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4Kiállításon a szejke 
Szépteremtő Kaláka munkái 5 8Trabant–Wartburg találkozó 

Zeteváralján

A szülőfAlu nApját 
ünneplik

Égeiek 
találkoznak

A szülőfalu napját ünneplik 
holnap Égében. Az Égéért 

Egyesület által a Kányád 
községhez tartozó faluban 
szervezett eseményen szíve-
sen látnak minden égeit, faluból 
elszármazottat, illetve azok utó-
dait is.

szobrot, emlékszobát 
AvAtnAk

Lengyelfalva 
emlékezik

2011. július 8-án, a déli ha-
rangszó idején elhunyt Hajdó 

István ny. gyergyói főesperes, 
székelylegyelfalvi plébános – 
tájékoztatta egy évvel ezelőtt a 
gyulafehérvári főegyházmegye 
papságát Tamás Barna ifjúsági 
főlelkész, fogarasi plébános. „A 
világ legcsodálatosabb embere! 
Mindig mindenkihez volt egy 
jó szava, egy szelet kenyere, egy 
meleg takarója! Szerette az éle-
tet, magyarságát, baráta-
it, híveit! Velünk marad 
örökké, fentről vigyáz 
majd Ránk óvó tekintetével!” – 
írták halálakor.

udvArhely 
kutyAfuttAtójA 

Kanálisfedőket 
keresnek 

Néhány technikai jellegű aka-
dály nehezíti a Póráz Klub 

tagjainak az életét: az általuk 
használatba kapott Kuvar negyedi 
kazánház udvarán tizenöt kaná-
lisárok tátong – fémgyűj-
tők ellopták fedeleiket. 
Műanyaggal pótolnák a 
hiányzó tetőket, majd kalákát 
hirdetnek. 

Fókuszban a kreatív népművészet. Tartalmas szórakozás kicsiknek és nagyoknak fotó: ifj. haÁZ sÁndoR

közeledik A Xiii. míves emberek sokAdAlmA

A várban gyülekeznek Erdély 
legjobb kézművesei

Körvonalazódik Székelyudvarhely egyik legjellegzetesebb nyári rendezvényének végleges 
programja: július 27–29. között tizenharmadik alkalommal gyűlnek össze Székelyföld és Erdély 

aktív kézművesei a Míves Emberek Sokadalmán. A főszervező Artera Alapítványnál ígérik, 
idén se lehet majd miccset és kólát kapni a rendezvény helyszínén, vagyis 

a Székely Támadt várban. > 4. oldal
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Koncertekkel avatják 
a szökőkutat

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4796ì
1 amerikai dollár USD 3,5827ì
100 magyar forint HUF 1,5602î

hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzáM: 9439003

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Körmünkre ég 
a gyertya

Ilyen a gazdáink körmé-
re égő gyertya például most a 
szokatlanul meleg és csapa-
dékszegény időjárási viszonyok 
közepette az öntözőbe-
rendezések, a locsoló-
hálózatok kiépítésének 
– pontosabban hiányának, 
kiépítetlenségének – kérdése.
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     domján levente
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Nyáron sokan a nagy meleget 
a vízparton, strandon vésze-
lik át. Az emberek nagy része 
többfaktoros krémekkel vé-
dekezik az erős napsugárzás 
ellen, viszont kevesebben gon-
dolnak a rájuk leselkedő más 
veszélyre, a strandon elkapha-
tó fertőzésekre. 

A gombák szeretik a meleget, 
nedvességet, nyirkosságot, így 
bármelyik összefekvő testrészen, 
mely bővebben verejtékezik, szí-
vesen megtelepednek. Leggya-
koribb helyek: lábujjak között, 
hajlatokban, nőknél a mellek 
alatt, kövéreknél a lelógó pocak 
alatt. Közösen használt törülkö-
zővel, esetleg kölcsönadott ru-
haneművel könnyedén átvihető 
egyik emberről a másikra, vagy a 
közös  tusolók alján található rá-
csok fertőzik meg lábgombával a 
fürdőzőket. Uszodák, közös für-
dők, szaunák, nyilvános mosdók, 
medencék körüli területek, ahol 
sokan járnak mezítláb, a láb-
gombák kedvenc helyei. Főként 
a gyermekek, a gyenge immun-
rendszerrel rendelkező egyének 
kapják el, valamint az idősek, 
cukorbetegek és olyan betegek, 

akiknek valamilyen okból kifo-
lyólag rossz az alsó végtag vérke-
ringése. Kevesen tudják, hogy a 
gombák spórák által szaporod-
nak, amelyek a családi törülköző 
vagy közösen használt olló által 
átadhatók egymásnak. Az egyik 
legismertebb gombás fertőzés a 
lábgomba. Leginkább a lábujjak 
között jelenik meg, kellemet-
len viszkető érzéssel jár, a szélei 
felé növekedő hámlás kíséri, a 
vakarás pedig még súlyosbítja a 
tüneteket. Megjelenik a bőrpír, 
a bőr berepedezik és gennykeltő 
baktériumokkal felülfertőződik, 
váladékképződés is megjelenhet. 
Ha a lábujjak körmét támadja 
meg, a körömlemezek szivacso-
san felvastagodnak és a köröm-
ágy is könnyebben begyullad, 
fáj. Ezek általában egy körmöt 
betegítenek meg, de ha kedvező 
körülményre találnak, átterjed-
hetnek a többi lábujj, vagy akár 
a kéz körmeire is. Ezért, ha ilyen 
közös fürdőhelyre, strandra me-
gyünk, ne felejtsük otthon a 
papucsot, amiben tusolni is le-
het, és a vízből kijövet törüljük 
szárazra a lábunkat. Otthoni tu-
solásnál is ajánlott egész évben, 
hogy a lábujjak közti részeket, 

a hajlatokat töröljük szárazra és 
hajszárítóval egy pár percig szá-
rítsuk ki. Ha hámlást, viszketést 
érzünk, ajánlott minél hamarabb 
gombaellenes krémet alkalmaz-
ni, általában hosszabb ideig, 
mint ahogy a tünetek enyhül-
nek. A körömgomba kezelésénél 
a helyi kezelés mellett ajánlott az 
általános gombaellenes kezelés 
is, amit bőrgyógyász ír elő. Más 
esetekben a gomba a hajhullás 
oka is lehet. A  betegség könnyen 
összetéveszthető a korpásodással 
vagy a fejbőrön előforduló hám-
lással. Ha nem fedezik fel és nem 
kezelik idejében, akkor más test-
részekre is átterjedhet. Ajánlott 
a fésűket, hajkeféket időnként 
fertőtleníteni, és ne használjunk, 
akár rövid ideig sem, kölcsönkért 
fejfedőket. Nagyon jó hatású 
gombaölő szerek találhatók sam-
pon formájában, amit hetente 
kétszer ajánlott alkalmazni, a tü-
netek csökkenése után is.

Egy másik fajta gomba, 
ami elég könnyen elkapható, a 
Candida, mely megbetegíti  a 
bőrt, a hajlatokat, a nyálkahártyát 
és a belső szerveket is. A nedves-
ség, a szoros, nehezen szellőző 
ruházat, hormonális megbetege-

dések, cukorbetegség, immun-
hiányos állapotok mind kedvező 
tényezők a gombás betegség meg-
jelenéséhez. A fertőzéshez szüksé-
ges egy minimális hámsérülés, va-
lamint a normális baktériumflóra 
egyensúlyának felbomlása. Ha 
ehhez bővebb verejtékezés, he-
lyi nedvesség esetleg hiányosabb 
higiéniai állapot társul, akkor 
könnyebben elkapható. A haj-
latokban viszkető bőrpír jelenik 
meg, a szájzugok kisebesedhet-
nek, a hölgyeknél hüvelygyulla-
dás (fehérfolyás), a férfiaknál a 
nemi szervek gyulladása jelenik 
meg. A csecsemőknél is gyakran 
előfordult az elmúlt időkben, 
amikor csak vászonpelenkákat 
használtak, amelyet vagy nem 
főztek ki vagy nem vasaltak ki 
eléggé, és így nem fertőtlenítet-
ték ki kellőképpen. Manapság 
az egyszer használatos, modern, 
nedvelszívó pelenkák használata 
esetén egyre ritkábban fordul elő. 
Házilag érdemes megpróbálni az 
egy liter kamillatea, és egy-két 
evőkanál szódabikarbóna keve-
rékét, amit külsőleg lemosó, vagy 
hüvelymosó oldatnak is használ-
hatnak. A kamillateának enyhe 
természetes antibiotikus hatása 

van, gyógyítja a szemmel nem 
látható hámsérüléseket, a szóda-
bikarbóna pedig olyan közeget 
teremt, amit a gomba nem szeret. 
Ehhez persze szükséges a helyi 
specifikus gombaellenes kezelés, 
amely viszonylag hamar megold-
ja a bajt. Ha a strandra megyünk, 
gondoljunk arra, hogy nemcsak 
magunkért, hanem embertársa-
inkért is felelősek vagyunk. Aki 
gombás bőrbetegséget vagy más, 
gennykeltők által okozott fertő-
zést észlel a testén, inkább halasz-
sza el a közös fürdőzést a gyógy-
ulása utáni időszakra. Civilizált 
helyeken kötelező a medencébe 
menés előtt a kiadós, szappannal 
való tusolás. A medence mellet-
ti lábmosás is kötelező kellene, 
hogy legyen, hogy a talaj vagy a 
járda szennyeződéseit ne vigyék 
be a medencébe. A fürdés után is 
javasolt egy tisztító tusolás, amit 
sós vizes fürdőzés után amúgy is 
megtesznek. Ajánlott a hajzuha-
tagokat is összekötni, vagy fürdő-
sapkát használni, mert egyáltalán 
nem kellemes dolog, amikor úszás 
közben ujjaink között összegyűl 
egy maréknyi haj a medencevíz-
ből.
  Dr. Nagy Levente családorvos

rendelő A gombás fertőzések és A strAnd

A Csíki székely múzeum nyá-
ri tábor a múzeumban elne-
vezésű programjának része-
ként több mint harminc gyer-
mek látogatott el tegnap a 
székelyudvarhelyi fotós család, 
kovátsék műtermébe. A gyere-
kek az egész napos foglalko-
zás során végigkövethették a 
fénykép útját a komponálástól 
egészen az előhívásig. A foglal-
kozás után természetesen nem 
mulasztották el megtekinteni a 
Haáz rezső múzeum legújabb 
kiállítását sem.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Udvarhelyen fotózkodtak 
tegnap a Nyári tábor a 
múzeumban elnevezésű 

program résztvevői, napi prog-
ramjukat a Kovát-műteremben 
való műhelymunka, illetve a 
Haáz Rezső Múzeum kiállítása-
inak látogatása töltötte ki. Mint 
Kádár Kincső, az egyhetes tá-
bor ötletgazdája, a Csíki Székely 
Múzeum múzeumpedagógusa 
elmondta, azért választották az 
udvarhelyi Kováts család műter-
mét, mert itt található Európa 
egyik még ma is működő, több 
mint százéves napfényműterme, 
ahol a táborban részt vevő gye-
rekeknek módjukban áll kipró-
bálni a korabeli fényképkészítő 
technológiákat.

Ottjártunkkor éppen nagy volt 
a sürgés-forgás Kovátsék stúdiójá-
ban, székely ruhába öltözött kisfiú 
ült be a korabeli fényképezőgép 
elé, id. Kováts Árpád a fényeket 
állította be, míg a gyerekek izga-
lommal figyelték a folyamatot. 
Az egyik kisgyerek hitetlenkedve 
nézte a régi masinát, mint megje-
gyezte, ilyen régi gépet még nem 
látott működni. De nem csak emi-
att csóválhatták fejüket a gyere-
kek, hiszen a mai technológiához, 

gyorsasághoz szokott embernek 
soknak tűnhet az a több mint egy 
óra is, ami egyetlen fénykép gyorsí-
tott elkészítéséhez szükséges.

– Ezzel a technológiával nem 
lehet úgy készíteni a fényképet, 
hogy egy gombnyomás és két perc 
múlva a kezedben készen a kép. 
Először élességet, fényeket kell 
beállítani, majd hosszas munka 
következik, amíg az üvegnegatív-
ról előcsalogatjuk a fotópapírra a 
kész képet. Viszont éppen ebben 

van a dolog szépsége, hiszen a 
gyerekek számára teljesen végig-
követhető az a folyamat, ahogyan 
a fénykép készült száz éve. Ugyan-
akkor olyan történelmi kincseket 
is megtekinthetnek itt, többek 
közt a működő korabeli felsze-
relést, amelyek a térség egyetlen 
fényképészetében sem fellelhető-
ek – fogalmazott Kováts Szidó-
nia, ifj. Kováts Árpád, a dinasztia 
negyedik generációs fényképészé-
nek felesége.

A csoport tagjai időközben 
két csoportra szakadtak, amíg a 
fotóműhelyben a gyerekek a so-
rukra vártak, addig társaik a Haáz 
Rezső Múzeum kiállításait tekin-
tették meg.

Mint Kádár Kincső elmond-
ta, az egy héten át tartó nyári tá-
bort három éve indították útjá-
ra, nagy népszerűségnek örvend 
Csíkszeredában, amit jól bizo-
nyít az, hogy az új jelentkezők 
mellett több gyerek is visszatérő 
táborozó.

– Azért fogant meg a tábor 
ötlete, mert úgy gondolom, a 
múzeum nagyon hálás terep, hi-
szen minden szemléltetőeszköz 
adva van. Az egyhetes program 
lényege, hogy felkeltsük a gyer-
mekek érdeklődését mind a mű-
vészet, a múzeumi gyűjtemények, 
mind a kulturális intézmények 
iránt – mondta a múzeumpeda-
gógus. Az egyhetes tábor napjait 
tematizálták, így a gyerekek a teg-
napi fényképkészítésen kívül bele-
kóstolhattak a néprajz, a régészet 
vagy a restaurálás művészetébe is. 
A délelőtti elméleti jellegű, kis-
csoportos beszélgetéseket délután 
játékokkal, kézműves tevékenysé-
gekkel, vetélkedőkkel folytassák. 
Nem történt ez másként Udvar-
helyen sem, hiszen a gyerekek 
a Kováts fotóstúdióban maguk 
hívták elő az egymásról készített 
felvételeket.

Csíki gyerekek Az udvArHelyi műteremben

A fényképkészítés művészete

Időutazás. A gyerekek hitetlenkedve nézegették a régi masinát fotó: ifj. haáz sándor



2011. július 8-án, a déli ha-
rangszó idején elhunyt Hajdó 
István ny. gyergyói főesperes, 
székelylengyelfalvi plébános – 
tájékoztatta egy évvel ezelőtt a 
gyulafehérvári főegyházmegye 
papságát Tamás Barna ifjúsági 
főlelkész, fogarasi plébános. „A 
világ legcsodálatosabb embere! 
Mindig mindenkihez volt egy jó 
szava, egy szelet kenyere, egy 
meleg takarója! Szerette az 
életet, magyarságát, barátait, 
híveit! Velünk marad örökké, 
fentről vigyáz majd Ránk óvó 
tekintetével!” – írták halálakor.

HNU-információ

Az egykori főesperes halá-
lának egyéves évforduló-
ján Székelylengyelfalván 

évfordulós szentmisén emlékez-
nek a szeretett Pista papbácsira 
– tájékoztatta lapunkat Bálint 
Domokos egyházgondnok. A 
mise után leplezik le a Zavaczki 
Walter Levente szobrászművész 
által készített mellszobrot, majd 
a sekrestye fölötti teremben 
megáldják az emlékszobát is, 
amelynek berendezése még fo-
lyamatban van.

A vasárnapi emlékezésre 
szerettel várják mindazokat, akik 
ismerték és szerették az főesperes-
plébánost.
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Székelylengyelfalva 
emlékezik

Körkép
Hirdetés

Hajdó istván. Mindenkihez volt egy jó szava fotó: archív

Nem tudom eldönteni, csak romániai, vagy általáno-
síthatóan igazi kelet-európai sajátosság, hogy a problémá-
inkat csak akkor kezdjük el a valódi súlyán kezelni, amikor 
elodázására, további halogatására nincs több mód, nincs 
más lehetőség. Bár kétségtelen, hogy ujjunkra égett gyertya 
lángjának fájdalmat keltő érzése meglehetősen ösztönzően 
hat az utolsó utáni pillanatokban való megoldáskeresésre, 
ettől függetlenül ez több szempontból sem a legszerencsé-
sebb magatartás.

