, a 
S z é ke l y u d v a r h e l y i 
Közösségi Alapítvány 

és a római katolikus plébánia 

együttműködve pályázatot hir-
det a Jézus-kápolna körüli tér 
parkosítására. A munkát 2013 
júliusáig tervezik elvégezni. A 
műemlék és a főút közötti terü-
letre parkot képzeltek el, ahová 
tájékoztató táblákat és padokat 
tesznek, fákat, bokrokat ültet-
nek, továbbá az itt átfolyó patak 
szabályozása is szerepel a terveik 
között. Még nem járt le a határ-
idő: a terveket július 16-ig vár-
ják a pr@szka.org e-mail címre 
vagy személyesen a Bethlen 
Gábor u. 55. szám alatti irodá-
ban, tájékoztatta lapunkat Péter 
Ildikó. Az SZKA munkatársa 
elmondta, hogy eddig számos 
érdeklődő kereste fel őket, akik 
július tizedike után ismertetik 
az általuk elkészített tervjavas-
latokat. A beérkezett munkák-
ra szavazni lehet július 24-ig a 

www.szka.org honlapon, illet-
ve személyesen a Márton Áron 
téren (Patkó) július 22-én, 14 
órától. – Többen is jelentkez-
tek, akik dolgozni szeretnének 
a projektben. Nagyon szívesen 
csinálják a munkát, hiszen egy 
ilyen terv mindenkinek jól mu-
tat a szakmai önéletrajzában. 
Egy csoport képzőművész, ker-
tészmérnökök, tájépítész segít. 
A Haáz Rezső Múzeum munka-
társai is segítségünkre vannak. 
Ők abban segítenek, hogy a 
kápolnával kapcsolatos tudniva-
lókat felírják majd a felállított 
táblákra. Azt szeretnénk, hogy a 
padok elkészítése, a patak med-
rének szabályozása, a virágok és 
fák ültetése sikerüljön – ismer-
tette a részleteket Péter Ildikó.

Tegnap délben tárgyalt Csá-
ki Rozália, az SZKA elnöke a 
polgármesteri hivatallal a kivi-
telezésről. Mint lapunknak el-
mondta: partnerek szeretnének 
lenni a projektben. Valószínűleg 
erőgépekkel segítenek a munka 
elvégzésében, hasonlóan a Sza-
bók utcai sporttelep munkálata-
ihoz. Annak függvényében dől 
el a projekt kivitelezésének ára, 
hogy milyen tervet fogadnak 
el. Hozzávetőlegesen 50 ezer 
lejben gondolkodnak, a Szabók 
utcaihoz hasonlóan.

Restaurálásra nyert 
pályázatot az egyház
Derzsi András, a Szent Mi-

klós-hegyi plébánia gondnoka 
lapunknak elmondta, hogy eu-

rópai pénzből teljes körű fel-
újításon eshet át a kápolna. A 
katolikus egyház pályázott: ezt 
meg is nyerték, csupán várólis-
tán vannak, várják Bukarest jó-

váhagyását. Derzsi nem kívánt 
részletekbe bocsátkozni, de azt 
elmondta, hogy sok pénzről van 
szó, ami az egész kápolna resta-
urálására elegendő lesz. 

Körkép
aktuális
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Nemcsak a tér, a kápolna is felújításra vár. Több önkéntes is jelentkezett a projekthez

TérrenDezéSre KéSzülőDneK A vároS végén

Felújítják a Jézus-kápolnát és környékét

árpád-kor vagy középkor?

Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében a Jézus-kápolna 
műemlék épületként szerepel. A más néven Szentszív-kápolnaként 
ismert építmény keletkezését a művészettörténeti kutatások a XIII. 
századra helyezik. Többnyire ezért tartják Székelyudvarhely legré-
gebbi építészeti műemlékének. Az érdekes épület keltezése vitatott. 
Az alaprajzi forma alapján a legtöbben románkorinak, XIII. századi-
nak tartják az épületet, melyet számos biztosan keltezett analógia is 
alátámaszt. A Sófalvi András vezette régészcsapat a templomban és 
körülötte 1973-ban elvégzett ásatás eredményeit próbálta hitelesí-
teni tavaly. Ami a templom keletkezési idejét illeti, Sófalvi szerint az 
idei kutatáson nem került elő olyan leletanyag vagy rétegtani össze-
függés, ami az Árpád-korra utalna. A tavalyi kutatás megerősítette 
az 1973-ast, amely szerint a templom nem Árpád-kori, hanem késő 
középkori, XVI-XVII századi.

A kérdést nem mi fogalmaztuk meg, hanem 
a legnagyobb ellenzéki párt, a demokrata-liberá-
lis párt képviselői, egyes hazai és külföldi politikai 
elemzők és újságírók, továbbá az Európai Bizott-
ság igazságügyi biztosa, valamint az Európai 
Parlament néhány néppárti képviselője. Mi több, 
a demokrata-liberális párt képviselői kész tényként 
állítják be a jogállamiság valós veszélyét, sőt állam-
csínyt is emlegetnek, s hasonló hangnemben nyilat-
kozott kedden este Traian Băsescu államfő is, azt állítva, hogy 
mindaz, ami aznap történt a parlamentben, annak minősíthe-
tő, és következményei tekintetében összehasonlítható az 1990-es 
esztendő júniusi bányászjárásával. Hogy mi is történt aznap? 
A sebtében összehívott rendkívüli parlamenti ülésszakon igen 
vitatható körülmények között napirendre tűzték a szenátus, va-
lamint a parlament elnökének a leváltását. A kezdeményező a 
parlamenti többséggel rendelkező szociál-liberális unió (USL) 
volt. Azt megelőzően viszont lezajlott egy másik, incidens jel-
legű esemény is: ugyancsak az unió honatyái részéről javaslat 
született a nép ügyvédjének felmentésére vonatkozóan, azt meg 
is szavazták, s a tisztség ideiglenes ellátásával szavazás útján 
Valer Dorneanu egykori képviselőt bízták meg. A nép ügyvédje 
leváltási javaslatát többek között azzal indokolták, hogy túllép-
te hatáskörét, például akkor, amikor alkotmányossági aggályo-
kat fogalmazott meg a 2012/15-ös sürgősségi kormányrendelet 
okán. Arról a kormányrendeletről van szó, amely egyes helyi, 
illetve megyei tanácsok, politikai pártok részéről éles tiltakozást 
váltott ki, s amely értelmében az Ungureanu-kormány által a 
költségvetési tartalékalapból kiutalt pénzösszegek bizonyos ré-
szének visszautalására köteleztek országszerte számos helyha-

tóságot. Az általa megfogalmazott aggályoknak részben helyet 
adott az Alkotmánybíróság, s ez kiverte a biztosítékot. Már-
mint a kormánypárt háza táján. Az Alkotmány értelmében a 
nép ügyvédje az állampolgárok érdekeit kell képviselje. A hatal-
mi párt szerint viszont a kormányrendelet nem sértett lakossági 
érdekeket…

A tulajdonképpeni csata a rendkívüli parlamenti üléssza-
kon csak ezután kezdődött meg, ugyancsak vitatható vagy kü-
lönböző módon értelmezhető eljárás keretében. A két házelnök 
leváltásáról van szó. Azt ugyan ki lehet erőszakolni és azt a lát-
szatot kelteni, hogy a leváltásra jogszerűen került sor. Mondjuk 
ezt amiatt, mert a demokráciában a többségi akaratnak kell 
érvényesülnie, de megtörténhet, hogy annak útjában állnak 
bizonyos jogszabályozási korlátok. A jelek szerint sem az Alkot-
mány, sem pedig a két ház szabályzata nem számolt azzal, hogy 
merőben megváltozhatnak menet közben a parlamenti erővi-
szonyok, s olyan faramuci helyzet teremtődhet, hogy a kisebbsé-
get képező ellenzéki pártok által jelöltek töltik be a mandátum 
végéig a házelnöki tisztségeket. A többségi akaratnak szerzett 
érvényt a hatalmi párt a két házelnök kedd esti leváltásával, 
helyükbe a szenátus esetében Crin Antonescut, a képviselőház 

esetében pedig Valeriu Zgoneát választva meg. A 
csatazaj nem ült el, mert a két házelnök leváltása 
miatt a demokrata-liberális párt az Alkotmánybí-
rósághoz fordult, a szenátus leváltott elnöke, Vasile 
Blaga pedig a szenátus alelnöke ellen bűnvádi fel-
jelentést is tett. 

Az alkotmánybírósági beadvány tegnap 
okafogyottá vált, valóságos bűvészmutatvány nyo-
mán. Íme: tegnap a kormány sebtében sürgősségi 

kormányrendeletet fogadott el az Alkotmánybíróság megszerve-
zését és működését módosító 2010/177-es törvény módosítására 
vonatkozóan. A 2012/38-as kormányrendelet azon nyomban 
megjelent a Hivatalos Közlöny 2012/445-ös számában. Az 
egymondatos módosítás lényege az, hogy a taláros testület ezen-
túl nem „illetékes” a képviselőház és a szenátus által meghozott 
határozatok alkotmányossági kérdéskörében. Az új jogszabály 
hatálya kiterjed a kedden elfogadott parlamenti határozatra 
is, mert egy huncut húzással azokat csak a Hivatalos Közlöny 
ugyancsak tegnapi, de későbbi, a 446-os számában jelentették 
meg. És vonatkozni fog az államfő felfüggesztését szabályozó, 
majdani, de biztosra vehető parlamenti határozatra is. A fel-
függesztést megindokoló javaslatot tegnap megszerkesztették, s 
azt a mai ülésszakon beterjesztik, a holnapin pedig megszava-
zásra kerül(ne). Kétségtelen a „megszavazás”, s már azt is tud-
ni, hogy a Traian Băsescu leváltását „szentesítő” referendumot 
vagy július 22-re vagy 29-re írják ki…

Veszélyben a jogállamiság?
                          NézőpoNt n Hecser zoltán
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A székelykeresztúri Sóskúton 
tavaly októberben avatták a 
Székelykeresztúri Közösségi 
Alap által megálmodott, és kö-
zösségi összefogás révén elké-
szített sós tükörfürdőt, melynek 
már fogadnia kellene a fürdőző-
ket. Megnyitásához azonban, 
mint megtudtuk, legkevesebb 
tízezer lej hiányzik: a faszerke-
zetet kell még lekezelni, majd 
a medencékhez lépcsőket kell 
felszerelni, illetve a tervek sze-
rint padokat is kihelyeznek, sőt 
a bejárathoz egy kis székely 
kaput is felállítanak – ha lesz 
pénz, még idén.  

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

Több mint egy évvel ezelőtt 
S.Ó.S Fürdő név alatt egy, 
a városban rendhagyónak 

számító kampány indított el a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány fiókszervezeteként mű-
ködő Székelykeresztúri Közösségi 
Alap. Összefogásra szólítottak fel 
mindenkit, hogy újból felvirágoz-
tassák, életre keltsék a valamikor 
messze földön híres fürdőtelepü-
ket, a Sósfürdőt. Tervekből nem 
volt hiány: első lépésként a sósvi-
zű medencék és azok térségének 
a felújítását tűzték ki célul, majd 
az út túloldalán egy lélegeztető 
alagúttal felszerelt parkot álmod-
tak meg, illetve a színpad és kör-
nyezetének a tatarozását is tervbe 
vették. 

A képbe partnerként a pol-
gármesteri hivatal is belépett, 

majd a közösségi alap munkatár-
sai kopogtató, ha tetszik, kala-
pozó munkába kezdtek: sikerrel 
jártak, hisz kampányukat szá-
mos keresztúri magánszemély és 
vállalkozás támogatta. Volt, aki 
anyagiakkal, és volt, aki két keze 
munkájával segédkezett, felsorol-
ni is hosszú lenne, kik járultak 
hozzá a fürdő elkészítéséhez: A 
lényeg viszont az, hogy tavaly ok-
tóberben – a fürdőszezon után – 
avatták a takaros, igényesen elké-
szített sóstelepet. Akkor még úgy 
harangozták be, idén nyáron nyit 
is a fürdő, az anyagiak, a nehéz 
gazdasági helyzet viszont kereszt-
be húzta a terveket. Egyrészt a 
beruházás többe került, mint azt 
eredetileg megsaccolták, így az 
avatót követően az alap munka-
társai a különbözet előteremtésén 
munkálkodtak, másrészt pedig 
már akkor tudták, az induláshoz 
hiányzik még néhány berendezés, 
felszerelés, melyek beszerezéséhez 
szintén nem lesz könnyű anyagi 
fedezetet találni. 

– Mindenképpen elkészül, 
meglesz, ám sajnos úgy történt, 
hogy anyagi okok miatt még né-
hány berendezés megrendelésére, 
elkészíttetésére csak most kerül 
sor – tudatta lapunkkal Lőrincz 
Zsuzsanna. A közösségi alap ku-
ratóriumi tagja, a polgármesteri 
hivatal munkatársa azzal foly-
tatta, hogy megrendelték már a 
medencékhez a lépcsőket, illetve 
a padokat is, sőt a bejárathoz egy 
kisebb méretű székely kaput is ké-
szíttetnek. 

– Van még tennivaló, ám 
végülis lehetne használni a me-
dencéket, hiszen azokban már 
van sósvíz, fel vannak töltve, így 
aki tud úszni, az bele tud menni a 
felnőtt medencékbe, a gyerekme-
dence pedig úgy van kialakítva, 
hogy fokozatosan mélyül – ma-
gyarázta Lőrincz. Azt is megtud-
tuk, egyelőre csak gondolkodnak 
azon, hogy ki lehetne a fürdőtelep 
gondnoka – egy dolgot viszont 
tudnak: felügyelő nélkül a telep 
nem működhet, és noha a belépés 
ingyenes lesz, vagyis a fürdőzők 
különösebb irányítás nélkül, sa-
ját felelősségükre használhatják 
a fürdőt, jól jön majd a vigyázó 
szem, aki őrként, karbantartó-
ként, gazdaként jelen lehet. 

– Mindenre lesz megoldás, 
csak idő és pénz kérdése. Jól jön-
nének további adományok, ám 
tudjuk, ebben a nehéz gazdasági 
helyeztben nem könnyű. A fa fe-
lületet kellene legkevesebb két-
szer lekezelni. Ez egy elég drága 
mozzanat. Az induláshoz becs-
lésem szerint legalább tízezer lej 
kellene még – tudatta Lőrincz 
Zsuzsanna. 

Nem mellékes információ, 
hogy a közösségi alap kuratóriumi 
tagjai teljesen önkéntesen végzik 
munkájukat, mindenkinek van 
munkahelye, és csak „másodállás-
ban” építik közösségüket, ám így is 
sokra jutottak. Tudják, nagyszerű 
eredmény, hogy elkészülhetett a 
fürdő, ezért azt is mondják: bizto-
san nyitni fog, a további tervekről 
meg majd később. 

