
Péter Csaba naPenergiával 
működő légkollektora

Besegítenek 
a fűtésbe 

a sörösdobozok 
A székelyudvarhelyi Péter Csaba 

interneten bukkant rá 
egy takarékos és környezetbarát, 
igazán alternatív fűtés-kiegészítő 

megoldásra, rendszerre: sörösdobozok 
és egy ventillátor segítségével 

napenergiával működő 
légkollektort épített. 

Számítása szerint hétvégi házánál 
télen – a kinti és a benti 

hőmérséklet között – legkevesebb 
tizenöt fokos 

hőmérséklet-különbséget „termel”. 
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a bántalmazott 
fiatalok pere

Mindhárom 
vádlott 

fellebbezett
A székelyudvarhelyi bíróság első 

fokon két év és három hónap 
felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítélte azt a három személyt, akik 
tavaly novemberben fiatalokat 
bántalmaztak a városköz-
pontban. Tegnap megtud-
tuk, mindhárman felleb-
beztek, így ügyük előreláthatóan a 
törvényszéken folytatódik. 

gyökeres oktatási 
reformot javasolnak

Több mint ezer 
érettségiző 

nyújtott be óvást
Összesen 1007 diák nyújtotta 

be tegnap délig fellebbezé-
sét az érettségi eredményekkel 
kapcsolatosan. A számok azt mu-
tatják, hogy a legtöbb elbukott 
érettségiző a matematika és a ro-
mán jegyével nincs megelégedve. 
A megkérdezett tanügyi 
szakértők szerint a tanügyet 
gyökerestől kellene megvál-
toztatni, különben nem születnek 
ennél jobb eredmények.

több udvarhelyi utcát 
is feljavítanak

Aszfaltozások 
nyara

Már a múlt hét folyamán el-
kezdődött az aszfaltozás 

Udvarhelyen, a tervek szerint 
több utca is megújul. A polgár-
mesteri hivatal megbízásából jár-
dákat, útszakaszokat újítanak fel, 
ugyanakkor több híd reha-
bilitációja is tervben van, 
mindemellett folytatódik 
a városi piac, valamint a Bethlen 
negyedi park felújítása is.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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5Falunap és születésnap 
„Kalapfalván”

Péter Csaba büszkén mutatja saját készítésű légkollektorját

Ellenőrzik, van-e 
lakásbiztosításunk

Koncerttel zárják 
a fúvóstábort 2

Doktorok 
és ezredesek

Plagizálás, a vizsgabizott-
ságok kompromisszumkészsége, 
nagyvonalúsága vagy 
éppenséggel elnéző ma-
gatartása igen sok eset-
ben megkönnyítette a doktori 
cím megszerzésének útját. 

3

     hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,5275ì
1 amerikai dollár USd 3,6848ì
100 magyar forint hUF 1,5660î
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Végéhez közeledik az 
Udvarhelyszék Fúvószenekar 
által szervezett nyolcadik fúvós-
tábor. Az egyhetes rendezvény 
záróakkordjaként a résztvevők 
közel másfél órás koncertet 
tartanak ma a volt mozi nagy-
termében, ahol minden táboro-
zó „szóhoz jut” néhány percig. 
A 18 órától kezdődő műsorra a 
belépés ingyenes. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, a július 
3–10. között zajló ren-
dezvénynek a Dr. Palló 

Imre Zene- és Képzőművészeti 
Szakközépiskola adott otthont. 
Az idei tábor színvonalát mutat-
ja, hogy a Marosvásárhelyi Állami 

Filharmónia trombitásai is eljöttek 
tanulni, öten pedig a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémiá-
ról vettek részt.

– A táborban minden részt-
vevő tanulhatott kedvére valót 
– ismertette Gergely János tanár, 
a zenekar karnagya. – Fogytán az 
energiánk, de még bírjuk! Közel 
hetven ember vett részt a tábor-
ban: tizennégy tanár, közülük 
tizenegy hangszert, három pedig 
zeneelméletet oktatott. Mindenki 
a szintjének megfelelő oktatásban 
részesűlt, legyen kezdő, vagy szak-
képzett zenész. Főként a mester-
kurzusokra esett a hangsúly – is-
mertette lapunkkal Gergely János.

A ma 18 órától kezdődő kon-
cert programját úgy állították ösz-
sze, hogy mindenki bemutathas-

son egy keveset tudásából, de ne is 
legyen túlságosan hosszú a műsor. 
A zárókoncerten azt mutatják be, 
hogy az idei táborban milyen euró-
pai impulzusok érték őket, hiszen 
több oktató is Magyarországról 
(Győr, Szolnok, Kecskemét) érke-
zett. A legtöbb fúvós formációban 
(duó, trió stb.) lép színpadra, a 
végén pedig egy majdnem nagyze-
nekari felállásban adnak elő Scott 
Joplin-, Verdes Csaba- és Henry 
Purcell-műveket. A koncerteken 
bárki részt vehet.

A tábor létrejöttét pályázato-
kon keresztül támogatta a városi 
önkormányzat, Hargita Megye 
Tanácsa, a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont, 
valamint a Dr. Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola.�Egy�héten�át�fúvós�hangszerektől�volt�hangos�a�zeneiskola� fotó: ifj. haáz sándor

MesterkUrzUsokrA esett A hAngsúly

Koncerttel zárják a fúvóstábort

> SZMVSZ-találkozó. Múlt héten 
a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók 
Szövetségének képviselőivel találkozott 
Bunta Levente polgármester. A talál-
kozón szó esett egy innovációs felület 
létrehozásáról – az SZMVSZ, a kis- és 
mikrovállalkozókat képviselő szövetség 
számára –, a programban való részvé-
teléről, illetve a majdani működtetés-
ben vállalt szerepéről. Bunta Levente a 
gazdasági missziók megszervezésének 
fontosságát szorgalmazta, ugyanis az 
itt megszerzett tapasztalatok nagyban 
hozzájárulnak a helyi vállalkozók tevé-
kenységének hatékonyabbá tételéhez. 

Az SZMVSZ vezetői szintén a helyi és 
nemzetközi tapasztalatok fontosságát 
emelték ki, valamint a szövetség tapasz-
talatait ismertették.   A polgármester a 
találkozó során kifejtette, hogy a város-
vezetés segíti a szükséges körülmények 
kialakítását a helyi gazdasági szereplők 
megerősödéséhez, és a rendelkezésre 
álló eszközök révén Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala vállalkozásba-
ráttá válik. Ugyanis, mint mondta, a 
város számára nagyon fontosak azok a 
szervezetek, amelyekkel karöltve dol-
gozni lehet a térség gazdasági fejlesz-
tésén. 

> Lezajlott a VI. Transp Tur Kupa. 
A székelyudvarhelyi Sirály Sportegyesü-
let szervezésében a hétvégén negyedik al-
kalommal került sor a Transp Tur Kupá-
ra a Fit.Feel Sport&Wellness Clubban. A 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
által támogatott, mozgáskorlátozottak 
számára rendezett nemzetközi tornán 
asztalitenisz- és dartsversenyeket szer-
veztek. A VI. Transp Tur Kupára tizen-
egy csapat nevezett be: Romániát Galac, 
Torda, Bukarest, Sepsiszentgyörgy, Szat-
márnémeti, Kolozsvár, Székelyudvarhely, 
Lugos, míg Magyarországot Enying, 
Szekszárd és Pécs együttesei képviselték. hí
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A székelyudvarhelyi bíróság 
első fokon két év és három hó-
nap felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélte azt a három sze-
mélyt, akik tavaly november-
ben fiatalokat bántalmaztak a 
városközpontban. tegnap meg-
tudtuk, mindhárman fellebbez-
tek, így ügyük előreláthatóan a 
törvényszéken folytatódik. 

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

Június 21-én hirde-
tett első fokon ítéletet a 
székelyudvarhelyi bíróság a 

tavaly november 25-én a város-
központban bántalmazott fiata-
lok perében. Mint ismeretes, a 
három vádlottat (id. Pui Bélát, 
Ifj. Pui Bélát és Varga Balázst) 
felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítélték, illetve erkölcsi kártérítés 
fizetésére és a perköltségek meg-
térítésére kötelezték. Az ítélet 
pontosabban úgy szólt, hogy a 
nagykorú vádlottakat három, 
a kiskorút pedig két hónapnyi 
börtönbüntetéssel sújtják, eny-
hítő körülmények miatt viszont 
az ítéletet két év és három hónap 

felfüggesztettre változtatták, 
mely időszak alatt az érintettek 
semmilyen törvénybe ütköző 
cselekedetet nem követhetnek el, 
ellenkező esetben a felfüggesztett 
büntetésük letöltendőre módo-
sítható. Az ítélethirdetéskor a 
bíró azt is tudatta, hogy a kiköz-
léstől számítva tíz nap áll a három 
személy rendelkezésére, hogy 
éljen fellebbezési lehetőségével. 
Tegnap Szállasy Mária Magdol-
na, a székelyudvarhelyi bíróság 

szóvivője lapunkkal tudatta, 
mindhárom vádlott fellebbezett, 
a sértettek viszont nem – úgy tű-
nik, jegyezte meg a szóvivő, ők 
meg vannak elégedve a bíró által 
hozott ítélettel. Szállasy azt is 
közölte, az ügy a törvényszéken 
folytatódik, szeptember előtt 
viszont nem valószínű, hogy ki-
tűzik a legközelebbi tárgyalás 
időpontját, hisz ez a dosszié nem 
tartozik a sürgős ügyek kategóri-
ájába.  

Vasárnap este fél tizenegy körül 
értesítették a 112-es sürgős-
ségi hívószámon keresztül a 
székelyudvarhelyi rendőrséget 
arról, hogy a sas utcában egy 
bár alkalmazottját megtámad-
ta egy maszkos személy, majd 
erőszakkal elvette a táskáját. A 
rendőrség azonosította az elkö-
vetőt. 

M. L. F.

A rendőrség – riasztását 
követően – körbezárta az 
említett területet, majd 

egy gyors nyomozóbizottságot 
alakítva, kiderítette, hogy a fent 
jelzett időpontban az 57 éves K. 
M. munkaprogramja végéhez 
érve a bárból hazafelé indult. 

Nem messze a lokáltól egy, a fején 
fekete harisnyát viselő személy fej-
tájon ütötte egy fadarabbal, majd 
kitépte kezéből táskáját, melyben 
500 lej, egy mobiltelefon, egy 
gyűrű és a nő személyazonossági 
igazolványa volt. A keletkezett 
anyagi kárt 1200 lejre becsülte a 
rendőrség. Az elkövető elfutott a 
táskával, az áldozatot pedig a vá-
rosi kórházba szállították, ahol 
orvosi kezelésben részesítették. 
Közben a rendőrség elkezd-
te nyomozását, és kiderítette, 
hogy a harisnyás tolvaj a 37 éves 
székelyudvarhelyi G. C., akit elő 
is állítottak. Az illetőt huszon-
négy órás előzetesbe helyezték, 
ügyében a bíróság dönt, mely elé 
tolvajlás vádjával idézik.  

A verekedés vádlottai elégedetlenek a bírói döntéssel fotó: ifj. haáz sándor

A�vasárnapi�támadás�helyszíne.�A�támadó�előzetesben�van� fotó: ifj. haáz sándor

FolytAtódik A bántAlMAzott FiAtAlok pere 

Mindhárom vádlott fellebbezett
leütötte áldozAtát, MAjd elloptA táskáját 

Harisnyás tolvajt fogtak 



Összesen 1007 diák nyújtotta 
be tegnap délig fellebbezését az 
érettségi eredményekkel kap-
csolatosan. A számok azt mu-
tatják, hogy a legtöbb elbukott 
érettségiző a matematika és a 
román jegyével nincs megelé-
gedve. A megkérdezett tanügyi 
szakértők szerint a tanügyet 
gyökerestől kellene megváltoz-
tatni, különben nem születnek 
ennél jobb eredmények.

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

Hodgyai László, a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség 
munkatársa arról tájékoz-

tatott, hogy a legtöbben a román, a 
matematika és a magyar jegyükkel 
elégedetlenek. Biológiából 108, 
szervetlen kémiából három, szer-
vesből egy, románból 360, mate-
matikából 268, filozófiából egy, 
fizikából 11, földrajzból 60, infor-
matikából nyolc, történelemből 42, 
magyarból 141, logikából egy és 
szociológiából három óvást tettek 
le a diákok. Mint Hodgyai elmond-
ta, péntek délben függesztik ki a 
2012-es érettségi végleges eredmé-
nyeit, azt követően, hogy újravizs-
gálták a megóvott dolgozatokat. 
A csúfos érettségi eredményekkel 
kapcsolatosan megkerestük Ferencz 
Salamon Alpár főtanfelügyelőt, 
aki a rossz oktatási rendszert, azon 
belül is a tananyag reformjának hi-

ányát nevezte meg a sikertelenség 
okaként. A főtanfelügyelő azzal 
érvelt, hogy az iskolák eredmény 
szerinti rangsorában az első tizen-
három helyen gimnáziumok áll-
nak 43,75–95 százalékos átmenési 
aránnyal. Ez azt bizonyítja, hogy 
ebben az érettségi rendszerben a 
szakközépiskolák diákjai nem tud-
ják felvenni a versenyt. A tananyag 
szintjén sürget reformot Ferencz 
Salamon Alpár, aki úgy látja, hogy a 
szakközépiskolák feladata szakmát 
biztosítani a diákok számára. – Hu-
szonkét éve nem akarja tudomásul 
venni senki minisztériumi szinten, 
hogy ezen változtatni kell – mond-
ja. – Márpedig, amíg gyökeresen 

meg nem változtatják, curriculum 
szintjén a tanügyi rendszert, addig 
nem várhatunk jobb eredményt. 
Példaként a két matematika tételt 
hozta fel: a matematika–informa-
tika osztályosok 71 százalékban, 
míg a természettudomány szako-
sok és a szakközépiskolások csak 20 
százalékban kaptak átmenő jegyet. 
Az eredmények kapcsán kikértük 
Asztalos Ferenc nyugdíjas parla-
menti képviselő véleményét is, aki 
tizenhat évig volt az oktatási szak-
bizottság alelnöke. Szomorúnak 
és méltatlannak találja ezeket az 
eredményeket, amelyek teljességgel 
rávilágítanak arra, hogy az oktatási 
rendszert gyökeresen meg kellene 

reformálni. Mint mondta, a tavalyi 
és az idei eredmények egyértelmű-
en bizonyítják, hogy az egész rend-
szerrel bajok vannak. A sokszor 
meghirdetett, de még többször 
megtorpant oktatási reformot be 
kellene indítani. Asztalos szerint 
nem egy-egy szegmensét kellene 
csupán javítani, hanem a rendszer 
minden elemét meg kellene újítani 
annak érdekében, hogy az elvárt 
eredményeket kapjuk. – A nega-
tív eredmények tükrében vélek 
felfedezni némi pozitívumot is. A 
politikum így rákényszerül arra, 
hogy valós lépéseket tegyen. Ha 
úgy gondolkodnak a reformról, 
ahogy említettem, akkor komoly, 