De nem akarok bort inni és vizet prédikálni, mert én is – 
de meggyőződésem, hogy ön is – sűrűn kerülök olyan helyzet-
be, amikor egyszerűen már nincs több idő ötletelni, filozofálni. 
Amikor már nem lehet tovább csendes töprengésben ülve a 
gondjaink, a feladataink, a tennivalóink maguktól való meg-
oldását várni, hanem a problémák – képletesen: a körmünket 
nap mint nap perzselő kisebb-nagyobb gyertyalángok – miatt 
nagyon gyorsan lépni, cselekedni kell.

Ilyen a gazdáink körmére égő gyertya például most a szo-
katlanul meleg és csapadékszegény időjárási viszonyok közepette 
az öntözőberendezések, a locsolóhálózatok kiépítésének – pon-
tosabban hiányának, kiépítetlenségének – kérdése. Habár a 
probléma régi, de mint sok minden más, ez is csak most és azért 
kerül újra előtérbe, mert öntözni kell a határban fonnyadó s kó-
kadozó – művelőik számára gazdasági csőddel fenyegető – ha-
szonnövényeket. Pontosabban csak kellene, ha lenne mivel, len-
ne hogyan, lenne miből. Megjegyzem, arról a térségünkben fő 
megélhetést jelentő burgonyakultúra locsolásáról van szó, amely 

terméshozamainak – a jelenlegi kánikulától terhes kritikus idő-
szak nélkül is – köztudottan jót tesz az öntözés, a rendszeres, 
biztos vízellátás. E nélkül lutri a javából. Főleg, hogy máshol, 
a székelyföldi pityókával konkuráló termővidékeken a hatékony 
burgonyatermelést öntözőrendszerek nélkül egyenesen el sem 
tudnak képzelni. De biztos, észrevették önök is már, hogy va-
lamilyen oknál fogva országos szinten is a hivatalosságok csak 
akkor kezdik el keresni és fájlalni a rég ellopott, ócskavasáron 
eladott öntözőrendszereket, amikor az aszály napról napra ezer 
hektár számra aratja a termést.

De – a mezőgazdaságnál maradva – tucatszám tudnék 
ugyanilyen körmünkre égett gyertyákat mutatni. Így pél-
dául huszonkét év után is a kisparcellák és a tisztázatlan, 
rendezetlen birtokviszonyú földek hazája maradtunk. Jövő 
év végén viszont lejár a külföldi magánszemélyek termő-
föld-vásárlását tiltó földmoratórium is. Ha az megszűnik, 
felemelkednek a képzeletbeli sorompók, és innentől kezdve a 
holland, az ír és a dán magánszemélyek is Románia és Er-
dély egész területén is ott vehetnek földet, erdőt, legelőt, ka-

szálót, ahol csak akarnak, annyit és amennyiért csak 
tudnak. És ne gondoljuk, hogy nem akarják, vagy nem 
lesz hozzá pénzük…

Aztán másik körmünkre égő gyertya a tejtermelési 
követelményeknek és a szigorodó higiéniai előírásoknak 
való megfelelés. Véletlenül ez idő tájt szűnik meg az eu-
rópai tejtermelőkre béklyót rakó uniós kvótarendszer is, 
és ha ma pillanatnyilag nem lehet, akkor pár éven belül 

korlátlanul, ciszternaszám ihatjuk a német gazdák túlterme-
lése miatt potom áron nekünk eladott tejet. A legtöbb román 
tejgyár ugyanis azt fogja megvásárolni – olcsóbban, standard 
minőségben és nagy tételben –, mintsem a csarnokokkal és a ki-
öregedő, két-három tehenes gazdákkal bajlódjon. Miért? Mert 
gazdasági értelemben a versenyképesség és a profittermelés köve-
telményei miatt nem lesz más választása sem…

Körmünkre égett a gyertya a finanszírozási versenyben, 
vesztésre állunk az oktatásban, továbbképzésben, és hátrány-
ban az érdekérvényesítésben is. Egy-két éven belül például olyan 
német gazdaszervezetekkel kell felvenniük gazdáinknak a ter-
melési, értékesítési és információhoz jutási versenyt, akik jelenleg 
is jogászok, pályázatírók, adótanácsadók százaival segítik tag-
jaikat. Velük kell megküzdeni nemcsak a külföldi, de saját itt-
honi, piacainkon is száz tehén, négyszáz sertés, száz tonna zab 
vagy épp húsz tonna burgonya értékesítéséért is. Mit gondolnak, 
menni fog a dolog?

Körmünkre ég a gyertya. Lépni kellene. Ha nem, nagyon 
fájni fog…

Körmünkre ég a gyertya
                NézőpoNt n Domján levente



Körvonalazódik Székelyudvar-
hely egyik legjellegzetesebb 
nyári rendezvényének végleges 
programja: július 27–29. kö-
zött tizenharmadik alkalommal 
gyűlnek össze Székelyföld és 
Erdély aktív kézművesei a Mí-
ves Emberek Sokadalmán. A 
főszervező Artera Alapítvány-
nál ígérik, idén se lehet majd 
miccset és kólát kapni a ren-
dezvény helyszínén, vagyis a 
Székely Támadt várban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az idei rendezvény annyi-
ban különbözik a korábbi-
aktól, hogy a fő műsoridős 

fellépőket Magyarország helyett 
Erdélyből és a környékről válo-
gatták ki. Lázár Ibolya, az Artera 
Alapítvány irodavezetője ismer-
tette, hogy Sepsiszentgyörgyről, 
Csíkszeredából, Szentegyáházá-
ról érkeznek a fellépők: próbál-
nak itthon maradni. A zenekarok 
fellépései mellett természetesen 
alkalom nyílik táncolni, főként 
szombaton esik hangsúly a nép-
táncra. Egy pár évig nem volt 
keletje a táncháznak, tavaly ki is 
maradt: ezt nagyon sokan hiá-
nyolták, így idén ismét lehet rop-
ni az élő talpalávalóra. Erősítik a 
gyerekprogramokat, hadd kapja-
nak nagyobb kedvet a rendezvény 
látogatására. 

2012-ben is partnere volt az 
alapítványnak a Gyulafehérvári 
Caritas Vidékfejlesztési Osztálya, 
idén sokkal nagyobb részt vállal-
tak mind a szervezésben, mind 
a jelenlétben. Bekapcsolódott a 
Visus Kulturális Egyesület is: a 
vendégek többször is megtekint-
hetik a vörös darabontok díszőr-
ségváltását, illetve megismerked-
hetnek közelebbről a Székelyföl-
di Legendáriummal. Máréfalvi 
gyerekek és felnőttek előadják a 
Csicser, a Budvár és a máréfalvi 
Kőlik legendáit. – Mint minden 
évben, most is a hagyományos 
népi mesterségekre, hagyomány-
ápolásra esik a hangsúly. Megkö-
zelítőleg ötven erdélyi és székely-
földi kézműves képviselteti magát 
a standoknál. A mostani soka-
dalom egyik érdekessége, hogy 
tervezünk felállítani a Tó utca 
felőli oldalnál egy régi hangulatú 

kávéházat. A hátsó udvar forga-
tagából elvonulhat bárki csendbe 
beszélgetni. A hagyományos fő-
zőverseny mellett lesz sajtkészí-
tés, lekvárfőzés, kürtőskalács- és 
kenyérsütés bemutató is. Amatőr 
népdalénekesek is bemutatják tu-
dásukat a színpadon, miközben 
borokat lehet kóstolgatni – vetí-
tette előre Lázár Ibolya. 

A XIII. Míves Emberek So-
kadalmát a helyi vállalkozók és 
magánszemélyek mellett Hargita 
Megye Tanácsa, a polgármesteri 
Hivatal, a Communitas Alapít-
vány, a Magyar Kulturális Alap és 
Bethlen Gábor Alapítvány támo-
gatja.

Se miccs, se kóla
Lőrincz Zsuzsanna, a MES 

ötletgazdája, az alapítvány veze-
tője lapunknak felelevenítette a 

sokadalom kezdeteit, legelső lét-
rejöttét. Az 1989-es forradalom 
után már megfogalmazódott a 
Lőrincz családban, hogy valami 
nagyon szépet kellene szervezni 
Udvarhelynek. Lőrincz Zsuzsan-
na és férje mindig is kisipari szö-
vetkezetben dolgozott, így volt 
alaptőkéjük a rendezvényhez. 
Tulajdonképpen ugyanazt a kéz-
műves foglalkozásokat vitték to-
vább, csak kicsit „mívesebb” szin-
ten. 1998–1999-ben kitalálták a 
sokadalmat névvel és struktúrá-
val együtt, 2000-ben létrejött az 
Artera Alapítvány, jogi  hátteret 
biztosítva a MES-nak. Az akkori 
sajtóban Derült égből villámcsa-
pás címmel jelent meg egy cikk, 
hiszen mindennemű támogatás 
nélkül szervezték meg a legelső 
fesztivált 2000 júliusának utolsó 
hétvégéjén. Azóta sem változott 

sokat a rendezvény, csupán kima-
radt a színészek vetélkedője.

– Kialakult a jó szervező csa-
pat, intézmények is csatlakoztak 
hozzánk. Három éve stabil part-
nerünk a Caritas, ebben látom 
a MES biztos fennmaradását. 
Minden évben részt vesz a Haáz 
Rezső Múzeum is különböző 
programokkal. Érdekesen látom 
a fesztivál népszérűsödését: a 
legnagyobb híre az elsőnek volt, 
majd utána a következő kettő-
nek, aztán alábbhagyott. A kéz-
művesek szerencséjére mondom, 
hogy a különböző intézmények, 
önkormányzatok is kezdtek eh-
hez hasonló rendezvényeket szer-
vezni, de tizenhárom éve csak ez 
az egy volt. Szerencsére a kézmű-
veseknek már több lehetőségük 
van megmutatkozni. Kikristályo-
sodott az évek során: a felnőtt 

kézművesek továbbképzését tűz-
zük ki legfőbb célul. A fiatalok 
számára meg ugródeszka lehet az 
itteni bemutatkozás. Nem vész 
ki a kézműves szakma, mert elég 
sokan vannak – mondja Lőrincz 
Zsuzsanna. 

Már a tavaly miccs- és kóla-
mentesen hirdették meg a MES-t, 
ez most sem lesz másképp. Olyan 
ételeket-italokat lehet vásárolni, 
amelyek helyi jellegzetességűek 
(szalonna, bográcsgulyás, pálinka 
stb.). Ötezer látogatóra számí-
tanak, ebből ezer tiszteletjegy-
gyel, meghívóval érkezik. A XIII. 
Míves Emberek Sokadalmának 
érdekessége, hogy kisgyerekek 
és idősek számára ingyenes lesz 
a belépő. Karszalagot kapnak a 
látogatók, így minden belépős 
probléma megszűnik majd a Szé-
kely Támadt vár kapujánál. 

KözElEdiK A Xiii. MívES EMbErEK SoKAdAlMA

A várban gyülekeznek Erdély legjobb kézművesei
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Művelődés

Kézműveseket és hagyományőrzőket méltatnak. Idén is kiosztják az Artera-díjakat

> Kiállításon a Szejke Szépterem-
tő Kaláka munkái. Végéhez közeledik 
a XVI. Szejke Szépteremtő Kaláka: a 
június 29. és július 7. között zajló tábor 
munkáit kiállítják a székelyudvarhelyi 
művelődési házban. A kiállítást ma 18 
órakor nyitják meg, méltatóbeszédet 
Bunta Levente polgármester mond. 
Tifán Irén főszervező elmondta lapunk-
nak, hogy negyven gyerek vesz részt a 
táborban. Idén már Bukarest környéké-
ről is érkeztek alkotni, nemcsak Hargita 
megyéből. A népművészeti alkotótábor 
résztvevői jól haladnak a munkákkal, 
tegnap is egész nap dolgoztak. – A kiállí-

táson minden szakág (fafaragás, nemeze-
lés, szövés stb.) munkáiból bemutatunk 
legkevesebb egy darabot. Van, aki kizáró-
lag egyetlen dologra koncentrált, de van, 
aki négy-öt féle szakágban is kipróbálta 
magát. A kiállított munkákat egy hétig 
lehet megtekinteni. Az elmúlt héten fel-
szereltünk egy szövőszéket is, van olyan 
gyerek, aki egy tarisznyát is elkészített 
vele. Nemcsak a kézművességre koncent-
rálunk, mivel esténként a megalakult csa-
patok különböző ügyességi feladatokat 
végeznek, népdalok dallamára versikéket 
is költenek. A szabadidő is kreatívan telik 
így – ismertette a főszervező. hí

rf
ol

ya
m



A szülőfalu napját ünneplik 
holnap Égében. Az Égéért 
Egyesület által a Kányád köz-
séghez tartozó faluban szer-
vezett eseményen szívesen 
látnak minden égeit, faluból 
elszármazottat, illetve azok 
utódait is.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Szombaton, július 7-én A 
szülőfalu napját ünneplik 
a Kányád községhez tarto-

zó Égében. Az Égéért Egyesület 
által szervezett rendezvény-
re szeretettel várnak minden 
égeit, faluból elszármazottat, 
illetve azok utódait. 

Az első találkozót még ta-
valyelőtt Gábos Mózes szer-
vezte, ezt a munkát vette át a 
nemrég megalakult egyesület, 
melynek ő is tagja.

– Tavaly is megpróbáltuk 
„összeboronálni” a rendez-
vényt, végül csak szűkebb ba-
ráti körben tartottuk meg, így 
tulajdonképpen ezt a mostanit 
tekintjük a második találkozó-
nak – mondta el Gábos Mózes.

A szervező ismertette, hogy 
a szombati találkozó gyüleke-
zője délelőtt 11 órakor lesz a 
református templom előtt, me-
lyet ünnepi istentisztelet követ, 
majd a programban megemlé-
kezés és koszorúzás is szerepel a 

világháborús áldozatok emlék-
művénél. 

A műsor a papilak felújított 
székely kapujának átadásával 
folytatódik, az iskolateremben 
kiállítás nyílik, bemutatják az 
Égéről szóló falufüzetet is, il-
letve Czegő Zoltán Katonabo-
gár című balladaregényét, az 
érdeklődők a könyv szerzőjével 
is találkozhatnak. Végül este 
bállal zárul az égeiek találko-
zója. A szülőfalu újjászületése 
kulturális program támogatója 
az RMDSZ és a Communitas 
Alapítvány.

A találkozó programjában 
szerepel a testvértelepülési 
szerződés aláírása a magyaror-
szági Baranya megyében talál-
ható Markóccal. 

A Magyarország déli határá-
tól és a Drávától 5 km-re észak-
ra található falunak 1910-ben 
még 229 lakosa volt, száz évvel 
később a települést alig 54-en 
lakják.

A szerződéssel kapcsolato-
san György Sándor kányádi 
polgármesternél érdeklődtünk, 
a településvezető azonban el-
árulta, hogy ő is csak hírből 
hallott a dologról, hivatalo-
san nem volt felkérve, hogy 
testvértelepülési szerződést ír-
jon alá, úgy véli, hogy a két kis 
közösség eddigi kapcsolatának 
formai hitelesítéséről lehet szó.

A Máréfalvi Nyirő József Álta-
lános Iskola és a Kapuk Iskolája 
Egyesület szervezésében július 
9. és 11. között rendezik meg a 
„Fedezzük fel értékeinket!” el-
nevezésű nyári tábort.

HNU-információ

Az eseménynek a Simon 
Csilla panzió (Máréfalvi 
patak 638. szám) ad ott-

hont. A megnyitó július 9-én, hét-
főn 11 órakor lesz, a záró rendez-
vény pedig július 11-én, szerdán 
este 7 órakor kezdődik. 