A szaknak megfelelő kötelező 
tárgyból tettek írásbeli vizsgát 
tegnap az érettségizők. A reál 
szakos és az ipari szakközépis-
kolai tanulók matematikából, a 
humán szakosok pedig történe-
lemből vizsgáztak. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro
Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hodgyai László matema-
tika szakos tanfelügyelő 
lapunknak elmondta, 

hogy a matematika vizsga tétel-
szerkezete teljesen megszokott 
volt, akárcsak a feladatok típusa. 
– Nem volt semmi különleges 
a feladatokban. Sokkal többen 
vizsgáztak az M2-es kategóriá-
ban, csak a matematika-informa-
tika szakosok írtak az M1-ből. 
Volt egy kisebb hiba a magyar 
változatban: egy halmaznak két 
elemmel többje volt, mint a ro-
mán tételben. Azonnal jeleztük 
a minisztériumban, jóváhagyást 
kértünk a változtatásra. Körle-
velekben kértük, hogy a magyar 
gyerekek is ugyanazt kapják, ami 
a román tételben helyes volt – 
közölte a tanfelügyelő. Csalásért 
nem zártak ki senkit Hargita me-
gyében. A matematika érettségi 
írásbeli próbájára 2195-en irat-
koztak be, 108-an közülük nem 
jelentek meg, 209 diáknak pedig 
elismerték régebbi vizsgáját. 

Dobai Gábor, a Tamási Áron 
Gimnázium matematika szakos 
tanulója elmondta, hogy nem volt 
annyira nehéz számára a tétel, sőt 
könnyű és közepes feladatok is vol-
tak. – Aki tízest akar kapni, annak 
természetesen tudni kellett, mert 
volt nehéz feladat is a tételben. 
Amúgy változatos volt: kellett 
tudni a komplex számokat, mátri-
xokat, az analízist és a trigonomet-

riát – véleményezett az érettségiző 
diák.

A művészeti szakközépiskolá-
sok, valamint a humán osztályosok 
történelemből vizsgáztak tegnap. 
Ezt az írásbeli próbát 36, koráb-
ban is érettségizőnek elismerték a 
megyéből, 595-en iratkoztak be az 
idei próbára és öten nem jelentek 
meg a vizsgán. 

A történelem tételsor felépí-
tése hasonló a román és a magyar 
tételéhez. Az első két rész egy-egy 
történelmi szövegből vett idézet 
volt. Az első a XV–XVI. századi 
román uralkodók két konfliktus-
helyzetéről, harcáról szólt, amely-
ből az ok-okozati összefüggéseket 
kellett kiemelni. A második idézet 
szintén a szövegértésre alapozott, 
és önálló fogalmazásként az 1866-
os alkotmányról kellett írniuk a 
diákoknak. A harmadik feladat 
egy esszé volt, amelyben Románia 
második világháború utáni bel- és 
külpolitikai viszonyairól kellett 
értekezni. Nagy Veronka történe-
lemtanár szerint a történelmi szö-
vegek nehézkesek, tudományosak, 
elvontak. Amennyiben azonban 
a diákoknak sikerült átlátni a ne-
hézkes megfogalmazáson, sikerült 
megtalálni a bonyolult nyelvezet 
mögöttes szándékait – bár sok in-
formációról kellett számot adniuk  
– nem jelenthetett nehézséget szá-
mukra a tétel kidolgozása. Munkás 
tétel volt, de nem becsapós, nem 
volt benne kakukktojás – fogal-
mazott Nagy Veronka. A diákok, 
bevallásuk szerint eleinte megijed-
tek a nehézkes szövegtől, de végül 
tudták az anyagot, nem jelentett 
nehézséget a kidolgozása. 

Pénteken vizsgáznak a válasz-
tott tantárgyakból. Az eredménye-
ket július nyolcadikán függesztik 
ki, 9-én lehet benyújtani az óváso-
kat, a végleges eredményeket pedig 
13-án teszik közzé. 

SóSKút 

Csak pénz és idő kérdése, 
és nyit a tükörfürdő 

MAteMAtikából és történeleMből vizsgáztAk

Végéhez közeledik 
a 2012-es érettségi 

Legkevesebb tízezer lej hiányzik a tükörfürdő megnyitásához  fotó: máthé lászló ferenc

Változatos matematika feladatokat kaptak a vizsgázók fotó: ifj. haáz sándor
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Tegnap a tanfelügyelőség köz-
zétette azt a rangsort, amelyet a 
nyolcadik osztályt végzett diákok 
körében állítottak fel a felvételi je-
gyek alapján. A nevet, iskolát, fel-
vételi jegyet, záróvizsgaeredményt 
és az V–VIII. osztály általánosát 
tartalmazó névsor segítséget 
nyújthat az opciók kialakításá-
ban.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Lezárult a nyolcadikosok zá-
róvizsgája, a diákok, szülők 
és osztályfőnökök figyelmét 

ezekben a napokban már a felvételi 
lap kitöltése köti le. Az oktatási mi-
nisztérium biztosítja a lehetőséget 
mind a diákoknak, mind a szülők-
nek, hogy megnézhessék a záróvizs-
gán írt dolgozatokat. 

A tanfelügyelőség közli honlap-
ján a nyolcadikosok névsorát, ame-
lyet a felvételi jegy csökkenő sorrend-
jében állítottak össze. Az első helyen 

a várhegyi Natea Andreea Raluca áll 
9,97-es felvételi jeggyel, a második 
és harmadik a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium diákja, Papp 
Andrea-Kinga és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium diákja, 
Gál Krisztina, mindketten 9,88-as 
felvételi jeggyel.

Hargita megyében 61 diáknak 
9,5 feletti a felvételi jegye, és összesen 
251-en vannak, akik kilences vagy 
annál nagyobb jeggyel felvételiznek 
kilencedik osztályba. 649 diáknak 
van nyolcas és kilences közötti jegye, 
713-nak hetes és nyolcas közötti, 
683-nak hatos és hetes közötti, 512-
nek pedig ötös és hatos közötti felvé-
teli átlagjegyet számoltak ki.

A kilencedik osztályba való szá-
mítógépes elosztáson részt vesznek 
azok is, akiknek nincs meg az ötös 
felvételi jegye. 170 ilyen nyolcadik 
osztályt végzett tanuló van a megyé-
ben, nekik az V–VIII. osztályos átla-
guk hatos fölött van, de a záróvizsgán 
egyes és kettes közötti jegyeket kap-

tak. A lista utolsó három helyezett-
je a gyergyószentmiklósi Vaskertes 
Iskolából, illetve a csíkkozmási Dr. 
Boga Alajos Általános Iskolából van-
nak, 3,66-os, 3,65-ös, illetve 3,57-es 
felvételi jeggyel.

A nyolcadik osztályt végzett diá-
kok mától szüleik és osztályfőnökeik 
jelenlétében töltik ki a kilencedik 

osztályba való beiratkozási lapon a 
továbbtanulásra vonatkozó opció-
ikat. A nyomtatványra nem az is-
kola nevét és az osztályt kell beírni, 
hanem annak kódszámát. Ezért is 
fontos pontosan tájékozódni, és fel-
állítani az iskolák, és ezen belül az 
osztályok sorrendjét, ahová szeretné-
nek bejutni. Azt is fontos tudniuk a 

felvételizőknek, hogy nem elég egy-
két opciót feltüntetni, lehetőleg mi-
nél több szerepeljen a felvételi lapon, 
hogy a jegy alapján tudják besorolni 
valamelyik iskolába, osztályba. 

Azokban az iskolákban, ahol 
képességvizsgát tartottak, ma teszik 
közzé az eredményeket. Ugyanak-
kor szintén mától lehet kitölteni 
az általános iskolákban a felvételi 
űrlapokat. Az adatok számítógépes 
feldolgozása után a szülőknek és 
diákoknak ellenőrizniük kell azok 
helyességét. A megyei és országos 
felvételi központnál is ellenőrzik 
az adatok helyességét, és csak ez 
után, július 14-én történik a diákok 
számítógépes elosztása. Az ered-
ményeket közlik az oktatási mi-
nisztérium honlapján, másnap, jú-
lius 15-én kifüggesztik az általános 
iskolákban, 16-án, hétfőn pedig a 
középiskolákban. A felvételt nyert 
diákoknak július 17–25. között kell 
beiratkozniuk a középiskolák kilen-
cedik osztályába.

FelVéTelI kIlencedIk oszTálybA

Mától iratkozhatnak a nyolcadikosok

Alakuló ülésre gyűltek össze a 
megyeházára a frissen megvá-
lasztott megyei tanácsosok. Az 
új testület első ülése olajozottan 
zajlott, sikerült igazolni az összes 
mandátumot, az önkormányzati 
képviselők letették a hivatali es-
küt, majd megalakították a szak-
bizottságokat. négy pártfrakció 
alakulhatott, az új testület tagjai 
a politikai színektől függetlenül 
együttműködést, építő jellegű 
munkát ígértek.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Munkahangulatban, fe-
szültségek nélkül tartotta 
alakuló ülését Hargita 

Megye Tanácsának frissen megvá-
lasztott testülete. A megyei tanács új 
testületében a helyhatósági választá-
sok nyomán négy politikai frakció 
alakulhatott, az RMDSZ, az MPP, 
a Szociál-Liberális Unió, illetve az 
EMNP tömörülhetett politikai cso-
portokba.

A frakcióvezetők személye sem 
idézett elő vitát, az RMDSZ frakció-
jának élére Benyovszky Lajos került, 
az MPP Thamó Csabát, az USL 
Proca Iont, az EMNP pedig Sorbán 
Attilát jelölte a tisztségre. Ezt köve-
tően a mandátumigazoló bizottsá-
gé volt a szó, ellenőrizték a testület 
tagjai nak iratcsomóit, miután nem 
találtak kivetnivalót, szavazásra bo-
csátották a mandátumok igazolását, 
majd a frissen megválasztott megyei 
tanácsosok letették a törvény által 
előírt hivatali esküt. Később megala-
kultak a különböző szakbizottság-

ok. A korábbi évek gyakorlatához 
igazodva hét szakbizottság alakult: 
jogi, gazdasági, oktatási-kulturális, 
egészségügyi-szociális, beruházási, 
mezőgazdasági-vidékfejlesztési és 
nemzetközi szakbizottságok jöttek 
létre. A megalakult testület tagjai a 
politikai hovatartozástól függetle-
nül együttműködést, a megye lako-
sainak érdekeiben kifejtett munkát 
ígértek.

– Ha rajtam múlik, az együtt-
működés kitűnő lesz – meggyő-
ződésem, hogy az lesz, és az előző 
mandátumi időszakhoz hasonló, 
sikeres négy évet fogunk majd zárni 
– nyilatkozta Benyovszky Lajos, az 
RMDSZ frakciójának vezetője. Az 

ellenzéki frakciók vezetői is hasonló 
szellemben nyilatkoztak.

– A gondolatok, amelyekkel 
nekivágunk a mandátumnak, a kez-
deti lázat jellemző, lelkes, bizakodó 
gondolatok. Megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy a szakbizottságok meg-
alakulása során bizalmat szavaztak 
nekem az egészségügyi-szociális 
bizottság tagjai, és tekintetbe véve a 
gyermekvédelmi hatóság igazgató-
jaként végzett egykori munkámat, 
a szakbizottság elnökévé választot-
tak. Igyekezni fogunk felelősségtel-
jesen dolgozni, egyelőre úgy tűnik, 
a jelenlegi önkormányzati csapat a 
legjobb, amely valaha Hargita me-
gyében mandátumot szerzett – fo-

galmazott Proca Ion, az USL frak-
cióvezetője. 

Thamó Csaba, az MPP frak-
cióvezetője is jó együttműködésre 
számít.

– Sajnos a frakciónk súlya meg-
csappant, csak négyen maradtunk 
az előző ciklusban mandátumot 
szerzett tíz tanácsosunkkal szemben. 
Ellenzékben maradunk ugyan, de 
megpróbálunk konstruktív ellen-
zéki munkát végezni. A néppárttal 
már elkezdtük az egyeztető tárgya-
lásokat, feltehetően sikerül tartós 
együttműködést kialakítani a nem-
zeti-polgári oldalon, legalábbis itt a 
megyei tanácsban – mondta. Sorbán 
Attila, az EMNP frakcióvezetője is a 

konstruktív ellenzéki szerep mellett 
érvelt:

– Két dolgot tudunk ígérni, azt, 
hogy amit itt hallunk, azt kivisz-
szük az embereknek, és amit tőlük 
hallunk, azt behozzuk a megyei 
tanácsba. Első potenciális politikai 
partnernek az MPP-t tartom, hi-
szen úgymond egy tőről ered a két 
párt, ugyanakkor elvek mentén az 
RMDSZ-szel is szeretnénk együtt-
működni – nyilatkozta.

Borboly Csaba régi-új elnök sze-
rint az alakuló ülés békés menete biz-
tató, feltehetően sikerül megtalálni a 
közös nevezőt a megye érdekében.

– Bízom benne, hogy a tanács 
az elkövetkező négy évben is fele-
lősségteljesen fog dolgozni a megye 
lakói érdekében. Nem az országos 
politikát kell leképeznünk, hanem 
a megye problémáit kell kezelnünk, 
éppen ezért remélem, hogy bár az 
RMDSZ-frakció kétharmados 
többséggel rendelkezik, még számos 
egyhangú döntés lesz, mint azt a mai 
ülésen is láthattuk. Mindehhez szo-
lidaritásra és egymásra figyelésre van 
szükség – nyilatkozta Borboly Csaba 
tanácselnök.

Az ülés végén köszöntötték 
a közélettől visszavonuló Sófalvi 
Lászlót, a korábbi testület alelnökét 
– aki éppen az alakuló ülés napján 
töltötte 64. életévét –, megköszönve 
a megyei tanácsnál kifejtett eddigi 
munkáját. Az új testület egyelőre 
nem választott a tanácsosok soraiból 
alelnököket, az említett tisztsége-
ket a következő négy évben betöltő 
személyek kilétére feltehetően július 
15-én, az első havi ülésen derül fény.

leTeTTék A hIVATAlI esküT hArgITA megye TAnácsánAk TAgjAI

A jó együttműködés reményében

Hargita Megye Tanácsa új döntéshozó testülete. Együttműködést ígérnek fotó: balázs árpád

Vizsgák után. Rangsor alapján döntenek fotó: balázs árpád
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Sikeresen pályázott Csíksze
re  da a Központi Régiónál Har  
gitafürdő úthálózatának és 
köz vi lágításának teljes fel újí
tá sára. A finanszírozási szer
ződés aláírásáról tegnap szá
molt be Ráduly Róbert Kál
mán polgármester, és azt is 
elmondta, hogy a város, saját 
költségén a mofettát is felújít
ja Har gitafürdőn. 