átható elemzést kell végezniük. 
Fel kell mérniük, hogy a jelenlegi 
rossz eredmények milyen tényezők 
hatására születtek. Mit jelent a tan-
ügyi rendszer alulfinanszírozottsá-
ga, a pedagógus társadalom meg 
nem becsültsége, a rossz tanterv, 
a rossz követelmények, mennyi 
hibát rejt a tanárok felkészültsége, 
a megfelelő módszerek alkalma-
zása, a szülők és a gyerekek viszo-
nya, és még sokat lehetne sorolni. 
Ezek után kellene kidolgozni a 
stratégiát, ha kell törvénymódosí-
tásokkal, de el lehetne jutni a re-
formig – véleményezett Asztalos. 
Arra is kitért, hogy 2007-ben 
Traian Băsescu kezdeményezésére 
a parlamenti pártok kidolgoztak 
egy oktatási paktumot, amit min-
den párt és szakszervezet aláírt. 
Ennek lényege többek közt az 
volt, hogy politikai és kormányza-
ti váltástól függetlenül senki sem 
nyúl a paktumban leszögezett 
pontokhoz. Az utóbbi pár évben 
mindenki megfeledkezett róla, 
a paktum be nem tartása is befo-
lyásolta Asztalos szerint ezeket 
az érettségi eredményeket. Ő is 
feltette ugyanazt a kérdést: szük-
séges-e mindenkinek az érettségi 
és egyetemi diploma, ugyanabból 
kell-e vizsgáznia az összes diáknak 
(szakiskolásnak és gimnazistának 
egyaránt) vagy igény szerint meg-
felelő szakiskolai oktatást kellene 
biztosítani a tanulóknak, hiszen 
nagyon kevés a jól képzett szak-
munkás az országban. 
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Elégedetlenek jegyeikkel. Péntek délig még reménykednek fotó: ifj. haáz sándor

GyÖkeres oktAtási reformot jAvAsolnAk

Több mint ezer érettségiző nyújtott be óvást

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a címben sze-
replő „doktorok” esetében nem a gyakorló orvosokról van 
szó, hanem azokról, akik a tudományok doktora címet 
szerezték meg, illetve azzal rendelkeznek. De ne vágjunk 
a dolgok elejébe. Az elmúlt hetek során valóságos botrányt 
jelentett, hogy a Ponta-kormány által tanügyminiszter-
nek jelölt személyről kiderült, tudományos munkássága 
tekintetében fennáll a plagizálás gyanúja, illetve több 
mint vitatható körülmények között szerezte meg a dok-
tori címet. Az időközben kinevezett miniszternek is hasonló 
jellegű okok miatt kellett lemondania, majd Victor Ponta kor-
mányfő doktori disszertációja került be a látókörbe, egy külföl-
di neves tudományos folyóiratban szellőztették meg először ezt 
az ügyet, szövegösszevetés révén próbálva bebizonyítani a pla-
gizálás tényét. Azt „félig-meddig” meg is állapította az arra 
illetékes szakbizottság, de azt sebtében feloszlatták, s így egy-
előre egyértelműen nem bizonyítható, hogy valóban plagizált 
a kormányfő. És megkezdődött egy valóságos hadjárat is több 
egykori vagy jelenlegi tisztségviselőről, azt állítva ellenlábasa-
ik, hogy ugyancsak tisztességtelen, erkölcstelen eszközökkel és 
módon szerezték meg a tudományok doktora címet. Tény ami 
tény, Románia az utóbbi esztendők során valóságos doktori 
cím „gyár” lett, naponta kerülnek le a futószalagról a doktori 
tudományos fokozatot igazoló diplomák. Egy nemrégiben ké-
szült felmérés szerint Romániában évente mintegy 5000 sze-
mély szerzi meg ezt a maga nemében megtisztelő címet, de saj-
nos azt beárnyékolja a megszerzés módja. Plagizálás, a vizs-
gabizottságok kompromisszumkészsége, nagyvonalúsága vagy 
éppenséggel elnéző magatartása igen sok esetben megkönnyí-
tette a doktori cím megszerzésének útját. Ugyanakkor a dok-
torandus esetenként jó bevételi forrást is jelentett egyes egyete-

mek számára, hisz egy ilyen kurzus megszervezéséért az azon 
résztvevőnek évente akár 3000 eurót is kell fizetnie. Vannak, 
akik puszta hiúságból, vagy szakmai és politikai karrierjük 
egyengetése érdekében hajlandók és képesek erre áldozni. No 
meg arra is okkal és joggal számítanak, hogy ennek a címnek a 
birtokában gyorsabban és zökkenőmentesebben haladhatnak 
az egyetemi oktatói ranglistán. Ami a pénzt illeti, utalhatunk 
arra is, hogy az Európai Unió is Románia számára doktori 
képzési és doktorátus utáni képzési programokra pénzalapo-
kat biztosított, 2013-ig erre a célra mintegy 340 millió eurós 
költségvetés áll a rendelkezésre. Ebbe a programba elsősorban 
a tudományos kutatásban foglalkoztatott szakembereket kell 
bevonni, de ahogy az lenni szokott a hazai gyakorlatban, má-
sabb kritériumok is érvényesültek. És az is feltételezhető, illet-
ve valószínűsíthető, hogy a parlamenti pártokban, az állami 
apparátusban tisztségeket betöltők számára „könnyebb volt” a 
doktori cím megszerzése. Többek között az ilyen vagy olyan 
kompromisszumok okán. A jelenleg még mandátumban lévő 
honatyák közül 93 rendelkezik doktori címmel, 26 pedig dok-
torandus. Elena Udrea például a hadtudományok doktora. 
Iulian Iancu szociáldemokrata képviselő 2 doktori címmel 
is rendelkezik, az egyiket a gáz- és kőolajipari tudományok 

terén, a másikat a gazdaságtudományok terén szerezte 
meg. A még 40 évet be nem töltött Claudia Boghicevici, 
az Ungureanu-kormány volt munkaügyi minisztere alig 
röpke 3 év alatt 4 mesteri fokozatot szerzett, s ezzel pár-
huzamosan „szert tett” doktori címre is. Csak csodálni 
lehet az amúgy ugyancsak elfoglalt honatyák képességeit, 
munkabírását, tudását. Jut idő a tulajdonképpeni parla-
menti tevékenységre, a választókörzetben végzendő sajátos 
feladatok ellátására, oktatói tevékenységre, könyvírásra, s 

mindezek mellett vagy ezzel párhuzamosan az elvileg nem is 
olyan könnyen megszerezhető doktori cím elnyerésére. Egy év 
alatt többre képesek, mint mások 5 év alatt. 

Térjünk vissza a számadatokra. 2010-ben 4764 személy 
szerzett doktori címet, 2011 első félévében pedig 2500. Attól 
errefelé már nem ismeretesek a számadatok, ugyanis 2011 jú-
liusától azt bizalmasan kezelik. Romániában egymillió lakos-
ra 250 akadémiai cím jut, az Unió szintjén viszony csak 200. 
Lengyelországban alig 87, Bulgáriában 79, Magyarországon 
pedig 127. Ezek szerint mi az Unió élvonalához tartozunk. 
De nemcsak a doktori címek megszerzése/adományozása te-
kintetében, hanem a magas rangú tisztek száma tekintetében 
is. Ezredes lehet és van is olyan személy, akinek még csak kato-
nakönyve sincs, állítólag tudta nélkül, soron kívül léptették elő. 
És a botcsinálta ezredesek, alezredesek között szép számmal 
találhatók honatyák. Hogy milyen érdemek mentén lettek 
egyesek ezredesek, sőt tábornokok, arra nemigen tud választ 
adni a jelenlegi honvédelmi miniszter. Ő csak sopánkodik, és 
rosszallásának tud hangot adni... 

Doktorok és ezredesek

               NézőpoNt n Hecser Zoltán



A székelyudvarhelyi Péter Csa-
ba interneten bukkant rá egy 
takarékos és környezetbarát, 
igazán alternatív fűtés-kiegé-
szítő megoldásra, rendszerre: 
sörösdobozok és egy ventillá-
tor segítségével napenergiával 
működő légkollektort épített. 
Számítása szerint hétvégi há-
zánál télen – a kinti és a benti 
hőmérséklet között – legkeve-
sebb tizenöt fokos hőmérsék-
let-különbséget „termel”. 

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

Anyagiakban szűkös vi-
lágunkban többeknek 
eszükbe jut, hogy spó-

rolósabbra kellene fogni, és ahol 
lehet, illene takarékoskodni, a 
többség viszont egyetlen lépést 
sem tesz ebbe az irányba. Nem így 
a székelyudvarhelyi Péter Csaba, 
aki nem is olyan régen délutáni 
internetezgetés közben egy szá-
mára különlegesnek, érdekesnek 
tűnő takarékossági és környezet-
barát technikai megoldás leírásá-
ra bukkant. A sörkollektor vagy 
nap-légkollektor „receptjét” ta-
lálta meg, egy olyan berendezését, 
amely a Nap energiáját hívva se-
gítségül számottevően pótolhat, 
segíthet egy lakófelület fűtésébe. 
Véletlen párhuzam, hogy miköz-
ben a város fűtésszolgáltatója is 
egyre hangsúlyosabban az alterna-
tív energiaforrások kihasználását, 
kiaknázását szorgalmazza, a lakók 
is, esetünkben Csaba, saját maga 
számára alkotott meg egy alter-
natív, teljesen környezetbarát és 
tényleg takarékos fűtésrendszert. 

A sörkollektor netes leírását 
látva nem lapozott tovább, inkább 
elkezdett gondolkodni, hogy tud-
ná elkészíteni, megvalósítani azt. 
Péter Csabát nem mellékesen 
kulcsmásoló műhelyéből mind-
annyian ismerhetjük. Innen a bar-
kácsolási kedve is. Ez mind bar-
kácsolás – mutat körbe Bethlen 
negyedi műhelyében, majd egy-
fajta „mellékes” információként 
teszi hozzá, hogy annak idején a 
„Techno”-ban mérőműszerek hi-
telesítésével foglalkozott – talán 
innen is a technikai érzék. 

Sok doboz kell 
A Péter családnak Homoród-

fürdőn van egy hétvégi háza, mely 
Csabának, ha csak ideje engedi, a 
kikapcsolódás, a barkácsolás, az 
aktív pihenés szigetét jelenti.  

– Érdekelnek a környezetbarát 
megoldások, illetve Homoródon 
bojlerrel fűtűnk, és sok villanyt 
kell fizetnünk, de nem ez volt a 
fő szempont, inkább a szórako-
zás, a barkácsolás. Nekiálltam 
hát, nézegettem az interneten 
leírtakat, és számolgattam, hogy 
mit tudnék én itt kihozni, mi 
működne a leírásokból vidékün-
kön, hisz például fontos adat 
a napsütési arány, mely nálunk 

sokkal rosszabb, mint mondjuk a 
magyar Alföldön – közli Csaba, 
majd azzal folytatja, hogy terve-
ket, irkafirkákat készített, és mi-
közben elkezdi magyarázni a sö-
rösdobozos-kollektoros rendszer 
működési elvét, mutatja is a szá-
mokkal, rajzokkal, táblázatokkal 
teletűzdelt lapokat. 

– A kollektor tulajdonképpen 
egy arasznyi magas Nap tepsi egy 
kifúvó és a befúvó nyílással. Az 
építés a sörösdobozok gyűjtésével 
kezdődik. Ez elég könnyen ment. 
Rokonoknak szóltam, és a végén 
annyi összegyűlt, hogy még meg 
is maradt egy zsáknyi, így ha va-
laki kedvet kap, odaadom. Ha 
tehát megvan az elegendő számú 
doboz, akkor ki kell azokat fúrni 
mindkét oldalukon, majd össze-
ragasztani vagy összeforrasztani 
mindeniket, hogy egy nagy há-
lózatot, sördobozos vezetéket al-
kossanak. A dobozokat érdemes 
lefesteni matt festékkel, hogy job-
ban bevegyék a napot – magya-
rázza Csaba. A dobozok egy fém 
vagy fa keretbe kerülnek, üveg-
gyapottal szigetelődnek, a doboz 
tetejére pedig egy plexiüveg kerül, 
illetve korábban említett két nyí-
láson keresztül közlekedik majd 
a levegő. Következő lépésként a 
fűtésre kiszemelt szoba falán szin-
tén ki kell alakítani két nyílást, 
melyeket össze kell kötni a kol-
lektor két nyílásával. Egyikre egy 
gőzelszívóknál is használatos ven-
tillátort kötött Csaba – ez áram-
mal működik, és tulajdonképpen 
a rendszer egyetlen klasszikus 
áramforrást használó része. A 
rendszer egyszerű elv alapján mű-
ködik: „a vezetékekben a ventil-

látor segítségével kering a levegő, 
vagyis folyamatosan  kicserélődik 
a szoba levegője, mely áthaladva 
a kollektoron felmelegszik, majd 
visszakerül a szobába. A rendszer-
nél az üvegházhatás a kulcsszó: a 
sörösdobozos hálózat felmelegíti 
a rajta keresztül áramló levegőt, 
mely így sokkal magasabb hőfo-
kon jut vissza a lakásba, mint aho-
gyan elhagyta azt. ”

Pétherm 
Csaba két hónap alatt készí-

tette el a napenergiával működő 
légkollektort. Azért ilyen sok 
idő alatt, mert csak hobbiként, 
munka utáni szórakozásként fog-
lalkozott vele. Noha azt mondja, 
télen „alacsonyabban” van a Nap, 
a kollektor így függőlegesen elhe-
lyezve sokkal hatékonyabb lenne, 
ő mégis, egyelőre jobb megoldás 
híján, homoródfürdői háza tete-
jére szerelte fel azt. Hogy legyen 
egy kis humor is a történetben a 
kollektor oldalára egy gravíro-
zott táblát is felrakott. Rajta az 
áll: Pétherm (vagyis a kollektor 
márkája), Naplégkollektor 2012, 
Péter Csaba. 

– Nincs teljesen kész, ám már 
teszteltem, és táblázatban ve-
zettem a kapott eredményeket. 
Például amikor még nem volt 
felszerelve a ház tetejére, és nem 
is volt rákötve a szobára, a kinti 
hőmérséklet árnyékban 28 fok 
volt, a kollektornál pedig a be-
menő lyuknál 31 fokot mértem, 
a kijövőnél pedig szélcsendben 
50-et. A különbség 20 fok – ez 
elegendő is télen – mondja Csa-
ba, majd egy további olyan pél-
dát is kiolvas táblázatából, mely 

a már lakásra szerelt rendszer 
hatékonyságát mutatja: június 
elsején a szobában 19,4 fokot 
mért, a kollektorból beérkező 
levegő pedig 46,6 Celsius-fokos 
volt, azaz ezúttal – egy nyári 
és déli órában – 27,2 fokos kü-
lönbséget termelt a sördobozos 
rendszer.