– A progam segítségével a 
Temes megyei Zsombolya és a 
Hargita megyei Máréfalva 5–8 
osztályos tanulóinak kapcsolatát 
építjük. Kétnyelvű táborunkban 
három napon át ismerkedünk 
Máréfalva természeti és kulturális 
értékeivel, a hagyományos népi 
mesterségek fortélyaival, valamint 
a hely sajátos ízeivel. A táborozás 
alatt sor kerül gyógynövénytú-
rára, székely kapu felfedező ka-
landtúrára, népi műhelysarkok 
felállítására és végül az itt készült 
kézműves termékek kiállítására – 
tájékoztatott Bálint Tibor, a Ka-
puk Iskolája Egyesület elnöke.

A program támogatója Har-
gita Megye Tanácsa, partnerek: 
Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesülete, Forogvirág Gyermek 
Néptánccsoport, Máréfalvi Tu-
risztikai Információs Iroda.

A szülőFAlu NApJÁt üNNEplIK

Égeiek találkoznak
MÁrÉFAlvA

Értékeink 
nyomában
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társadalom

Körkép

Az égei világháborús emlékmű fotó: Csedő attila

péter júlia, 

33 éves, pedagógus

A hÉt KÉrdÉsE  MI A vÉlEMÉNyE A BEthlEN NEgyEdI szöKőKútról? 

Nagyon örülök, 
hogy végre elké-
szült, mert ha kijön 
az ember a parkba, 
akkor kicsit megfe-
ledkezik a hétköz-
napokról. Szépen 
megcsinálták, kiül-
ve ide olyan, mintha 
nyaralna az ember, 
egy teljesen más vi-
lágot teremt a ne-
gyedbe, a gyerekek 
is örülnek neki. 

Szerintem jó 
dolog, szépen meg-
csinálták, csak ez 
nem fog sokáig ilyen 
állapotban megma-
radni. Őszintén, a 
gyerekek nemsokára 
megrongálják, a víz 
hamarosan nem fog 
működni. Jó volna, 
ha valamit kitalál-
nának a fürdőzés el-
len, mert vigyázni is 
kellene rá. 

magyari szilvia, 

25 éves, munkanélküli

Nagyon örülök, 
hogy végre elké-
szült, nagyon szép 
lett és nagyon újsze-
rű is. Mindenki örül 
neki, a legjobban 
talán a gyerekek, 
hiszen pancsolhat-
nak a vízben. Na-
gyon kellet már a 
Bethlen negyednek 
egy ilyen szökőkút, 
megváltoztatja az 
egész környezetet. 

ambrus ibolya, 

56 éves, nyugdíjas

Örülök, hogy 
ilyen szépen megcsi-
nálták, köszönetet 
kellene mondani a 
p ol g ármesternek , 
mert ezzel az egész 
Bethlen negyedi 
környezetet megvál-
toztatta, szebbé tette 
a parkot. Másrészt 
pedig a gyerekeknek 
is lehetőséget nyújt a 
víz közelében játsza-
dozni.

pető Csaba, 

22 éves, diák

> Koncert a szökőkútnál. Koncertek-
kel avatják ma este a megújult, szökőkúttal 
ékesített Bethlen negyedi parkot. Mint ar-
ról beszámoltunk, az új szökőkút műszaki 
átvétele múlt héten megtörtént, és mivel 
mindent rendben találtak, rögtön üzembe 
is helyezték azt. A munkálatok során telje-
sen átépítették az egykori belső sugarú be-
tonmedencét, így keltve életre a több mint 
húsz éve épült, működésképtelen létesít-
ményt. Az új szökőkút hét méter átmérőjű, 
központi elhelyezésű felületen hét darab 
szórófejből áll, a létesítmény járófelületeit, 
illetve falait andezit lapokkal burkolták, 
ugyanakkor a városban egyedülállóként 

hangulatvilágítással is ellátták. A kivitelező 
az objektum közvetlen környezetét is meg-
szépítette, rendezett zöldövezet és felújított 
padok várják a sétálókat, mindezek mellett 
a szökőkutat körülvevő sétányt is felújítot-
ták. A polgármesteri hivatal tervbe vette a 
Bethlen negyedi park teljes rehabilitációját, 
amit a remények szerint még ebben az év-
ben sikerül megvalósítani. A létesítményt 
ma este ünnepélyesen, koncertekkel avatják 
fel: nyolctól a klasszikus zenét játszó, a Szé-
kelyföldi Filharmónia tagjaiból verbuváló-
dott Grazioso Quartett lép fel, fél kilenctől 
pedig Abodi-Nagy Blanka (képünkön) és 
zenekara muzsikál.

> Ülésezik az önkormányzat. 
Ma délben tartja rendes havi ülését 
Székelyudvarhely önkormányzati képvi-
selő-testülete. A tanácsosoknak az össze-
hívó szerint egyetlen napirendi pontról 
kell dönteniük, nevezetesen a szociális 
lakások kiosztási listájának elfogadásáról. 
A kérdésről legutóbb az áprilisi tanács-
ülésen volt szó, a határozat akkor nem 
kapta meg a városatyák többségétől a jó-
váhagyáshoz szükséges szavazatszámot. 
Udvarhelyen 64 szociális lakás épült a 
Csereháton, amelyek közül 22 lakrész 
készült el teljesen és beköltözésre készen 
várja az új lakókat.hí
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Körkép

Az utóbbi években Udvarhe-
lyen is elterjedtté vált mellék-
állásként a multi level marke-
ting (MLM) rendszerrel műkö-
dő cégekben való jövedelem-
kiegészítés. A városban egyre 
több ember válik akár külföldi, 
akár belföldi székhellyel ren-
delkező cégek munkatársává. 
Ugyanis könnyű belekezdeni, 
mert nem kell hozzá hatalmas 
tőke, nincsenek nagy kötele-
zettségek, nem kell fenntarta-
ni irodákat, alkalmazottakat. 

Radó Krisztina

Udvarhelyen jelenleg 
több mint húszféle, 
MLM-rendszerben mű-

ködő cég tevékenykedik: Am-
way, Forever Living Products, 
Herbalife, Vita Crystal, Zepter, 
Botanoo, Swiss Halley, konyha-
felszereléseket és telekommuni-
kációs szolgáltatásokat forgal-
mazó cégek.

– Ezek olyan nagy cégek, 
amelyek különböző szolgálta-

tások területén élnek, nem fel-
tétlenül táplálék-kiegészítőket 
forgalmaznak, hiszen a vilá-
gon működő több mint 5800 
network marketing cégnek het-
venöt százaléka azzal foglakozik 
– nyilatkozta lapunknak Róth 
András Róbert, a Swiss Haley 
csoportvezetője. Mint elmond-
ta, az MLM-rendszer, a network 
marketing szakma valójában 
egy olyan gazdasági tényező, 
amely a világon szinte 375 mil-
liárd dollár forgalmat generál. 
Az utóbbi években a gazdasá-
gi válság miatt sokkal többen 
kezdtek foglalkozni MLM-
rendszerrel működő cégekkel, 
sokan kényszerülnek arra, hogy 
kihasználják a szakma adta le-
hetőségeket, ugyanis egyre több 
a munkanélküli és a fizetések is 
egyre alacsonyabbak. – A köny-
nyű elkezdésük végett választják 
sokan B tervnek, mert ezekhez 
nem kell hatalmas tőkével ren-
delkezni, nincsenek nagy havi 
elkötelezettségekkel járó tevé-

kenységek, nem kell irodákat és 
alkalmazottakat fenntartani és 
mindenki a saját maga főnöke 
lehet. Valójában egy cég logója 
alatt kell dolgozni független 
képviselőként, és így az alapel-
veket követve kell kifejteni azt a 
tevékenységet, amely a cég mar-
ketingtervébe bele van foglalva 
– magyarázta a szakember. 

A szakma lényege, hogy nem 
a telefonkönyvekben található 
számokat kell hívogatni, hanem 
személyes ajánlásokon keresztül, 
a duplikáció törvényével építik 
fel az üzletet. Az, hogy valakit 
ismeretlenül keresnek fel, csak 
abban az esetben történhet meg, 
ha már kifogyott az illető sze-
mélyes kapcsolataiból, viszont 
ez a fajta lehetőség nem teszi 
működőképessé és sikeressé a cé-
get – véleményezett Róth. Mint 
elmondta, a marketing szakma 
titka abban rejlik, hogy az em-
bereknek mindig kell, hogy le-
gyenek hatalmas vágyaik, ami-
ért képesek több éven keresztül 

kitartóan dolgozni. Egyetlen 
nagy hátránya, ha valaki felké-
születlenül kezd el foglalkozni 
vele, hiszen csak az tud sikere-
ket elérni, aki el tudja fogadni 
az MLM-rendszer miatt kapott 
nemeket és azokat feldolgozva, 
kitartással és türelemmel el tud 
jutni az igenekig. 

Egy MLM-rendszerrel mű-
ködő cég munkatársa lapunknak 
elmondta, hogy tíz év tapaszta-
lattal a háta mögött, napi nyolc 
óra munkával akár tízezer eu-
rót lehet keresni vele havonta. 
Mindezt csak akkor lehet elér-
ni, ha következetesen, kitartóan 
dolgozik az ember, és folyama-
tosan új munkatársakat szervez 
be a rendszerbe. Ugyanakkor azt 
is megjegyezte, hogy bármilyen 
szintet is ér el az ember, nem sza-
bad elfelejteni az alap munkát. 

Kóbori Lehel, egy network 
marketing cég munkatársa sze-
rint a szakma hátránya abban 
rejlik, hogy az emberek zakla-
tásként tekintenek az MLM-

rendszerek nyújtotta szolgálta-
tások ajánlására. Ez azért van, 
mert sokan összetévesztik a 
piramis rendszerekkel működő 
cégekkel, amelyekhez hatalmas 
befektetésekre van szükség, ami-
ért tulajdonképpen nem kapha-
tó semmiféle szolgáltatás, vagyis 
nincs semmi háttere. Ugyanak-
kor elmondta, hogy a szakma 
negatív oldalának tekinthető 
az is, ha a felső vonal nem fog-
lalkozik a munkatársaival és 
ezért azok rosszul építik fel az 
üzletet. – A szakma hátrányos 
oldala talán az, ha nem megfe-
lelően ajánlja valaki a szolgál-
tatást. Csak akkor nem veszi 
tolakodásnak az érdeklődő az 
MLM-rendszerrel működő cé-
gek nyújtotta szolgáltatásokat, 
ha megfelelő bizalmi kapcsola-
tot sikerült kialakítani vele, és 
látja, hogy nemcsak a jövedelem 
miatt ajánljuk szolgáltatásain-
kat, hanem segíteni szeretnénk 
neki kitűzött céljai elérésében – 
véleményezett Kóbori.

AlternAtívA pAsszív jövedelemre 

Udvarhelyen is hódítanak a network marketing cégek
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Minden ötödik nő özvegyen – örökre

„Itt a szeren csupa özvegyasszony 
él”, „az utcában minden második 
házban özvegyasszony lakik” – 
gyakran hallani ilyen és ehhez 
hasonló kijelentéseket, s minden-
kinek az az érzése, hogy a maga 
lépcsőházában, a maga települé-
sén van a legtöbb megözvegyült 
asszony. Utánanéztünk, valójában 
mekkora e sajátos sorshelyzetbe 
került asszonyok száma, és ho-
gyan változott társadalmi helyze-
tük az évtizedek során.

Többen, mint háború után
Romániában minden ötödik 

15 év fölötti magyar nemzetiségű 
nő özvegy – ezt a számítást magam 
végeztem el a 2002-es statisztikai 
adatok alapján, mivel frissebbet 
még nem tudott rendelkezésemre 
bocsátani a Hargita Megyei Statisz-
tikai Hivatal. Ez a 20,15% (szám 
szerint 128 698) jóval az orszá-
gos átlag (16,28%) fölött van, és a 
2008-as magyarországi országos 
átlagnál is magasabb, amely 18,1% 
volt. Minden bizonnyal több most 
az özvegyasszony, mint a háború 
után, de ezt pontos adatok hiányá-
ban csak feltételezhetjük (Magyar-
országon 1949-ben 16,6% volt az 
özvegyek aránya a 15 évnél idősebb 
nők között.)

Arra is kíváncsi voltam, hogy 
Hargita megyében több özvegy-
asszony él-e, mint máshol, s azt is 
tudni akartam, melyik településünk 
a „legözvegyesebb”. A hozzáférhető 
adatokból kiderült, hogy megyénk-
ben 22 074 özvegyasszony és 4825 
özvegyember él, vagyis a megye 
összlakosságának 8,24%-a özvegy 
(26 899 fő). Ez nagyon közel áll a 
8,71%-os országos átlaghoz, de míg 
Románia férfilakosságának 3,44%-a 
özvegyember, addig megyénk fér-
fijainak nem egész három százalé-

ka özvegyült meg. Országunkban 
2002-ben 1 525 812 özvegyasszony 
élt: a női lakosság 13,73%-a (me-
gyénkben 13,43%).

Az egyes települések özvegyei-
nek számát illetően már jelentősebb 
az eltérés: Balánbányán van a legke-
vesebb megözvegyült lakos (4,55%), 
Csíkszeredában a lakosság 5,69%-a, 
Székelyudvarhelyen 6,16%-a, Gyer-
gyószentmiklóson 7,86%-a élt özve-
gyen 2002-ben. A sor másik végén 
az elöregedőben lévő falvaink álltak: 
Székelyderzs lakosságának 14,51%-a, 
Románandrásfalva 13,93-a, Kányád 
község 15,55%-a özvegyi státuszban 
volt 2002-ben. E számsorok tudatá-
ban indultam el.

Kányádra, 
özvegylátogatóba
Először a polgármesteri hiva-

talban próbáltam újabb adatokat 
kérni. Összesített adatok hiányában 
Orbán Zsófia titkár és kolléganője a 
falunévsort segítségül híva számolta 
össze, hogy jelenleg hány kányádi 
van özvegyi sorban. A községköz-
pontban harminc özvegyasszonyt, 
három özvegyembert számoltak.

– Borcsa, Anna, Róza s én – 
veszi számba sorstárait a 87 éves 
kányádi Derzsi Jolán. – Négy la-
kásból mind a négyen özvegyek va-
gyunk, mind komámasszonyok. Én 
már szinte ötven éve, hogy özvegy 
vagyok. 36 éves voltam, mikor a fér-
jem meghalt rákban, 1963-ban.

Jolán néni három kislánnyal ma-
radt özvegyen: a legkisebb hatéves 
volt. – Nagyon nehéz volt, de a jó 
isten s emberek által, s szomszédok 
által, meg es szoktam, s beléjöttem. 
Gazdaság volt, kellett menni a me-
zőre. Élt apósom hál’ Istennek még 
15 évig, s a leánykák is nőttek, men-
tünk a mezőre. Ők csinálták a kö-
telet a búzának, én szedegettem, az 
öregember fölkötözte, a leánykák 
esszeszedték, apósom este felrakta 
kalangyába. – Jolán néni emellett 
szakácsnő volt az óvodában, az ud-
varán álló két ház egyikét pedig bér-
be adta a faluba kerülő milicisták-
nak, óvónőknek, „tanítónéknek”. 
– A legrosszabb az egyedüllét, hogy 
magad kell elgondold, hogy jól is 
legyen, meg ne sérts senkit, szépen 
kérjél valakit, hogy segéljen, mert 
az elején kellett segíteni. De aztán 
megszokja az ember. Kérdik most 
a többiek, azok ugye 6-7 éve, vagy 
tíz éve özvegyek, hogy nem félek? 
Hát nincs mit félj, a jó Isten veled 
van, megsegít! Mert ők nem ma-
radnak egyedül. Ugye, ők később 
özvegyültek meg, s nem hárult rá-
juk annyi gond, mint reám. Újbóli 
férjhezmenés nem es volt az eszem-
be se. Nem jött. A férjem jó ember 
volt, megbecsült, arra gondoltam, 
hátha nem es kapok olyant? S mit 
csinálnak a gyermekek, s az öregek, 
akiket gondoztam? Mindörökké ez 
volt az eszembe.

Jolán néni lányai elkerültek a fa-
luból: Brassó, Arad környéke, illetve 
Amerika lett a lakóhelyük. Édes-
anyjukban nincs panasz, örvend, ha 
érkeznek.

A szomszéd faluban, Székelyföld 
peremfalujában, Székely peteken ta-
lán még több özvegyasszony él, mint 
Kányádon. A falu lakossága rohamo-
san csökken, s míg Kányád falu 328 
fős lakossága húsz fővel lett kevesebb 
tíz év alatt, addig Székelypeteken a 
2002-es 328 személyből 262 lakos 
maradt.