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

Teljesen felújítják Hargita
fürdő úthálózatát, parko
lókat építenek, megújul 

a közvilágítás – mindez annak a 
sikeres pályázatnak a nyomán, 
amelynek finanszírozási szerződé
sét nemrég írta alá Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármes
tere, valamint Simion Creţu, a 
Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség igazgatója. A projekt
nek van egy olyan része is, amelyet 
nem lehetett vissza nem térítendő 
támogatásból finanszírozni, éspe
dig a mofetta felújítása, amely 
jelentős alapterületnövelést is 
magába foglal, így ezt teljes mér
tékben a város fizeti – jelentette 

ki tegnapi sajtótájékoztatóján 
Ráduly Róbert Kálmán polgár
mester. 

A pályázat értelmében a mun
kálatok kivitelezésére 24 hónap 
áll rendelkezésre, most, a finan
szírozási szerződés aláírása után 
következik a közbeszerzési eljárás 

kiírása, tehát a polgármester becs
lése szerint várhatóan jövő április
ban kezdődhetnek el a munkála
tok.

Hargitafürdőt 1968ban csatol
ták Csíkszeredához, és a terület jó 
része ma sem Csíkszereda, hanem 
a szomszédos Csíkcsicsó község 

közigazgatási területéhez tartozik. 
Éveken keresztül volt is konfliktusa 
a városnak a csicsói közbirtokosság 
előző vezetőivel, ma már ez a hely
zet jelentősen megváltozott, sőt a 
két település közös fejlesztési egye
sületet is létrehozott Hargitafürdő 
érdekében.

Hargitafürdő, Ráduly szerint, a 
lehető legnehezebb feladatot jelenti a 
térségben, ugyanis monoindusztriális 
övezet volt, a bányászat biztosította 
az ott lakók megélhetését, a bányá
szat pedig akkoriban szűnt meg vég
leg, amikor a jelenlegi városvezetés 
első mandátumát kezdte. Egyfajta 
kényszerhelyzet alakult ezáltal ki, 
hiszen a bányászat megszűnte után 
a turisztikai vonzerő növelésén kel
lett kezdeni dolgozni egy olyan kör
nyezetben, amely éppen a bányászat 
következtében igen jelentős károkat 
szenvedett. Ehhez már csak ráadás 
a 80as, 90es években lezajlott ka
otikus építkezés, amelynek nyomán 
zsúfolt, eklektikus képet mutat ma 
Hargitafürdő. 

– Ennek ellenére körzetünkben 
nemhogy jobb, de más hasonló hely 
sincs, így Hargitafürdőből kell töb
bet, jobbat kihozni – jelentette ki 
Ráduly Róbert Kálmán. Ezt a célt 
szolgálja a mostani sikeres pályázat 
is, amely Ráduly szerint nagy áttö
rést jelent Hargitafürdőn. A polgár
mester kiemelte Tófalvi Er nő nevét. 
Állítása szerint Tófalvi nélkül az 
elmúlt nyolc évben csak a töredéke 
valósult volna meg a hargitafürdői 
beruházásoknak.

A mofetta látványterve. Hargitafürdő fejlesztésének része

TizenöTmillió lejT KölTeneK úTHálózATRA, KözvilágíTáSRA, mofeTTáRA

Nagy áttörés Hargitafürdőn



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Címerlelet a csíkszeredai parkban – 9. oldal] n [Modern darabok rézfúvósokon – 10. oldal] 

Nem hiába választották a Magyar Jazz Szövetség elnökének, mint ahogyan az 
sem véletlen, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének 

adjunktusaként dolgozik Márkus Tibor, akivel a csíkszeredai MiniJazz Fesztivál 
keretében ismerkedhetett meg a közönség. Zenei pályája során mindig  

az improvizáció izgalma nyújtott számára kihívást, ezért fordult a jazz műfaj felé, 
olyannyira, hogy ma már számos tanintézmény, jazztábor és a műfajt ismertető 

kurzus és előadás kapcsolódik nevéhez.

Dzsesszkultúra 
– Széles körben tevékenykedik, nemcsak dzsesszt oktat, 

hanem a műfaj aktív művelője is: zeneszerző és az Equinox 
együttes vezetője is egy személyben. Ha eddigi munkásságát 
tekintjük, életpályája minden irányból egy téma köré csopor-
tosul: a dzsessz. Tudatos volt a választás?

– Habár szüleim nem hivatásos zenészek, hiszen egyedül 
édesapám játszott – amatőr szinten zongorán –, engem már 
gyerekkoromban megérintett a zene világa, amelyre a nagy-
szobánkban található zongora nyújtott lehetőséget. Amikor 
elkezdtem totyogni, gyakran vitt utam a hangszer felé, hall-
gattam és néztem hogyan játszik apukám. Zenei szeretetem 
anyai nagyapám révén teljesedett ki leginkább, aki egy nótás 
kedvű bácsi volt, és akitől nagyon sok gyerekdalt és népdalt 
tanultam. Tőle kaptam első hangszeremet, egy harmonikát, 
amin hallás után megtanultam lejátszani a dallamokat. Ko-
molyabban a szombathelyi Hámán Kató Általános Iskola 
zenei tagozatán kezdtem foglalkozni a zenével. Zongorán 
tanultam, viszont nagyon feszélyezett a kotta kötött szabály-
rendszere, szívesebben játszottam szabadon. Az első zenei 
műfaj, ami magával ragadott a rock volt, e mellett pedig na-
gyon szerettem Bartókot. A szombathelyi művelődési házban 
kezdtem el rockzenét játszani, basszusgitároztam, majd saját 
kompozíciókat írtam. Mivel a klasszikus zene nem vonzott 
igazán, így abbahagytam zenei tanulmányaimat és szakmát 
tanultam, rádió-tévéműszerésznek készültem. Amatőrként 
továbbra sem hagytam abba a zenélést, saját zenekarunkkal, a 
Pomákánéval rendszeresen jártunk koncertezni. A név egyéb-

ként a zenekarban játszó zenészek vezetékneveinek első két 
betűjéből alkotott mozaikszó: Polgár–Márkus–Kányási–
Németh. 1984-ben a szintén szombathelyi születésű Nesz-
tor Iván dobművész legendás Szabad Improvizációs Tábo-
rában vettünk részt, erre a helyre a mai „nagy” generáció 
igen jó szívvel emlékezik vissza. Számos dzsesszzenésznek itt 
indult a pályája. Itt kerültem először életközelbe a dzsessz-
művészethez, és ismerkedtem meg a budapesti dzsessztan-
szak tanáraival, többek között Süle László zongoraoktató-
val. Ott döntöttem el, hogy felvételizem a dzsesszkonziba, 
ahová első próbálkozásra felvettek. A konzi három éve zenei 
életem legszebb szakasza volt, több zenekarban játszottam, 
ráadásul bekerültem Claudia Raths svájci szaxofonos zeneka-
rába is. Közben persze saját zenekart is alapítottam Equinox 
néven, mivel mindig a saját kompozícióimban tudom kifejez-
ni magam, ezért ezt a zenekart eleve azért hoztam létre, hogy 
a saját dalaimat tudjam megvalósítani. 

– Kezdetben az Erkel Ferenc Zeneiskola és Szakközépis-
kola, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
dzsessz-zongora, dzsesszelmélet és dzsessztörténet tanára. Majd 
2000 szeptemberétől a nyugdíjba vonuló Gonda János utódja-
ként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén 
adjunktusi minőségben módszertant, tanítási gyakorlatot és 
kötelező zongorát tanít. Elméleti munkáival jelentősen hozzájá-
rult a dzsesszművészet széles körű ismeretterjesztéséhez. 

folytatás a 10. oldalon

Pál Bíborka

Történeti adatok
A székelyudvarhelyi Alsó Piactér északkeleti részén 

a mai polgármesteri hivatal helyén állt egykor a régi 
Udvarhelyszék hivatali központja. A Szék háza 1733-ban 
Gyulaffy László főkirálybírósága idején épült, amely Dóczy 
Lajos leírása alapján „szép nagy kőoszlopos, boltíves, föld-
szintes épület volt”. 1828-ban ezt az épületet Ugrai Lász-
ló építész tervei szerint átalakították. Egy 19. század végi 
fényképfelvételen egy emeletes, héttengelyes, U alaprajzú 
épületet láthatunk, ez adott otthont Udvarhelyszék le-
véltárának és az ún. „sessio-házban”, a puritán kinézetű, 
gerendás mennyezettel és deszkapadlóval ellátott nagy ta-
nácsteremben tartották a székgyűléseket. 1876-ban, a me-
gyésítés után a Szék házából Megyeháza lett, de maga az 
épület változatlan maradt. Alig több mint egy évtizeddel 
később kezd megfogalmazódni Udvarhelyen egy új, tága-
sabb és kényelmesebb vármegyeház építésének igénye. Az 
1888. június 18-i rendkívüli megyei közgyűlés első kérdé-
se az új megyeház építésének ügye volt, e tárgyban pedig 
Daniel Gábor főispán elnökletével egy bizottság is alakult, 
de a munkálatok tényleges elkezdése csak hét év múlva 
következett a régi épület lebontásával. 1895 tavaszán az 
építtető bizottság a régi épület lebontásával nyert területet 
kicsinek vélte, ezért – hogy már a tervezésnél a megnövelt 
hellyel számolhassanak – telket akart vásárolni. A Pálfy 
Ferenc tulajdonában lévő szomszédos telek megvásárlá-
sa azonban meghiúsult, így Sztehlo Ottó építész tervei 
szerint az eredeti területen kezdődött el az építkezés. Az 
építési felirat szerint Ferenci Endre főmérnök felügyelte 
a kivitelezést. Eredetileg a millennium évére tűzték ki az 
épület átadását, de erre csak 1897. június 26-án kerülhetett 
sor. Ekkor leplezték le az új vármegyeháza szomszédságá-
ban a millenniumi emlékoszlopot is.

folytatás a 8. oldalon

Kovács Árpád

Középrizalit

A székelyudvar-
helyi városháza



folytatás a 7. oldalról
A megyeháza főtér felőli főépületének földszinti ré-

szét úgy tervezték, hogy azok üzlethelyiségek létesítésére 
bérbeadhatók legyenek. Nem sokkal megépülése után, 
1901 márciusában Daniel Gábor az üzlethelyiségek fel-
számolását és az épület eredeti rendeltetésének megfelelő 
használatát kezdeményezi. Kéri a vármegyeház második 
emeletét alispáni lakásnak átalakítani, az ott lévő iroda-
helyiségeket pedig a földszintre kívánja költöztetni. Ekkor 
falazzák be a főtérre néző üzletek bejáratait és kirakatait, 
és alakítják át ablakokká. Az átalakítás 15 000 koronába 
került. A helyi sajtó 1902 májusában már arról számol be, 
hogy a földszinti bolthelyiségek hivatali helyekké való ala-
kítása megtörtént.

A következő évtizedekben sor került a főtér és az új 
megyeháza környezetének rendezésére is. A Piacteret két 
részre osztó református templom szomszédságában kü-
lönböző céhépületek voltak, amelyek jelentősen rontot-
ták a városképet és az új vármegyeházára való rálátást. A 
céhépületek, a vásáros bódék és a városháza lebontása aka-
dályokba ütközött, 1916-ban azonban a céhépületek egy 
tűzvész következtében megsemmisültek, rá két évre pedig 
a városházát is lebontották. Ekkor a városközpont átte-
kinthetővé vált, elkezdődött a főtér parkosítása, és azóta a 
vármegyeháza elegáns épülete is jobban érvényesül. 

A műemlék leírása
A napjainkban a polgármesteri hivatalnak otthont 

adó épületegyüttes eklektikus főhomlokzata a főtérre néz. 
Az U alaprajzú főépület falsíkjából középrizalit emelke-
dik ki, melybe három félköríves kapun juthatunk be. A 

középrizalit első emeletén található az ablakaival a főtérre 
nyíló tanácsterem, mellette jobbra pedig a polgármester 
dolgozószobája. A főépület háta mögé – a különböző iro-
dáknak helyet adó – emeletes, tíztengelyes épületszárnya-
kat emeltek, ezek folyosóin juthatunk el a téglalap alakú 
udvar végét lezáró, a Szent István-dísztermet magában fog-
laló emeletes épületbe. 

A főépület főtér felőli homlokzatára elsősorban a kom-
pozíciós egység jellemző. 

A választékos épületelemek pontos arányszerkezetű 
elosztást biztosítanak a központi és sarokrizalitos, három-
szintes épületnek. A rizalitok alsó szintjét a félköríves be-
járati és ablaknyílások közötti rusztikus kialakítás jellemzi, 
feljebb a homlokzatot a két szintet átfogó volutás, füzér-
díszes pilaszterek tagolják vertikálisan. Rendkívül gazdag 
kiképzésűek az ablaknyílások, amelyeket a középrizalit első 
emeletén az ablakkönyöklők alatt kecses gyámkövekre ne-
hezedő baluszteres erkélyek díszítenek, felül pedig tört ívű 
oromzattal zárulnak (amelyre a két szélen allegórikus ala-
kok domborművei fekszenek). A középrizalit eleganciáját 
a koronázópárkány fölötti baluszteres attika emeli ki, kö-
zepén az óraszerkezetnek helyet adó törtíves oromzattal. 
Az attikát a sarkakon a magas posztamensen álló obeliszk 
díszek súlyos kompozíciói zárják le.

A főhomlokzat mögé egy belső udvar szerveződik, me-
lyet a már említett, a dísztermet magában foglaló épület 
zár le. A Szent István-díszteremnek helyet adó négyszög 
alaprajzú, emeletes épületbe egy háromárkádos kiképzésű 
előcsarnokon keresztül jutunk be. A főhomlokzaton az 
árkádok által képzett ívháromszögekben medalionokat 
helyeztek el. Az előcsarnokot baluszteres attika zárja le, 

kétoldalt pedig egy-egy négyszöghasáb alakú tornyocska 
fogja közre, a jobb oldali toronyból lépcső vezet a karzat-
ra, amelybe az udvar felől három félköríves (orom)ablak 
engedi be a fényt. A karzatot végül egy díszes oromfal 
koronázza, melyen – tévesen – az építkezések befejezését 
jelölő 1896-os évszám figyelhető meg. A dísztermet a föld-
szinten balra az esketőterem, az emeleten pedig a levéltár 
helyisége határolja. 