– A leírások és a számítások 
szerint télen is termel legkeve-
sebb egy tizenöt fokos különbsé-
get, mely már jelentősen bepótol 
a lakás fűtésébe. Hogy mekkora 
sikere lesz, még nem tudom, de 
élvezem, és nem is tudok arról, 
hogy nálunkfelé foglalkozna va-
laki hasonló dolgokkal – mond-
ja. Csaba azt is elárulta, hogy 
egy négyzetméter légkollektoros 
pannó körülbelül tíz négyzetmé-
ter lakófelület fűtés-kiegészítésére 
alkalmas. Azért a kiegészítés szó, 
mert a rendszer értelemszerűen 
csak akkor működik, amikor süt a 
Nap. Azt is megtudhattuk, hogy 
– noha első látásra nem tűnik an-
nak – költséges hobbiról, enyhén 
pénzigényes barkácsolásról van 
szó: egy nagyjából másfél négy-
zetméteres kollektor elkészítése 
7-800 lejbe kerül. 

– Van, aki pecázásra, motor-
kerékpárra, autója ablakfóliázá-
sára költ pénzt, én inkább erre, 
és hosszú távon még nyereséges 
is – állapítja meg Csaba, aki jelen-
leg a rendszer vezérlődobozának 
az összeállításán dolgozik. Egy 
hőérzékelőt szerel a ventillátorra, 
mely a megjelölt hőmérséklet el-
érésekor bekapcsolja, működésbe 
helyezi a gépezetet. 

– Van még min kísérletez-
getni. Az interneten szerencsére 

minden fent van, sőt nyugatabbra, 
ahol jóval korábban kezdtek ilyen 
rendszerekkel kísérletezgetni, már 
egészen összetett megoldásokat is 
kitaláltak – mondja Csaba. 

Sört is gyűjthetne...
Lehetne vitatkozni a rend-

szer nevén: sörkollektor vagy 
légkollektor, melyik a megfele-
lőbb? Egy biztos, sört nem gyűjt, 
mégis ez a gyakoribb megneve-
zés. 

– Úgy olvastam, Kanadában 
kezdtek először ilyen rendszerek-
kel kísérletezni. Magyarországon 
1996-ban Szentgyörgyi Péter ké-
szítette el az elsőt. Azóta az első 
verziókat továbbfejlesztették, sőt 
klubok is alakultak – meséli Csa-
ba, miközben az interneten egy 
olyan fotót mutat, amelyen a ház 
teljesen körbe van építve sördo-
bozos kollektorokkal.

– Örülök, hogy rábukkan-
tam, jó időtöltés. Azóta rá-
jöttem, sok más megoldás is 
létezik, bonyolultabb és má-
sabb, egyszerűbb rendszereket 
is összeraktak már mások. Ott 
van például a pillepalackos 
megoldás: nagyméretű pille-
palackokon át kell vezetni egy 
fekete műanyagcsövet, és eny-
nyi. Ugyanúgy működik, mint 
a sördobozos, az üvegházhatás-
nak köszönhetően a palackok 
felmelegítik a csőben a leve-
gőt vagy a vizet – magyarázza 
Csaba, aki szerint az ilyenszerű 
foglalatosságokhoz kell egy ke-
vés technikai tudás, de – mint 
mondja – nem sok, így bárki 
nekifoghat, és elkészítheti saját 
sördobozos légkollektorját.    
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Pétherm 2012. Két hónap alatt készült el az új márka  fotó: péter csaba

Péter CSaba naPenergiával működő légkollektora

Besegítenek a fűtésbe a sörösdobozok 



Ünnepre készülődnek a szalma-
kalap országában, közelednek a 
kőrispataki falunapok. Az Etéd 
községhez tartozó településen 
július 21-én hetedik alkalommal 
rendeznek faluünnepet, ami ma 
már a Szalmakalap Fesztivál 
elnevezést viseli, s egyben a 
Szalmakalap Múzeum fennál-
lásának is évfordulója, hisz a 
világon egyedi látványosság-
nak számító intézményt napra 
pontosan tizenegy évvel ezelőtt 
alapították.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Bátran ki lehet jelenteni, hogy 
Kőrispataknak egy szalma-
szálon múlt a jövője, az Etéd 

községhez tartozó falut ugyanis a 
szalma mentette meg az elsorva-
dástól. A múzeumalapító fia, ifjabb 
Szőcs Lajos meséli, hogy családja 
négy nemzedékig visszamenő-
leg kalapossággal foglalkozott. A 
bözödiek, kőrispatakiak százhet-
ven évvel ezelőtt kezdtek fantáziát 
látni a szalmában, felfedezve, hogy 
az nem csak háztetők fedésére, szal-
mászsákok készítésére alkalmas, de 
fonatok és szalmakalapok készítésé-

re is. Több, mint másfél évszázadon 
át, ez jelentette a megélhetést a tele-
pülések számára.

– A fejlődő világ sajnos mor-
zsol minden hagyományt, népi 
mesterséget. Édesapám, Szőcs La-
jos szívén hordta a szalmakalap-ké-
szítés ügyét, tizenegy évvel ezelőtt 
azt a cél tűzte ki, hogy valamilyen 
formában megőrizzék, továbbad-
ják ezeket az értékeket. A testvé-
remmel (Szőcs László, Etéd község 
hivatalban lévő polgármestere – 
szerk. megj.) ezt kívántuk segíteni, 
támogatni, hadd lássa az utókor is, 
miből éltek őseink itt a dombok 
között – mondja ifj. Szőcs Lajos.

A szándékot tett követte, 
megvásároltak egy százéves pa-
rasztházat, felújították, beren-
dezték, 2001. július 21-én pedig 
megnyitotta kapuit a kőrispataki 
Szalmakalap Múzeum. Akkoriban 
tizennégy szalmamúzeum műkö-
dött a világon, a kőrispataki vi-
szont abban különbözik az összes 
többitől, hogy a szalmakalapokat 
is bemutatja. Megtalálható itt az 
ország összes szalmakalaptípusa, 
különböző használati és dísztár-
gyak, és megtekinthető a kalap-
készítés technikai folyamata is, az 

aratástól a kalap viseléséig. Ma már 
évente több ezren látogatják az in-
tézményt.

– Az elején mi sem gondoltuk 
volna, hogy ide jutunk, de ahogy 
egyre több útikönyvben kezd-
tünk megjelenni, úgy növekedett 
a látogatók száma is – árulta el ifj. 
Szőcs Lajos. Szükséges volt hát a 
látványosság bővítése, így míg a 
múzeumban az emberi kéz alkotá-
sait mutatják be, az udvaron a ter-
mészet alkotta szépségek kaptak 
helyet: ide került az a csodálatos 
kőgyűjtemény, melynek mintegy 
ezer kiállított darabját a Küsmöd 
pataka csiszolta különböző, érde-
kes formákra.

Szintén a múzeum udvarán 
található az a tucatnyi tartószlop, 
melyen közel ezer irányjelző tábla 
árulkodik arról, hogy évente kisvá-
rosnyi látogató érkezik ide, és pró-
bál nyomot hagyni Kalapfalván.

A múzeum minden nap lá-
togatható, a belépés díjtalan, aki 
azonban igazán ünnepi hangulat-
ban szeretné megtekinteni ezt a 
csodálatos világot, ne maradjon 
le a kőrispataki falunapról, július 
21-én legyen ott, a Szalmakalap 
Fesztiválon!
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Szalmakalap-torta. A múzeum egyetlen ehető darabja a 10. születésnapra készült

Már a múlt hét folyamán el-
kezdődtek az aszfaltozások 
Udvarhelyen, a tervek szerint 
több utca is megújul. A polgár-
mesteri hivatal megbízásából 
járdákat, útszakaszokat javí-
tanak fel, ugyanakkor több híd 
rehabilitációja is tervben van, 
mindemellett folytatódik a vá-
rosi piac, valamint a Bethlen 
negyedi park felújítása is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Több Bethlen negyedi 
járdaszakasz is új aszfalt-
réteget kapott az elmúlt 

napokban Székelyudvarhelyen: 
múlt csütörtökön a Kisköved utca 
bal oldali részét újították fel, teg-
nap pedig többek között a Gyepes 
bejárat járdáit javították. Bálint 
Attila, a polgármesteri hivatal saj-
tószóvivője lapunknak elmondta, 
egy folyamat részeként kell tekin-
teni a mostani munkálatokra, a 
terv az, hogy a Bethlen negyed la-
kói járható gyalogutakat használ-
hassanak. A sajtószóvivő szerint, 
mivel a város mindegyik utcájá-
ban javítani fognak, a pénzszűke 
miatt akadnak majd olyan sza-
kaszok, ahol csak az egyik járdát 
tudják felújítani. Amennyiben is-
mét tudnak pénzt csoportosítani 
az ehhez hasonló munkálatokra, 
akkor hozzáfognak a fennmaradt 
részek javításához is.

A járdák mellett ugyanakkor 
az utcák aszfaltozása is megkez-
dődött, múlt héten leaszfaltozták 
a Marin Preda Gimnázium előtti 
útszakaszt. Bálint Attila elmond-
ta, ezt az utcát azután vették be 
a feljavítandó szakaszok közé, 
hogy a Csereháton élők jelezték: 
a Kuvar és Cseredomb utca felja-
vítását követően ez a szakasz még 

hiányzik az autósok és gyalogosok 
kultúrált közlekedéséhez.

A sajtószóvivő közölte, az el-
következő napokban hozzálátnak 
a Szabók utca aszfaltozásához, va-
lamint a hozzá tartozó járdasza-
kaszok felújításához is.

– Többen is jelezték már, 
hogy ez az útszakasz eddig ki-
maradt a feljavítások sorából, 

ezért a mostani munkálatok so-
rán hangsúlyt fektetünk erre – 
nyilatkozta Bálint Attila.

Mint már korábban arról be-
számoltunk, az ígéretek szerint 
még az idén megújul a Bethlen 
negyedi park is. Erre az ígéret-
re nem kellett sokat várniuk a 
Bethlen negyedieknek, ugyanis a 
polgármesteri hivatal utasítására 

egy helyi cég múlt csütörtökön 
hozzálátott a park sétányainak 
felújításához, így a tervek szerint 
egy-két hét múlva elkészülhet a 
város második sétatere is.

– A munkálatokkal megbí-
zott cég munkatársai első körben 
kicserélik a sétányok szegélykö-
veit, majd következik azok leasz-
faltozása – fogalmazott Bálint 
Attila. A parkban nemcsak a já-
rófelületek újulnak meg, hanem 
feljavítják a padokat és kicserélik 
a megrongálódott szemetesládá-
kat is.

A tegnap elkezdődött a vá-
rosi piac rehabilitációja is, így 
pár hét múlva teljesen megújul a 
vásárosok tere. Tavaly csak a régi 
autóbuszállomás felőli rész fel-
újítására jutott pénz, most azon-
ban a piac hátsó részét is rendbe 
szedik. A polgármesteri hivatal 
munkatársai eltávolítják a több 
évtizede létesített kőasztalokat, 
illetve azok tetőszerkezetét és he-
lyükre új, fémszerkezetű asztalo-
kat állítanak.

A sajtószóvivő elmondta, 
ezekkel a felújításokkal nem áll 
meg a munkálatok sora: a nyár 
folyamán több utca felújítását 
tervezik, többek közt a Templom, 
illetve Rét utca kap új aszfaltréte-
get. Továbbá a megrongálódott 
Homoród utcai híd, valamint a 
Templom utcai átjáró feljavítása 
is tervben van.

Bontják a piaci beton asztalokat. Teljesen megújul a vásártér fotó: ifj. haáz sándor

TöBB UdvArhElyi UTcáT iS FEljAvíTAnAk

Aszfaltozások nyara

FAlUnAp éS SzÜlETéSnAp kAlApFAlván

Tizenegy évet ünnepelnek Kőrispatakon
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Az elkövetkező hetektől kezdik 
javítani régiószerte az ország-
utak azon szakaszait, amelye-
ket néhány éve újítottak fel. 
Ezeket a munkálatokat az or-
szágutak bizonyos szakaszai-
nak kritikusan romló állapota 
teszi szükségessé.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kritikus állapotban van több 
országút néhány olyan sza
kasza, amelyet pár évvel 

ezelőtt újítottak fel. A 13A jelzé
sű országút Csíkszereda és Szé
kely udvarhely közötti szakaszán 
több helyen is úthibákkal lehet 
szembesülni: töredezik az aszfalt

réteg, a teherforgalom áthaladása 
miatt néhány helyen feltűrődött 
az aszfalt, bukkanók jöttek létre. 
Az úttest széle pedig sok helyen 
omlófélben van, ugyanis az eső
víz kimosta az aszfaltréteg alól az 
alapozóréteget, néhány helyen be
omlott az út széle, amelyet jeleztek 
ugyan egyegy leszúrt karóval és 
a közéjük kifeszített szalaggal, de 
cseppet sem biztonságos a mellette 
elhaladó forgalom számára.

Ugyanakkor sok helyen az 
útpadka nincs egy szintben az út
testtel, balesetveszélyessé téve az 
útról való lehajtást is, emellett pe
dig sok helyen hiányoznak a vas
ból és betonból készült korlátok 
részei is az út széle mellől.

Az elkövetkező hetekben kez
dődik el azoknak az európai útsza
kaszoknak a javítása térségünk
ben, amelyek az elmúlt években 
újultak fel, és mára már bizonyos 
szakaszaik rossz, kritikus álla
potba kerültek – reagált megke
resésünkre Cătălin Romănescu, 
az Országos Útügyi Igazgatóság 
Hargita Megyei Kirendeltségé
nek igazgatója.

Ilyen útszakaszok például a 
Csíkszereda–Székelyudvarhely 
közötti 13A jelzésű országút, 
amelynek több szakasza is kriti
kus állapotban van. Egyikmásik 
javításra szoruló útszakasz a Csík
kozmás és Kászon közötti út. Az 
igazgató szerint az országutak 

mindegyik szakaszán lesz útjaví
tás, régiószinten, azokon az útsza
kaszokon, amelyek az Országos 
Útügyi Igazgatóság ügykezelésébe 
tartoznak és ahol ez szükséges. 

– Aszfaltozást, rendezést végez
tetünk, biztonságossá tesszük az 
említett szakaszokat, ahol indokolt 
a felújítási munkálatok elvégzése – 
fogalmazott az igazgató.