A kilencvenéves székelypetki 
Ke re kes Emma egyedül üldögél, 
tévét néz, mellette nyitott könyv. 
Az udvaron a dédunokái játszanak. 
Harminckét éve maradt özvegyen. 
Férje májcirrózisban halt meg.

– Amíg a fiam élt, még jobb volt, 
de aztán, hogy ő meghalt tizenhét 
évvel ezelőtt, a leányommal s a me-
nyemmel mindent mi bonyolítot-
tunk le: az unokák eljegyzését, kon-
firmálást... mindent elrendeztünk, 
csak a fájdalom sosem maradt el, ezt 
így kell vigyem a sírba – könnyezik 
Emma néni, főként fia után búsulva. 

– Nem tudom, az asszonyok miért 
élnek többet: hogy többet szenved-
jünk? Aki meghal, az legalább meg-
nyugszik – teszi hozzá.

Számkivetettnek 
érzed magad
– A férfiak nem bírják a gyű-

rődést s a nehézségeket, szerintem 
ezért halnak el hamarabb – ezt már 
Csíkban, Jenőfalván mondja Bunda 
Ildikó, aki tizennégy évvel ezelőtt, 
42 évesen lett özvegy. – A férfiak 
nem annyira edzettek, mint az asz-
szonyok, semmilyen szempontból. 
Ha nehézség van, legtöbbjük alko-
holba fojtja a bánatát, jön a beteg-
ség, meghalnak. Nem érdekli őket, 
hogy mi marad mögöttük, s mi 
nem, ez a könnyebb választás.

Karcfalva községben 2002-ben 
483 özvegyasszony élt, Bunda Ildikó 
szomszédságában nyolcan vannak 
özvegyasszonyok, de közülük csak 
kettő-három lakik egyedül, a többi a 
fiával vagy az unokájával. – Ez sokat 
számít – hangsúlyozza Ildikó, aki két 
lányt és egy fiút nevelt fel. – Addig is 
nehéz, amíg a gyerekek otthon van-
nak, de valahogy úgy érzed, hogy 
muszáj csináld, tovább kell lépni, 
meg kell mutatni azt, hogy te is 
tudod úgy nevelni, mintha rendes 
családban nőnének fel. De amikor 
egyedül maradtál... Mindig azon 
csodálkoztam, hogy édesapám 
halála után édesanyám is úgy el-
fásult. Láttam, hogy a kamrája 
már nincs úgy tele, a lakás mintha 
ment volna tönkre, s most tudom 
megérteni. Most már én sem főzök 
rendszeresen, a múltkor mondtam 
a gyermekeimnek, hogy maholnap 
elfelejtek főzni. Rendet tartok, de 
nem úgy, mint azelőtt, nem azzal a 
lelkesedéssel.

Bunda Ildikó úgy érzi, az anya-
gi nehézségek mellett a társtalan-
ság sújtja leginkább az özvegyeket.  
– Bármilyen döntést kell hoznod, azt 
egyedül kell meghozzad, mert szép s 
jó a szomszédság, de úgyis saját ma-
gadra vagy utalva mindenben. A tár-
sadalomban pedig nem szívesen né-
zik az özvegyeket, háttérbe vannak 
szorítva mindenféle szempontból. 
Nem tudsz társasági életet élni, mert 
nagyon nehezen fogadják el azok a 
családok, akiknek ott az élete párja, 
ők nem igazán szeretik az özvegye-
ket. De mindaddig, amíg munkába 
jársz s tartozol valahova, egy közös-
séghez, egész máshogy fogod fel, 
mint amikor otthon maradsz egye-
dül, mert akkor számkivetettnek 
érzed magad. Ez borzalmas.

Mindennek ellenére Bunda Ildi-
kó sem gondolt párkeresésre – Egy 
özvegynek nehezebb a párkeresés, 
mert mindent meggondolsz – 
mondja. – Nem arról van szó, hogy 
keresed, milyen volt a régi, és olyant 
keresel, mert ez sem teljesen igaz. De 
amikor ilyen sokat vagy egyedül, 
már elképzelhetetlen, hogy valaki-
nek a rigolyáit megszokd.

Özvegység 
mint mai sorshelyzet
– Régebben gyakoribb volt, 

hogy újraházasodtak az özvegyek, 
mert társsal élni volt a természetes, 
az elfogadott – erősíti meg dr. Balázs 
Lajos néprajzkutató, aki kérésemre 
próbálta összefoglalni mindazt, amit 

sok évtizedes gyűjtőmunkája során 
az özvegységről mint sorshelyzetről 
megállapított. – A paraszti társada-
lomban a családon belüli munkák, 
a feladatok el voltak osztva, s a férj 
halálával ez az egyensúly felborult. 
Egzisztencia szempontjából megha-
tározó volt ez az egyensúlybomlás, 
gyakran ez is hozzájárult a másod-
szori házassághoz. Vagy fiatalkorban 
valami miatt be nem teljesült szere-
lem realizálódott a másik felek elha-
lálozása után.

Dr. Balázs Lajos, aki elsősorban 
Felcsíkon végzett kutatásokat, egy 
különleges kategóriát említ a téma 
kapcsán: a bányászfeleségek cso-

portját. Azokét, akik míg a férj jól 
keresett balánbányai bányászként, 
a hatvanas-hetvenes években, ösz-
szeszoktak, kialakult körükben a 
társasági összejövetelek szokása, s 
ez később, a férjek – gyakran korai 
– halála után is megmaradt, szinte 
naponkénti közös kávézássá vált, s az 
együttlétek alkalmával gyakori lett 
a kisebb mennyiségű ital elfogyasz-
tása is. – Fokozatosan kialakult egy 
olyan életérzés bennük, hogy elég 
volt az egyszeri férjből – magyarázza 
a néprajzkutató – jobb függetlennek 
lenni, felvenni a jó nyugdíjat. Aki a 
téeszben is dolgozott, még onnan 
is kapott valamit, mellette a jó bá-
nyásznyugdíjat, és kialakult a függet-
lenségi vágy, óhaj, illetve az özvegyi 
életmód választása. Esetleg belemen-
tek egyfajta együttlétbe, de nagyon 
kevesen házasodtak össze.

Dr. Balázs Lajos szerint a házas-
ság nemcsak a paraszti társadalom-
ban jelentett az asszony számára 
létbiztonságot, státusszimbólumot. 
Minden magányosan élő nőt, füg-
getlenül a korától, kritikusabban 
figyeltek. – Ma a férfiak azt mond-
ják, hogy az özvegyasszonyok el 
vannak „bőcsülve”: kikossarazzák 
az alkalmi, talán jó szándékú kérőt. 
Fiatalkorukban volt férjük, a férfival 
való együttélés időszakát megélték, 
többet nem kívánják. S még egy-
szer visszatérek erre a kényelmességi 
igényre: az együttélésnek sok apró, 
mindennapi hátránya van, és van, aki 
azért nem megy még egyszer férj-
hez, mert elege van a horkolásból, 
a szuszogásból, a krákogásból, a do-
hányzásból, a jó isten tudja, hogy mi 
mindenből. Ugyanakkor megválto-
zott a nemek státusa. Valamikor a nő 
gazdaságilag, pénzügyileg függésben 
volt a férjétől. De az utóbbi évtize-
dekben már a nők is állást vállaltak, 
sőt egyre gyakoribb, hogy Budapes-

ten, Izraelben vagy épp az arab orszá-
gokban vállalnak bébiszitterséget, 
idősgondozást. Előfordul, hogy a 
pénzt a családba az asszony hozza, s 
a férfi vált az asszonytól függővé, ki-
szolgáltatottá. Olyan esetet is tudok, 
hogy az asszony Izraelből hazajött 
szabadságra, és ezalatt meghalt a fér-
je, de mivel a temetés napján járt le 
az onnan kapott szabadsága, vissza-
utazott. Nem volt ott a férje temeté-
sén. Tény, hogy az esetek nyolcvanöt 
százalékában a nő a férfi kiszolgálója 
volt, és elfogadta a férfiúi hegemó-
niát, de ha már egyszer megélte, 
nem kívánkozik még egyszer abba 
a státusba.

A néprajzkutató szerint az öz-
vegyekkel mint sajátos sorshely-
zetbe került emberekkel, akiknek 
a száma nem jelentéktelen, sem a 
munkahely, sem a társadalom nem 
tanúsít különösebb figyelmet. A 
paraszti társadalomra ez nem volt 
jellemző, a közösségnek gondja volt 
arra, hogy betakarítások idején, ka-
lákában segítsen, ilyen szempont-
ból több volt a humánum, mint a 
félurbánus, urbánus városi közös-
ségekben. A többi hátrányos hely-
zetben élőkkel ellentétben, ezzel a 
kategóriával nem törődnek külön-
legesen. Talán inkább egymást se-
gítik, tartják számon az özvegyek, 
özvegyasszonyok, de általánosan 
érvényes társadalmi törődésről nem 
beszélhetünk.

Romániában a nők átlagélet-
kora 1990-ben 74,37 év, a férfiaké 
68,04 év volt. 2010-re 77,70-re il-
letve, a férfiak esetében 70,04 évre 
emelkedett az átlagéletkor. A szá-
mok tükrében is egyértelmű, hogy 
az idősödő generációk egyben női-
esedő generációk is.

Özvegyasszonyok, elhagyatot-
tak, megszomorodottak, magányo-
sak. Panaszosak vagy némán szen-
vedők. Mellettük lassan magára talál 
egy új kategória, amelynek tagjai a 
férj elvesztése, a gyász gyötrelme s a 
gyerekek felnevelése után megpró-
bálnak ismét ápolt, vidám asszonyok 
lenni: interneteznek, utaznak, meg-
látogatják távolba szakadt gyerekei-
ket, tartalmassá teszik az életüket, és 
nem adják meg magukat a magány-
nak. Ők vannak kevesebben. Egy 
magyarországi tanulmány szerint 
ugyanis a 40 év fölötti özvegyasz-
szonyok 65%-a tekinthető enyhe, 
közepes vagy súlyos depressziósnak. 
Nálunk, tudtommal, nem készült 
ilyen jellegű felmérés.

Daczó Katalin

A székelypetki Kerekes Emmának 
ma sem telik el napja sírás nélkül

Derzsi Jolán csaknem szinte ötven éve özvegyasszony. Beleavult
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A Merkúr Áruház organikus 
részlegével közösen készített 
rovatunk mai kiadásában egy 
fűszer- és gyógynövényünkre, 
a mentára hívjuk fel olvasóink 
figyelmét. 

Ki ne ivott volna már életé-
ben mentateát? Fogyasztottuk 
már a gyomorműködés rendbe-
hozatalára, hűlés ellen, vagy akár 
a szervezet megtisztítására, hisz 
izzasztó hatása révén közismer-
ten ilyen hatása is van. 

Azt is tudjuk, hogy teája erő-
síti az idegrendszert, de görcsol-
dó, élénkítő, frissítő hatása szin-
tén ismert. 

A menta (Mentha) az 
ajakosvirágúak (Lamiales) rend-
jébe és az árvacsalánfélék család-
jába tartozik. A kezdő kertészek 
hálás növénye, amely ha megveti 

gyökerét a kertben, kiirtani sem 
hagyja magát. 

Több száz változatát tenyész-
tik Európában, Ázsiában és Afri-
kában. Fajtól függően lehetnek 
köztük méretbeli vagy külalakbe-
li eltérések, de az illóolaj-tartalom 
(mentol) közös bennük: ez adja a 
mentákra oly jellemző íz- és il-
latvilágot. Gasztronómiai vagy 
díszítőértékük miatt már évszá-
zadok óta termesztésbe vontuk a 
különböző mentafajokat. 

A menták közül a legis-
mertebb a borsmenta (Mentha 
piperita), ami legalább négy 
mentafaj kereszteződéséből ala-
kulhatott ki. Intenzív aromája 
miatt az angolok már több évszá-
zada kortyolgatják a belőle ké-
szült frissítő teát. Fűrészes leve-
leiben, de még inkább virágában 
magas az illóolaj-tartalom, ami 

fokozza a nyál- és epetermelést, 
de görcsoldó, fájdalomcsillapító 
és gyulladáscsökkentő hatású 
is. Sportkrémekből ismerjük 
hűsítő hatását, szeszes kivonata 
csökkenti az izomfájdalmat és a 
reuma okozta bántalmakat. In-
halálva enyhíti a meghűlés tüne-
teit, frissítő fürdők és gőzfürdők 
elengedhetetlen nyugtatója. A 
fodormenta (Mentha crispa) a 
mediterrán dombokon tenyésző 
két mentafaj természetes keresz-
teződése révén keletkezett, leg-
inkább fogkrémekben és rágó-
gumikban találkozunk vele, de 
meghűlés elleni teakeverékekben 
is előfordul. A bergamott menta 
(Mentha citrata) levelei és haj-
tásai bronzos lilásak, míg virága 
levendulához, esetleg bergamott 
narancshoz hasonló illatú. Alko-
holos italokhoz kiváló. „Lemon” 

fajtája citrom-, az „Orange” ér-
telemszerűen narancsillatú, míg 
a „Chocolate” állítólag csokis 
menta ízű. A zöldmenta (Mentha 
spicata) büszkélkedhet a leg-
magasabb mentoltartalommal, 
belőle készül a legfinomabb fris-
sítő tea. Angol neve a spearmint, 
amely a Wrigley's rágógumi ne-
vét adja. 

Nálunk kevésbé ismert 
az almaillatú menta (Mentha 
suaveolens), amely az angolszász 
országokban kedvelt dísz-, fűszer- 
és gyógynövény, belőle készül az 
igazi angol mentaszósz, amit bá-
ránysült mellé fogyasztanak.

A gyömbér menta (Mentha x 
gracilis „Variegata”) levelei arany-
sárgán foltos szélűek. Hideg, téli 
estéken teája kellemesen melegí-
tő hatású. Pikáns ízt kölcsönöz a 
friss gyümölcssalátáknak. 

Mentás-joghurtos 

frissítő (4-6 főre)

Hozzávalók: 1 kígyóuborka, 
7 dl natúr joghurt, 1 tk kö-
mény, 1 tk koriander, 1 ge-
rezd fokhagyma, só, bors, 
citromhéj reszelve, 4 ek 
citromlé, 1 kanálnyi menta 
felaprítva (zöld vagy gyöm-
bér menta a legfinomabb), 
néhány mentahajtás dísz-
ként.  

Turmixgépben vegyítsük 
az összetevőket addig, amíg 
egyenletesen pépes állagú 
nem lesz a „kotyvalék”, majd 
tegyük fél órára a mélyhűtő-
be. Jeges pohárban tálaljuk 
leves helyett vagy könnyű esti 
levezetőként. 

terMészetesen egészségesen Menta – a fűszer- és gyógynövény A hét receptje

> Trabant–Wartburg találko-
zó Zeteváralján. Hetedik alkalommal 
szervezik meg ma délutántól vasárnapig 
Zeteváralján a Trabant–Wartburg talál-
kozót. Az udvarhelyi Trabant Klub által 
életre hívott eseményen az NDK volt 
autóikonjai előtt kívánnak tisztelegni a 
márkát tisztelők. Mint Tókos Tamás, a 
rendezvény egyik szervezője ismertette a 
kétüteműek találkozóján a gépkocsik és 
tulajdonosaik részt vesznek a legek verse-
nyén: a tulajdonosok ügyességi próbákon 
és kerékcserében is megmérettetnek. A 
Trabantok és Wartburgok közül díjazzák 
a legmesszebbről érkezőt, a legszebbet, a 

legcsúnyábbat, a legöregebbet, a legext-
rémebbet, ugyanakkor nem maradhat ki 
a közönség kedvence sem. A hetedik ud-
varhelyi Trabant–Wartburg találkozóra 
jelentkeztek már magyarországi és helyi 
résztvevők is, azonban a szervező szerint 
lehetnek olyan meglepetések is, mint ta-
valy, amikor Svájcból érkezett trabantos. 
Bár a trabantosok már pénteken össze-
gyűlnek Zeteváralján, a találkozó hiva-
talos megnyitójául a holnap 11 órától 
Székelyudvarhelyről induló felvonulás 
szolgál majd. A szombati programot a 
zeteváraljai helyszínen mentési bemutató-
val színesítik a szervezők.