Rendkívül jól sikerült a terem belső dekorációja is, 
amely teljes összhangban van a külső homlokzatok díszí-
tésével és tagolásával, így a karzat magasságában lévő fél-
köríves ablaknyílásokat és a korintuszi fejezetes pilaszterek 
által elválasztott vakárkádsort szemlélve a külső homlok-
zatok nyílásainak formái köszönnek vissza. Folytathatjuk 
a sort a vakárkádsor alatt végigfutó karzattal, melyet fából 
készült báboskorlát díszít. A mennyezetet 15 (fogrovatos 
belső díszű) kazettával ékesítették, amelynek egyik köz-
ponti darabján – feltehetően – egy nimfa látható, amint 
bal kezében egy fáklyát, míg jobb kezében Udvarhely vár-
megye címerét tartja. A képet – szignója alapján – Veres 
Mátyás festette 1896-ban.

(A tanulmány a székelyudvarhelyi Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány és a kolozsvári Entz Géza Művelődéstörténeti 
Alapítvány támogatásával készült.) 

Irodalom:
Kovács Árpád: Székelyudvarhely eklektikus és sze-

cessziós építészete. In: Örökségünk. II. évf. (2008), 1. sz. 
24–25. 

Vofkori György: Székelyudvarhely. Várostörténet ké-
pekben. I. Békéscsaba, 2009. 
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z alkalmazott nyelvtudományban és 
a nyelvművelésben Magyarországon 
is, idehaza is elég gyakran szóba kerül 
az egységes nyelvhasználat kérdéskö-

re, másképp mondva: a magyar standard ügye. A 
magyar nemzeti nyelv fő típusáról van szó, arról 
a nyelvváltozatról, amely a részlegtípusok fölé 
emelkedik, átfogja azokat, és úgy áll fölöttük, 
mint a nyelvhasználat központi rétege, ideális formája. 
Ez az irodalmi nyelv, beszélt változata pedig a művelt 
köznyelv, a közmagyar. Egyik fontos vonása az, hogy az 
egységes nyelvhasználat hordozója, ezért képes biztosí-
tani a magyarul beszélők közti kölcsönös érintkezést az 
egész magyar nyelvterületen vagy bárhol a világon, ahol 
magyar közösségek élnek. Például a nyelvjárási pityóka 
szó nem mindenütt ismert a magyar nyelvterületen, a 
krumpli vagy a burgonya viszont igen. Régebb azt tartot-
ták a szakemberek, hogy az ideális nyelvhasználati forma 
alapja Trianon óta a magyarországi változat. Számunkra 
ezúttal legtanulságosabb Péntek János nyelvész-akadé-
mikus, kolozsvári egyetemi tanár meglátása: „Földrajzi 
értelemben ma központi norma nincs, semmiképpen 
nem lehet azt állítani, hogy a hiteles nyelvi mérce a 
nyelvterület központjában vagy a fővárosban volna. (…)

A norma mindig közös vagy éppen egyetemes mércét 
jelent. (…) Az erdélyieknek egyre több lehetőségük és 
esélyük van arra, hogy közvetlen tapasztalatból vagy a 
tömegkommunikáció révén megismerjék az anyaorszá-
gi nyelvet és nyelvi változatokat, és arra is, hogy részben 
igazodjanak hozzá, az anyaországiaknak pedig szintén 
tudomásul kell venniük a határon túli régiók nyelvét, 
hozzá kell szokniuk éppen úgy, mint az ö-ző szegedihez, 
az a-zó palóchoz vagy a szintén nyelvjárásias somogyi-
hoz vagy zalaihoz.”

A Magyar értelmező kéziszótár második, átdolgozott 
és bővített kiadása (2003) – az újabb keletű nemzetköz-
pontú nyelvművelés elveihez is igazodva – a Kárpát-me-
dence kisebbségben élő magyarságának nyelvhasználatát 
is rögzíteni kezdte. Ezért látható a becses munkában pél-
dául az abonament (’bérlet, előfizetés’), cujka (’gyenge 

szilvapálinka’), csubuk (’borravaló, mellékkereset’), 
esztena (’juhok hegyi karámja, ahol sajtot, túrót ké-
szítenek’) és még sok más erdélyi magyar regionális 
köznyelvi vagy tájnyelvi szinten élő szó/kifejezés 
is. A szótárnak ez a számbavétele azonban nem je-
lenti azt, hogy a felleltározott szavak mindegyike 
megfelel a köznyelvi normának, erre természete-
sen minden esetben figyelmeztetnek bennünket a 

szerkesztők. Pontosabban arról van szó, hogy mi, erdélyi 
magyarok például buletint mondunk a helyes, köznyelvi 
személyi igazolvány helyett, sofőriskolába járunk, sike-
res vizsga után pedig kivesszük a sofőrkönyvet, esetleg a 
hajtási  engedélyt, holott autósiskolába kellene járnunk, 
és (autóvezetői) jogosítványt kellene zsebre vágnunk. 
Számos autós motorinát tölt a tankba gázolaj helyett, 
és kontaktkulccsal indítja járművét. A magyarországiak 
pedig slusszkulcsot mondanak a köznyelvi indítókulcs 
helyett. Az erdélyi (élés)kamra is jobb, mint a magyaror-
szági (főként pesti) spájz, a petrezselyem is köznyelvibb 
a fehér gyökérnél, hogy a hűtőszekrény–frizsider párost 
már ne is említsem ebben a mérlegelésben. Érdemes el-
gondolkoznunk a tanács–önkormányzat, tanácsos–kép-
viselő szavak használatában a rossz fordítás miatt ma is 
tapasztalható zűrzavaron is.

Hűtőszekrény és frizsider
A                              helyesen n Komoróczy György

Belső udvar (részlet)A polgármesteri hivatal főhomlokzata

A székelyudvarhelyi városháza



edden délután Szabó István kotrógépkezelő fi-
gyelt fel arra munka közben, hogy terrakotta-
darabok kerülnek felszínre a földből – vázolta 
Darvas Loránd, a Csíki Székely Múzeum régé-

sze a címer felbukkanásának körülményeit.
A kotrógépkezelő jelezte a leletet a hatóságoknak, en-

nek nyomán kezdte meg a leletmentést tegnap délelőtt a 
régész, valamint kollégája, Kósa Béla művészettörténész.

A helyszínen jártunkkor már a címermaradványokat 
próbálták illesztgetni, miközben újabb és újabb, kisebb-
nagyobb terrakottadarabok, téglák, korcsolya, törött és ép 
kisüvegek, gyógyszerestégelyek kerültek elő az árokból.

– Kettős címer – mondta Darvas Loránd –, a belső cí-
meren a Holdon álló Mária alakja a kis Jézussal, a külső 
címerpajzsban jól látható a jobb felső részen a Nap, alatta a 
hegyeken álló házak, bal oldalon pedig a fenyveserdő. E fö-
lött helyezkedett el egy korona, amelyen látszik, hogy két 
alak tartja. Az alakok kezét, karjuk egy részét is sikerült 
megtalálni. Nagyon igényesen kiképzett Csík vármegye 
címerről van szó – tette hozzá a régész.

Hamarosan egy datált terrakottadarab is felbukkant 
1897-es dátummal, sőt részben a feltételezett készítő neve is 
olvasható (István). A szakértők szerint nagy valószínűséggel 
a vármegyeháza – a mai Polgármesteri Hivatal – tetejét dí-
szítő címerre találtak most rá, amelyet az épület 1912–13-as 
átépítése során, egyéb hulladékokkal együtt töltésnek hoz-
tak a mai park akkor még vizenyős területére.

Ezt támasztja alá többek között egy, a Niszel fivérek 
által forgalmazott sörösüveg is, ugyanis a Dréher sör csík-
megyei főraktára a Csíki Lapokban megjelent reklámok 
szerint a Niszel fivéreknél volt Csíkszeredában az 1912-es 
évben.

A betemetett tárgyak között egy „Diana sósborszesz 
franzbranntwein” feliratú üveg is volt. Ezt a terméket va-
lószínűleg Erényi Béla budapesti gyógyszerész állította elő 
1907–1910 között. 

A vármegyeházát 1887-ben adták át rendeltetésé-
nek, így különösen érdekesnek tűnik a címer tíz évvel 

későbbi, 1897-es évszáma is. Minden bizonnyal, nem-
csak ezért ösztönzi az óriáscímer további búvárkodás-
ra a szakértőket.

Daczó Katalin
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z első délelőtt vendéglátóim 
encinitasi lakásának és életmód-
jának megismerésével telik. A 
két okos, kedves gyermek, a hato-

dikos fiú, B. és a második osztályos kislány, C. 
foglya vagyok délig. Megmutatják szobáikat, 
angol nyelvű könyveiket, játékaikat, a garázs-
ban tárolt bicikliket, gördeszkáikat, görkor-
csolyáikat, teniszütőiket, hullámdeszkáikat, a 
papagájokat. Aztán bevezetnek ottani iskolás-
életük másságába, a miénktől eltérő és sokkal 
jobban kedvelt újdonságaiba, míg édesany-
juk az ebédet elkészíti. Egymás szavába vágva 
mesélnek tanító nénijükről (hetedik osztályig 
mindenkinek tanítója van), a népszerű igaz-
gatónőről és diákbarát gesztusairól, osztály-
társaikról. Arról, hogy mindent az iskolában 
tanulnak meg, kis lépésekben, alaposan, hogy 
nem cipelnek haza tankönyveket, füzeteket, 
mert nincs unalmas napi házi feladat min-
denből. Annál több verseny, pályázat, amiken 
diplomát, érmet, serleget, kirándulást és pénzt 
is lehet nyerni!

Elszorul a szívem, amikor ugyanazokról 
a lelkes gyermekarcokról, tekintetekből le-
hervad a ragyogás, amikor megkérdezem, mi 
hiányzik az otthoni iskolájukból az amerikai-
hoz képest, és a válasz egyszerre, gondolkodás 
nélkül azonnal kupán vág: az osztálytársaik, 
barátaik, egyéb semmi, semmi! Hogy miért, 
azt ki- és megbeszélni nincs időnk, mert el-
készült az ebéd, megjött a családfő is. Mint 
mindig, nagy örömmel fogok hozzá a más 
ízű, más kinézetű ételekhez, amelyek legfőbb 
erénye az, hogy mivel nem én készítettem 
őket, titkokat rejtegetnek előlem. A paradi-
csomlevesben például zellerdarabokat fede-

zek fel, ami más aromát kölcsönöz neki, a ho-
már zamatában nem jövök rá, milyen fűszer 
dominál, a párolt krumplin oregano, a másik 
köret currys barnarizs.

Ebéd után a gyermekeknek hangszereiken 
gyakorolniuk kell, a szülők olvasnak, pihennek 

egy kicsit, én pedig átadom magam az úszóme-
dencés villaudvar örömeinek.

Nem olcsó mulatság egy olyan villa bér-
lése, ami olyan lakókörzetben található, ahol 
állami iskola működik, és az egy nagyon jó 
iskola! Amíg egy vendégtanár a családtól tá-

vol tölti az évi pár munkahónapot, addig a 
campushoz közeli lakóparkban bérel olcsó, 
praktikus lakást. Amikor viszont úgy dönt, 
hogy elemista gyermekei otthon kezdik meg 
és fejezik be a tanévet, de vele tartanak arra a 
pár hónapra, míg a San Diegó-i Egyetemen 
vendégtanár, akkor már nem lakóhelyet, ha-
nem iskolát választanak a szülők. Így béreltek 
villát Encinitasban, ami ugyan félórás autóútra 
van a C.U.S.D. (Californian University of San 
Diego) campusától, de ingyenes állami iskolája 
az egyik legjobb az államban. Persze nem a mé-
regdrága magániskolákkal összehasonlítva!

Egy ilyen lakóövezetben minden villának 
medencéje van. A víz Kaliforniában nagyon 
drága, mert a Colorado folyóból származik, 
amit víztározókból, több száz kilométerről 
szállítanak! A medence szivattyúberendezése, a 
vízforgatás működtetése, a szakszerű személyzet 
által végzett medencetisztítás havi több alka-
lommal szintén drága játék. Amivel takarékos-
kodni lehet, amit szabályozni lehet, az a meden-
cék vízmelegítője. Április közepén a fátyolos 
déli napsütésben a kinti 23 Celsius-fok nekem 
otthoni nyarat jelent, a víz hőmérséklete pedig 
a megszokott szeredai vagy zsögödi medencék 
tartalmának libabőrt okozó játékos csipkedését.

Egyedül egy medencében, s csak tőlem 
függ, hogy napjában hányszor mártózom 
meg, micsoda luxus! Ha arra gondolok, hogy 
négy nappal azelőtt havat sepertem otthonom 
küszöbéről, végtelenül szerencsésnek érzem 
magam, hogy a szabadban úszok, és belehu-
nyorgok a forrósodó napba! Ami vendégsze-
retetéről biztosít, és be is tartotta szavát, mert 
egyetlenegyszer sem égetett meg, csak egyen-
letesen, szépen lebarnított.

KALIFORNIAI KAVICSOK 22. n Váli Éva

Víz és hunyorgás a napbaA

hargitanépe

A csíkszeredai központi parkban, a Román Katona szobrától néhány lépésnyire 
érdekes leletre bukkantak a Csíki Székely Múzeum szakemberei.  

A vízvezetés során felszínre került terrakotta címer valamikor  
a régi vármegyeháza homlokzatán állhatott.

Címerlelet a csíkszeredai parkban

öjte Csaba atya celebrálja az idei Ezer Szé-
kely Leány Napján a szentmisét a csíksomlyói 
kegytemplomban – derült ki tegnap, az ünne-
pi előkészületekről szóló sajtótájékoztatón, a 

csíkszeredai városházán.
Antal Attila alpolgármester közölte, elkészült már a prog-

ram, és az előzetes bejelentkezések alapján vélik, mintegy 
1800 személy jön szervezetten, és még legalább annyian spon-
tánul szombaton a csíksomlyói Nyeregbe. Újdonság, hogy a 
rendezvényre népviseletben érkezők egy kis kártyát kapnak, 
ami azt a célt szolgálja, hogy minél pontosabban regisztrálják 
a székely ruhások számát, de azt is, hogy a résztvevők ezt a kár-
tyát megőrizhessék mint részvételük bizonyítékát.

Az idei programban is szerepel a viseletmustra, így be-
mutathatók és értékelhetők lesznek a különböző régi vise-
letdarabok, és az arányában legnépesebb székely ruhás részt 
vevő sereggel érkező település idén is megkapja az Ezer 
Székely Leány Napi, faragottszék-párt, hogy templomában 
elhelyezhesse, majd az ott kötendő esküvőkön a fiatal pár 
ülőhelyeként használhassák. 

Két vendége is lesz a rendezvénynek, Petrás Mária képző-
művész, népdalénekes, akinek kerámiamunkáiból kiállítás is 
lesz a Nyeregben egy sátorban, illetve Kóka Rozália ének- és 
mesemondó. Nem maradhat el a közös fotó készítése sem, 
amely évről évre egyre nehezebb logisztikai feladatot jelent, 
ugyanis évről évre egyre több székely ruhás vesz részt a ren-
dezvényen. 