Alámosott útszAkAszok nehezítik A közlekedést

Útjavítás a következő hetekben

Az úthibák miatt eddig nem regisztrált balesetet a Hargita Megyei 
Rendőrfelügyelőség – számolt be megkeresésünkre Gheorghe Filip, az 
intézmény szóvivője. A baleseteket leggyakrabban kiváltó okok ismer
tek: az alkoholos befolyás, a túlzott sebesség, az elsőbbség meg nem adá
sa mellett az útviszonyokból adódóan a nedves vagy éppen eső után sár
ral, iszappal, törmelékkel borított, télen pedig jeges, havas útszakaszok, 
kanyarok miatt szoktak balesetek bekövetkezni. Nem lehet ezeket az út
szakaszokat, útszéleket lezárni közlekedés szempontjából. Az illetékes, 
útkarbantartó hatóság feltünteti ezeket a balesetveszélyes helyszíneket, 
ezek kijavításáig, a helyzet orvoslásáig pedig a közlekedésrendészek fo
kozott figyelmet fordítanak az említett útszakaszokra.

A BolyAi Nyári AkAdémiA 20. évfolyAmA

A legnagyobb Kárpát-medencei pedagógus-továbbképző
Huszadik kiadásához érkezett a 
Bolyai Nyári Akadémia, szerve-
zője, a romániai Pedagógusok 
Szövetsége (rmPSZ), tavaly ün-
nepelte huszadik születésnap-
ját. A kárpát-medence legna-
gyobb pedagógus-továbbképző 
fóruma legelső programjához 
hasonlóan a főhét nyitónapját 
ünnepélyesebbé teszik a szer-
vezők.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Felnőtté vált az elmúlt húsz év 
alatt a Romániai Magyar Pe
dagógusok Szövetsége által 

szervezett nagy pedagógustovább
képző, a Bolyai Nyári Akadémia. 
Burus Siklódi Botond, a szövetség 
elnöke a Hargita Népe kérdésére 
elmondta, hogy a főhét nyitónapját 
különlegessé, a szokottnál is ünne
pélyesebbé szeretnék tenni, ezért 
választották a megnyitó színhelyéül 
a csíksomlyói kegytemplomot.

Július 16án tíz órától itt 

hangzanak el a köszöntőbe
szédek, az áldás, majd a Codex 
Együttes muzsikája. A téma
felvető előadásokat dr. Kádár 
Annamária, dr. Bodoni Ágnes 
(mindketten a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem előadói), va
lamint dr. Vass Vilmos, az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem 
docense tartja.

Szintén a nyitónapon dél
után öt órától a Márton Áron 

Gimnázium dísztermében tart
ják meg azt a kerekasztalbe
szélgetést, amelyen a Kárpát
medencei közoktatás helyzetét 
elemzik, számba véve a régiók 
gondjait és az anyaországról ér
kező támogatást.

A nyitónapon jelen lesz dr. 
Hoffmann Rózsa magyar okta
tási államtitkár, és meghívták a 
román oktatási tárca kisebbségi 
főosztályának vezetőit is, Király 
András államtitkárt, valamint 
Szőcs Domokos vezérigazgatót. 
Várják az eseményre az RMPSZ 
megyei szervezeteinek elnökeit, 
a partnerintézmények vezető
it, valamint a Kárpátmedencei 
pedagógusszövetségek elnökeit, 
vezetőit.

Az idei, jubileumi Bolyai 
Nyári Akadémián 24 csoport
ban 19 tanfolyam zajlik hat 
helyszínen. A magyar nyelvű 
tanítás, magyar nyelvi erősítés, 
valamint a tantárgyközi mű
veltség témájú tanfolyamokat 

érdeklődés hiányában vissza 
kellett mondaniuk – közölte 
Burus Siklódi Botond. Ma
radtak a klasszikus, bejáratott 
tanfolyamok, amelyekre meg
kapták az akkreditációt. Ez 
azt jelenti, hogy érzelmi in
telligencia és szociális kompe
tenciák fejlesztése témakörben 
12 kreditpontot biztosítanak 
azoknak a hallgatóknak, akik 
megírják és leadják vizsgadol
gozataikat. A hivatalos elisme
rés adminisztrációval jár – fi
gyelmeztet a szövetség elnöke.

Az idei Bolyai Nyári Akadé
mián közel 600 résztvevőre szá
mítanak, őket 82 előadó készíti 
fel különböző témakörökben. 
A korábbi évekhez képest keve
sebb résztvevővel kapcsolatban 
Burus Siklódi Botond hangsú
lyozta, sok képzés foglalja le a 
pedagógusok szabadidejét, ért
hető, hogy ők is örvendenek a 
vakációnak, a pihenés lehetősé
gének. 

Burus siklódi Botond: 19 tanfolyam hat helyszínen
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Valentin-napra Szent Iván-éj

Olvasom az egyik helyi 
napilap első oldalán és 
egy másik regionális lap 

egyik belső lapján az öles címet, 
aztán a rádióban hallom a szenzá-
ciót, hogy Varázslatos Szent Iván-
éj volt Csíkszeredában. A trójai faló 
bűze nyomban megcsapta az or-
rom, mert mindaz, amit a cím alá 
felsoroltak Keresztelő Szent János, 
a Székelyföldön Nyári Szent János 
napjának is nevezett éjszakáján 
történt. A székely tréfás mondó-
ka jut eszembe: „A székely naptár 
készítőjét éltesse az Isten, / Hogy a 
mái napot erre tette eppen.” Mert-
hogy – indokolják a szervezők 
vagy a tudósítok – a „Múzeumok 
Éjszakája szervezésére ez a legta-
lálóbb nap”. A rendezvényekkel 
semmi bajom, esetleg annyi, hogy 
egyiknek sincs köze a Krisztus 
előtt járó legnagyobb szent férfi-
úhoz. Szóval holmi fehér cérnával 
összefércelt valami, amit a fenti 
mondókával szoktak leleplezni. A 
meglepődésem a nap nevével, tar-
talmával, üzenetével kapcsolatos, 
egyfelől művelődési járatlansá-
gunkkal, másfelől mert belopott, 
becsempészett név, a tartalom és 
forma disszonanciájáról, illetve 
ezek nem értéséről van szó.

Már most leszögezném: Szent 
Iván nevével jelzett ünnep, szo-
kás, mágia stb. Erdélyben alig, 
a Székelyföldön kiváltképpen 
nincs. Az ilyen és hasonló ese-
mények beszüremlésének csa-
tornáját értem: a Kossuth Rá-
dió rendszeresen beszél a soron 
következő ünnepekről, a hozzá-
juk fűződő szokások ról, hagyo-
mányokról, hie delmekről stb. 
Ez rendjén van. Csak az nincs 
rendjén, hogy sokszor kritikát-
lanul, olykor bárgyún, mint a 
koldusok, átvesszük ezeket, ha 
van hozzá szellemi talajunk, ha 
nincs. És próbáljuk gyökereztet-
ni, miközben nevetségessé vá-
lunk, mint Agaton miniszterünk 
a román tengerpartra telepített 
pálmafákkal. Azt is leszögezem 
(ha egyáltalán ezt le kell szögez-
ni), hogy a székelység, az erdélyi 
magyarság hagyományos kultúrá-
ja organikus része a magyar nem-
zeti kultúrának, de nem azonos 
a magyar nép minden tájegysége 
műveltségével. A székelység kul-
túrája, és ezt nem székelykedésből 
mondom, éppenséggel a magyar 
népi kultúra pluralizmusát, sok-
színűségét bizonyítja, gazdagítja, 
anélkül, hogy elidegenedne tőle. 
A székelységet interetnikai, nyelvi 
érintkezései nem késztették arra, 
hogy a nyári napforduló napját 
János helyett a szláv Ivánnal (szlo-
vák, morva) jelöljék, mint tették a 
mai Magyarország, Felvidék, Dél-
vidék magyarjai.

Mivel nemcsak névbeli eltérés-
ről van szó, hanem sokkal többről 
– tartalomról, élet- és világszemlé-
letről –, néhány szóban a mi Nyá-
ri Szent Jánosunkra reflektálnék, 
aminek egészen más a funkciója.

Ez pedig nem más, mint Ke-
resztelő Szent János kultuszának 
megteremtése és fenntartása. Népi 
vallásosságból fakadó dramatikus 
játék, angyalozásnak nevezik, amit 
kimondottan a női nemhez tar-

tozó személyek játszanak: három 
korcsoportba tartozó kislányok, 
különböző korú asszonyok.

A szokás felfedezéséről, noha 
kalandos és meglepetésektől sem 
mentes, keveset szólok. Mákszem 
Jánosné csíkszentdomokosi pa-
rasztasszony jelezte, hogy ő fel-
készít egy csoportot, „csak tessék 
június 24-én kijönni!” – mond-
ta. Így is történt: 1991. június 
24-én délelőtt 10 óra tájban haj-
tok Csíkszentdomokos felé, és 
Csíkmadara son, mintegy 8 km-rel 
visszább négy angyalozó csoport-
tal találkozom. Az, ami ről senki 
nem beszélt, nem írt, vagy csak 
alig írt (ez később kiderül), ami 
hihetetlen nek tűnt és lehetetlen-
nek bizonyult, vagyis az, hogy egy 
több mint négy évtizede betiltott 
népszokás minden felső utasítás 
nélkül felbukkanhat a múltból, 
„a lélek legjobban féltett gyönge 
csücské”-ből, azon a napon szem-
bejött velem. A csíkmadarasi cso-
portokat Miklós Mártonné taní-
tónő készítette fel.

Szent János napját tehát két 
síkon ünneplik-tisztelik. Az an-
gyalozással, mely énekes-drama-
tikus vallásos szokás, a leánygyer-
mekek köszöntik a nap szentjét, 
míg az asszonyok zöld sátorban 
gyülekeznek, és imájukba foglal-
ják annak a nevét, aki „az Úrjézus 
előtt keresztelt, aki utat nyitott az 
Úrjézus előtt”.

Az asszonyok ünnepe
A felnőttek körében az asz-

szonyokra hárul a Szent Jánosra 
való emlékezés és áhítat megte-
remtésének és átélésének aktív 
szerepe. Adatközlőim szavaiból 
idézek: „Szent János napján csinál-
tunk sátrat. Nyírágakat hoztunk 
vagy mi, vagy a férfiak, s abból. 
Pokrócokot s lepedőköt vittünk, 
s körbebevontuk”; „Az asszonyok 
terítőköt, ilyen szép ágyterítőköt 
hordtak essze, s szépen kidíszítet-
ték. Közepibe tettük a kicsi asztal-
kát, rea egy gyertyát, hogy lássunk, 
s úgy körülültük. Kicsi székekre 
tettünk deszkát egész körbe, s úgy 
arra leültünk 10-12-en. De min-
denki hozott magának es gyertyát, 
hogy lásson olvasni”; „Oltár nem 
volt benne. S úgy imádkoztunk”; 
„Minden rózsafűzér-társulatnak 
megvolt a maga helye, ahova évről 
évre visszatértek”.

„Az imádkozás este kezdő-
dött és tartott éjfélig. (Tehát 
ez a része esett éjszakára!) Szép 
volt”; „Ahogy beszürkülödött, 
gyűltünk essze, s imádkoztunk. 
Elvégeztük a keresztútját, a rózsa-
füzért. Közbe beléfoglaltuk Szent 
János nevét is. Aztán énekeltünk 
szenténekeket. Éjfé lig”; „Az imád-
kozást az imádkoztató asszony 
vezette, s a többi mondta utána. 
Most es 46-on vagyunk a csoport-
ban. Csak asszonyok”.

A szokás motivációjára ke-
vés tudatos indok lást találtam. A 
vallomásokból kisejlik az együtt 
történő imádkozás élménye, amit 
nem felszentelt, hanem maguk kö-
zül kiemelkedő személy vezetésé-
vel, nem felszentelt helyen, hanem 
maguk által rögtönzött és csak 
egyetlenegy, a tisztítóerővel bíró 
égő lánggal, szentelt gyertyával 
„szentté” avatott helyen végeztek.

„Valahogy volt az egésznek egy 
hogyhívjákja. Hogy mi a sátorban 
imádkojzunk! Csak azt nem tu-
dom, hogy mi. Csak érzem.” (Nem 
térhetek ki honfoglalás előtti ma-
gyarságunk hitéletére, de itt meg-
jegyzem, hogy bevett gyakorlat 
volt az Istennel, a legfelsőbb erővel 
való közvetlen, papi közvetítés nél-
küli áhítat.)

A leánykák ünnepe
Ez volt az angyalozás. „Szent 

János-napi angyalok – így mond-
tuk. S a szokást úgy neveztük, 
hogy angyalozás. A társulatvezető 
foglalkozott velük.”

„Az angyalozó csoportok Szent 
János reggelén indultak, melyik-
melyik a maga rózsafüzér-társulati 
körzetében, illetve a tízesekben. 
Egy hétig mind járták a falut, mind 
szentjánosoztak, hogy mindenho-
va érjenek el. Met aztán megtutta 
a nép, há mentek, s hítták, izentek 
nekik, hogy jöjjenek arrafelé is. 
Aztán mentek minden tízesbe, 
ameddig elértek”; „Reggeltől estig 
jártuk a tízes utcáit. Azután men-
tünk más tízesbe”.

„Vót elöl egy gyermek, aki csen-
getett. Az vót a csengettyűs. Utána 
ment a király. Aki egy nagyobb 
leányka vót. Ő volt a legnagyobb. 
Két kicsi angyal állott mellette. 
Ezeket a király kézen fogva vezette, 
s jelt adott, mikor ők kellett mond-
ják a verset. Akkor utánik jöttek a 
második vagy középső angyalok s 

akkor a hátissó angya lok. Ezek vit-
ték a kosarat az ajándéknak.

S künn ültek az asszonyok, s 
a csengő ahogy szólt, énekeltek 
– hát például most es, ha énekel-
nének, kiszaladnánk –, s na, gyer-
tek csak bé, lám, milyen verset 
tudtok. Me egyik szebbet tudott, 
mint a másik.”

A király első strófáját idézem: 
„Ma Szent János napja, Isten 
felvirraszta, / Mert Keresztelő Já-
nosnak ma van/ (a) neve napja.  
/ Tehát megtiszteljük egy-két ver-
seinkkel, / Akik ide jöttek, szónk-
ra figyeljenek! / Fölséges Úr is-
ten, ki/ (te) lakozol mennyben, 
/ Örvendezz és vigaggy királyi 
székedbe!”

A csíkmadarasi angyalozók 
beköszönője így kezdődik: „Óh, 
Szent János édes atyánk, / Az egek-
ből tekints le ránk! / Téged köszönt 
minden virág, / Oh, Szent János, mi 
szerelmünk. / A pusztában tőtött / 
Huszonhárom esztendőköt, / Ol-
tárimádságok között, / Oh, Szent 
János, édes atyánk!”