> Hétfőn kezdődik a Caritas ön-
kéntes tábora. Jövő héten, hétfő és 
vasárnap között zajlik a Gyulafehér-
vári Caritas önkéntes munkatábora 
Máréfalván, ahová, mint a szervezők tá-
jékoztattak, nyolcvan önkéntes jelentke-
zett. Amint a közleményben áll a tábori 
helyszín kiválasztásánál a Caritas pályá-
zatot írt ki az önkormányzatoknak, így 
esett a választás Máréfalvára. Az önkén-
tesek egy hétig dolgoznak a faluközös-
ség javára, szociális- és közösségépítő, 
valamint fizikai munkát fognak végezni, 
szervezők reményei szerint a minél több 
falubeli ember bekapcsolódásával. A 

munkák között van az óvoda újrafesté-
se, kerítésfestés, patakmeder-, temető-, 
temetőkert-takarítás, a plébániaudvar 
rendezés, székelykapu-festés, új kerítés 
készítés, kútásás, portarendezés rászo-
ruló időseknél, sportpályarendezés, va-
lamint hátrányos helyzetű gyerekeknek 
szóló programkínálat, és persze este a 
jól megérdemelt szórakozás. Az önkén-
teseknek délutánonként meghívottak 
tartanak előadásokat, ahol többek közt 
olyan témákról beszélgethetnek, mint 
istenkép, hivatás, fogyatékosság, mese-
terápia, drogprevenció, családterápia, 
vagy női szerepek határok nélkül.hí

rf
ol

ya
m

UdvarHely kUtyafUttatója 

Kanálisfedőket keresnek a pórázosok
néhány technikai jellegű aka-
dály nehezíti a Póráz klub tag-
jainak az életét: az általuk hasz-
nálatba kapott kuvar negyedi 
kazánház udvarán tizenöt ka-
nálisárok tátong – fémgyűjtők 
ellopták a fedeleiket. Műanyag-
gal pótolnák a hiányzó tetőket, 
majd ezt követően kalákát hir-
detnek, hogy kialakíthassák 
Udvarhely első kutyafuttató 
telepét. 

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

Mint azt már koráb-
ban hírül adtuk, a 
székelyudvarhelyi ku-

tyabarátokat tömörítő Póráz 
Klub nemrég használatba kapta a 
polgármesteri hivataltól a városi 
strand alatt, a terelőút mellett 
található, Kuvar negyedi kazán-
ház területét, ahová a klub egy 
kutyafuttató telep kialakítását 
tervezi. Tegnap dr. Sándor Zsolt 
állatorvos, a klub vezetője arról 
tájékoztatott, hogy már „birtok-
ba vették” a telepet, van kulcsuk 

hozzá, sőt néhány terepszemlét is 
megejtettek. 

– Egy kicsit most kínlódunk, 
hisz az udvaron legkevesebb ti-
zenöt olyan kanálisárok található, 
melyeknek a tetejét elhordták, 
ezeket kellene első lépésként pó-
tolni. Keressük is a kanálistetőket, 

fémet viszont nem akarunk rakni, 
mert akkor azokat pont úgy el-
hordják, mint a korábbiakat, in-
kább műanyag kellene – avatott 
be dr. Sándor Zsolt, aki addig 
nem akar senkit beengedni a te-
lepre, amíg a kanálisos problémát 
nem rendezik, „nehogy valaki 

beleessen valamelyik gödörbe, és 
összetörje magát”. 

– Voltunk bent, lekaszálták 
a területet, hisz ez is gondunk, 
hogy a fű folyton nő fel, aztán ha 
a kanálistetők a helyükre kerül-
nek, akkor szervezni fogunk egy 
nagyobb kalákát is, és kialakítjuk 

a kutyafuttatót, egyelőre viszont 
a terület nem alkalmas még erre 
a célra – tudatta. A Póráz Klub 
vezetője szerint amúgy a terület, 
ha rendbe rakják, jó helyet biz-
tosít kutyáinknak. Ide tartozik, 
hogy a Kuvar negyedi kazánház 
már régóta nem működik, az 
épület be van zárva, amit körü-
lötte és belőle el lehetett hor-
dani ócskavasként, az mind el is 
tűnt az évek során – így maradt 
a telep kanálisfedők nélkül. A 
kutytartók a helyet az udvarhe-
lyi galambászokkal osztják majd 
meg. Utóbbiak már egy jó ideje 
jelen vannak a telepen. 

– Velük kell programot 
egyeztetnünk, de elférünk egy-
más mellett. Úgy gondoltuk, 
kerítéssel leválasztunk egy részt 
nekik, hogy ne legyenek a ku-
tyák és galambok egy felületen 
– közölte dr. Sándor Zsolt, aki 
hamarosan minden udvarhelyi 
ebszeretőt kalákára fog hívni, 
hogy közösen kialakíthassák 
Udvarhely első kutyafuttató, és 
-edző felületét. 

Kalákával alakítják ki a kutyafuttatót fotó: ifj. haáz sándor
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Csíkvacsárcsiban, a volt Sándor-
kúria területén régészeti feltárás 
zajlik. Az ásatások több érdekes 
dologra is rávilágítottak. Az eddigi 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
a település történelme legalább 
háromszáz évvel korábban kezdő-
dött, mint ahogy azt eddig tudták. 
Továbbá az előkerült kasztellum 
nagyságában a középkori gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastély kiter-
jedtségével vetekszik.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Pár napja kezdődtek az ásatá-
sok Csíkvacsárcsiban, a régi 
Sándor-kúria területén, ahol 

Botár István, a Csíki Székely Múze-
um régésze vezeti a munkálatokat. 
Az ásatásba besegítenek kolozsvári 
egyetemi hallgatók, továbbá ez az 
ELTE Középkori Tanszékének hi-
vatalos ásatása. Az ásatás ötlete már 
a korábbi években is felmerült, hi-
szen a lelőhely nem volt ismeretlen 
a régészek számára. Már Orbán Ba-
lázs is írt arról, hogy itt nagy, kiter-
jedt rommező volt. A régészek a te-
repbejárások során késő középkori 
mázas csempéket találtak, továbbá 
Árpád-kori leleteket. Ezek rámutat-
tak arra, hogy ez többrétegű telepü-
lésről származnak.

Az idei ásatás e hónap végéig 
tart Hargita Megye Tanácsa régé-
szeti programjának keretén belül. 
De a feltárást a vacsárcsi közbirto-
kosság, illetve a csíkszentmihályi 
önkormányzat is támogatja, part-
nerintézménye a Csíki Székely Mú-
zeum.

A régész elmondta: 
– Az elpusztított épületek hal-

mai nagyon jól látszanak. Ami jól 
látható volt, az egy pincehelyiség. 
Az volt a cél, hogy idén kitakarít-
juk, hiszen az évtizedek folyamán 
feltelt szeméttel, és a pincehelyiség 
környezetében levő helyiségeket fel-

tárjuk, hogy lássuk, milyen rétegek 
vannak, és hogy milyen korra da-
tálható az épület. Jelenleg is zajlik a 
talajradaros felmérés. Gyakorlatilag 
a lelőhely kéthektáros területen van 
a Rákos-patak jobb partján. Több 
épületet, beomlott kutat foglal ma-
gában. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint egy hatalmas kasztellum volt itt 
Csíkvacsárcsiban, amely több kő-
épületet foglalt magában. Ezeknek 
a nyomai jól láthatók. A talajradar-
ral az egész területet felmérjük.

Botár megjegyezte, hogy 1909-
ben egy Józsa nevezetű gimnázi-
umtanár készített rajzos felmérést 
a kasztellumról. Ezen látszanak az 
épület felmenő falai. Ma viszont 
ezek nincsenek meg, mindent el-
bontottak. A falakon belül egyelőre 
szegényes a leletanyag. 

– Kiderült, hogy az épületek 
annyira elpusztultak, hogy a belső 
járószintjét nem tudtuk megfogni 
– közölte Botár.

Vacsárcsi korábbi 
település
Az ásatás folyamán kiderült, 

hogy a helyszínen vannak a késő 
középkornál korábbi telepnyo-
mok, Árpád-kori (12–13. szá-
zad), továbbá 14. századi leletek. 
A szakemberek remélik, hogy a 
talajradar segítségével házhelye-
ket, nagyobb gödröket, árkokat 
sikerül kimutatniuk. Fentebb em-
lítettük, hogy a falakon belül sze-
gényes a leletanyag. A falak alatt 
viszont más a helyzet. 

– A falak alatt húzódó koráb-
bi rétegekből sok leletanyag került 
elő. Jó 14. századi, de másodlagos 
helyzetben 12–13. századi Ár-
pád-kori leletek vannak. Ez azért 
fontos, mert Vacsárcsi falut 1556-
ban említik először. Ezek a leletek 
bizonyítják, hogy a falu történe-
te minimum 300 évvel korább-
ról indul. Továbbá fontos, hogy 
nemcsak a régi kasztellum volt itt, 

hanem mondhatni bizonyosságot 
nyer az is, hogy a régi falu ezen a 
részen húzódott – értelmezte a 
régész az új felfedezést.

Legenda a Sándor-kúria
Egyértelmű, sőt egyelőre sem-

milyen bizonyíték nincs arra vo-
natkozóan, hogy a településen 
található kúria a Sándor-család bir-
tokában lett volna. A régész erről 
megjegyezte: 

– Az 1566-os összeírásban, 
amikor többek között a Lázá-
rok birtokokat kapnak Gyer gyó-
szárhegyen, akkor itt Vacsár csi ban 
a Fejér család kap birtokokat. Ez 
az összeírás vezet rá, hogy talán a 
kasztellumot a Fejér család bírta. 
Igazából nem lehet tudni, hogy 
kié volt. A szájhagyomány Sándor-
kúria néven emlegeti. Az viszont 
tény, hogy a 16. századi, illetve a 
későbbi forrásokban nem említik, 
hogy a Sándoroknak itt komo-
lyabb birtokaik lettek volna. A 16. 
században, amikor főembereket 
említenek itt, Vacsárcsiban, azok 
a Fejérek. Attól tartok, hogy ez a 
Sándor-legenda egy későbbi tör-
ténet, s ez folklorizálódott. Nincs 
adatunk, amely egyérteműen alá-
támasztaná, hogy Csíkvacsárcsi, 
a kasztellum és a Fejér család 
együvé tartozott, csak következ-
tethetünk arra, hogy az épület a 
Fejéreké volt.

Arra, hogy egy rangos, 16. szá-
zadi székely előkelő nemes udvar-
házát tárják fel a régészek, bizo-
nyíték is van, hiszen pár nappal 
korábban előkerült egy aranyo-
zott szív ék. A jó leletanyagok 
előkerülését az épületek külső 
oldalának feltárásával várják. 
Botár úgy véli, hogy egy 16. 
századi kasztellum romjai rejle-
nek a földben, amely hasonlít a 
gyergyószárhegyi Lázár-kastély-
hoz, de nem a jelenlegihez, ha-
nem a 16. századi kastélyhoz.

Háromszáz évvel korábbi 
település Csíkvacsárcsi

régészeti szelvény. igazolás és cáfolat fotó: darvas attila



A prefektusi hivatalon keresztül 
a mezőgazdasági tárca figyelmét 
is felhívják egyre súlyosabb-
nak mutatkozó aszálykáraikra a 
Hargita megyei nagytermelők. 
A forróság és a csapadékhiány 
miatt a cukorrépából féltermésre 
számítanak, míg a burgonyában 
keletkező terméskiesés vár-
ható mértékéről még beszélni 
sem mernek. Keresztes Vencel, 
a csíkszentmártoni Burgabotek 
igazgatója szerint katasztrofális 
helyzet alakult ki.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Növénykultúrától függő-
en akár 50 százalékkal 
is visszavetheti az idei 

mezőgazdasági terméshozamokat 
a rendkívüli forróság és a csapa-
dékhiány – állítja alapunknak Ke-
resztes Vencel, a csíkszentmártoni 
Burgabotek mezőgazdasági társu-
lás igazgatója. A kalászosok mel-
lett 150 hektáron burgonyát és 100 
hektáron cukorrépát termelő szak-
ember szerint a várható terméski-
esés – a gazdasági mutatók terén 
– szinte csődközelbe sodorja a 
hozzájuk hasonló nagytermelőket. 
Egy héttel korábban Török Jenő, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság vezetője lapunknak 
nyilatkozva ugyancsak a kánikula 
termésapasztó hatásaira figyelmez-
tetett, rámutatva, hogy a kánikulai 
meleg lassan leforrázza a virágba 
borult burgonyaültetvényeket.

Ráfizetést terem idén 
a cukorrépa is
A várható aszálykárok egyik 

példájának Keresztes Vencel a cu-
korrépát hozza fel, mely esetében az 
elvárható 45-55 tonna közötti hektá-
ronkénti hozam jelen körülmények 
között még – a gazdaságosság terén 
vízválasztónak számító – hektáron-
kénti 35 tonnás termésátlagot sem 
fogja elérni, veszélybe sodorva ezál-
tal még a marosludasi cukorgyárral 
szembeni felvállalt minimális meny-
nyiség leszállítását is. Ez azonban 
már nemcsak bevételkiesés terén 
okoz gondot, hanem az esetleges 
szerződésszegésért még büntetést is 
ró a szentmártoni termelőre. „A cu-
korrépa kapcsán a betakarítás és még 
egy-két levéltrágya-kezelés kivéte-
lével immár az összköltségek 80-90 
százalékát kiadtuk, a növényre fordí-
tottuk. Ha nem terem hektáronként 
legalább 40-50 tonnát, egy lej nye-
reségem sem marad rajta, márpedig 
ha minden így folytatódik és az eső 
továbbra is elkerül, akkor cukorrépá-
ból legfeljebb 25-30 tonnát fogunk 
tudni betakarítani” – magyarázta 
Keresztes.

Szomjazik a pityóka
De ugyanez a helyzet a Hargita 

megyében domináns szerepet be-
töltő, és a gazdák bevételeit erő-
teljesen meghatározó burgonyával 
is. Ám a gumós növény esetében 
a helyzetet csak súlyosbítja, hogy a 
tavaszi munkálatok megcsúszását 
idén a nyári kánikula szokásosnál 

egy hónnappal korábbi beállása 
is tetézi. „Hamarabb jött a júliusi 
meleg, és az eső is elkerült minket. 
Akinek van lehetősége, öntöz, de a 
csíkiak amúgy sincsenek berendez-
kedve az öntözésre. Meg se merem 
tippelni, hogy mindez mennyivel 
csökkenti a burgonyatermést. Ha 
hektáronként csak 15-20 tonna 
terem, és a vízhiány miatt annak is 
70-80 százaléka vetőmagnagyságú, 
vagy annál is apróbb burgonya lesz, 
ki veszi azt meg és milyen áron?” 
– teszi fel a kérdést a szentmártoni 
agrárszakember. Hozzátette, azon 
nagytermelők számára, akiknek a 
magas technológiai és anyagi ráfor-
dítás miatt nem mindegy mennyit 
terem a föld, mára egyszerűen ka-
tasztrofális helyzet alakult ki.