A program szerint a résztvevők 9 órakor vonulnak fel a 
Szabadság térre, 11 órakor kezdődik a szentmise a kegytemp-
lomban, majd 13 órától az ünnepi beszédekkel folytatódik a 
rendezvény a Hármashalom-oltárnál. 

Forró-Erős Gyöngyi

Az idei Ezer Székely Leány Napjának 
programját, az előkészületek menetét, a 
várható újdonságokat ismertette tegnapi 
sajtótájékoztatóján Antal Attila, Csíksze-

reda alpolgármestere.

Ezer Székely 
Leány Napja
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A régészek összeillesztik a megtalált darabokat fotó: balázs árpád

A városháza homlokzata a most megtalált címerrel



folytatás a 7. oldalról
– Ismeretterjesztő előadásokat kezdtem tartani Amit 

tudni akarsz a jazzről címmel, egy sorozatot készítettem 
ebből, amit később művelődési házakban, egyetemeken, 
könyvtárakban mutattam be. A sorozat három részből állt: 
elméleti jazztörténet, egy hangszer bemutatása meghívott 
vendég részvételével, az előadás pedig egy kisebb koncert-
tel zárult. Ezenkívül annak idején dzsesszelméletből írtam 
a szakdolgozatomat mint tanári kézikönyv. Mivel a dol-
gozatban leírt koncepció alapján kezdtem el tanítani, ak-
kor már elhatároztam, hogy egy használható tankönyvet 
fogok írni. A könyvhöz szükséges anyag most gyűlt össze, 
a szakkönyv első része már el is készült, a folytatása pedig 
gondolom, négy-öt hónapon belül megjelenik. 

– Az idei dzsesszfesztiválon Szilágyi Nóra szervező úgy 
gondolta, szüksége van a ma emberének arra, hogy a dzsessz-
ről halljon előadásokat. Többször elhangzott már, hogy a 
műfaj valamilyen formában folyamatosan része az életünk-
nek, jelen van a rajzfilmzenékben, de a rádiókban is többször 
felcsendül, csak észre sem vesszük. A nemzetközi rendezvé-
nyen Ön a Jazz a mindennapokban címmel tartott előadást. 
Mi a véleménye miért van szüksége a műfajnak a megerősí-
tésre?

– Én azt hiszem, hogy a dzsessz körüli kérdőjelek fel-
oszlatásához jól vissza kell utaznunk az időben. Ugyan-
is talán még mindig benne van az emberek jó részében 
a téves, hibás elképzelés erről a műfajról. De hát ez nem 
véletlen, hiszen ha visszatekintünk az időben, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a volt szocialista országokban jó ideig 
tiltott műfaj volt. A jelszó pedig az volt, hogy ezt a zenét 
nem szabad beengedni az országokba, mert ez egy ameri-
kai, kapitalista, elnyomó, dekadens eszméket sugalló osz-
tály zenéje. Tilos volt. Én hallottam olyan történetet, hogy 

egy neves szállodában a zongorista elkezdett improvizálni, 
majd a munka végén, amikor kilépett a szállodából, három 
ballonkabátos ember várta, és figyelmeztette arra, hogy 
tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól, különben sú-
lyos következményei lesznek. Később aztán felszabadult a 
tiltás, viszont ez volt a legrosszabb időszak a műfaj számára, 
ez volt a jazz swing korszak, amikor a tánczene és a dzsessz 
ugyanazokat a stíluselemeket tartalmazta. Ez nem minő-
ségileg jelent rosszat, hiszen én azt vallom, a minőség nem 
műfajfüggő, viszont a lecsapódása az egésznek, ahogyan 
az a korabeli filmekben is érezhető, a táncmulatságokra 
degradálódott. Ugyanilyen káros hatással volt a műfajra a 
free zene. Sokan egy kalap alá vették a két műfajt. Ezeket 
a súlyos külső hatásokat még a mai napig nem heverte ki 
a közember, talán ez is az oka annak, hogy a dzsessz nem 
a legnépszerűbb műfajok közé tartozik. Persze, az is hoz-
zátartozik az igazsághoz, hogy a dzsessznek millió ágazata 
van, vannak, amelyek könnyebben befogadhatók és van-
nak, amelyek csak egy szűk réteghez szólnak.

– Amellett, hogy 2003-ban az Improvizatív Zenemű-
hely Egyesülettel egyhetes improvizációs tábort szervezett 
Szombathelyen (Lamantin Improvizációs Tábor és Nemzet-
közi Jazzfesztivál), melyet ettől kezdődően művészeti irányí-
tásával évenként megrendeznek, Ön Románia első dzsessztá-
borának – amely Sepsiszentgyörgyön működik 2007-től – a 
művészeti vezetője…

– Régi zenei kapcsolat fűz Erdélyhez, hiszen azzal 
büszkélkedhetem, hogy a forradalom után a temesvári 
dzsesszklub, illetve egyetem vezetőségének meghívására 
itt játszhattam zenekarommal. Egyébként el kell monda-
nom, hogy a romániai és erdélyi zenei világ nagyon magas 
dzsesszkultúrával rendelkezik. Akkor kezdtem el megis-
merni az ország zenészeit, illetve Lázár-Prezsmer Endre 

művelődésszervezőt, aki meghívta Equinox Jazzquartet 
zenekarunkat játszani Sepsiszentgyörgyre. Ő vetette fel 
az ötletet, hogy mivel Romániában akkor még nem volt 
dzsessztábor, ezért kezdeményezi ennek megvalósítását. 
Ide hívott el engem művészeti vezetőnek. Ez családias jel-
legű tábor lett, nagyon lelkes fiatalok járnak ide. Tavaly 
például négy vagy öt népi hegedűs is részt vett a rendezvé-
nyen, akik igencsak előhívták zenepedagógiai tudásunkat 
és kreativitásunkat. 

– Hogyan került Szentegyházára? Hogy született meg a 
Gold Band?

– Szentegyházára a Tanulók Házán keresztül kerültem, 
ahol egy félnormás hangszertanári állást hirdettek, amit sikerült 
elfoglalnom még az elmúlt tanévben. Fúvószenekarral foglal-
koztam már a kezdetektől, de modernebb felállásban gondol-
kodtam, amelyben könnyűzene-feldolgozásokat adnánk elő a 
zenészekkel. Az ötleteimmel kapcsolatban az idősebb fúvósok 
azt mondták, nem tetszik, nem lenne szép, nem fúvószenekar-

nak való a könnyűzene. Haáz Sándor tanár úr adta az ötletet, 
hogy inkább a fiatalokat lehetne bevonni ennek az ötletnek a 
megvalósításába, alapítsunk egy fiatal bandát. Az egyik fúvós-
zenekari próba végén leültünk egyet beszélgetni a fiatalokkal, 
és kitaláltuk, hogy hétfőn próbálni fogunk, és így március köze-
pétől elindult a folyamat.

– Milyen volt a kezdet? Hogy sikerült „összetrombitálni” az 
együttes tagjait?

– Összetrombitálni, összeszedni nagyon könnyű volt 
a tagokat. Nagy volt a kezdeti lelkesedés a tagok között, 
mindenki nagyon várta, mi fog kisülni ebből. Én is szól-
tam az embereknek, felvázolva, hogy miről szól ez a kez-
deményezés, kérdeztem, hogy érdekli-e őket, és válasz-
ként pozitívan fogadták a megkeresést. A Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia pedig jó alapanyagot biztosított a 
banda számára, mindenki nagyon jól tudott már hang-
szeren játszani, többek között Haáz Sándor zenetanár-
nak köszönhetően. Könnyű volt az összeszokás is. Az 
alapítótagok a filiből már „kiöregedett”, de fúvós hangsze-
ren játszó Lőrincz Sándor, Tankó Zsombor és Gábos Sza-
bolcs voltak, akikkel kitaláltuk a Gold Band-et. Szóltunk 
további hangszereseknek: jöttek a fiatalok a már meglévő 
helyi fúvószenekarból és a Gyerekfiliből, olyanok, akik fú-
vós hangszeren játszanak, illetve még beálltak olyanok is, 
akik a régi filiben játszottak, és a fiúk keresték meg őket.

– Eddig hol lépett fel a Gold Band?

– Az első fellépésünk Homoródfürdőn a Székely Majáli-
son volt, ahol három számot játszottunk el. Ugyanaznap volt a 
Gyermekfilharmónia 30 éves születésnapja, itt a Csűrka-Land 
nevű akadálypálya megnyitóján léptünk fel, de zenéltünk már 
kampányrendezvényen is, ahol inkább tömegnek kellettünk, 
nem annyira fellépőknek. Ez utóbbinál azonban jólesett, hogy 
tudtuk: néhány ember csak azért jött el a rendezvényre, hogy 
hallhasson minket. De felléptünk már a Székelykeresztúri 
Nemzetközi Fúvóstalálkozón is és a Szentegyházi Városnapok 
Gálaestjén is.

– Miből áll a zenekar repertoárja? Milyen dalokat ta-
nultak be?

– Könnyűzenében gondolkodunk, ezek fúvós hangszer-
re átírt változataiból építjük fel a műsorainkat, fellépéseinket. 
Amikor meghallok egy dalt, sokszor feljegyzem és elkezdem át-
dolgozni azokat. Europe-, Elvis Presley-, Abba-, Kelly Family-, 
Queen-dalokat sikerült feldogozni és előadni, ezek közül is a 
legnépszerűbb feldolgozásunknak, a Kicsi kutya tarka… című 
nóta. Először nekem is furcsa volt ezeknek a daloknak a hang-
zása, de amikor kipróbáltuk, akkor nagyon jól szóltak, minden-
kinek tetszett. Az első próbákon még nem volt dobunk, csak 
fúvós hangszereink. Ezt a hiányt úgy oldottuk meg, hogy a kot-
tatartókra felaggattuk a cintányérokat és azokon ütöttük a rit-
must. Később önerőből vásároltunk egy dobot, amit a jelenlegi 
dobosunk felújított, testre szabott, és rákerült a banda neve is.

– Milyen fogadtatásban részesült az együttes az eddigi fel-
lépéseken?

– Meglepő módon szeretnek minket a szentegyháziak, de 
nem csak ők. Például a Kicsi kutya tarkával sikerült eddig min-
denkit lenyűgöznünk.

– Melyek a távlati tervek?

– Folytatni szeretnénk a jelenlegi felállásban. Bővíte-
ni akarjuk a repertoárunkat, mivel bőven van alapanyag, 
amit be lehet tanulni, a kedv, az érdeklődés, a nyitottság és 
a tudás is megvan hozzá. A Gyermekfilharmónia részéről 
minden támogatást megkapunk, rengeteg dologban segít 
nekünk Haáz Sándor zenetanár és a fili munkaközössége, 
emiatt a belefektetett munka miatt is szeretnénk folytatni, 
amit elkezdtünk. Jelenleg 21 tagból áll a zenekar, egyelőre 
nem gondolkodunk a létszám bővítésében.

Tamás Attila
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Márkus Tibor: a dzsessz tiltott műfaj volt

A szentegyházi Gold Band fotó: tamás attila

Dzsesszkultúra

Nem megszokott fúvószenekar, hanem könnyűzenét játszó társaság a szentegyházi 
Gold Band. A banda mindössze három és fél hónapja alakult, de már több helyen is 
fellépett nem szokványos zenei feldolgozásaival. A 21 tagú, fiatalokból álló fúvós-
zenekar már több alkalommal is fellépett a nagyközönség előtt, emellett dalaik egy 
része fellelhető a Facebook közösségi oldalukon és a Youtube videomegosztón is. 

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő zenekar egyik alapítójával és vezetőjé-
vel, a 24 éves Bálint Sándorral, a Partiumi Keresztény Egyetemen zenepedagógiát 

végzett hangszeroktatóval beszélgettünk, aki a bandában trombitán játszik.

Modern darabok rézfúvósokon
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hirdetések

Interjú
Interjú Mátéffy MárIával, a Csík leaDer HaCs Munkaszervezetének vezetőjével

„Valós igényre szülessen pályázat”
kiírta első két pályázatát a 
Csík leaDer egyesület Helyi 
akciócsoportja (továbbiakban 
HaCs). a falufejlesztést és a 
mikrovállalkozások fejlesztését 
célzó intézkedésekről, valamint a 
leaDer-nek mint módszernek 
a hazai térhódításáról Mátéffy 
Máriával, a Csík leaDer HaCs 
Munkaszervezetének vezetőjé-
vel beszélgettünk.

– Megtörtént az első két – az 
1.1-es falufejlesztést célzó, valamint 
az 1.2-es mikrovállalkozások fej-
lesztését bátorító – intézkedésnek 
megfelelő pályázatok kiírása a Csík 
LEADER Egyesület Helyi Akció-
csoportjánál. A technikai leírást, út-
mutatót az érdeklődők megtalálják 
a szervezet honlapján (csikleader.
ro). Ezeken túlmenően, milyen fon-
tos tudnivalókra hívná fel a pályá-
zók figyelmét?

– Elsősorban arra kell felhívni a 
figyelmet, hogy az Országos Vidék-
fejlesztési Tervben (PNDR) meg-
hirdetett pályázatoktól eltérően itt 
két dokumentum van, ami szerint 
össze kell állítani a pályázatokat. 
Az egyik az Útmutató (Ghidul 
solicitantului), valamint a Felhívás 
(Apel). A kettő együttes használata 
ajánlott, illetve szükséges ahhoz, 
hogy valaki a LEADER-hez nyújt-
son be pályázatot. Azért mondom, 
hogy eltér az országos vidékfejlesz-
tési gyakorlattól, mert ennek ese-
tében az Útmutató foglal magában 
minden információt. A helyi elbí-
rálási kritériumokat, az önrész ará-

nyát és néhány fontos tudnivalót a 
Felhívás tartalmazza, és ez zavaró 
lehet azok számára, akik gyakor-
lott pályázatírók. Ez azzal magya-
rázható, hogy sem az Irányító Ha-
tóság, sem a kifizetési ügynökség 
(Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési 
és Halászati Kifizetési Ügynökség 
– APDRP), és maga a LEADER-
munkaszervezet sem eléggé felké-
szült arra, hogy eljárásokat tudjon 
jóváhagyatni (vannak, amelyeket 
egyszerűen csak országos szinten 
vagy éppen Brüsszelben kell jóvá-
hagyatni). A késés miatt – körülbe-
lül két, két és fél éves késésben van a 
LEADER gyakorlata Romániában 
–, nehéz felkészülni arra, hogy kü-
lön, minden egyes eljárást engedé-
lyeztessünk, gyakorlatba ültessünk. 
Ezért próbálják az eljárásokat egyre 
inkább a már ismert mederbe – az 
ismert, országos kiírásoknak meg-
felelő eljárás felé – terelni.

– Mégis mi a főbb jellemzője, 
erős vonala a Csík LEADER stra-
tégiájának?