A szokás funkciójának, föld-
rajzi elterjedtségének, keletkezési 
helyének kérdése sok szellemi, lel-
ki, illetve áhítattörténeti problé-
mát felvet, amire helyhiánya miatt 
nem válaszolhatok, noha fontos 
kultúr- és szellemtörténeti háttere 
is van. Azt kijelenthetem, hogy el-
sősorban csíki vallásos dramatikus 
szokás, aminek kimunkálásában 
feltehetően a csíksomlyói (morali-
záló) iskolajátékoknak, a barátok-
nak jól megfontolt szerepük volt. 
A csíkszentdomokosi adatközlő 
motivációját a gyakorlatiasság (ez 
nincs is másképpen sehol) és a 
hála, illetve áhítat inspirálja. Nem 
először találkozom azzal a hatá-
rozottan ősi paraszti életelvvel, 
amivel életét a földi és az égi béke 
harmoniájának jegyében akar-
ja élni: „Szent Jánosért csináljuk 
mind a kettőt (ti. a sátorimát és 
angyalozást). Hálából, s azért mert 
Szent János napja olyan nap, hogy 
akkor telik a marhának es az ideje 
el. Elcsapjuk tavasszal a havasra, ak-
kor a húsa a füvön először meghí-
gul. De Szent Jánosra visszakemé-
nyedik. Szent Jánoskor a juhot es 
le lehet vágni s a marhát es. Mind a 
kettőnek a húsa visszake ményedik. 
S ennek valami oka s jelentősége 
van. Akkor kezdődik a kaszálás. A 
fűnek akkor van olyan tápláléka, 
hogy legjobb. A gyógynövényeket 
is Szent János napjáig kell szedni. 
Azután, amit gyűjtnek, a má nem 
jó. Akkor van a virágnak a legjobb 
ereje. Azután má változik. Hejába, 
Szent János napja forduló nap. A 
nyárnak fele. Majdnem.”

A szokást előttem már többen 
jelezték, feljegyezték. Valamennyi-
en Csíkot jelölik meg a szokás élő 
terének.

Első könyvé szeti utalás Bálint 
Sándor Ünnepi kalendáriumában 
olvasható 1977-ből, aki néhány 
sort közöl Domokos Pál Péter 
1940-ben tett „baráti közlése” 
alapján. Érdekes adat számunkra, 
hogy Domokos Pál Péter, „más 
csíki falvak”-ról, tehát több csí-
ki faluról beszél, viszont az an-
gyalozás szo kását kizárólagosan 
Csíkszentdomokoshoz köti, ahol 

magam is felleltem, annyi idő 
után, anélkül, hogy tudtam volna 
Domokos Pál Péter feljegyzései-
ről. Aztán Székely László ír róla 
az 1943-ban megjelent Áhítat a 
falun. Adatok Csíkszent domokos 
vallásos néprajzához című köny-
vében. Az Angyalozást Domokos 
Pál Péter le is lejegyezte, sajnos 
dallam és szereposztás nélkül. 
Tánczos Vilmos gyimesi jelenlé-
tét rögzíti 1991-ben. 1993-ban, 
a Duna TV közreműködésével 
néprajzi tudományos filmet ké-
szítettünk a helyszíneken.

A szokás és szöveg eddigelé 
legrégebbi (kézírásos) feljegyzése 
azonban 1895-ből való, Székely 
Dénesnek (valószínű tanító) kö-
szönhető, és a Magyar Néprajzi 
Múzeum Adattárában található. 
A kézirat másolata egészen kalan-
dos kitérővel jutott a birtokomba. 
1991-ben a Hargita Népében és 
a Marosvásárhelyi Rádióban szé-
kelyföldi tanítókhoz, papsághoz 
fordultam, hogy közölnék, ha 
tudnak bármit is az angyalozás 
szokásáról. Felhívásom nem talált 
visszhangra. Egy kivétellel: egy ja-
pán fiatal, aki Budapesten dokto-
rált, felhívásomat nem eresztette 
el a füle mellett. A könyvtárban 
búvárkodott, rábukkant Székely 
Dénes kéziratára, másolatot kért, 

és a címemre postázta. Székely 
Dénes kéziratán ez áll: Székely Dé-
nes: Népmondák. Szent János-já-
ték június 24-én: Csíkszentgyörgy, 
-menaság, -szentdomokos, -cziczo 
(ti. Csicsó), -delne, -szenttamás, 
Fitód, 1895.

Nyári Szent János napjához 
fűződő igen érdekes agrártörténeti 
szokást közölt Oláh Sándor ne-
ves néprajz- és társadalomkutató. 
Kistanulmánya olyan, mint a tóba 
dobott kő: e nap sajátos székely-
földi kultúrájáról és kultuszáról 
alakuló ismereteink koncentrikus 
köreit 18–19. századi adatokkal 
Homoródalmásra és Gyergyó vi-
dékére is kitágította.

Hát ezért tekintem japán ba-
rátunk tudományos odafigyelé-
sét törődő, nemes gesztusnak, a 
„varázslatos Szent Iván-éjszakák” 
„árukapcsolását” pedig szelle-
mi szegénységnek, tunyaságnak. 
Közmondásos intelmünket, el-
vünket idézem: „A másé nem kell, 
s a miénkét nem hagyjuk.”

Dr. Balázs Lajos
néprajzkutató

Csíkszentdomokosi angyalozók  Fotó: Balázs lajos

Csíkmadarasi angyalozók
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A hőségben kitágulnak az erek, 
lemegy a vérnyomás, és a nagy 
folyadékvesztés miatt besűrűsö-
dik a vér, ami vérrögképződéshez 
vezethet. Mit együnk, hogy elke-
rüljük a hőség miatti szívritmus-
zavart?

„Ahőségben az erek ki-
tágulnak, és a szív fo-
kozott munkavégzés-

re kényszerül. Az erek kitágulása 
a vérnyomás csökkenésével jár. A 
fokozott verejtékezés pedig  a vér 
besűrűsödését, és ezáltal a vérrög-
képződés kockázatának növeke-
dését eredményezi” – mondja dr. 
Czuriga István, a Debreceni Egye-
tem és a Pécsi Tudományegyetem 
professzora, a Magyar Kardioló-
gusok Társaságának alelnöke.

A hőségben az egészségesek és 
a magas vérnyomással küzdők vér-
nyomása is csökken. Ez szédüléssel, 
szélsőséges esetben akár ájulással is 
járhat. „Az ellenszer azonban egész-
ségesek esetében sem a fokozott 
kávéfogyasztás. A kávé mellett ke-
rüljük ilyenkor a nagy cukortartal-
mú italokat is, valamint az alkoholt 
is” – mondja a kardiológus. A kof-
fein és az alkohol ugyanis vízhajtó 
hatásúak, azaz növelik a veséken 
keresztüláramló vér mennyiségét, 
és lassítják az életfontosságú sók 
felszívódását. „A magas vérnyomás-
sal küzdők esetében a kánikulában 
ajánlott lehet a gyógyszeradag csök-
kentése, ám ez mindig az orvossal 
egyeztetve történjen” – mondja dr. 
Czuriga István.

A hőségben 
a vér besűrűsödhet
A szervezet a hőség ellen foko-

zott verejtékezéssel védekezik, ami 
a teljes folyadékháztartást érinti. 
A fokozott folyadékvesztés a vér 
besűrűsödésével jár, ami elősegíti a 
vérrögképződést, a vérrögök pedig 
az ereket elzárva szívinfarktushoz, 
stroke-hoz, embóliához vezethet-
nek. Különösen veszélyeztetettek 
azok, akiknek az erei már eleve me-
szesek, mivel egy rugalmatlanabb 

falú artériát már egy kisebb vérrög 
is elzárhat. Ezért különösen figyel-
jünk hőség idején a folyadékpót-
lásra, és figyelmeztessük rá szív- és 
érrendszeri betegségben szenvedő 
ismerőseinket, valamint az időseket. 
A szomjúságérzet ugyanis a korral 
csökken, így a gyerekek mellett az 
időseknél is fokozott a kiszáradás 
kockázata.

„A hőségben napi 2-3 liter fo-
lyadék fogyasztása ajánlott. Azok, 
akik hajlamosak az ödémásodásra, 
vizesedésre, azaz szívük nem töké-
letesen működik, azoknak napi 1,5 
liter folyadék fogyasztása ajánlott, 
azaz óránként egy deciliter folya-
dék. Ily módon ők is elkerülhetik a 
kiszáradást” – mondja dr. Czuriga 
István.

A krónikus dehidratáltság első 
jelei a fáradtság, a szédülés és a kon-
centrálóképesség csökkenése – ha 
ezt észleljük magunkon, egy újabb 
kávé helyett inkább igyunk meg 
egy nagy pohár vizet.

A sóvesztés miatt 
szívritmuszavarok 
alakulhatnak ki
„Verejtékezéssel nemcsak fo-

lyadékot vesztünk, hanem létfon-
tosságú sókat, úgynevezett elekt-
rolitokat is: többek között káliu-
mot, nátriumot és magnéziumot. 
Szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőknél e sók hiánya, külö-
nösen a magnéziumé és a káliumé 
szívritmuszavarokhoz vezethet” – 
mondja a kardiológus. Ezért a hő-
ségben figyelni kell e sók pótlására 
is az ásványvizeken vagy az ételeken 
keresztül. Kiemelkedően magas a 
káliumtartalma a diónak, a man-
dulának, a banánnak, de a most érő 
gyümölcsökben (cseresznyében, 
meggyben, sárgabarackban, málná-
ban) is megtalálható. Magnézium-
ban gazdagok a leveles zöldségek, 
az olajos magvak, a hüvelyesek és a 
teljes kiőrlésű gabonák.

A szív- és érrendszer mellett a 
hőség megterheli az idegrendszert 
is, ami a koncentráció romlásával, 
a figyelem lankadásával jár (ezért 

több ilyenkor a baleset). Emellett a 
hőség kedvez a szervezet gyulladá-
sos folyamatainak is.

Amikor a szervezet 
nem képes megküzdeni 
a hőséggel
Az is előfordulhat, hogy a szer-

vezet nem képes megküzdeni a 
hőséggel, ami számos kórkép kiala-
kulásához vezethet. Ezek egy része 
nem túlságosan komoly (nyári ödé-
ma, bőrkiütések, hőgörcs), de kiala-
kulhat hőkimerülés és hőguta is.

A hőgörcs súlyos izomgörcsö-
ket jelent, mely a hosszan tartó 
testmozgás, az erős verejtékezés és 
a túlzott sóvesztés együttes követ-
kezménye.

A hőgörcsnél súlyosabb állapot 
a hőkimerülés, amely még nagyobb 
folyadék- és sóveszteség következmé-
nye. Tünetei a szédülés, a gyengeség, 
a fejfájás, az izomfájdalom, de akár 
ájulást, eszméletvesztést is okozhat.

Végül hőguta esetén a testhő-
mérséklet 41 Celsius-fok fölé szö-
kik, ami életfontosságú szervek 
(többek között az agy és a vese) 
működési zavarához, károsodásá-
hoz vezethet. Életveszélyes állapot, 
ezért ha a napszúrásnál észlelt tüne-
tek mellett tudatzavart, eszmélet-
vesztést vagy görcsrohamot is ész-
lelünk valakin, azonnal forduljunk 
orvoshoz. Addig, amíg a szakszerű 
segítség megérkezik, a hőgutát 
szenvedettet helyezzük árnyékba, 
hűvös környezetbe, és hideg boro-
gatással hűtsük bőrét. Jót tehet a be-
tegnek egy hideg fürdő is, valamint 
a végtagok dörzsölése, a vérkeringés 
javítása. 

A felsorolt kórképek elkerül-
hetők, ha a hőségben tűző nap 
helyett inkább az árnyékban tar-
tózkodunk, a déli órákat pedig 
zárt helyen, sötétített helyiségben 
töltjük, illetve figyeljünk a megfe-
lelő folyadékbevitelre. Soha ne in-
duljunk el autóval anélkül, hogy ne 
lenne nálunk víz. Mielőtt beülünk 
az autóba, mindig szellőztessük át 
a belső teret, hiszen a napon drasz-
tikusan felmelegedhet.
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Dohányzó és nem dohányzó nők 
embrióiról készült ún. time-lapse 
fotósorozatok igazolják, hogy a 
dohányos nőktől származó embri-
ók lassabban fejlődnek – számol-
tak be eredményükről egy francia 
termékenységi klinika kutatói az 
Európai Humán Reprodukciós és 
Embriológiai Társaság (ESHRE) 
Isztambulban rendezett konferen-
ciáján.

Lombikbébiprogramban részt 
vevő nők embrióit fényké-
pezték rendszeres időközön-

ként francia kutatók a petesejt meg-
termékenyítésétől egészen addig, 
amíg az embriót beültették az anyák 
méhébe. A felvételek azt mutatták, 
hogy minden fejlődési szakaszban 
néhány órával lemaradtak a fejlő-
désben a dohányzó nőktől származó 
embriók.

„Aki babát akar, szokjon le a do-
hányzásról” – hangsúlyozta Thomas 
Freour kutatásvezető a BBC-nek. A 
dohányzás csökkenti a vágyott gye-
rek megszületésének esélyét, ezért a 
termékenységi programban, lombik-
bébi-eljárásban részt vevő párokat ál-
talában megkérik, hogy a családterve-
zés idejére hagyjanak fel szokásukkal.

A mesterséges megtermékenyítés 
során az anyától levett petesejteket 
laboratóriumi körülmények között 
termékenyítik meg az apa hímivar-
sejtjeivel. A megtermékenyült pete-
sejt ezt követően néhány napig Petri-
csészében fejlődik, ami különleges 
lehetőséget biztosít arra, hogy osztó-
dását és növekedését megfigyeljék, 
vagy akár megörökítsék.

A francia szakemberek 868 emb-
rió fejlődését követték így nyomon, 
az embriók közül 139 dohányos 
anyától származott. Úgy találták, 
hogy az ötsejtes állapotot a nem do-
hányzó anyák embriói a megtermé-
kenyítés után 49 órával érték el, míg 
a dohányos nők embrióinál ehhez 
50 órára volt szükség. Hasonlóan: a 
nyolcsejtes állapot eléréséhez 58 órá-
ra volt szükségük a nem dohányzó 
anyák embrióinak, míg 62 órára a 
dohányzó anyák embrióinak.

Freour kiemelte, hogy a do-
hányzó anyák embrióinak fejlődése 
átlagosan két órát késik a normál 
ütemtől, ami jelentős lemaradás. A 
megfigyelt jelenség okát és lehetsé-
ges következményeit nem ismerik, 
ám mindenképpen azt ajánlják, 
hogy aki gyereket akar, mondjon le 
a dohányzásról.