Gondjaikra irányítják 
a szaktárca figyelmét
A kánikula és az egyre nagyobb 

méreteket öltő szárazság miatt ki-
alakult problémáikra a gazdák a 
Mezőgazdasági Minisztérium fi-
gyelmét is felhívták. A Hargita me-
gyei farmerek a kormánybiztosnak 
címzett levelükben a helyzet súlyos-
bodása miatt a román kormány köz-
belépését kérik. A Burgabotek veze-
tője rövid távon a kártalanításban, 
közép- és hosszabb távon viszont 
– mivel a szárazságra mezőgazda-
sági biztosítást nem lehet kötni – a 
locsoló-, öntözőhálózat kiépítését 
támogató beruházásokban látja az 
aszályos időjárás elleni védekezés 
leghatékonyabb eszközeit. „Ezelőtt 
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Agrárgazdaság
HiVAtAloS átiRAtBAn HíVjáK fel ASzályGondjAiKRA 

Tarol a kánikula, 

> A hargitai közbirtokosságok-
nak ajánlja magát az OTP. Road-
show-találkozó keretében kifejezetten 
a közbirtokosságoknak szóló banki 
szolgáltatási csomagot mutatott be a 
Hargita megyei közbirtokosságok kép-
viselőinek az OTP Bank Románia. Az 
udvarhelyszéki és csíki vezetőkkel való 
találkozás után Szász Tibor, a pénzinté-
zet gyergyószentmiklósi fiókigazgatója 
a gyergyói-medencei közbirtokosság 
elöljárói előtt ismertette a banki termék 
részleteit. Az OTP Agricol csomag egy 
évig díjmentes folyószámlakezelés és 
internethozzáférés mellett a lekötés ide-

jétől függően kiemelt, 6,25 és 6,75 szá-
zalék közötti betéti kamatot is kínál. A 
12 hónapos időszak után a pénzintézet 
azonban évi 6,99 eurós illetéket számol 
fel. Haschi András, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenci-
ós Ügynökség (APIA) igazgatója szerint 
a megyébe érkező területalapú támoga-
tás negyede, azaz több mint 10 millió 
euró a közbirtokosság számlájára érke-
zik, ezért fontosnak érzi, hogy beruhá-
zási és fejlesztési elképzeléseik mellett a 
közbirtokosságok bankszámláin heverő 
szabad pénzösszegeiket is megfelelően 
hasznosítsák.hí
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Keresztes Vencel a cukorrépaültetvényt mutatja. Kánikula és csapadékhiány viszi el a termés felét  fotó: domján levente

A tRAnSGAz Rt. 

Medgyes, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
Gyergyószentmiklós és Maroshévíz között létesíten-
dő gázvezeték megnevezésű tervére hozott módosí-
tásra – Katódos korrózióvédelmi állomás létesítése 
Gyergyóditróban – a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 3-án 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány elkészítése).

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

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevéte-
leiket a hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják be  
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 
0266–310041, e-mail: office@apmhr.ro).

A XindeX eCo Kft.
ÉPítŐMÉRnÖKÖt alkalmaz.

Az építőmérnök feladata lesz:
◆ a kivitelezési munkák előkészítése, helyszíni irá-

nyítása, ellenőrzése;
◆ építési naplók vezetése;
◆ alvállalkozók irányítása, munkabiztonsági, minő-

ségirányítási elvárások betartatása;
◆ ütemtervek nyomon követése.
Elvárások:
◆ építőmérnöki diploma;
◆ munkairányítói tapasztalat;
◆ kivitelezésben szerzett tapasztalat;
◆ nagyfokú mobilitás;
◆ autoCAD, Word, Excel ismerete;
◆ B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal 
a xindexsrl@yahoo.com e-mail címre. 

Bővebb információ a 0727–887878-as telefonszámon.

A VÉdelMi MiniSztÉRiUM
a 01158-as Csíkszeredai Katonai Alakulat révén kiki-
áltásos nyílt árverést szervez egy 39,18 m2-es felület 
bérbeadására élelmiszerkioszk rendeltetéssel.

Az árverésre 2012. július 31-én 10 órakor kerül sor 
a 01158-as katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 203. szám alatt.

Oda nem ítélés esetén az árverést megismételjük 
2012. augusztus 9-én 10 órakor és 2012. augusztus 21-
én 10 órakor a fenti címen.

A részvételi és odaítélési feltételek megtalálhatók 
a feladatfüzetben, melyet a 01158-as katonai alakulat 
székhelyén, Csíkszereda, Hargita u. 203. szám alatt le-
het megvásárolni 2012. július 16-tól kezdődően 5 lej 
ellenértékben (befizetni az egység pénztáránál lehet).

A cég dokumentációit az ajánlattal együtt az egy-
ség iktató irodájában 2012. július 31-én 9 óráig lehet 
letenni.

A részvételi díjat lejben, az egység pénztáránál lehet 
befizetni, legkésőbb az árverés napján. 

Bővebb felvilágosítás az egység székhelyén
vagy a 0266–314006-os telefonszámon kapható. 

Fax: 0266–312985, e-mail: unitatea01158@clicknet.ro.

 hirdetések

hargitanépe



öt-hat évvel még Hargita megyében 
is létezett egy vegyes bizottság, mely 
időközönként felmérte a bebizto-
sított területeket, a jelentésükhöz 
igazították az esetleges kárpótlást 
is. Jelenleg viszont a gazdákat ért 
anyagi veszteségek kártalanítását 
Brüsszellel is jóvá kell hagyatni. 
Az aszálykárok súlyosságát és a 
kárpótlási igényünket máris jelez-
tük a megyei prefektusi hivatalon 
és a mezőgazdasági igazgatósá-
gon keresztül a szaktárca felé. Ha 
egy év múlva vagy két év múlva 

kapunk pénzt, az más dolog, de 
ha van ígéretem, akkor én azt már 
valamilyen szinten pénzre tudom 
váltani és át tudom vészelni ezt a 
mostani nehéz időszakot” – fejtette 
ki a figyelemfelhívó levél kapcsán 
Keresztes Vencel, a kezdeményezés 
ötletadója.

Hiányoznak 
az öntözőrendszerek
A szentmártoni termelő szerint 

az öntözőrendszerek alcsíki kiépí-
tése régóta emlegetett téma, ám 

az elaprózott parcellák, az elszórt 
– többé-kevésbé vízigényes – nö-
vényi kultúrák keveredése és a te-
rülettulajdonosok összefogásának 
hiánya miatt mindez eddig csak 
vágyálom maradt. „Az elmúlt húsz 
esztendő alatt senki sem akart ko-
molyabban gondolkozni erről, az 
is igaz, hogy az utóbbi húsz év alatt 
nem is lett volna annyira szüksé-
günk rá, mint most” – teszi hozzá 
Keresztes. Korábban ugyanakkor 
az öntözést szolgáló vízgyűjtő ta-
vak létrehozására még az alcsíki 
határban levő egykori homokbá-
nyák hasznosításáról is szó volt, 
ám a jelentős anyagi hozzájárulást 
igénylő beruházás mögül sorra 
kihátráltak az érintett felek. Az 
alcsíki burgonyaföldek locsolását 
így mindenki továbbra is saját le-
hetőségei szintjén oldotta meg. A 
Burgabotek e téren még azon sze-
rencsések közé tartozik, akik egy 
közel 50 hektáros burgonya- és 
cukorrépaparcellát a szentmártoni 
határt keresztező Fiság-patakából 
is öntözni tudnak. „Ezzel napi 4 
hektárt tudunk öntözni, négyzet-
méterenként 20-25 liternyi csapa-
dékot juttatva ki a kultúrákra. Ez 
persze az összterület nagyságához 
képest nem sok, de mégis több a 
semminél” – jegyzi meg Keresztes 
Vencel.
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Agrárgazdaság
a minisztérium figyelmét a Hargita megyei növénytermesztők

bajban a gazdák

> Székelyudvarhelyen zárult a sajtvizs-
ga. A gyergyói és Csík vidéki hallgatók után 
tegnap – a vizsgasorozat utolsó állomásaként 
– az udvarhelyszéki és Székelykeresztúr kör-
nyéki gazdák is számot adtak frissen szerzett 
élelmiszer-feldolgozói tudásukról. A Har-
gita Megyei Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete és a Hargita Megyei Agrárka-
mara által szervezett általános élelmiszer-
ipari képzésen közel százötven Hargita me-
gyei gazda és gazdasszony nyerhetett bete-
kintést a tejfeldolgozás, sajtkészítés, valamint 
a sertés- és szarvasmarhahús-feldolgozás és 
pisztrángászat, haltenyésztés rejtelmeibe. A 
tegnapi utolsó, székelyudvarhelyi vizsgára 

35 környékbeli gazdálkodó jelentkezett, 
aminek keretében előbb elméleti felmérő-
vel adtak számot tudásukról, majd vizsga-
munkaként, az otthon készített sajt- és kol-
básztermékeikkel igyekeztek meggyőzni a 
hattagú vizsgabizottságot tej- és húsipari jár-
tasságukról. A legváltozatosabb felhozatallal 
a sajtkészítők rukkoltak elő, bemutatva a te-
hén- és kecsketej mellett bivalytejből készült 
sajt és joghurtféleségeket is, de hoztak natúr 
és füstölt fonott sajtokat, illetve különböző 
ízetésű krémsajtokat, lágy és érlelt félkemény 
sajtokat is. A sikeresen vizsgázó gazdák a 
munkaügy által kibocsátott, Európai Unió 
szerte elismert diplomát kapnak.hí
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Locsolóberendezés a csíkszentmártoni határban. Harc az aszály ellen fotó: domján levente

Korondi Kálmán Ibi nevű tehene kapta a Miss-díjat fotó: domján levente

szarvasmarHa-kiállítást tartottak 
GyerGyóújfaluban

Mustrára vitték 
a legjobbakat

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Ismét szarvasmarha-kiállításon mérték fel Gyergyó újfaluban 
a település legkiválóbb egyedeit a helyi állattartó gazdák. A 
Gyergyóújfalvi Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület által szer-

vezett állatmustrára a hét eleji falunapokon került sor. 
A szénabálákból kialakított, körív formájú ringbe felvezettet 

állatokat a szakemberekből álló zsűri – a szokásoknak megfelelő-
en – három kategóriában osztályozta: többször ellett és egyszer 
ellett tehenek, valamint vemhes üszők csoportjában. A legna-
gyobb felhozatal és a legélesebb versengés a többször ellett tehe-
nek kategóriában volt, amin belül tizenegy – zömében pirostar-
ka – állatot vezettek fel a gazdák. A csoporton belül az első helyet 
végül Korondi Kálmán Ibi nevű tehenének ítélte oda. A 2007-
ben született tehén negyedik laktációját töltve több mint 4100 
kilós tejhozammal rendelkezik. A megmérettetésen ugyanakkor 
a gazdák olyan teheneket is bemutattak, amelyek immár a nyol-
cadik-kilencedik laktációban is még mindig éves szinten 2700-
2800 kilogrammos tejtermelést érnek el. A csoporton belüli má-
sodik díjat a zsűri Mihálydeák László, míg a harmadik helyezést 
Orosz János tehenének ítélte oda. Az egyszer ellett tehenek cso-
portján belül a legjobbnak ugyanakkor Sólyom Zoltán tehenét, 
míg a vemhes üszők kategóriájában Szakács Tibor Cifra névre 
hallgató előhasúját találták. A kiállítás legszebb tehenének járó 
Miss-díjat – a közönség szavazatai alapján – ugyancsak Korondi 
Kálmán Ibi nevű tehene kapta.

„Habár a gazdák által bemutatott tehenek létszáma kicsit 
alacsonyabb volt, az állatok minőségi javulása szemmel látható. 
Generációról generációra érződik a javító hatású apaállatoknak 
a nemesítő tevékenysége. Ez az állatok küllemén, a tőgyek ala-
kulásán, testformáján, izmoltságán is jól észrevehető volt. De ez 
a gazdák hozzáállását is pozitívan minősíti, hisz aki állatot tart, 
az már magas termelékenységű állatot akar tartani” – értékelte 
a szarvasmarha-kiállításon bemutatott tejelő és növendék álla-
tokat lapunk kérésére Sólyom Gizella, a kiállítás szakkommen-
tátora. Az újfalvi gazdák állományában ugyanakkor – a többi 
Hargita megyei szarvasmarhatartóhoz hasonlóan – továbbra is a 
vegyes hasznosítású pirostarka dominál. Sólyom Gizella szerint 
ez így is fog maradni, mivel a székelyföldi kis családi gazdasági 
igényeknek a hús- és tejtermelésre egyaránt alkalmas szimentáli 
típusú pirostarka felel meg. „A pirostarka-állomány – köszönhe-
tően a fajtanemesítő munkának – öt-hat ezer literes tejtermelést 
is meg tud valósítani. De a megyében hétezer liter fölötti terme-
lést elért állatokról is tudunk” – tette hozzá Sólyom Gizella.
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> Wimbledon, álomelődöntő kö-
vetkezik. A felső ágon nem történt 
meglepetés a wimbledoni teniszbajnok-
ság férfi egyesének negyeddöntőjében, 
így létrejött a Novak Djokovics–Roger 
Federer álomelődöntő. Roger Federer 92 
perc alatt 6:1, 6:2, 6:2-re győzte le Mihail 
Juzsnijt, míg a világelső Djokovics a né-
met Florian Mayeren lépett túl 6:4, 6:1, 
6:4-gyel. A másik ágon Murray ellenfele 
Tsonga lesz. Előbbi a spanyol Ferrert ver-
te 6:7, 7:6, 6:4, 7:6 arányban. A francia 
teniszező a német Kohlschreibert bú-
csúztatta 7:6, 4:6, 7:6, 6:2 arányban. Az 
elődöntő mérkőzéseire ma kerül sor.

> Vízilabda. Négy, a londoni olim-
pia férfi-vízilabdatornáján is érdekelt 
válogatott alkotja a mezőnyt az idei 
Vodafone-kupán, amelyet július 15–17. 
között bonyolítanak le a Margitszigeten. 
A Hajós Alfréd Uszoda hagyományos 
nyári nemzetközi eseményén ezúttal a vi-
lágbajnok olasz, továbbá a spanyol és az 
ausztrál nemzeti csapat lesz az olimpiai 
bajnoki címvédő magyarok ellenfele. A 
kvartett tagjainak egyformán a budapes-
ti az utolsó fellépése az ötkarikás játékok 
előtt, már csak ezért is érdekes összecsa-
pásoknak lehet tanúja a szigetre kilátoga-
tó közönség.

> Casillasnak az Aranylabdát! Pe-
lé, minden idők egyik legjobb futbal-
listája szintén úgy vélekedett, hogy 
Iker Casillas, a vasárnap befejeződött 
labdarúgó-Európa-bajnokságon arany-
érmes spanyol válogatott kapusa meg-
érdemli az Aranylabdát. „Általában a 
csatárok részesülnek ebben az elisme-
résben, de úgy gondolom, most remek 
alkalom lenne arra, hogy szakítsanak a 
hagyományokkal, és Iker Casillas kapja 
meg a trófeát. Rászolgált” – nyilatkoz-
ta a brazilok háromszoros világbajnoka 
az As című spanyol sportnapilapnak. 
Korábban az Aranylabdát 1956-ban 

létrehozó France Football magazin írta 
meg, hogy a Real Madrid hálóőre mél-
tó lenne az elismerésre. Casillas 137 
mérkőzésen őrizte az ibériai alakulat 
kapuját és 75 találkozón nem kapott 
gólt. Spanyol futballista három alka-
lommal kapta meg eddig az elismerést, 
a legendás Alfredo di Stéfano (Real 
Madrid) 1957-ben és 1959-ben, Luis 
Suárez (FC Barcelona) pedig 1960-
ban. A kapusok közül eddig egyedül 
Lev Jasin érdemelte ki az Aranylabdát: 
a szovjet válogatottal az első, 1960-as 
Eb-t megnyerő legenda 1963-ban kap-
ta meg a díjat.hí
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A FrAdi könnyű, míg kolozsvár nehéz ellenFeleket kApott

Sorsoltak a női és férfikézilabda 
Bajnokok Ligájában

Kvasina második lett

Közel negyvenfokos hő-
ségben teljesítette teg-
nap a mezőny a Szeben 

Ke rékpáros Körverseny máso-
dik – leghosszabb – szakaszát. 
A Szeben–Szentágota–Felek–
Diszn ód–Szebenjuharos szakasz 
a tengerszint fölött 1438 méteres 
magasságban lévő üdülőtelepen 
ért véget, az utolsó – A kategóriás 
– mászás egy részét macskaköves 
úton tették meg a kerekesek.

A 184 kilométeres szakaszon 
több sikertelen szökési kísérlet 
után egy ötfős csoport ellépett a 
mezőnytől, melynek tagja volt 
Sipos Zoltán is, ám a maziconos 
sportolónak több problémája is 
volt, előbb kerékpárját, majd a 
cseresportszer kerekét is cserélni 
kellett, utóbbit pont a végső má-
szás előtt. A szökötteket a hegyen 
fogta be Victor De la Parte (SP 
Tableware) és a Tusnad Cycling 
Team szlovén légiósa, Matja 
Kvasina. A szakaszt a spanyol 
nyerte, Kvasina három másodper-

ces hátránnyal ért célba a győztes-
hez képest. Összetettben is vezet 
De La Parte, Kvasina a második 
17 másodperces hátránnyal. A 
legjobb hegymenő, és a pontver-
senyt is De La Parte vezeti, a leg-
jobb sprinter a szerb válogatott 
Kozomara Nikola, míg a legjobb 
romániai versenyző Sipos Zoltán 
a tegnapi szakasz után.