– A Csík LEADER HACS stra-
tégiáját áthatja a faluképvédelmi 
szempont figyelembe vétele. Ez 
hangsúlyos követelmény a beruhá-
zást igénylő pályázatok esetében, 
éppen ezért minden esetben ki kell 
kérni az építészbizottság vélemé-
nyezését a pályázat összeállításánál, 
már a kezdetektől. Az is igaz, hogy 
vannak már kész tervek, amelyek 
alapján összeállítják ezeket a pro-
jekteket, de minden esetben fontos 
az építészbizottság véleményezése. 
Ez innovatív elem, ezzel a stratégiát 
készítő csapat az idegen gyakorlat 
kritika nélküli átemelését szeretné 
feltartóztatni, megakadályozni, 
jobb belátásra bírni azokat, akik 
nem megfelelő építészeti eljáráso-
kat alkalmaznának.

– Szó esett a LEADER-
gyakorlatról. Most milyen perió-
dusában van?

– Az 1991-es évtől, amikortól 
a vidékfejlesztés második pillérré 
lépett elő az Európai Unióban, 
előtérbe került a LEADER-
kezdeményezés is. Ez a program 
azóta négy tervezési időszakot ért 
meg az akkori európai tagállam-
okban. A negyedik szakaszához 
érve már módszerré fejlődött. Al-
kalmazásakor, a térségünk fejlesz-
tésére vonatkozó stratégia írásakor 
figyelembe kellett vennünk azt a 
sajátosságát, hogy a mindenkori 

országos vidékfejlesztési tervből, 
illetve az Európai Unió ajánlásá-
ból lehet olyan intézkedéseket vá-
logatni a stratégiába, amelyek az 
egyes, kettes, hármas tengelyből 
vannak. (Az egyes tengely lévén a 
mezőgazdasági termelők verseny-
képességének növelése, a második 
az agrárkörnyezeti támogatások, 
illetve környezetvédelmet szolgá-
ló projektek, a harmadik pedig az 
életminőség növelése, javítása.)

– Milyen intézkedések kiírása 
várható a térségben a közeljövő-
ben? Milyen módon tájékoztatják 
a Csík LEADER-térség lakóit?

– A kommunikációs tervünk-
ben az egyik módszerként a tá-
jékoztató karavánt jelöltük meg, 
ami azt jelenti, hogy a térséghez 
tartozó 23 közigazgatási egység 
területén egy-egy intézkedési cso-
mag kiírását megelőzően tájékoz-
tatjuk a célközönséget. Az első 
csomag tartalmazza az 1.1-es, a 
falufejlesztést, valamint az 1.2-es, a 
mikrovállalkozások fejlesztését cél-
zó intézkedést, a második csomag 
fogja tartalmazni az 1.5-nek neve-
zett, a meglévő és újonnan szerve-
ződő mezőgazdasági integrációk 
támogatását célzó intézkedést, az 
1.6-ost, a kulturális, turisztikai és 
sportrendezvények és tevékenysé-
gek támogatását, valamint a tervek 
és tanulmányok, helytörténeti le-
írások kistérségi szintű elkészíté-
sét és a nemzetközi partnerségek, 
együttműködések kialakítását. 
Minden egyes pályázati csomag-

nak lesz községenként rendez-
vénye, a karaván keretén belül. 
Ezenkívül minden információt 
közzéteszünk a honlapunkon, de 
igyekszünk a médiafelületeken is 
eljuttatni az érintettekhez.

– Mivel bátorítanák a pályá-
zókat?

– Mindenképpen valós szük-
ségre keresve a megoldást pá-
lyázzanak, és nem fordítva. Na-
gyon sokszor előfordul, hogy a 
pályázati felhívás által jön az öt-
let, hogy mire kellene pályázni. 
Mindenképpen, ha az embernek 
van ötlete, van erőforrása hozzá, 
és azt szeretné kihasználni, erre 
megkeresi a megfelelő lehető-
séget a mi pályázataink között, 
akkor ez sokkal jobb megol-
dás. Valós szükségletre és valós 
igényre szülessen a pályázat. 
Azzal bátorítanám még az em-
bereket, hogy habár az összegek 
nem magasak, jó benne lenni a 
LEADER-szellemiségű mun-
kában. Mi a pályázók egymás 
közötti kapcsolatát szeretnénk 
erősíteni, ezáltal a térségi iden-
titástudatot, a térségi – akár 
vállalkozói, akár fogyasztói – 
magatartást is befolyásolni. A 
LEADER nem olyan pályázati 
rendszer, amely magára hagyja 
a pályázókat a pályázat közben, 
vagy azután, hanem megpróbál 
kapcsolatot teremteni és olyan 
pályázatokat kiválasztani, ame-
lyeknek térségi kisugárzása van.

darvas Beáta
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> Székely Vágta. A szervezők egy héttel 
meghosszabbították a Székely Vágta bene-
vezési határidejét, július 6-án válik végle-
gessé, hogy hány lovas indul Székelyföld 
legnagyobb lovas eseményén. A futamokon 
nagy a tét: az indulót élőben láthatja több 
tízezer ember a Duna Televízió képernyőjén, 
valamint esélyt kap arra, hogy települését 
képviselje a szeptemberi, budapesti Nem-
zeti Vágtán. Eddig húsz település jelezte, 
hogy szeretne indulni a Székely Vágtán, és 
további települések tették ígéretüket, hogy 
indítanak lovast a rangos lovas eseményen. 
Holnap derül ki, hogy Kovászna, Har-
gita és Maros megyéből kik mérik össze 

lovastudásukat, és arra is sokan kíváncsiak, 
hogy a sepsiszentgyörgyi indulónak sike-
rül-e újra megszerezni a Székely Vágta-győ-
zelmet. Az eddig benevezett húsz település a 
következő: Árkos, Barót, Bölön, Esztelnek, 
Gidófalva, Illyefalva, Kézdivásárhely, Kilyén, 
Lemhény, Ozsdola, Réty, Sepsiszentgyörgy, 
Szotyor, Uzon, Szentivánlaborfalva, Var gyas, 
Székelyudvarhely, Csíkpálfalva, Csíkkarc fal-
va és Gelence.

> Labdarúgókat toboroznak. A Csík-
szeredai Városi Sport Klub labdarúgó 
szakosztálya folyamatosan tartja edzéseit 
az új idényre, szívesen várja a sportolni 

szerető gyerekek jelentkezését. Az edzése-
ket 2003/2005-ben született gyerekeknek 
tartják hétköznapokon a sportcsarnok 
melletti műfüves labdarúgópályán. Azo-
kat a fiatalokat várják, akik egy társaság-
hoz szeretnének tartozni, tanulnák a foci 
rejtelmeit. Bővebb információt a szülök 
Incze Tibor edzőnél a 0744–507825-os 
telefonszámon kaphatnak.

> Kemény keretet hirdetett. Kemény 
Dénes, a címvédő férfi-vízilabdaválogatott 
szövetségi kapitánya kihirdette a londoni 
olimpián részt vevő 13 fős keretét. A válo-
gatott honlapja, a vlv.hu keddi tájékoztatása 

szerint az együtt készülő 17-es bő keretből 
Baksa László, Kis Gábor, Katonás Gergő és 
Vámos Márton nem került be az utazók közé. 
A 13-ak közül csak Hárai Balázs, Szivós Már-
ton és Nagy Viktor nem volt még olimpiai 
bajnok. Kásás Tamás, Biros Péter, Kiss Ger-
gő és Szécsi Zoltán Sydneyben, Athénban és 
Pekingben is tagja volt a győztes csapatnak. 
A magyar férfi-vízilabdaválogatott olimpiai 
kerete: kapusok: Nagy Viktor, Szécsi Zol-
tán; mezőnyjátékosok: Biros Péter, Hárai 
Balázs, Hosnyánszky Norbert, Kásás Tamás, 
Kiss Gergely, Madaras Norbert, Steinmetz 
Ádám, Szivós Márton, Varga Dénes, Varga 
Dániel, Varga Tamás.hí
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Carlsen növelte előnyét
Élő Árpád Imre (1903–1992) 

magyar származású amerikai fizi-
kaprofesszor nevéhez fűződik a 
sakkozói teljesítményt számsze-
rűen értékelő Élő-pontszámok 
rendszerének kidolgozása. 1978-
ban New Yorkban megjelentette 
a The Rating of the Chess Players, 
Past and Present (A sakkozók érté-
kelése a múltban és napjainkban) 
című könyvét. Az Élő-rendszert az 
Egyesült Államokban kezdték al-
kalmazni, majd 1970-ben a Nem-
zetközi Sakk Szövetség (www.fide.
com) is bevezette. A FIDE először 
évente, majd félévente, később ne-
gyedévente számolt Élő-t. Üzleti 
meggondolásból (hiszen minden 
játékos után fizetni kell) már két-
havonta közzéteszi a sakkozók tel-
jesítményét tükröző Élő-rangsort. 

A 2012. július 1-jei tábláza-
tot továbbra is a 22 éves norvég 
csodagyerek, Magnus Carlsen 
vezeti 2837 ponttal Aronian 
(2816) és Kramnik (2799) előtt. 
Carlsen újabb 2 pontot gyűjtött 
(Aronian 9, Kramnik 2 pontot 
veszített) és nagyon közel áll 
Garri Kasparov 2000 júliusában 
felállított 2849-es rekordjához. 
A mag yarok közül 22. Lékó 
Péter 2730, 33. Almási Zoltán 
2713, 36. Polgár Judit 2709. A 
nőknél Polgár Judit első helye 
nincs veszélyben, a 20 éven aluli 
fiúknál a 20 éves olasz Fabiano 
Caruana (2775), míg a lányoknál 
a 18 éves kínai világbajnoknő, 
Yifan Hou (2617) vezet.

Országonként a legjobb 10 
sakkozó Élő-átlagát figyelembe 

véve Oroszország áll az élen 2748 
ponttal Ukrajna (2697), Fran-
ciaország (2664), Kína (2662) és 
Magyarország (2659) előtt, Ro-
mánia (2572) ebben a rangsorban 
a 22. helyen áll. Legjobb hazai 
sakkozóink névsorát Nisipeanu 
(2648) vezeti Pârligras (2618), 
Vajda (2613) és Lupulescu (2609) 
előtt. A 31 éves székelyudvarhelyi 
születésű Vajda Levente az utób-
bi 2 hónapban 13 pontot nyert, 
és ezzel először lépte át a 2600-as 
határt.

Sakktanulmány
Fordulatokban bővelkedik 

Leonid Kubbel 1956-ban szer-
kesztett tanulmánya, melyben vilá-
gos indul, és nyer: 1.Vg1+ Hg6+! 
2.Vg6+!! (2.fg6? Ve5+! 3.Kd7 
Vf4+ 4.Kc7 Ve5+ örökös sakkos 
döntetlenhez vezet.) fg6 3.f7+ 
Kh7! 4.fg6+!! Kg6 (Nehezebb 
feladat elé állítja világost 4... Vg6 
5.f8H+!! Kh6 6.Hg6. A szabály-
zat szerint 50 lépésen belül mat-
tot kell adni az egyedül maradt 
királynak, mert ha ez nem sikerül, 
akkor döntetlen! A futó és huszár 
király elleni harcában fontos tud-
ni, hogy a futó színével megegye-
ző színű sakorban – esetünkben 
a8 vagy h1 – tudunk csak mat-
tot adni a királynak!) 5.f8B+!! 
(Újabb finomság! 5.f8V+? Kh7!! 
6.Fh5 patthoz, vagyis döntetlen-
hez vezet.) Kg5 6.Fh5 Kh5 7.Bg8!, 
és a tábla szélére szorult sötét ki-
rályt a bástya könnyen bemattolja 
(persze a királya segítségével).

Biró Sándor
caissa@topnet.ro 

Sakksuli (26.)16. Mundiavocat – HorvátorSzág, 2012

Ezüstérmes az ügyvédválogatott

Több mint 1800 ügyvéd, 4 konti-
nens 73 csapata, 250 mérkőzés, 
677 gól, 6000 liter elfogyasztott 
víz és néhány sárga-, illetve 
piroslap. Számokban így fest a 
horvátországi Rovinj városban 
rendezett 16. Mundiavocat, az 
ügyvédek számára kiírt labda-
rúgó-világbajnokság, melyről a 
román válogatott ezüstéremmel 
tért vissza. A keret egyetlen szé-
kelyföldi játékosa, Péter Zoltán 
mesélt az eseményről.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Aromán válogatott remek 
menetelés után, öt győ-
zelemmel és egy döntet-

lennel, 19–0-s gólaránnyal került 
a döntőbe, ahol 2–1-re kikapott a 
brazil ügyvédek csapatától, az OAB 
Minas Gerais-tól.

– Ugyanolyan lelkesek és tech-
nikásak, mint a profi labdarúgóik, a 
foci a vérükben van – mondta Péter 
Zoltán a brazil ügyvédek együttesé-
ről. A különféle nemzetek focistái-
nak jellemzői a labdarúgást kedvelő 
ügyvédeknél is tapasztalható, példá-
ul az olaszok ugyanolyan arrogánsak 
és cselesek, ismerik a játék csínját–
binját, minden apró kis trükköt, me-
lyek olykor súrolják a szabályosság 
határát. A milánói együttes elleni 
csoportmeccsen mégis 5–0-ra győz-
tek, az egyik találatot maga Péter 
Zoltán szerezte.

Az ügyvédek világbajnokságá-
nak ötlete (Mundiavocat) egy fran-

cia ügyvéd, Vincent Pinatel agyából 
pattant ki, az első tornát 1983-ban 
szervezték a marokkói Marrakesh-
ben. 2005 óta Eb-t is szerveznek az 
ügyvédek számára, a két torna éven-
ként váltja egymást.

16. Mundiavocat
Június 1–10. között a 16. vb-t 

bonyolították le a horvátországi 
Rovinj városában. 38 csapat neve-
zett be a megmérettetésre, további 
35 csapat indult a 35 éven felüliek 
(Master) kategóriájában. A részt-
vevő ügyvédek nem lehetnek le-
igazolt labdarúgók, a csapattagok 
pedig legfeljebb öt ügyvédi kama-
rából érkezhetnek.

– A nyolcaddöntőkkel kezdő-
dően már FIFA-bírók vezették a 
mérkőzéseket, ez is bizonyítja a tur-

né komolyságát mondja Péter Zol-
tán, aki már a kezdetektől, 2004-
től a keret tagja.

A gárda eddigi legjobb eredmé-
nyei egy hetedik hely a tavalyelőtti 
vb-n (Antalya, Törökország – 2010) 
és egy hatodik hely a tavaly Eb-n 
(Alicante, Spanyolország – 2011)

– A csapat számára egy Kolozs-
váron bejegyzett sportegyesület biz-
tosítja a jogi hátteret, a keret 20 tagú, 
de sokszor ez is kevés, Horvátország-
ban tíz nap alatt hét mérkőzést ját-
szottunk, fogytunk is rendesen, volt 
akinek sérülten kellett pályára lépnie 
– meséli az udvarhelyi ügyvéd.