FokozoTT FolyADékbEvITEllEl MEgElőzHETő A bAj

Hőségben mindenkinek lemegy  
a vérnyomása

FoTókkAl IgAzolTák

A dohányzó nők embriói 
lassabban fejlődnek

hargitanépe

 illusztráció

hirdetés



Május 25-én járt le a 2011-es 
esztendei pénzügyi jelentések 
benyújtásának határideje. A 
pénzügyminisztérium, valamint 
a területi adóhatóságok nyil-
vántartásából az derül ki, hogy 
jobbára a cégek, a vállalkozá-
sok eleget tettek ezen kötele-
zettségüknek, de akadnak olya-
nok is, akik mindmáig „adósok 
maradtak” azok benyújtásával. 
Az idén újdonságot jelentett, 
hogy a jelentéseket ismét az 
adóhatóságokhoz kellett be-
nyújtani, nem pedig a kereske-
delmi törzskönyvi hivatalokhoz. 
A jelentések tartalmazta szám-
adatok összesítése, értékelése 
még nem ért véget, de bizonyos 
ismérvek alapján máris elké-
szültek különböző ranglisták. 
Például az üzleti forgalom, a 
nettó nyereség, az alkalmazot-
tak létszáma rangsorolásának 
függvényében. Azok átolvasá-
sából bizonyos következtetése-
ket ugyan le lehet vonni, de az 
alapos helyzetismeret megkö-
veteli a különböző mutatószá
mok közti korreláció árnyalata 
elemzését is. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az üzleti forgalom érté-
kének függvényében ké-
szült névjegyzékből az 

derül ki, hogy 2011-ben országos 
szinten 277 olyan vállalat volt, 
amely 387 millió lejnél nagyobb 
értéket realizált. Ezen belül pedig 
10 4,6 milliárd lejnél nagyobbat. 
A listavezető az idén is az OMV 
Petrom Rt., amelynek üzleti for-
galma meghaladta a 16,5 milliárd 
lejt, azt követte az OMV Petrom 
Marketing Kft. több mint 13,6 
milliárd lejjel, a harmadik helyre 
pedig az Automobile-Dacia ke-
rült közel 13,2 milliárd lejjel. 

Kevés a termelő, 
sok a szolgáltató
A névjegyzéket tanulmányoz-

va érdekes következtetésre jutha-
tunk: az első 20 között nemigen 
szerepel olyan kereskedelmi tár-
saság, amely tulajdonképpeni ter-
melői tevékenységet fejt ki. Ilyen 
tekintetben úgymond szerencsés 
kivételt képez az Automobile-
Dacia Rt. és az Arcelormittal 
Galaţi Rt. Az üzleti forgalom 

függvényében készült ranglista 
élmezőnyében jobbára kereske-
delmi, szolgáltatási tevékenységet 
folytató cégek kerültek. Már em-
lítettük az OMV Petrom Rt.-t, 
de utalhatunk a Petrotel-Lukoil 
Rt.-re, a Metro Cash & Carry 
Románia Kft.-re, a Carrefour 
Romania Rt.-re, az Orange 
Romania Rt.-re vagy a Selgros 
Romania Rt.-re. Már ebből a váz-
latos felsorolásból is kiderül, hogy 
igen előkelő helyet foglalnak el a 
kőolajipari termékek forgalmazá-
sával, a távközlésben, valamint a 
kereskedelemben érdekelt nagy-
vállalatok, és az is kiderül, hogy a 
szóban forgó ranglistán igen sok 
olyan cég található, amely külföldi 

érdekeltségű. Ha a termelői arcélű 
kereskedelmi társaságokat vesszük 
számba, azt tapasztalhatjuk, hogy 
az igen nagy üzleti forgalmat rea-
lizálók közt főleg az autóiparban, 
a gépkocsikomponensek gyártá-
sában, az energetikában és az élel-
miszeriparban érdekelt cégekről 
van szó. A már említett 277 céget 
tartalmazó listán érdekes módon 
egyetlen könnyűipari (ruhaipari, 
cipőipari, textilipari stb.) cég sem 
található. 

A Borsec a 194.
A szóban forgó rangsorban ott 

van egy megyénkbeli is, a borszé-
ki Romaqua Group Rt., amely az 
elmúlt esztendőben realizált több 
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Miről tanúsKodnaK a 2011es 

Csak egy Hargita megyei cég
 hirdetések

a KissKi FUn Kft.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Sípálya felújítása 
megnevezésű tervét, Csíkszereda, Kissomlyó utca szám nélküli 
telkén, a  környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint a cég székhe-
lyén, Csíkszereda, Kőrösi Csoma Sándor utca 4/2. szám.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

a laMosZt Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkdelnén található  
BÚTORGYÁR működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

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

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés meg jelenésétől 
számított 15 napon belül, írásban nyújthatják be a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észre-
vételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–
312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

az astra Biztosítótársaság
BiZtosÍtÁsi FelÜGYelőKet alKalMaZ.

Feladatok: 
– biztosítási termékek értékesítése;
– ügyfélkapcsolat kialakítása;
– csapat fejlesztése.
Amit kínálunk: 
– ingyenes képzés;
– vonzó, teljesítményorientált kereseti lehetőség.
Előny:  biztosítási területen szerzett tapasztalat.
Érdeklődni lehet:
Csíkszereda, Decemberi forradalom út 13/B/1-4. 
Tel.: 0266–372040, 0266–217856
e-mail: ciuc@astrasig.ro

> 2500 állást hirdetnek meg az 
egészségügyben a júliusi IMF-tárgyalá-
sok után. Vasile Cepoi egészségügyi mi-
niszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy re-
ményei szerint a gazdasági körülmények 
lehetővé teszik, hogy 2500 munkahelyet 
felszabadítsanak idén az egészségügy-
ben, illetve a nemzetközi pénzintézetek 
is jóváhagyják ezt a lépést. A tárcave-
zető szerint az egészségügyben 45 ezer 
betöltetlen állás van, ebből 21 ezer hely 
2009 után, vagyis az állami alkalmazá-
sok befagyasztását követően keletkezett. 
Cepoi megjegyezte, hogy a súlyos sze-
mélyzethiány problémáját 3000 mun-

kahely betöltésével lehetne ideiglenesen 
megoldani. Ebből 500 helyet már meg-
hirdettek, és ha a gazdasági mutatók le-
hetővé teszik, akkor újabb 2500 helyet 
fognak meghirdetni idén.

> 74%-kal drágítaná a Hidroelectrica 
a lakossági energiaárat. A Hidroelectrica 
74%-os energiaár-emelés jóváhagyását 
kérte az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóságtól (ANRE), így az Mwh-kénti ár 
a jelenlegi 72 lejről 125 lejre emelkedne. 
Az új ár a vállalat szerint megegyezne az 
előállítási költségekkel. Július 1-jétől a piac 
lépcsőzetes liberalizálása miatt az energia 

ára a lakossági és az ipari szegmensben 
egyaránt átlagosan 5%-kal emelkedik. A 
szabályozott elektromos energiaár 2010 
januárja óta nem változott. A lakossági 
szférában a versenyszférából származó 
energia aránya 2013 júliusában 10%-ra 
fog emelkedni, 2014 januárjában 20%-ra, 
30%-ra 2014 júliusában, 40%-ra 2015 ja-
nuárjában, majd így tovább, míg 2017 de-
cemberére el nem éri a 100%-ot. Az ipari 
fogyasztók esetében az arány gyorsabban 
fog emelkedni: 2012 szeptemberében 
15%-ra, 2013 januárjában 30%-ra, 2013 
áprilisában 45%-ra, míg 2014 januárjára 
eléri a 100%-ot.

> Kevesebb földgázt importált 
Románia. A romániai statisztikai hi-
vatal (INS) adatai szerint az ország 
1,189 millió tonna kőolajnak megfe-
lelő földgázt importált az év első öt 
hónapjában, 26,5%-kal kevesebbet, 
mint az előző év azonos időszakában. 
Ebben a periódusban az országban 
kitermelt földgáz mennyisége 3,636 
millió tonna kőolajnak felelt meg. A 
British Petroleum tanulmánya szerint 
Románia földgáztartaléka 2011 vé-
gén körülbelül 100 milliárd köbméter 
volt, 500 milliárddal kevesebb, mint 
2010-ben.hí

rf
ol

ya
m

hargitanépe

Korond KÖZsÉG

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Korond község belterü-
letén megvalósítandó Alacsony feszültségű villamoshálózat bő-
vítése Korond község területén a 3-as transzformátor térségben 
című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
eseti elbírálás alapján 2012. július 3-án döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekint-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun-
kanapokon 8.30–16.00 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir-
detés meg jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, július 
15-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 
0266–310040).

 hirdetés



mint 541 millió lejes üzleti forgal-
mával a 194. helyet foglalja el. En-
nek a cégnek a kapcsán azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy több 
üzletága is van, s csak tevékenysé-
gének egy bizonyos hányadát teszi 
ki a borszéki borvíztöltöde. Utalha-
tunk arra is, hogy a rangsor 100. he-
lyét foglalja el több mint 1 milliárd 
lejes üzleti forgalmával a Heineken 
Romania Rt. Ennek a cégnek a szék-
helye ugyan nem megyénkben van, 
de az egyik legjelentősebb gyáregy-
sége itt található, nevezetesen a 
csíkszeredai sörgyár, amelynek ha 
nem is döntő, de meghatározó sze-
repe volt e jelentős üzleti forgalom 
megvalósításában. 

Nem vagyunk 
a nagyok közt
Az üzleti forgalom függvényé-

ben készült 277 céget tartalmazó 
névjegyzéken, amint már arra 
utaltunk, egyetlen Hargita megyei 
székhelyű cég szerepel. Megyei 
ranglistát készíteni körülményes. 
Amiatt is, mert az úgynevezett 
nagy adófizetői kategóriába tarto-
zó cégek az éves pénzügyi jelenté-
süket az Országos Adóügynökség 
keretében lévő illetékes igazgató-
sághoz nyújtják be közvetlenül, 
azaz annak az ügykezelésében 
vannak. Hargita megyében 12 
ilyen cég van, nevezetesen az 
Amigo & Intercost Kft., a Coats 
Odorhei Kft., az Elan-Trio Kft., 
az Ikos Konf Rt., az Infopress 
Group Rt., az Iris Service Ciuc 

Rt., az M. Tabac Kft., a Melinda-
Impex Instal Rt., a Melinda 
Impex Steel Rt., a Hargita Gyön-
gye Rt., a Romaqua Group Rt. 
és a Waberer’s Romania Rt. Ezek 
közül, amint azt már említettük, 
egyetlen cégnek, a borszéki szék-
helyűnek volt 2011-ben 387 mil-
lió lejt meghaladó üzleti forgal-
ma, a többiek nem szerepelnek a 
már vázolt 277-es toplistán. 

A megyében „jelentő” 
cégek forgalma 
százmillió alatt
A Hargita Megyei Közpénz-

ügyi Vezérigazgatóság nyilvántar-
tásában szereplő és a 2011-es évre 
vonatkozó pénzügyi jelentést be-
nyújtó cégek között nincs olyan, 
amelynek üzleti forgalma elérte 
volna a 100 millió lejt. Az él-
bolyban található többek között 
a székelyudvarhelyi Impar Kft., 
amely üzleti forgalma tavaly meg-
haladta a 60 millió lejt, a Norada 
Rt. közel 51 millió lejes üzleti 
forgalommal, a Harmopan Rt. 
több mint 45 millió lejes üzleti 
forgalommal, a Sazy Trans Impex 
Kft. több mint 43,5 millió lejjel, a 
Gordon Prod Kft. több mint 42,6 
millió lejjel, a Primulact Rt. több 
mint 42 millió lejjel és a Viaduct 
Kft. közel 41 millió lejjel. A szó-
ban forgó cégeket követő egyik 
cég sem érte el az évi 40 millió le-
jes üzleti forgalmat. Ha figyelem-
be vesszük a nagy adófizetői kate-
góriába tartozó Ikos Conf Rt.-t is, 

és hozzászámítva az előkelő helyet 
elfoglaló Norada Rt.-t, akkor arra 
a következtetésre juthatunk, hogy 
Hargita megyében a könnyűipar-
nak nagyobb szerepe van, mint 
országos szinten. Ugyanakkor 
a Hargita megyei vállalkozások 
üzleti forgalmát szemrevételezve 
az is kiderül, hogy akárcsak or-
szágos szinten, a mi esetünkben 
is a kereskedelmi tevékenységet 
folytatók úgymond előkelő helyet 
foglalnak el. Továbbá egy örven-
detesnek is nevezhető jelenségre 
is felfigyelhetünk. 

Nőtt a forgalom 
az első tíz esetében
A rangsor első 10 helyét el-

foglaló mindegyik kereskedelmi 
társaság esetében a tavaly realizált 
üzleti forgalom nagyobb volt, 
mint a megelőző esztendei. Az 
is megjegyzendő, hogy egy-két 
kivételtől eltekintve, a külföldi 
érdekeltségű cégek nincsenek 
olyan súllyal jelen, mint országos 
viszonylatban. Ennek ugyan ör-
vendeni lehetne, de nem lehet at-
tól eltekinteni, hogy az országos 
statisztika szerint a számottevő 
üzleti forgalmat realizáló cégek 
mögött külföldi tőke, befektetés 
áll. És a különböző statisztikai 
jelentésekből az is kiderül, hogy 
jobbára a külföldi érdekeltségű 
cégek esetében nagyobb az alkal-
mazottak száma, ugyanakkor a 
bérszintek is magasabbak, mint 
az országos átlag.
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eszteNdei mérlegek? (i.)

került fel a nagyok toplistájára

> Kevesebbet költünk ruhára és va-
kációra, de áldozunk cigarettára és alko-
holra. A román állampolgárok továbbra 
is óvatosak a költekezést illetően, emiatt 
hajlandóak kevesebbet áldozni ruhákra, 
elektronikai eszközökre, elektromos ház-
tartási gépekre és vakációra, de nehezeb-
ben mondanak le az alkoholról, cigaret-
táról, gyümölcsökről és zöldségekről – 
tájékoztat a 360insights kutatási vállalat. 
A romániai lakosság életére továbbra is 
jellemző az óvatosság a költekezéseket il-
letően, észrevehető azonban, hogy 2010-
hez képest ezen megszorítások szintje 
nem emelkedett. Úgy tűnik, eljutottak a 

költségek optimális szintjére, figyelembe 
véve, hogy megvásárolják azokat a kate-
góriájú termékeket, amelyekre szükségük 
van, és nem haladják túl a költségvetési 
keretüket. Továbbra is a ruházkodási 
cikkek, a cipők, az elektronikai cikkek 
és elektromos háztartási gépek, lakásbe-
rendezések és vakációk azok, amelyek 
esetében a lakosság csökkenteni akarja 
a kiadásokat. Ami a szeszes italokat és 
a cigarettát illeti, 2010-hez viszonyítva, 
a lakosságban kevés a hajlandóság arra, 
hogy csökkentse a kiadásokat. Ha két 
évvel korábban 10-ből négy állampolgár 
akarta csökkenteni kiadásait ezen a téren, 

jelenleg 10 állampolgárból háromnak 
áll ez szándékában, a legtöbben pedig 
meg akarják tartani jelenlegi fogyasztási 
szintjüket. A lakosság nem spórol a gye-
rekek eltartási költségén, a víz-, villany-, 
gázszámlákon, a gyümölcsökre és zöldsé-
gekre, palackozott vízre és tejtermékekre 
kiadott összegeken. Ugyanez a helyzet 
jellemző a gyógyszertári termékekre is. 
Ahogy várható volt, az 55 és 64 év kö-
zötti korosztály, illetve a kisjövedelmű-
ek szándékozzák 2012-ben alaposabban 
csökkenteni kiadásaikat.