Ma a Disznód–Szeben közöt-
ti 10,2 kilométeres csapat-idő-
futamot rendezik, 19.15-től a 
Di gi Sport 1 élőben közvetíti az 
eseményeket. Holnap a Szeben–
Disznód–Cód–Szentágota–Bâ-
lea-tó közötti 90,15 kilométer vár 
a mezőnyre, a szakasz során egy 
C, egy A és egy királykategóriás 
mászás lesz, utóbbi a Bâlea-tónál, 
a Digi Sport 2 14 és 15.30 között 
közvetíti élőben az etapot. A ver-
seny vasárnap a Szeben–Szelistye–
Zsinna–Kelnek–Szászszerdahely–
Szeben közötti 146,25 kilométeres 
szakasszal zárul, a Digi Sport 3 este 
héttől közvetíti az eseményeket.

A szlovák iUventA michalovce 
együttesével találkozik a leg-
utóbbi két szezonban kek-győz-
tes FtC rail Cargo hungaria a 
női kézilabda Bajnokok ligája 
selejtezőjében. A román ezüst-
érmes kolozsvári U viszont 
selejtező csoportban kell bizo-
nyítson, de nem lesz könnyű 
dolga. A férfiaknál a konstanca 
elfogadható csoportba került.

Abudapesti klub szeren-
csésnek bizonyult a bécsi 
sorsoláson, ugyanis nem 

egy négyes csoportban, hanem 
az oda-visszavágós párharcban 
kell kiharcolnia a főtáblára kerü-
lést. A Fradi ellenfele a felvidéki 
IUVENTA Michalovce lesz. A 
Ferencváros – az Európai Kézi-
labda Szövetség (EHF) honlapja 
szerint – idegenben kezd. Az első 
mérkőzést szeptember 19-én vagy 
20-án, a visszavágót pedig szep-
tember 22-én vagy 23-án rende-
zik. „Szerencsések voltunk, na-
gyon örülök az ellenfélnek. Ami-
óta a Ferencváros vezetőedzője 
vagyok, először mondhatom el, 
hogy a lehető legjobb riválist kap-
tuk. A továbbjutás nem is lehet 
kérdéses” – mondta Elek Gábor, a 
Ferencváros trénere.

Ezen a párharcon kívül három 
négycsapatos selejtezőtornát tar-
tanak, a győztesek vehetnek részt 

a csoportkör sorsolásán, s ott a 
negyedik kalapba kerülnek. Első 
alkalommal rendeznek szabadkár-
tyás tornát, amelyen az Issy (a fran-
cia másodosztályba sorolt Arvor 
helyén), a Zvezda Zvenyigorod 
és a Leipzig szerepel, a győztes a 
csoportkör sorsolásánál a harma-
dik kalapba kerül. A selejtező-
csoportok második és harmadik 
helyezettje, a ki-ki meccs vesztese, 
továbbá a szabadkártyás csoport 
másodikja a KEK harmadik for-
dulójában folytathatja, a negye-
dikek és a szabadkártyás csoport 
harmadikja pedig a KEK második 
körében. A meccseket szeptember 
22–23-án rendezik, a Fradi eseté-
ben az idegenbeli meccsre 19-én 
vagy 20-án kerül sor.

A selejtezőben érdekelt a ro-
mán ezüstérmes Kolozsvári U 
Jolidon is, aki a Rosztov-Donnal 
(orosz), a Zajecsarral (szerb) és a 
Muratpasa Antalyával (török) ke-
rült egy kvartettbe.

A csoportkör sorsolását ma 
tartják, ebben még a magyar bajnok 
Győri Audi ETO KC és a román 
bajnok Oltchim Râmnicu Vâlcea 
lesz érdekelt, a meccseket októ-
berben és novemberben rendezik 
(október 13/14., 20/21., 27/28., 
november 3/4., 10/11., 17/18.).

BL, selejtező: 1. csoport: Viborg 
(dán), Bera Bera (spanyol), 
Laczpol Gdynia (lengyel), Brühl 

(svájci); 2. csoport: Byasen (nor-
vég), Buxtehude (német), Dalfsen 
(holland), Metalurg Szkopje (ma-
cedón); 3. csoport: Kolozsvári U 
Jolidon, Rosztov-Don (orosz), 
Zajecsar (szerb), Muratpasa An-
talya); oda-visszavágós párharc: 
Michalovce (szlovákiai) – FTC-
Rail Cargo Hungaria; szabad-
kártyás csoport: Issy (francia), 
Zvezda Zvenyigorod (orosz), 
Leipzig (német).

esélyes a konstanca
A férfi BL selejtező csoport-

jainak sorsolását is megtartották 
a nőkkel együtt. A román bajnok 
Konstancai HCM legnagyobb 
ellenfele a felvidéki Eperjes lesz a 
kvartettben.

BL, selejtező: 1. csoport: 
Sloga Doboj (bosnyák), Partizan 
Belgrád (szerb), FC Porto (por-
tugál), Lovcsen (montenegrói); 
2. csoport: Metalurg Szkopje 
(macedón), Haslum (norvég), 
Dinamo Poltava (ukrán), Alpha 
HC Hard (osztrák); 3. csoport: 
Konstancai HCM, Tatran Presov 
(szlovákiai), Maccabi Risón 
Lecijón (izraeli), Bozen (olasz); 
oda-visszavágós párharc: Besiktas 
(török) – Dinamo Minszk (fe-
hérorosz); szabadkártyás csoport: 
Hamburg (német), St.-Raphaël 
Var Handball (francia), Silkeborg 
(dán), Wisla Plock (lengyel).

Szlovákiai ellenfele lesz a KEK-győztes Ferencvárosnak



lakás

ELADÓ új családi ház 5 ár telekkel 
Csíkzsögödben. Ár megegyezés alap
ján. Telefon: 0741–733568. (22143)

ELADÓ II. emeleti, igényesen kiala
kított, háromszobás tömbházlakás Csík
szereda, Szív utca 12. szám alatt. Köz
ponti fűtés, beépített teraszok, 2 db WC, 
garázs, pince. Telefon: 0741–359674.

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

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Fenyő utca 
11/B szám alatt. Ár megegyezés alap
ján. Telefon: 0743–663781. (22182)

ELADÓ 2 szobás, 56 m2es tömb
házlakás Csíkszeredában, a Mihail Sa
do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 0749–
142719. (22095)

ELADÓ négyszobás 3. emeleti 
tömbházlakás a Kossuth Lajos utca 
34/7. szám alatt saját hőközponttal. 
Telefon: 0722–946706.

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 sürgősen Csíkszereda köz
pontjában, a Temesvári sugárúton 3 
szobás, teljesen felújított tömbházlakás 
saját hőközponttal és pincével, csak 
komoly érdeklődőknek. Irányár 36 000 
euró. Telefon: 0747–509683. (22213)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2es telken, rendezett iratokkal, bár
milyen tevékenység kialakítására al
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját 
hőközponttal rendelkező tömbházlakás 
a Majláth Gusztáv Károly tér 1. szám 
alatt. Telefon: 0744–472619. (22146)

ELADÓ családi ház Kászon jakab
falván nagyon jó állapotban, mellék
épület, csűr, szín 10 áron. Telefon: 
0722–997072. (22205)  

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

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

telek

ELADÓ 5000 m2 beltelek 6 kmre 
Csíkszeredától, az udvarhelyi kijárat
nál. Telefon: 0755–410164. (22039)

ELADÓ Csíkmindszenten 12 ár be
kerített beltelek főút mellett, nagyon jó 
helyen, teljesen szabályos méretekkel, 
ideális fekvéssel (víz, villany, gáz a tel
ken). Telefon: 0722–234840. (22176)

jármű

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

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Vectra 
B, Euro 4es, 1,6os motorral, metálszür
ke színben (ABS, szervo, automata klíma, 
központi zár, 6 légzsák, elektromos abla
kok, elektromos tükrök, állítható kormány, 
MP3 lejátszó), frissen behozva, nagyon 
jó állapotban. Karc és rozsdamentes. 
Vállalom a RARt. Ára 2950 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

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

vegyes

ELADÓ: DT 1010 traktor, 2,40 mes 
vetőgép, 2,40 Maschio körborona, vala
mint 1,6 m Fahr körkasza. Telefon: 0745–
016132. (22122) 

Mészkőbánya ELADÓ vagy KIADÓ 
Homoródalmáson. Telefon: 0744–
798270, 0744–505710.

ELADÓ Csíkdánfalván 8 db 100140 
kg közötti disznó. Telefon: 0740–205365.

Szamosújváron készült faragott 
ebédlőbútor igényesnek ELADÓ. Tele
fon: 0721–756116. 

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

szolgáltatás

Dr. Mátyás Ferenc fülorrgégész 
szakorvos rendel Székely ud var helyen, 
a Templom utca 7. szám alatt, hétfőn
ként 16 órától. Előjegyzés a 0744–
269708as telefonszámon.

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK minden színben, garan
ciával, helyszíni kiszállással. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (22211)

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, ren
dezvényszervezés, marketing és rek
lámszerkesztés szakon. Érdeklődni: 
0726–082352, jakab.ildiko@yahoo.
com címen.

Az Arnold Kft. lapos tetők hő- és 
vízszigetelését, valamint tömbházak 
külső hőszigetelését VÁLLALJA. Te
lefon. 0729–141879.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kis-haszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

állás

Elárusítót ALKALMAZUNK élelmi
szerüzletbe. Telefon: 0722–598453. 

Úzvölgyi munkapontra ácsokat 
és segédmunkásokat ALKALMA
ZUNK. Telefon: 0724–000202.

Lovardánkba lovak ellátására istál
lói munkára, hosszú távon VESZÜNK 
FEL dolgozót Magyarországon. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft + szál
lást adunk mellé.  Jelentkezni a követ
kező telefonon: 0036–70–3652679.

segítségkérés

Nemes Andrea Ida, 35 éves két
gyermekes édesanya sürgős szívmű
tétre szorul, mivel bénulás veszélye 
fenyegeti. Szűkös anyagi lehetőségei 
miatt segítséget kér, hogy mielőbb el
végezhessék a műtétet Marosvásárhe
lyen. Aki anyagilag támogatni tudja, az 
alábbi bankszámlaszámokon segíthet: 
BCR: RO54RNCB0 152100800680001, 
CEC: RO38 CECEHR0108RON0339957

megemlékezés

„Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk,
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Hat héttel ezelőtt 
búcsú nélkül itt hagytál.
Fájdalom szívünknek a távozásod,
Megpihenni tértél Isten hívására,
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafenn örök boldog ságot.”

Könnyes szemmel és szívünk 
mély fájdalmával emlékezünk éle
tünk legszomorúbb napjára,

GEGŐ VILMOS

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. július 7én reggel 
7.30kor lesz a csíkszenttamási 
templomban. Minden jóságáért a 
Jó isten áldása és kegyelme kísérje 
nyugvó poraiban. Legyen jutalma az 
örök üdvösség. Gyászoló szerettei.

Szomorú szívvel és kegyelettel 
emlékezünk 2007. július 6ra,

BAJKÓ ERZSÉBET
szül. Madár

halálának 5. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes. Sze
rettei, Csíkszereda és Gyergyó ditró

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, örökre ott marad.

Szomorúan emlékezünk 2011. 
július 7re,

id. GERGELY ISTVÁN

halálának első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
Szerettei, Csíkszentsimon (22213)

Megpihenni tért, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viselt magában.
Hiányát elviselni nagyon nehéz, 
örökre megtart szívünkben 
az emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
július 4re, drága édesanyánk,

KINDA KATALIN

halálának 1. évfordulóján. Lelki üdvé
ért az engesztelő szentmise 2012. jú
lius 8án reggel 6.30kor lesz a Szent 
Keresztplébániatemplomban. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes. 
A gyászoló család.

Kegyelettel és emlékét áldva 
emlékezünk az 1992es Ezer Székely 
Leány Találkozó áldozatára, amikor 
angyalt küldött a földre a jó Isten, 
hogy vigye fel az égbe a legszebb 
könnycseppet…

Ifj. GYÖRGY FERENC

halálának 20. évfordulóján, gondol
junk rá szeretettel, imával. Az érte 
bemutatott szentmise a csíkzsögödi 
kegytemplomban lesz július 8án 9 
órakor. Bánatos édesanyja, testvérei 
és akik szerették.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mélységes fájdal-
mával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, após, 
nagytata, testvér, rokon és 
szomszéd,

FAZAKAS DEZSŐ
nyug. nevelő

életének 80., házasságának 50. 
évében 2012. július 5-én, türelem-
mel viselt betegség után szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunkat 2012. július 7-én 13 
órától búcsúztatjuk a fenyédi 
ravatalozóból és kísérjük utolsó 
útjára. Örök nyugalomra 16 óra-
kor helyezzük a csíkcsobotfalvi 
temetőbe az unitárius egyház 
szertartása szerint. A gyászoló 
család.

Vannak helyek, 
ahol élőbb a föld (…) 
s akárhol leszel, 
mindig visszahoznak, (…)
Így szövődsz bele a Mindenségbe. 

(Szabó Lőrinc)

Egy éve, hogy

IMETS DÉNES
nyugalmazott 

zenetanár

eltávozott közülünk. Akik 
ismerték, gondoljanak rá kegye
lettel. A megemlékező szentmise 
ma, július 6án 19 órakor lesz az 
újtusnádi templomban. Szerettei 
(22210)

Mély fájdalommal, 
de a jó Isten akara
tában megnyugodva 
emlékezünk 2012. jú
lius 6ra, a szeretett 
férj, édesapa, testvér, 
após, nagytata, rokon, szomszéd 
és jó barát, 

TAMÁS ANDRÁS
Bandi mester

halálának 10. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
(22200)
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Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

beltelki ingatlant vásárolna a következő jellemzőkkel: 

– legtöbb 1,5 km távolságra a városközponttól;
– legkevesebb 40 áras terület; 
– legkevesebb 1200 négyzetméter hasznosítható felület. 

Ajánlataikat 2012. július 10-én 10 óráig várjuk a polgármesteri hivatal 
titkárságára hétfőtől csütörtökig 8 és 16, valamint pénteken 8 és 13 óra 

között.

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Ausztriai, németországi,  
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
szakmunkások,  

segédmunkások részére! 

Telefon: 
0036–30–449–3848; 
0036–30–449–3802.

A Brassói B. Art Kft.
a Székelykeresztúron létesítendő 
fotovoltaikus park és annak bekerí-
tése (telekkönyvi szám: 50486) ur
banisztikai zonális terv (PUZ) cím
zetese értesíti az érdekelteket a terv 
kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók Szé
kelykeresztúr Polgármesteri Hivata
lának székhelyére, Szabadság utca 27. 
szám és a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség székhelyére Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám. 

Épületgépészeti cég
tapasztalattal rendelkező 

ANYAGBESZERZŐT 
ALKALMAZ. 

Érdeklődni az ATLAS Kft. 
székhelyén naponta 10–12 óra kö-
zött, Csíkszeredában, a Majláth 
Gusztáv Károly tér 6. szám alatt 
vagy telefonon a 0266–371778-
as számon.

A brassói B. Art Kft. 
a Székelykeresztúron létesítendő foto
voltaikus park és annak bekerítése 
(telekkönyvi szám: 51328) urba
nisztikai zonális terv (PUZ) cím
zetese értesíti az érdekelteket a terv 
kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók Szé
kely keresztúr Polgármesteri Hivata
lának székhelyére, Szabadság utca 27. 
szám és a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökség székhelyére Csíksze
reda, Márton Áron utca 43. szám. 