Megtudjuk, hogy egy ilyen 
torna nemcsak fizikailag megter-
helő, csak a nevezési díj 2000 euró, 
amihez hozzáadódnak a szállás és 
ellátás költségei is. Igyekeznek tá-
mogatókat keresni, a brassói és ko-
lozsvári ügyvédi kamara pénzzel is 
segíti a csapatot, a Hargita megyei 
ugyanakkor a játékosok magán-
ügyének tekinti a részvételt.

– Idén mélyen a zsebünkbe 
kellett nyúlni – árulta el a közép-
pályás, és csatári poszton is játszó 
Péter Zoltán, aki büszke arra, hogy 
a harmatgyenge román fociban 
legalább az ügyvédek komoly 
eredményt tudnak elérni.

A horvátországi vb-n egy 
másik román együttes is indult, 
a szatmári ügyvédek csapata, a 
LEX EXPERT csak a 17. helyen 
végzett, viszont egyik játékosuk, 
Zsidó Lóránt 14 találattal a torna 
gólkirálya lett.

Péter Zoltán (jobbról az első) oszlopos tagja a román ügyvédválogatottnak

A román csapat eredményei 

Csoportmérkőzések: Kolozs-
vár – Sidi Bel Abbes (Algéria) 
4–0; Kolozsvár – Milano 
(Olasz ország) 5–0, Quebec 
(Ka na da) – Kolozsvár 0–8.

Nyolcaddöntő: Kolozsvár – 
Teherán (Irán) 1–0 

Negyeddöntő: Kolozsvár – 
Zágráb (Horvátország) 0–0 
(büntetőrúgásokkal 5–4) 

Elődöntő: Kolozsvár – Tu-
cu man Alger 1–0 

Döntő: Kolozsvár – Minas 
Gerais 1–2



lakás

KIADÓ kétszobás lakás. Telefon: 
0755–082530.

ELADÓ négyszobás, 3. emeleti 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Kos-
suth Lajos utca 34/7. szám alatt saját 
hőközponttal. Telefon: 0722–946706.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0745–079589.

ELADÓ bútorozott, erkélyes gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Tudor ne-
gyedben. Telefon: 0740–059965.

VÁSÁROLNÉK házat vagy telket 
Fitódban, Szentléleken vagy Mindszen-
ten reális áron. Telefon: 0724–526356. 
(22176)

ELADÓ Csíkszentléleken 150 m2 
alapterületű (manzárdos) frissen épí-
tett családi ház, 14 ár beltelekkel. Te-
lefon: 0741–101080, 0722–500528.

ELADÓ első osztályú 4. emeleti 
tégla tömbházlakás a Tudor negyed-
ben, saját hőközponttal, termopán 
nyílászárókkal. Telefon: 0744–800774. 
(22201)

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

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár-
milyen tevékenység kialakítására al-
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

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

telek

Magánszemély ELAD 12 400 m2-
es, tömbház vagy lakópark építésére 
alkalmas belterületet a Tudor negyed-
ben. Telefon: 0723–006344. (22157)

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 
Csíkszereda környéki mezőgazdasá-
gi területre egy Brassói úti 1400 m2-
es beltelek. Telefon: 0372–799600, 
terulet1400nm@gmail.com.

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

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1,6-os motorral, 
metálszürke színben (ABS, szervo, au-
tomata klíma, központi zár, 6 légzsák, 
elektromos ablakok, elektromos tük-
rök, állítható kormány, MP3 lejátszó), 
frissen behozva, nagyon jó állapotban. 
Karc- és rozsdamentes. Vállalom a 
RAR-t. Ára 2950 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421.

ELADÓ 2002-es évjáratú VW Golf 
kombi, Euro 4-es, 1,4 motorral, metál-
fekete (ABS, servo, klíma, 6 légzsák, 
elektromos ablak, elektromos tükrök, 
központi zár, állítható kormány, MP3). 
Frissen behozva, kitűnő állapotban, 
eredeti festéssel. Vállalom a RAR-t. 
Ára 3000 euró. Telefon: 0724–175640, 
0729–257421.

vegyes

ELADÓ leszedésre váró feketeribizli 
15 lej/kg áron, Karcfalva 136. szám 
alatt. Telefon: 0747–044204.

ELADÓ 300 m2-es, európai uniós 
engedéllyel rendelkező hűtőház. Tele-
fon: 0748–119888. (22167)

ELADÓ fő helyen egyszemélyes 
sírhely a Szentlélek utcai temetőben 
és egy Pentium 3-as laptop, kamera 
ajándék. Telefon: 0749–952672.

ELADÓ egy Carpati hátsóhíd-re-
duktor, szekrény, különböző gardá-
nyok, 651 oldalgrup, Suzuki Sa mu rai, 
ponyva jó állapotban. Telefon: 0266–
332818.

Rendezvényekre, eseményekre EL-
ADOK frissen szedett rózsákat. Vállalom 
a kiszállítást is. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155.

ELADÓ jó vérvonalú, kilenchetes 
magyar kuvasz nőstény kiskutyák kö-
telező oltásokkal ellátva, egészségügyi 
könyvecskével. Irányár 150 euró. Tele-
fon: 0745–283044.

ELADÓ egy 150 l-es, házi készí-
tésű, vastag falú vízkazán, jutányos 
áron. Telefon: 0723–688681.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

szolgáltatás

VÁLLALUNK teljes körű lakás-
felújítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külső-belső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz-
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag-
parkettázás, csempézés, üvegmoza-
ikozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. Te-
lefon: 0721–767651, 0749–037559. 
www.albertconstruct.ro

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK indul-
nak lakberendező, virágkötő, rendez-
vényszervezés, marketing és rek-
lámszerkesztés szakon. Érdeklődni: 
0726-082352, jakab.ildiko@yahoo.
com címen.

Szőnyegmosást VÁLLALOK Csík-
szeredában. Telefon: 0748–376959.

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

állás

Gondozónőt KERESÜNK idős 
asszony mellé Csíkszeredában. 
Állandó ottlakás szükséges, szál-
lást, ellátást, megfelelő bérezést 
biztosítunk. Bővebb információkért 
a 0744–842913-as telefonszám 
hívható.

Elárusítót ALKALMAZUNK élelmi-
szerüzletbe. Telefon: 0722–598453. 

Csíkszeredai autószervizbe ta-
pasztalattal rendelkező autószerelő-
ket ALKALMAZUNK. Amit ajánlunk: 
teljesítményarányos, felső határ 
nélküli bérezés, fiatal csapat, kiváló 
szakemberek, minden igényt kielé-
gítő munkakörülmények. Önéletraj-
zokat a Gold Auto Center szervizbe 
kérjük eljuttatni július 15-ig,  Csík-
szereda, Brassói út 9/A szám alá 
(a MOL benzinkút mellett). Telefon: 
0744–563880. 

Magyarországi cég térkő le-
rakásához értő kőműveseket (2-3 
személy) KERES budapesti munka-
pontra és ácsokat lenti munkapont-
ra. Érdeklődni 9–20 óra között a 
0744–769983-as telefonszámon.

A Gyulafehérvári Caritas ALKAL-
MAZ egyetemi oklevéllel rendelke-
ző szociális munkást a csíkszeredai 
családsegítő szolgálatába. Érdek-
lődni július 6-ig a 0732–830154-es 
telefonszámon lehet, vagy a www.
caritas-ab.ro/allashirdetesek honla-
pon.

Istállói munkára FELVESZÜNK 
dolgozót lovak ellátására hosszú táv-
ra Magyarországon. Egy hónapra a 
fizetés 100 000 Ft + szállást adunk 
mellé. Jelentkezni a következő tele-
fonszámon: 0036–70–365–2679.

megemlékezés

Nem múlnak el ők,
Akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek. 

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
július 5-re, drága édesapánk, nagy-
tatánk, dédnagytatánk,

id. BÁLINTH ÁRPÁD
(Pici, Pici bácsi)

halálának 5. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
Gyászoló szerettei – Csíkszereda, 
Ma ros hévíz.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

CSÍKI JÓZSEF
fodrászt

utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
kegyelet virágait helyezték, a nehéz 
percekben segítő kezet nyújtanak, 
imájukkal fájdalmunkat segíteni 
igyekeznek. A gyászoló család. 
(22191)

Hirdetések

Fájó szívvel emlé-
kezünk

DORGÓ JÓZSEF

halálának 12. évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2012. július 6-án 7 óra-
kor lesz a Szentkereszt-templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes.

2012. július 5., csütörtök  | 13. oldal 

KIADÓK irodáknak, tanter-
meknek, konferenciateremnek, 
raktárnak, cégek, illetve civil 
szervezetek székhelyeinek al-
kalmas  helyiségek a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődé-
si Házában.

Információ, kapcsolatfelvé-
tel a 0744–503480-as telefon-
számon.

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai uniós 

szakmunkák,  
segédmunkák  

hölgyeknek, uraknak!

Telefon: 
0036–30–407–3821; 
0036–30–449–3848.

A HARGAZ HARGITA GAZ Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázhálózat bővítésének és a rá-
csatlakozások munkálatainak a befejezése című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 3-án 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány el-
készítése).

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

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

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

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

BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. július 5.

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, 
gépész, pincér, kőműves, szociálpedagógus, szerelő, marketingrefe-
rens, humánerőforrás-referens, titkárnő, gépsorvezető, üzletvezető, 
sofőr, hegesztő Brassóban, technikus Brassóban, tördelőszerkesztő, 
nyomdász, 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.

AZ IN-COM EURO 
ÜZLETEIBEN 

KAPHATÓ:
 KORPA – 20 KG  

16 LEJÉRT;
 KUKORICA-  

TAKARMÁNY– 40 KG 
40 LEJÉRT.

Az újonnan épült piricskei 
MOUNTAIN-REST  

(Hegyi Pihenő) panzióba  
tapasztalattal rendelkező  

szakácsot, segédszakácsot,  
pincért, bárost alkalmazunk. 

Önéletrajzokat  
az info@ mountain-rest.ro  

e-mail címre vagy  
a 0266–372255-ös faxra várjuk.

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., telefon: 0266–336226.
Csíkszereda: Petőfi Sándor utca 3. sz., telefon: 0266–311751.
e-mail: revis@clicknet.ro

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



Nem sikerült túl jól a Tus
nad Cycling Team számá
ra a Szeben Kerékpáros 

Körverseny, a csíkszeredai csapat 
moldáv légiósa ugyanis a prológon 
elesett, és közel egyperces hátrány
ba került. A Szeben történelmi 
központjában tegnap este tartott 
és mindössze 2,4 kilométer hosszú 
prológot a norvég Jon Bergsland 
(Oneco–Mesterhus) nyerte a 
görög Ioannis Tamouridis (SP 
Tableware) és a belga Jouri Adams 
(Telenet–Fidea) előtt. A legjobb 
romániai versenyző Sipos Zol
tán (Mazicon), a legjobb U23as 
sportoló a francia Arnaud Jouffroy 
(Telenet–Fidea) lett.

A Tusnad Cycling Teamből 
Lovassy Krisztián érte el a legjobb 
helyezést, a magyar kerékpáros 
a győzteshez képest 16 másod
perces hátránnyal érkezett 37.
ként. Sergiu Cioban a 44., Evgeni 
Gerganov a 48., Novák Károly 
Eduárd a 91., Ternovsek Marcel a 
95., Matja Kvasina a 103. helyen 
zárt, míg Braico Alexander a 139. 

lett. A Szeben Körversenyen 25 
csapat és összesen 161 sportoló 
rajtolt el. A végső győzelemre is 
esélyes Kvasina hátránya mindösz
sze huszonhat másodperc.

Ma a verseny leghosszabb sza
kaszát teljesíti a mezőny, a Sze
ben–Szentágota–Felek–Disz nód–
Szebenjuharos szakasz a ten gerszint 
fölött 1438 méteres magasságban 
lévő üdülőtelepen ér véget, a szaka
szon három C és egy A kategóriás 
mászás, valamint két sprint lesz. Új
egyházán is lesz egy sprint, amely
nek győztese 250 euró jutalomban 
részesül, a versenyzők azonban nem 
kapnak időjóváírást.

A Digi Sport 1 ma is 18 órakor 
kapcsolódik be a verseny közvetí
tésébe, az este fél hétre tervezett 
befutót követő díjkiosztó ünnep
ség után egyórás összefoglalót ad a 
tévécsatorna.

A TCT részvétele mellett még 
egy csíkszeredai vonatkozása 
van a Szeben Körversenynek: az 
esemény hivatalos moderátora 
Pál Pál Előd.

A Tusnad Cycling Team a Szeben Körverseny csapatbemutatóján
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A korondiak Lőrincz Márton emléktábláját koszorúzzák Szentesen

Megkezdődött a Szeben körverSeny

Braico elesett a prológon
birkózótábor leSz PálPatakán

Bécsben versenyeznek az ISK-sok
a lőrincz Márton Sportklub gőz-
erővel szervezi a iX. nemzetközi 
edzőtábort, e sorok megjelené-
sekor pedig a bécsi rendezésű 
World Sports Festival 2012 el-
nevezésű nemzetközi birkózó-
versenyen vesz részt.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tartalmas és sikeres idő
szakot tud maga mögött 
a Lőrincz Márton Sport

klub birkózócsapata és az őket fel
készítő Józsa Gábor, Balázs Imre 
edzők. Az elmúlt két hónapban a 
korondi klub népes csapattal ne
vezett be a Farkaslakán, Segesvá
ron, Szászrégenben és Bethlenben 
szervezett versenyekre, lehetősé
get adva kezdő birkózócsemeték 
számára is, hogy versenyszerű 
megmérettetésen bizonyítsák tu
dásukat és rátermettségüket.

A hazai versenyekkel párhu
zamosan a korondi sportolók a 
Székelyudvarhelyi Sportiskola szí
neiben Farkaslakán, Mangalián és 
Călăraşion lebonyolított csapat
versenyen is indultak, jó eséllyel 
pályázva az őszi döntőre való ki
jutásra.

Május 25–28. között a Lőrincz 
Márton Sportklub birkózócsapata 
részt vett az immár hagyományos 
kiskunfélegyházi Kiskunkupa 
Nem zetközi Szabadfogású Birkó
zóversenyen, ahol a magyarországi 
csapatokon kívül a szerbiai Zenta 
és segesvári sportolókkal is meg
mérkőzött.