A 360insights tanulmánya rámu-
tat még, hogy általában a lakosság nem 

mond le bizonyos termékkategóriák meg-
vételéről, hanem csökkenti a mennyiséget, 
amit megvásárol. A lakosság ugyanakkor 
előnyben részesíti az árleszállításokat bi-
zonyos termékkategóriák esetében, vagy a 
megszokottnál olcsóbb márkákat választ.

> Újabb rekord: 4,5275 lejt kell fi-
zetni egy euróért. Tegnap újabb csúcsra 
ugrott az euró- és dollárárfolyam: a jegy-
bank eurónként 4,5275 lejes, dolláron-
ként pedig 3,6848 lejes átváltási arányt 
jegyzett. A bankközi piacon az euró a 
4,53 lejt is meghaladta, miután pénteken 
a 4,54 lejes szintet is megközelítette. 
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Kötelező lesz A Kötelező 

Ellenőrzik, van-e 
lakásbiztosításunk

idén áprilisban jelentettük: 2010. július 15-én lépett 
életbe a kötelező lakásbiztosításról szóló törvény, mely 
kétéves türelmi időt hagyott a biztosítások megkötésé-
re. ennek vége felé járunk, már büntethetik a mulasz-
tókat.  

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

Lapunkkal Biró Albin, a Biztosítótársaságokat Fel-
ügyelő Tanács tagja tudatta: minden lakással ren-
delkező személy jó, ha tudja: vége a türelmi időnek, 

büntetésre számíthat a kötelező lakásbiztosítással nem ren-
delkező tulajdonos. 

A vonatkozó törvény a települések önkormányzatait 
bízta meg a biztosítások meglétének az ellenőrzésével, illet-
ve a büntetések kiszabásával is. A polgármesteri hivatalok 
adóosztályának birtokában van az ingatlanok és azok tu-
lajdonosainak névjegyzéke, melyet kötelezően ki kell szol-
gáltassanak ezen biztosítások, és azok meglétét rendezni, 
ellenőrizni hivatott Országos Katasztrófaellenes Biztosítási 
Csoportnak (PAID). Az is kiderült, hogy a polgármeste-
ri hivatalok már eljuttatták a PAID-hoz ezeket a listákat 
– vélhetően tehát nincs messze az ellenőrzés és a büntetés 
pillanata. 

Nem mellékesen augusztus hatodika után 100 és 500 
lej közötti büntetést kaphat a biztosítással nem rendelkező 
lakástulajdonos. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
illetékeseitől megtudtuk, készen állnak, hogy a törvényben 
jelzett határidőtől elkezdjék az ellenőrzéseket. Talán so-
kaknak fura, de Nyugaton ez már szinte természetes, hogy 
lakására mindenki biztosítást köt. A két éve elfogadott tör-
vény szerint háromfajta természeti katasztrófa ellen (föld-
rengés, földcsuszamlás, árvíz) kell biztosítást kötnünk. Jó 
tudni, hogy két biztosítási értéket határoztak meg: a beton-
ból, téglából, fából vagy fémből készült épületek esetében 
20 eurót, a vályogházak esetében pedig 10 eurót kell évente 
fizetni, melyekért cserébe a lakás tulajdonosa legtöbb 20 
ezer eurós kártérítést kaphat. 

A Harmopannak tavaly negyvenötmillió lejes üzleti forgalma volt fotó: hompoth loránd / archív
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Székelyudvarhelyi teremlabdarúgáS

Folytatnák a munkát, de nem így
egy játékosnak sincs érvényes 
szerződése a Székelyudvarhelyi 
SK teremlabdarúgó-csapatánál, 
de folytatnák a munkát a csapat-
nál. Jakab Zoltán edző is szeretne 
maradni, de ahhoz mindent új ala-
pokra kellene helyezni a klubnál.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Az elmúlt két idényben a 
Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapata erőn 

felül teljesített a román pontvadá-
szatban azzal, hogy mindkét esetben 
sikerült megszerezniük a bronzér-
met. Pedig két évvel ezelőtt még úgy 
nézett ki, hogy megszűnik a csapat. 
Végül akkor a problémát sikerült 
áthidalni. Most viszont komoly erő-
próba elé néz a székelyudvarhelyi te-
remlabdarúgás, hiszen ahhoz, hogy 
a munka tovább tudjon folyni, ko-
moly változásokra van szükség.

Jakab Zoltán, az SK edzője la-
punknak elmondta, hogy tervei sze-
rint a soron következő idényre július 
közepén kezdené meg a felkészülést 
heti 2-3 edzéssel, majd augusztus fo-
lyamán teljes mellbedobással készül-
nének a szeptember közepén rajtoló 
bajnokságra.

A problémáktól viszont nem sza-
badul az SK. Jakab kifejtette, hogy a 
jelenlegi körülmények között nehéz 
komoly munkát folytatni. Az elmúlt 
két év alatt nyögvenyelősen tudott 
fennmaradni a klub. A játékosok felé 
rendre tartozása volt a vezetőségnek, 
igaz jelenleg már nincs.

„Jelen állás alapján a játékosok 
megkapták a klubtól a májusi fize-
tésüket, tehát nincs semmiféle tar-

tózás feléjük. Mindenkinek lejárt a 
szerződése. Ezeket fel kellene újíta-
ni. Az egyeztetések alapján a csapat 
nagy része folytatná is a munkát. 
Én viszont azt mondom, ilyen kö-
rülmények között nem folytatom. 
Vagy félbehagyjuk az egészet, vagy 
új alapokra helyezünk mindent” – 
nyilatkozta a tréner. Jakab elmond-
ta, érkezett már felkérés, vegye át 

az élvonalba frissen feljutott Turnu 
Măgurele csapat irányítását, de  szak-
mai jövőjét Székelyudvarhelyen kép-
zeli el.

A bajnokságba július 31-ig lehet 
benevezni. A tervek szerint 10-12 
csapatos lenne az élvonal, 6-8 gárdát 
vonultatna fel a 2. Liga, melynek tag-
ja a Székelyudvarhelyi Infopress SE 
és a Gyergyószentmiklósi Inter is.

> Vízben a magyarok és a románok. 
Montenegró együttese után egy másik nagy 
rivális, Horvátország csapata is legyőzte 
az olimpiai bajnoki címvédő magyar fér-
fivízilabda-válogatottat a Dublin-kupán. 
Az írországi nemzetközi torna vasárnapi 
zárónapján Kemény Dénes szövetségi ka-
pitány legénysége három góllal maradt alul 
a déli szomszéd legjobbjaival szemben. A 
Dublin-kupa román és magyar eredményei: 
Magyarország – Románia 16–6, Románia 
– Montenegró 14–11, Magyarország – 
Nagy-Britannia 13–8, Románia – Horvát-
ország 7–12, Montenegró – Magyarország 
10–9, Románia – Nagy-Britannia 17–7, 

Magyarország – Horvátország 8–11. A tor-
na végeredménye: 1. Horvátország 12 pont, 
2. Magyarország 6, 3. Montenegró 6, 4. Ro-
mánia 6, 5. Nagy-Britannia 0.

> Négyből négy. A magyar női ví-
zilabda-válogatott egymás után a negye-
dik felkészülési mérkőzésén is vereséget 
szenvedett az Egyesült Államok vendé-
geként: Merész András csapata vasárnap 
Newport Beachen 9–4-re kapott ki az 
amerikaiaktól. A magyar lányok sor-
rendben 17–8-ra, 14–8-ra, 7–6-ra, majd 
végül 9–4-re kaptak ki attól az amerikai 
csapattól, amely ellen majd megkezdik 

szereplésüket a londoni olimpia csoport-
körében július 30-án.

> Deschamps a gallok élén. A Fran-
cia Labdarúgó-szövetség megerősítette 
a L’Équipe információját, mely szerint 
Didier Deschamps a francia labdarúgó-
válogatott új szövetségi kapitánya. A 43 
éves szakember július elején távozott az 
Olympique Marseille éléről. A korábbi 
válogatottbeli csapattársa, Laurent Blanc 
helyébe lépő Deschamps 2001-ben kezd-
te meg edzői karrierjét a Monacónál, és 
a hercegségbeli csapattal három év múlva 
már a BL-döntőben szerepelt. A 2006–

2007-es idényben a Juventust irányította, 
majd 2009-ben lett a Marseille vezető-
edzője, amellyel 2010-ben bajnok lett. A 
francia szövetség nem közölte, mennyi 
időre kötött szerződést az új szövetségi 
kapitánnyal, a L’Équipe szerint két évre 
veszi át a francia válogatott irányítását, 
amely ha kijut a 2014-es világbajnokságra, 
Deschamps szerződése automatikusan két 
évvel meghosszabbodik. Új szerepköré-
ben augusztus 15-én, az Uruguay elleni 
felkészülési mérkőzésen mutatkozhat be 
Le Havre-ban, majd első tétmérkőzésén 
szeptember 7-én a finnek elleni vb-selejte-
zőn irányíthatja a „kékeket”.hí
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Új alapokra helyeznék a székelyudvarhelyi futsalt Fotó: Balázs attila / archív

hargitanépe

Harmincnégy jelentkező a Székely Vágtára

Levezettek a körzetisek
Alighogy befejeződtek a kör-
zeti labdarúgó-bajnokságok az 
udvarhelyszéki csapatok új-
ból összemérték tudásukat a 
Nyikó-, illetve a Nagy-Küküllő-
kupákon. Előbbit Farkaslaka, 
utóbbit pedig Székelykeresztúr 
nyerte meg.

Tizenötödik alkalommal 
ren dezték a Nyikó-kupát, 
amelynek a házigazdája 

ezúttal Siménfalva volt. A tornára 
a nyikómenti csapatok kaptak meg-
hívót: Farkaslaka, Rugonfalva, Szé-
kelyszentlélek, Székelyszentmihály, 
Malomfalva, Bogárfalva és Si mén-
falva. A nyolc részt vevő csapatot 
két csoportra osztották, ahonnan 
az első két helyezett jutott az egye-
nes kiesési szakaszba. A tornát 
végül a farkaslakiak nyerték meg. 
Érdekesség, hogy a tavalyi döntő-
ben ugyancsak Farkaslaka – Ma-
lomfalva összecsapást rendeztek, de 
akkor az utóbbiak szerezték meg a 
győzelmet.

A második alkalommal megren-
dezett Nagy-Küküllő-kupára hat 
csapat kapott meghívót: Betfalva 
(házigazda), Nagygalambfalva, Kis-
galambfalva, Agyagfalva, Fiatfalva 
és Székelykeresztúr. A tornát a ke-
resztúri csapat nyerte meg.

Nyikó-kupa, eredmények
A csoport: Farkaslaka – 

Ru gonfalva 1–1, Szentlélek 
– Szentmihály 2–1, Szentlé-
lek – Rugonfalva 0–0, Farkaslaka 
– Szentmihály 1-2, Farkaslaka 
– Szentlélek 3–0, Szentmihály – 
Rugonfalva 0–0.

B csoport: Malomfalva I – Si-
ménfalva 4–0, Malomfalva II 
– Bo gárfalva 2–1, Malomfalva I 
– Bogárfalva 5–0, Malomfal va II 
– Si ménfalva 1–0, Malomfalva I – 
Ma lomfalva II 3–0, Bogárfal va – Si-
ménfalva 2–1.

Elődöntők: Farkaslaka – Ma-
lomfalva II. 1–0, Szentmihály – 
Malomfalva I. 0–2; kisdöntő: Ma-
lomfalva II. – Szentmihály 0–1; 
döntő: Farkaslaka – Malomfalva 
I. 3–2.

Nagy-Küküllő-kupa
A csoport: Betfalva – 

Nagygalambfalva 0–1, Agyag-
falva – Nagygalambfalva 2–2, 
Betfalva – Agyagfalva 2–1. B cso-
port: Székelykeresztúr – Fiatfalva 
2–0, Fiatfalva – Kisgalambfalva 
1–0, Székelykeresztúr – Kis ga-
lamb falva 3–0.

Kisdöntő: Betfalva – Fiatfalva 
2–2, büntetőkkel 4–3; döntő: Ke-
resztúr – Nagygalambfalva 3–0.

Lezárult a jelentkezés a Nem-
zeti Vágta egyetlen határon túli 
előfutamára, a Székely Vágtára. 
A lovasversenyre harmincnégy 
település jelentkezett, ez több 
mint tavaly volt. A kétnapos ese-
mény részletei lassan helyére 
kerülnek, a hétvégén kezdődhet 
a Székely Vágta.

Elérték céljukat a Székely 
Vágta szervezői: néggyel 
több az idei lovasok száma, 

ami kétségkívül azt jelenti, hogy 
nő a rendezvény iránti érdeklő-
dés. A benevezési határidőt egy 
héttel hosszabbították meg, de 
most már véglegessé vált az indu-
ló települések névsora: Kovászna 
megyéből: Árkos, Barót, Bölön, 
Dálnok, Esztelnek, Gelence, 
Gidófalva, Illyefalva, Ki lyén, Kéz-
diszentkereszt, Kéz di vá sárhely, Ko-
vászna, Lem hény, Maksa, Nagyba-
con, Nagy borosnyó, Ozsdola, 
Réty, Sep si bodok, Sepsibükszád, 

Sepsikőröspatak, Sepsiszentgyörgy, 
Szentivánlaborfalva, Szotyor, Uzon, 
Vargyas, Zabola, Zalánpatak; Har-
gi ta megyéből: Csíkkarcfalva, Csík -
pálfalva, Gyergyószárhegy, Székely-
udvarhely; Maros megyéből: Havad 
és Szováta nevezett be.

Az futamokban induló telepü-
lések sorrendjét sorsolással döntik 
el. A múlt esztendőben az időjárás 
beleszólt a hírességek versenyébe, 
de a szervezők remélik, hogy azt az 
idén meg tudják szervezni.