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.
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hirdetés

Műanyag-jégpályát alakítottak 
ki Csíkszeredában a régi magtár-
ban, elsősorban a jégkorongozók-
nak, akik így nyáron is megfelelő 
körülmények között gyakorol-
hatnak, de a későbbiek folya-
mán bárki használatba veheti. A 
szabadidő- és sportközpontként 
fungáló épület harmadik szintjén 
továbbá asztaliteniszre alkalmas 
teret is kialakítanak.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Romániában egyedülálló mó-
don műanyag-jégpályát ala-
kítottak ki Csíkszeredában a 

régi magtár épületében. Az ötletgaz-
da Biró Albin, aki mint megjegyez-
te, Magyarországon a Jégpalotában 
látott először hasonlót, elsősorban a 
jégkorongozóknak szánja, de a ké-
sőbbiekben bárki használatba veheti 
az egyedi pályát.

„Magyarországon láttam hason-
lót, ahol lövőpályák voltak kialakít-
va, de ott szalagparkett volt letéve 
a földre. Ekkor gondolkodtam el 
azon, hogy hasonlót lehetne csinálni 
Csíkszeredában is. Elkezdtünk tájé-
kozódni a legmegfelelőbb felületek 
iránt, ekkor a műanyag jégborítás 
mellett döntöttünk” – mesélte a 
kezdeteket Biró Albin.

Jó lehetőség gyakorolni nyáron 
is a jégkorongot, hiszen a 140 négy-
zetméter felületen két kaput helyez-
tek el, amelyre lehet gyakorolni a lö-
véseket is. De emellett korcsolyázni 
is lehet, továbbá ezen a szinten, az 
épület jellegéből kiindulva, oszlopok 
vannak, amelyeket kerülgetni kell. 
De, amint Biró megjegyezte, ennek 
az edzők örvendtek, hiszen nem kell 
bólyákat letegyenek gyakorolni.

A pályát a HSC Csíkszereda új 
edzője, a finn Timo Lahtinen is lát-
ta, aki valószínűleg edzéseket is fog 
itt vezetni a felnőttek számára.

Biró Albin a befektetésről el-
mondta, hogy a műanyag lapok 
négyzetmétere a vastagságtól függő-
en 150 és 220 dollár között mozog, 
és 12 évig lehet azokat használni. 
Hat évig az egyik felületet, majd a 
megforgatás után újabb hat évet. A 
hivatalos megnyitóra még várni kell, 
de mint megjegyezte, erre progra-
mot fognak kidolgozni, hogy mikor 

lehet használni, természetesen állan-
dó felügyelet mellett.

A további tervekről beszélve 
Biró nem tartja kizártnak, hogy az 
elkövetkezendőkben Csíkszereda 
más pontjain is lesz majd műanyag 
jég. Elsősorban iskolanapok vagy 
városnapok alkalmával.

A műanyag-jégpálya a magtár 
második emeletén található. Egy 
szinttel feljebb jelenleg is dolgoznak 
azon, hogy asztalitenisz gyakorlására 
alkalmas teret alakítsanak ki. Hét 
asztal kap majd helyet ezen a szinten. 
Az asztalitenisz-terem is hamarosan 
megnyílik a sportbarátok előtt, fő 
célként a csíkszeredai asztalitenisz 
fejlődését nevezték meg.

A műanyag jégről
A műanyag jég panelekből áll, 

amelyeket egymáshoz lehet illesz-
teni, mint a puzzleelemeket. A pa-
neleket kifejezetten normál mű- és 
hokikorcsolya használatára fejlesz-

tették ki. Így minden sportolásra 
használatos korcsolya, műkorcso-
lya vagy bármilyen korcsolya jól 
teljesít a panelek felületén. A pálya 
bármilyen egyenletes, szilárd, sík fe-
lületen felállítható, különleges ösz-
szetételének köszönhetően ugyan-
is a panelek nem deformálódnak, 
nem törnek, nem keletkezik hézag 
a puzzle-darabkák között, még je-
lentősebb hőmérséklet-ingadozás 
esetén sem. A műanyag-jégpálya 
nem igényel hűtést, használat után 
nem szükséges új jégréteget képez-
ni rajta, csupán vízzel vagy akár-
milyen tisztítószerrel kell lemosni, 
majd speciális síkosító anyaggal 
kell kezelni. A műanyag jég felüle-
te nem keményebb vagy durvább, 
mint a jégé, sőt a műanyag pane-
lek még rugalmasabbak is, mint a 
műjég, így a szintetikus pályákon 
nemcsak a sérülésveszély kisebb, 
de a rajtuk való korcsolyázás az 
ízületekkel is kíméletesebb.

Sport

> Libertadores-kupa. A labdarúgó 
Libertadores-kupa fináléjának visszavá-
góján a brazil Corinthians – Emerson 
második félidőben szerzett duplájával 
– legyőzte az argentin Boca Juniorst, 
és mivel az első találkozó döntetlen-
re végződött (1–1), története során 
először elhódította a rangos serleget. 
A Corinthians nyolcadik brazil klub-
ként győzött, összesen nem mellékesen 
ez volt a tizenhatodik brazil diadal. A 
Boca vereségével elszalasztotta a lehe-
tőséget, hogy beérje a Libertadores-
kupa örökrangsorának első helyezettjét, 
a hétszeres győztes, szintén argentin 

Independientét. Ez volt az argentin 
nagycsapat negyedik elveszített finálé-
ja a tízből. A Cor a Sao Paulo, a Santos 
és a Palmeiras után a negyedik paulista 
klub, mely megnyerte Dél-Amerika leg-
rangosabb labdarúgó-klubtrófeáját (a 
Sao Pauló-iak nyertek nyolcat a tizen-
hat brazil serlegből). Az először döntős 
Corinthians tizennégy meccset vívott a 
sorozatban, és veretlen maradt. A cso-
portkört négy győzelemmel és két dön-
tetlennel tudta le, az egyenes kieséses 
szakaszban előbb két hazai döntetlen 
után az idegenbeli győzelemmel jutott 
tovább, az elődöntőben a Santost ejtette 

ki. A Santos mellett még egy brazil klu-
bot búcsúztattak, a negyeddöntőben a 
Vasco da Gamát. A december 6–16. kö-
zött megrendezésre kerülő klubvilágbaj-
nokságra a Corinthians negyedik csa-
patként biztosította részvételét. A házi-
gazda Japán majd az idei bajnokcsapat-
tal képviseltetheti magát, a Concanaf-
zónából a mexikói Monterrey érkezik, 
míg Óceániából az új-zélandi Auckland 
City. Az afrikai és az ázsiai résztvevő 
egyelőre nem ismert.

> Autósport. A hétvégén rendezik az 
idei Forma–1-es világbajnokság kilence-

dik futamát a Brit Nagydíjat. A ma 12 és 
16, valamint a holnap 12 órakor kezdődő 
szabadedzéseket a Digi Sport élőben köz-
vetíti, az időmérőt holnap 15, a futamot 
vasárnap szintén 15 órától tartják, utóbbi 
két esemény a Digi Sport mellett az M1-
en is élőben követhető.

> Motorsport. Németország ad ott-
hont a hétvégén a gyorsasági-motoros vi-
lágbajnokság nyolcadik futamainak. Az 
időmérőket holnap 14 és 17 óra között ren-
dezik, a futamok vasárnap lesznek, a Moto2 
12.20, a MotoGP 14, a Moto3 15.30-kor 
kezdődik, és a Digi Sport élőben közvetíti. hí
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A műanyag felületen jól siklik a korcsolya fotó: balázs árpád

Első Az országbAn

Műanyag jégen korcsolyázhatnak 
Csíkszeredában
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EKE-túra

Túra a Zetevár-tanösvényen
Egy könnyű gyalogtúrára hívja 

az érdeklődőket vasárnap, július 
8-án az EKE székelyudvarhelyi 

osztálya. A 12 km hosszúságú túra 
alatt 350 m szintkülönbséget kell le-
győzni. A csapat végigjárja a Zetevár-
tanösvényt, majd a Deság-patak völ-
gyén felmennek az azonos nevű ha-
vasi település elszórtan fekvő házai 
közé. A Hargita-platón közelítik meg 
a Templom-bükke szép bükkerdejét, 
majd miután szalonnát sütöttek és 
megebédeltek, a Mentéd völgyén be-

ereszkednek Ivóba. Innen az este 8 
órakor induló busszal utaznak haza 
Székelyudvarhelyre.

Találkozó vasárnap reggel 6 óra 
55 perckor az autóbuszállomáson, 
ahonnan 7 órakor indul autóbusz 
Gyergyószentmiklós felé, ezzel utaznak 
a desági letérőig. Esőköpenyt, sapkát, 
kényelmes lábbelit, egynapi élelmet és 
ivóvizet mindenki vigyen magával.

További információkért Kovács 
Kendi Lehelnél, a 0743–982 061-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 
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Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Hangverseny Lövétén
A Hargita Megye Tanácsa által kezde-

ményezett Komolyzene Hargita Megyé-
nek elnevezésű program során a lövétei 
kultúrotthonban lép színpadra a Csíki 
Kamarazenekar ma 21 órától. Közreműkö-
dik: Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, 
ének; Szabó Éva – furulyák, barokk fuvo-
la, dobok; Kovács László – hegedű, ének; 
Kovács Éva – hegedű; Adorján Csaba – 
brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor 
– cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. 
Műsoron: szemelvények a XVI–XIX. szá-
zadi magyar zenéből. A belépés díjtalan.

Pontgrafikai kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont és Hargita Megye Taná-
csa szervezésében július 18-án, szerdán 
18 órakor Lőrincz László egyéni pontgra-
fikai kiállítását nyitják meg a forrásköz-
pont (Székelyudvarhely, 1918. December 
1. utca 9. szám, II. emelet) székhelyén. 
Méltatóbeszédet mond Kiss László színész, 
népdalokat énekel a szentegyházi Laczkó 
Zsanett Henrietta, első osztályos tanuló.

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 közép-
pontja felé, Utazás a rejtélyes szigetre és Zöld 
lámpás. Szombaton 14 és vasárnap 11 órá-
tól pedig az Up! – Fel! című mesefilmmel 
várják az érdeklődőket.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

HIRDETÉS

ma

Péntek
Az év 188. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 178. Napnyugta ma 21.03-kor, 
napkelte holnap 5.38-kor. 

Isten éltesse 
ma Csaba, holnap Apollónia, vasár-

nap pedig Ellák nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ünnep-
lik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Csaba jelentése 

pásztor, kóborló. A görög–latin eredetű Apol-
lónia jelentése: Apollónak szentelt, a hun ere-
detű Ellák jelentése ismeretlen.

Július 6-án történt 
1850. I. Ferenc József nyugdíjazta a 

„hatáskö rét túllépő” báró Julius Haynau tá-
borszernagyot.

 
Július 6-án született 
1927. Bill Haley amerikai rockénekes 
1935. A Dalai Láma, a tibeti buddhisták 

Nobel-békedíjas szellemi vezetője 

Július 6-án halt meg 
1962. William Faulkner amerikai író 
1977. Pártos Ödön zeneszerző 

Helytörténeti évfordulók
• Nyolcvan éve, 1932. július 8-én hunyt el 

Székelyudvarhelyen Kertész Albertné Fischer 
Lujza zongoraművész és zeneszerző. Fiumé-
ben született 1860-ban.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Nagy László tart fogorvosi ügyeletet a Beth-
len Gábor u. 78. szám alatti rendelőjében (te-
lefon: 0740–081 344, 0266–218 585).

a nap vicce

A fiatalember a presszó asztalnál meséli a 
barátjának.

– Az én feleségem egy 165 centiméter 
magas, hosszú, hullámos szőke hajú, zöld sze-
mű lány lesz...

– Ilyen pontos elképzeléseid vannak? – 
kérdezi a barátja.

– Elképzelés? Ugyan! Azt mondta az apja, 
hogy ha nem veszem feleségül, agyonlő.

www.parapista.com

para

– Megnéznék egy olyan fürdőruhát, ami jó lenne nekem.
– Azt én is...

HIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. július 6.

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:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................

HirdeTéS

Sorsoltunk!

A június 18–22. között megjelent skan di fel
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a bögözi Kiss Ernőnek kedve
zett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Vízipók, csodapók – Sza
bó Szabolcs; Meghökkentő mesék – Roald 
Dahl; ...henyél, mint egy úr; ...minden mes
terségre képes megtanítani; ...egy fokkal jobb 
a réginél.

Milliókért árverezték el  
a Kelly Family kastélyát

Valamivel több mint 3 millió euró
ért kelt el kényszerárverésen a Kelly 
Family zenész család nyugatnémet

országi kastélya.
A Gymnichpalota mindössze pár kilo

méterre fekszik Bonntól, a XIV. században 
épült, és víz veszi körül. Új tulajdonosa Gerd 
Overlack német üzletember. A férfi oda akar 
költözni, a kastély egy részében pedig tervei 
szerint szállót és éttermet alakít ki. A keddi ár
verés eredményét megismerve Joe Kelly, a 12 
gyerek közül az egyik, megkönnyebbülésének 
adott hangot. „Nagy nap ez nekem. A palota 
az apám álma volt, amelynek beteljesülését 
nem érte meg” – mondta Joe Kelly, aki apja 
halála után keveredett vitába testvéreivel.

A kastélyt 1998ban vásárolta a Kelly
család. Dan Kelly 2002es halála után azon
ban vita robbant ki, a 12 gyerek nem tudott 
egyezségre jutni az épület eladásáról vagy 
felhasználásáról, így a hitelező bank végül 
elárvereztette. A palota évszázadokon át a 
Gymnich nemesi családé volt, amely a XVIII. 
században rokokó stílusúvá alakította át. A 
kastély nagy része manapság is ennek képét 
őrzi. Az 1970es és 1990es évek között az 

épület a nyugatnémet kormány vendégei
nek hivatalos rezidenciájaként szolgált, ott 
vitatták meg magas rangú német és magyar 
politikusok 1989 nyarán – pár hónappal a 
berlini fal leomlása előtt – a magyar határ 
keletnémet menekültek előtti megnyitását. 
Az eredetileg amerikai Kellycsalád 1966ban 
költözött Spanyolországba, előbb Toledóba, 
majd Pamplonába. Fellépéseiket 1972ben 
kezdték, hírnevüket nomád, vándorló élet
módjuknak is köszönhették. A család végül 
Németországban telepedett le.

Dan Kelly halála után a család szétesett, 
néhány tagja szólókarriert kezdett, míg mások 
teljesen eltűntek.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is sok lesz a napsütés, emellett go
molyfelhők növekednek a hétvégén, amelyekből 
főként a hegyvidéken kisebb eső is kialakulhat. 

A budapesti Nemzeti Filharmonikusok 
csíkszeredai koncertjével kezdődően gazdag 
és változatos kulturális programok közül vá-
logathattunk művészetkedvelőként. Lehet, 
hogy csupán a véletlen műve, de én szeret-
ném azt hinni, hogy tudatosság rejlik az el-
múlt hetek programsorozatainak összeállítá-
sa mögött – s bárhogy is legyen, nekem mint 
kultúrakedvelőnek, számtalan katarzisban 
volt részem az elmúlt két hétvégén. Muszáj 
kiemelnem a Múzeumok Éjszakája című 
többnapos rendezvényt, ezen belül is a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház vendégelő-
adását, a Visky András Megöltem az anyá-
mat című darabját, amelyet Albert Csilla és 
Dimény Áron előadásában és rendezésében 
láthattunk, nem mindennapi játéktérben, 
a Zsögödi Nagy Imre Galériában. Örülök 
annak, hogy valakinek eszébe jutott, hogy 

a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi 
társulaton kívül a szakma egyik kiemelkedő 
színházát is városunkba hívja. Oly ritkák 
ugyanis ezek a pillanatok, mint a fehér holló, 
nem beszélve a másik nagy névvel büszkélke-
dő erdélyi színházunkról, a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron társulatáról. És ha már 
a kulturális programok ecsetelésénél tartok, 
ugyanilyen dicséret jár a MiniJazz Fesztivál 
szervezőjének is, amely annak ellenére, hogy 
nemzetközi szintű rendezvénnyé emelkedett 
a zenei rendezvények sorában, megőrizte 
családias hangulatát. Ennek köszönhetően 
egyedi miliőt teremtettek a Mikó-vár udva-
rában. A sorban pedig a Régizene Fesztivál 
koncertjei következnek, hiszen nem ért véget 
a nyári kínálat, a város újabb élményeket 
nyújt az itthoniaknak és idelátogatóknak 
egyaránt. 

Kulturális Csíkszereda
            villanás n Pál Bíborka
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