– A korondi csapat az elő
kelő negyedik helyen végzett, 
ugyanakkor kimagasló egyéni 
teljesítményekről számolhatok be 
– tájékoztatott Ambrus Sándor, 
a korondi sportklub elnöke, aki 
elárulta, hogy ugyanekkor, egy 
kisebb kitérővel megkoszorúzták 
a néhai olimpiai bajnok, Lőrincz 

Márton emléktábláját a szentesi 
volt leányiskola előtti téren, a 75 
éves olimpiai tölgy árnyékában. 
Ezzel egyidőben a fazekasfalu 
sportolói a román sportiskolás 
országos bajnokság döntő torná
ján is érdekeltek voltak, melyre 
Tófalvi Károly és Vajda Sándor 
személyében két sportolót ne
veztek. A Târgu Jiuban rendezett 
tornán Vajda Sándor a III. helyen 
végzett, megszerezve az ezzel járó 
bronzérmet.

Újabb megmérettetések
Ambrus Sándor elárulta, hogy 

a Lőrincz Márton Sportklub gőz
erővel szervezi a IX. Nemzetközi 
birkózótábort, melynek idén is 
hagyományosan a Korond köz
séghez tartozó Pálpataka ad ott
hont. A korondi önkormányzat 
és Hargita Megye Tanácsának 
támogatását élvező sportesemé
nyen a székelyudvarhelyi, zetelaki, 

farkaslaki, szentegyházi, segesvári 
és természetesen korondi gárdák 
mellett Kiskunfélegyházáról és 
Miskolcról is érkeznek birkózó
csapatok.

Amikor e sorok napvilágot 
látnak, a korondi sportolók ép
pen a bécsi World Sports Festival 
2012 elnevezésű nemzetközi bir
kózóversenyen vesznek részt, me
lyet évente rendeznek az osztrák 
fővárosban. Az idén július 5–8. 
között szervezett sportfesztiválra 
minden évben több mint 160 or
szág nevez sportolót.

– Megtisztelő számunkra, 
hogy Romániát a korondi bir
kózók alkotta Székelyudvarhelyi 
Iskolás Sportklub csapata képvi
seli, köszönettel tartozom Szé
kely udvarhely Megyei Jogú Város 
Tanácsának, mely lehetővé tette 
számunkra a részvételt – nyilat
kozta lapunknak Ambrus Sándor, 
a korondi sportklub elnöke.

cSökkent a réSztvevők létSzáMa

Heten a MOL Ligában

Ajégkorong MOL Liga 
ö tö dik kiírásában hét csa
pat verseng majd – tette 

közzé honlapján a sorozatot szer
vező Magyar Jégkorongszövetség 
(MJSZ). A tavalyi magyar–román 
bajnokság ősztől már magyar–
román–szlovák küzdelemmé duz
zad, ugyanis a HC Érsekújvár is 
eleget tett minden feltételnek, így 
a felvidékiek is jégre léphetnek a 
sorozatban.

A résztvevők közül hiányzik a 
Steaua Bukarest és a Sapa Fehér
vár AV19. A bukaresti klubnál 
gondok vannak, ugyanis a Steaua 
jégkorong szakosztálya nem ga
rantálja, hogy végig tudnák ját
szani az idényt pénzhiányra hivat
kozva. Az már korábban eldőlt, 
hogy a székesfehérváriak idén 
nem indítják el a farmcsapato t a 
bajnokságban.

Akárcsak tavaly, idén nyáron is 
felvetődött a Partizan Belgrád ne
vezése, ám most sem valósult meg a 
szerbek elképzelése, az egyeztetések 
végére kiderült, Belgrádban nem 
tudják biztosítani a jeget a bajnok
ság kezdetéig. Szlovákiából nem
csak az Érsekújvár szeretett volna 
csatlakozni a mezőnyhöz, hanem a 
HC 38 Máriatölgyes is, ám a szlo
vák jégkorong szövetség elnöksége 
csak az előbbi csapatnak adta meg 
a MOL Ligainduláshoz szükséges 
engedélyt.

A MOL Liga a tavalyihoz ha
sonló menetben zajlik majd: az 
alapszakaszt követően kialakuló 
sorrend szerint indulnak a csapa
tok a rájátszásra. A páratlan szá
mú nevező miatt az első helyezett 
erőnyerőként egyből az elődön
tőbe kerül, míg a többi hat csapat 
ellenfélválasztást követően csatá

zik a fennmaradó három helyért. 
Elsőként a második helyezett vá
laszt majd magának ellenfelet a 
lehetséges három csapat közül, és 
így tovább, amíg ki nem alakul a 
párosítás. Változás a tavalyi kiírás
hoz képest, hogy a rájátszás során, 
ha egy mérkőzés rendes játékide
jében nem születik döntés, előbb 
tíz perc hosszabbítás következik, 
majd eztán jöhetnek a büntetők.

A részletes sorsolás a napok
ban véglegesül, minden csapat 
határidőig jelezte, hogy milyen 
napokon szeretne, vagy éppen 
nem szeretne otthon pályára lép
ni, ezt figyelembe véve alakítják 
ki a mérkőzések sorrendjét.

Az 5. MOL Liga résztvevői: 
Dunaújvárosi Dab.Docler, Miskol
ci Jegesmedvék, Ferencvárosi TC, 
Újpesti TE, HSC Csíkszereda, 
Brassói Corona, HC Érsekújvár.



Napról napra
szabadidő

programajánló

KiSérŐ tábor
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány 

szombattól jövő keddig tartja önsegítő táborát  
kiskorú sérült gyermekek és szüleik számára. A 
KiSérŐ tábornak a Szent Gellért Alapítvány 
szelterszi háza ad otthont, érdeklődni, illetve 
jelentkezni György Idánál lehet a 0740–799 
581-es telefonszámon.

Babaúszás
Július 9–13. között babaúszó tábort szer-

veznek a székelyudvarhelyi Septimia Szabad-
időközpontban. A jelentkezők kétféle bérlet 
közül választhatnak: az ötnapos Csikóhal 
bérlet 150 lejbe kerül, és magában foglalja a 
napi egyórás úszó foglalkozást, ezen felül egy 
alkalomra szóló, délelőtti kültérimedence- és 
sószoba-használatot. Az ötnapos Delfin bér-
let ára pedig 275 lejbe kerül, ami napi egyórás 
úszó foglalkozást, kültérimedence- és sószoba-
használatot, valamint ebédet foglal magában. 
Érdeklődni, illetve jelentkezni a 0746–026 
464-es telefonszámon lehet július 6-ig.

Asztalitenisz
Negyedik alkalommal szervez hétvégén 

nemzetközi asztalitenisz-versenyt a Sirály 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Helyszín: a 
székelyudvarhelyi Fit Feel Szabadidőközpont. 
A szervezők a rendezvényen bárkit szívesen 
látnak, nem csak mozgáskorlátozottakat.

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

tik a Relax Caffe Club 3D-s mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. szám): 
John Carter, Utazás a Föld középpontja felé, 
Utazás a rejtélyes szigetre és Zöld lámpás. 
Szombaton 14 és vasárnap 11 órától pedig az 
Up! – Fel! című mesefilmmel várják az érdek-
lődőket.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Előadás a forrásközpontban

Álláslehetőségekről
Munkaerő-piaci lehetőségek és 

álláslehetőségek címmel szer-
vez előadást ma 17 órától a 

Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szö-
vetsége a Hargita Megyei Hagyomány-

őrzési Forrásközpont előadótermében. A 
rendezvény meghívottja Tiberiu Pănescu, 
a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség igazgatója. A szervezők min-
den érdeklődőt szeretettel várnak.

hirdetés

Ljudmila Ulickaja leg-
újabb regényében há-
rom jó barát – egy ze-

nész, egy költő és egy fotog-
ráfus – életsorsán keresztül 
mutatja be a Sztálin halálától 
a Gorbacsov-féle peresztroj-
káig terjedő időszak, az olva-
dás és a pangás korszakának 
hétköznapjait. A történet 
középpontjában e három év-
tized szovjet történelmének 
ellenzéki törekvései állnak: 
konspirációk, illegális kiadványok terjesz-
tése, csempészése, kényszerű külső és belső 
emigrációba vonulás a korszak politikai 
életének tipikus eseményei. Az Ulickajától 

megszokott szövevényes tör-
ténetből kibontakoznak a 
szovjet diktatúra elleni küz-
delem mindennapjai; meg-
tudhatjuk, miként őrizhető 
meg ilyen körülmények kö-
zött az ember személyisége, 
anyagi és szellemi független-
sége, vagy épp miként sem-
misíti meg a rendszer azokat, 
akik szembeszállnak a hivata-
los ideológiával.

A 622 oldalas, kemény-
táblás könyv megvásárolható az Árnika 
Könyvesboltban (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 
0266–210 046, 0751–103 915).

hirdetés
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
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az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 
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Imágó
az ajánlata

ma

Csütörtök
Az év 187. napja, a hátralévő napok szá-

ma 179. Napnyugta ma 21.03-kor, napkelte 
holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Emese és Sarolta nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Emese jelentése 

anyácska, a Sarolta pedig a török-magyar 
eredetű, jelentése fehér menyét. 

Július 5-én történt 
1943. A második világháborúban meg-

kezdődött a kurszki csata, minden idők 
legnagyobb fegyveres ütközete, amelyben 
hatezer tank és kétmilliónál több katona 
vett részt. 

Július 5-én született 
1806. Teleki Blanka, a magyar nőnevelés 

úttörője 
1853. Csontváry Kosztka Tivadar festő 
1932. Horn Gyula szocialista politikus, 

volt miniszterelnök 

Július 5-én halt meg 
1849. Vasvári Pál politikus, a márciusi 

ifjak egyike 
1927. Albrecht Kossel Nobel-díjas né-

met biokémikus 
1969. Walter Gropius német építész, 

iparművész

előadó-művészeti tábor

Új névvel és egyazon időben szervezik 
idéntől az Erdélyi Gitártábort és az Erdélyi 
Színháztábort. Az idei, immár Komplex néven 
futó közös rendezvény augusztus 6–12. között 
lesz Zsögödfürdőn. A Komplex név és a közös 
szervezés ötlete nem új, a főszervező PanArt 
Egyesület és a tábor partnere, a Váróterem Pro-
jekt két rendezvényének összeolvadásából szü-
letett. A Komplex programjában a specifikus 
műhelyek mellett alkalom nyílik koncerteken, 
előadásokon, kurzusokon részt venni, színpad-
technikáról, művészetelméletről és menedzs-
mentről szóló beszélgetésekbe bekapcsolódni, 
és színpadra lépni. Azon 14 év fölötti fiatalok 
jelentkezését várják, akik aktívan érdeklődnek 
a gitár- és/vagy színházművészet iránt. Infor-
máció és jelentkezés: www.komplex.ro.

a nap vicce

Egy férfi meséli a barátjának:
– A múltkor, amikor hazamentem a 

munkából, a feleségem szexi fekete fehérne-
műben fogadott, két fekete bársonypánttal 
a kezében, és azt mondta: „Kötözz meg és 
azt tehetsz, amit csak akarsz!”

– És? – kérdezi türelmetlenül a barát.
– Hát megkötöztem és elmentem gol-

fozni.

www.parapista.com

para

– Mondja, asszonyom, hány férje volt?
– Saját... vagy úgy általában?
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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 18-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

szabadidő

Hangyákat fejez le 
a világ legkisebb legye

Avilág eddigi legkisebb, mindössze 
0,4 milliméteres legyét fedezték 
fel Thaiföldön. A parányi rovarról 

az Annals of the Entomological Society of 
America című szaklapban jelent meg tanul-
mány.

Az új faj a házilégynél tizenötször, a 
gyümölcslégynél pedig ötször kisebb. Az 
Euryplatea nanaknihali a púposlégyfélék 
(Phoridae) családjába tartozik, amely cso-
port tagjai lefejezik a hangyákat. Lárváik 
ugyanis a hangyákban fejlődnek, és szabá-
lyosan felfalják a gazdarovar fejét. Az Egye-
sült Államokban a púposlégyfélék bizonyos 
fajait a tűzhangyák elleni védekezésre alkal-
mazzák. Brian Brown, a Los Angeles megyei 
Természettudományi Múzeum kutatója, a 
tanulmány szerzője szerint az Euryplatea 
nanaknihali parányi méretei sem jelentenek 
védelmet a hangyák számára. A légy lárvái 
nagy valószínűséggel a világ egyik legkisebb 
hangyafajában fejlődnek, amelynek feje 
nem haladja meg a 0,5 millimétert. „Sokáig 
azt feltételeztük, hogy a kisebb hangyafajokat 

nem fenyegetik a púposlégyfélék, hiszen fizi-
kailag lehetetlen az 1-3 milliméteres legyek-
nek ilyen apró fejben kifejlődni. A jelek sze-
rint azonban a legkisebb gazdahangyáknak 
is megvannak a maguk élősködői” – mondta 
Brian Brown.

Magányosan készítette:  vitos hajnal, csíksomlyó
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Továbbra is száraz, meleg idő lesz, folytatódik 
a hőség. Csapadék nem valószínű. A melegfront-
tal együtt járó tünetek jelentkezhetnek az arra ér-
zékenyeknél. 

Kezdő motorosként ráeszmél egy-két 
dologra az ember, de azért az sem árt, 
ha a bódító benzingőz ellenére egy kicsit 
alázatosabb tud maradni. Mind a két-
kerekűjével szemben, mind a motoros 
sztorik mesélésekor.

Alapdolog egy történet mesélésé-
nél, amennyiben te voltál a szenvedő 
alany: nem én voltam a hibás. Ami 
ugye megtörténhet, hiszen az úton 
elég gyakran találkozunk valaki más-
sal is. Például aki előttünk ment, al-
jas módon befékezett. Vagy az út volt 
poros. Azt persze nem gondolja meg a 
sztorizgató, hogy ugyanazon az úton 
aznap talán már több százan is át-
haladtak minden komplikáció nélkül. 
Ha jó a sztori, erre senki nem figyel 
majd fel.

Egy dolog biztos, motorral dőlni le-
het tragikus, fájdalmas vagy csak simán 
kínos. Az első esetben belehalunk, és ak-
kor további dolgunk nincs. Ha viszont 
túléltük, gyorsan rájövünk, hogy ez is 
csak valami olyasmi, mint a katonaság: 
benne lenni szívás, sztorinak viszont 
tökéletes. Amikor a haveroknak adod 
elő a történetet, fontosak a kreatívan al-
kalmazott színező, csinosító kifejezések. 
Akinek van motoros ismerőse, biztos hal-
lotta már az eldobtam a motort kifeje-
zést. Hogy mi is történhetett valójában? 
Ráhajtott a macskaköves útszakaszra, és 
perecelt egy nagyot. Na de ugye a motor 
eldobása sokkal jobban kifejezi a moto-
ros mozdulatának eleganciáját, és ter-
mészetesen fölényét a motorral szemben.

Csak szeretné.

Csak elegánsan
            villanás n Berkeczi Zsolt
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