Hónap végétől lehet jelentkezni

Hargita Megye Labdarúgó Egyesülete (HMLE) közzétette a 
2012/2013-as idényre vonatkozó tudnivalókat. A körzeti bajnoksá-
gokból a negyedik ligába jutó csapatok – Farcádi SE, Tusnádfürdői 
Fiatalság, Székelyudvarhelyi Sporting és Csíkkarcfalvi Hargita – július 
27-ig kell jelezzék indulási szándékukat. A következő idényre jelentkez-
ni július 30. és augusztus 10. között lehet. Azok a csapatok, amelyeknek 
tartozásai vannak a HMLE-vel szemben, nem iratkozhatnak be. A me-
gyei felnőttbajnokság augusztus 25-én, az Udvarhely körzeti bajnokság 
augusztus 26-án, a Csík körzeti bajnokság szeptember 2-án, míg az ifjú-
sági korosztályok megmérettetése szeptember 15-én rajtol. Az átigazo-
lási határidő szabálya az elmúlt évekhez képest nem változott, tehát két 
nappal az adott bajnokság kezdete előtt lehet azokat megtenni.

Federer újra trónon

Roger Federer (képünkön) 
nyerte a férfi egyest az an-
gol nyílt teniszbajnokságon, 

miután a vasárnapi döntőben nagy 
küzdelemben, négy játszmában győ-
zött a hazai közönség előtt szereplő 
Andy Murray ellen. Az extraklasszis 
svájci teniszező rendkívül magas 
szintű összecsapáson, 3 óra 20 perc 
alatt múlta felül riválisát, s ezzel he-
tedik alkalommal diadalmaskodott 
a wimbledoni tornán. A zsúfolásig 
megtelt aréna páholyaiban többek 
között olyan illusztris vendégek fog-
laltak helyet, mint David Cameron 
brit miniszterelnök, Katalin camb-
ridge-i hercegnő, továbbá Sir Alex 
Ferguson, a Manchester United lab-
darúgócsapatának vezetőedzője és 
David Beckham futballsztár.

A 30 esztendős Federer 17. 
Grand Slam-diadalát gyűjtötte be 
egyesben. Federer hetedik wimble-
doni diadalával beállította az ame-
rikai Pete Sampras rekordját, és mi-

után tegnaptól – 2010 májusa óta 
először – újra vezeti a világranglistát, 
itt is behozza Samprast, aki 286 hétig 
állt a rangsor élén, ami szintén csúcs.

Eredmény, döntő, férfi egyes: 
Roger Federer (svájci, 3.) – Andy 
Murray (brit, 4.) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.



lakás

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, I. emeleti, 4 szobás tömb
házlakás saját hőközponttal. Telefon: 
0744–558686. (22098)

ELADÓ Csíkszépvízen a Gyimesi 
úton egy családi ház. Telefon: 0266–
321467. (2221)

ELADÓ földszinti, 3 szobás, fel
újított lakás a Temesvári sugárúton 
a Kaufland közelében. Telefon: 0742–
050228. (22227)

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

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

ELADÓ II. emeleti, igényesen kiala
kított, 3 szobás tömbházlakás Csíksze
reda, Szív utca 12. szám alatt (központi 
fűtés, beépített teraszok, 2 WC, garázs, 
pince). Telefon: 0741–359674. (22192)

Kiadó lakást vagy garzont BÉREL
NE egy olasz egyetemista Csíkszere
dában, szeptember elejétől januárig. 
A lakás legyen bútorozott, internet 
bevezetve. Ár: 100–150 euró. Email: 
aroncoce@gmail.com

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 10. szám alatt, napos oldalon, 
II. emeleti, 3 szobás tömbházlakás 
frissen felújítva, víz, fűtésszabályzó
val felszerelve. Telefon: 0266–310208, 
0749–559827. (22197)

KIADÓ Csíkszeredában, magánház 
udvarában egy 95 m2es, manzárdos, 
2 fürdőszobás ház. Veteményeskert 
használata is lehetséges. Telefon: 
0751–507044. (22219)

KIADÓ Tusnádfürdőn hosszú táv
ra 2 szobás tömbházlakás. Érdek
lődni a 0740–479438as telefonszá
mon. (22230)

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

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

jármű

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

ELADÓ 2002es 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.

ELADÓ 1998as évjáratú Skoda 
Felicia. Ár megegyezés alapján. Tele
fon: 0744–875950. (22230)

vegyes

ELADÓ pattintott fenyőzsindely ka
pura és tetőfedélre: 25 cm, 32 cm és 42 
cm hosszúak. Telefon: 0742–067311.

Gitárórákat adok a zágoni gitártá
borban. Telefon: 0731–426255.

A Siklódi Közbirtokosság veze
tősége meghívja a tagokat az évi 
rendes közgyűlésére, melyet 2012.
július 14én tart a siklódi kultúrott
honban 10 órától. Vezetőség

ELADÓK: rendforgató, 165ös, von
tatott körgereblye, 3 mes körkaszák, 
3 mes körborona, legelőtakarító, 4es 
forgóeke, pityókapergetők. Telefon: 
0744–514745. (22223).

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

ELADÓK használt, jó állapotban 
levő, működőképes Toshiba laptopok. 
Telefon: 0746–219248. (22214)

segítségkérés

Nemes Andrea Ida, 35 éves 
kétgyermekes édesanya sürgős 
szívműtétre szorul, mivel bénulás 
veszélye fenyegeti. Szűkös anyagi 
lehetőségei miatt segítséget kér, 
hogy mielőbb elvégezhessék a mű
tétet Marosvásárhelyen. Aki anyagi
lag támogatni tudja, az alábbi bank
számlaszámokon segíthet: BCR: 
RO54RNCB0152100800680001, 
CEC: RO38CECEHR0108RON0339957

köszönet

A Xántus János Általános Is
kola csíksomlyói alegységének 
pedagógusai a maguk és tanulóik 
nevében köszönetüket fejezik ki 
Csíkszereda Polgármesteri Hiva
talának, amiért az iskolanapi pá
lyázatukat kedvezően bírálata el, 
így a tanulók a sok kellemes tevé
kenység mellett egy felejthetetlen 
kiránduláson is részt vehettek. 
Zaiba Irén iskolavezető

találkozó

Gyimesfelsőlokon 2012. július 
29én 11 órakor 60 éves kortárs
találkozót szervezünk az 1952ben 
születetteknek. Részvételi szándé
kát közölje a 0723–648981, 0266–
339236os telefonszámokon július 
14ig. Lili. (22222)

árverés

Szilágyi Erzsébet bírósági vég
rehajtó 2012. július 17én elárverezi 
a következő ingatlanokat: Csíksze
reda, Kismező u.1., Széked u. 6B, 
Fűzfa utca 5/A/4., Székelyudvarhely, 
Ligetek u. 49., Gyergyószentmiklós, 
Fecske u. 7., Tusnádfürdő, Fenyő u. 
18/15., Gyimesközéplok 630. Érdek
lődni az iroda székhelyén, Csíkszere
da, Bălcescu utca 2/12. szám alatt 
vagy a 0266–314956os telefonszá
mon. (22181)

szolgáltatás

VÁLLALOM régi épület lebontá
sát, felújítását, cserépcserét vagy 
átforgatást, falazást, betonozást, 
házépítést. Telefon: 0758–343064. 
(22228)

Az Arnold Kft. lapos tetők hő és 
vízszigetelését, valamint tömbházak 
külső hőszigetelését vállalja. Tele
fon. 0729–141879.

állás

Csíkszeredai autószervizbe ta
pasztalattal rendelkező autószere
lőket alkalmazunk. Amit ajánlunk: 
teljesítményarányos, felső határ 
nélküli bérezés, fiatal csapat, kiváló 
szakemberek, minden igényt kielé
gítő munkakörülmények. Önéletraj
zokat a Gold Auto Center szervizbe 
kérjük eljuttatni július 15ig, Csík
szereda, Brassói út 9/A szám alá 
(a MOL benzinkút mellett). Telefon: 
0744–563880. (086837)

Kőművest alkalmazunk. Tele
fon: 0751–164745. (22229)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

FAZAKAS DEZSŐ
nyug. nevelő

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot, helyeztek, mély fájdalmunkban 
osztoztak és segítő kezet nyújtottak. A 
gyászoló család – Fenyéd. (22226)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
tisztelték, hogy a szeretett férj, 
testvér, édesapa, nagyapa, após, 
rokon és szomszéd, a kovásznai 
születésű

VÉN IMRE

életének 76. évében július 8-án 
csendesen elhunyt. Temetése ma 
15 órakor lesz Csíkszeredában, a 
Szentlélek utcai temetőben. Nyu-
galma legyen csendes, emléke ál-
dott! A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
apa, nagyapa, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

PETRES ÁRPÁD

életének 67., özvegységének 12. 
évében 2012. július 8-án, türelem-
mel viselt betegség után csende-
sen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2012. július 11-én 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csobotfalvi temetőbe. Fájó szívvel 
búcsúzik két lánya, vejei, szerető 
unokái Tamás, Norbert és Henriet-
ta. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, após, testvér, 
rokon és jó szomszéd,

KÓSA JÁNOS

életének 64., házasságának 37. 
évében, 2012. július 8-án 22 óra-
kor hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait 2012. 
július 11-én délután 4 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a csík-
szeredai Kalász negyedi temető-
be. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk.

 
Drága jó férjem, édesapánk, nagyta-
tánk, apósunk, testvérünk, fájó szív-
vel búcsúzunk tőled! Szeretteidért 
aggódó, jóságos szíved melegét töb-
bé nem érezzük. Pihenésed legyen 
csendes, emléked áldott! Nyugodjál 
békességben! 

A gyászoló család.

Irgalmas Jézus, engedd őt magadhoz
Szívedben nem volt más, 
mint jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt az életed.”

Isten akaratát elfogadva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, nagy-
apa, dédapa, testvér, rokon és 
szomszéd,

id. PÁLFFY DOMOKOS 

életének 81., boldog házasságá-
nak 56. évében, 2012. július 8-án 
türelemmel viselt betegség után 
csendesen elhunyt.

A temető csendes... 
most győzött a halál
Lelke elszállt, mint egy fehér madár,
Szárnyal lassan, fel a magas égbe,
Boldogtalanságot hagyott itt helyébe.
Elszállt, de mégis él 
szívünkben, lelkünkben,
Sohasem fog nekünk meghalni örökre.
A halálban sem leszek 
hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok, vigyázok rátok.

Szerény, dolgos, harmonikus éle-
te példa marad örökségül. Teme-
tése 2012. július 10-én délután 
15 órakor lesz, a római katolikus 
egyház szertartása szerint, a 
Szent Miklós-hegyi ravatalozó-
ból, a helyi temetőbe. Részvét-
nyilvánítás a temetés előtt egy 
órával. Köszönjük Istenünk, hogy 
a mienk voltál! A gyászoló csa-
lád, Székelyudvarhely.
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KIADÓK irodáknak, tan
termeknek, konferenciaterem
nek, raktárnak, cégek, illetve 
civilszervezetek székhelyeinek 
alkalmas helyiségek a csíksze
redai Szakszervezetek Művelő
dési Házában.

Információ, kapcsolatfelvétel a 
0744–503480-as telefonszámon.

Ausztriai, németországi,  
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
mindenkinek: 

szakmunkák, segédmunkák! 

Telefon: 
0036–30–323–3409; 
0036–30–407–3821.

Épületgépészeti cég
tapasztalattal rendelkező 
ANYAGBESZERZŐT 

ALKALMAZ. 

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

AZ IN-COM EURO 
ÜZLETEIBEN KAPHATÓ:

KORPA – 20 KG   
16 LEJÉRT;

KUKORICA- 
TAKARMÁNY – 40 KG 

40 LEJÉRT.

SzéKeLYuDvARheLY POLgÁRMeSteRI hIvAtALA (Városháza tér 5. 
szám) értesíti az érdekelteket, hogy Székelyudvarhely általános rendezési tervét 
(PUG) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében szükséges a kör
nyezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a megyei környezetvédelmi 
ügynökség által kiadott 2012. 06. 26./8934. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8 és 16 óra között. Az 
érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják be az ügynökséghez (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, tel.: 0266–312 454, 0266–371 313, fax: 0266–310 041).

Mindennap feltesszük a kérdést,
vele együtt a fájó érzést: miért?
Miért pont neked kellett menned?
Hisz még annyi mindent 
kellett volna tenned!
Csak kérdezzük és válaszra várunk,
egy szál virággal a sírod mellé állunk,
Szeretnénk még egyszer 
megfogni a kezed!
Életed elszállt, mint a rózsa illata,
de emléked ragyog, 
mint égnek csillaga.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
nem vagy feledve, 
a szívünkben örökre megmaradsz.

Fájdalommal és pó
tolhatatlan hiányérzet
tel emlékezünk 2011. 
július 10re,

BARABÁS KRISZTINA 
MÁRIA

halálának első évfordulóján. Lelkéért 
az engesztelő szentmise ma este 7 
órakor lesz a csíktaplocai római ka
tolikus templomban. Szép emlékét 
szívünkben hordozzuk egy életen át. 
Szerető édesanyja, édesapja és test
vérei: Andi, Tibi, Isti és Gabi.

előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
Email: udvarhely@hargitanepe.ro
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hirdetések

ARomán Olimpiai Bizott-
ság (ROB) múlt kedden 
jóváhagyta a 2012-es lon-

doni Nyári Olimpiai Játékokra 
utazó sportolók és edzők listáját. 
A londoni nyári olimpiai játéko-
kon 15 sportágban 104 sportoló 
képviseli Romániát, az Egyesült 
Királyságba utazó delegációnak 
59 hivatalos személy és négy tar-
talék sportoló lesz a tagja.

Az olimpiára utazó
román sportolók
Úszás: sportolók: Camelia Potec, 

Trandafir Norbert, Dragoş Agache, 
Alexandru Coci; edzők: Lucas 
Philippe Jean Pierre, Ovidiu Galeru.

Vízilabda: sportolók: Stoenescu 
Constantin, Radu Alexandru, 
Negrean Tiberiu, Diaconu Virgil, 
Iosep Ionuţ, Buşilă Dan, Chioveanu 
Mihnea, Matei Alexandru, Goanţă 
Dimitri, Georgescu Ramiro, 
Ghiban Andrei, Kádár Kálmán 
János, Drăguşin Mihai; edzők: 
Kovács István Lukács, Cîmpianu 
Remus Ciprian.

Ökölvívás: sportolók: Andrei 
Bogdan Juratoni, Mihaela Lăcătuş; 
edzők: Gheorghe Napoleon Bona-
parte, Adrian Lăcătuş.

Kajak-kenu: sportrolók: kajak: 
Irina Lauric, Iuliana Paleu, Ionel 
Gavrilă, Ştefan Vasile, Toni Ioneticu, 
Traian Neagu, Ionuţ Mitrea, Bogdan 
Mada; kenu: Dumitrescu Lazăr 
Liviu Alexandru, Victor Mihalachi, 
Iosif Chirilă; edzők: Igor Lipalit, 
Florin Scoica.

Evezés: sportolók: Grigoraş 
Cristina, Mironcic Enikő, Lu-
paşcu Camelia, Cogianu Roxana 
Gabriela, Cojocariu Adelina Maria, 
Rotaru Ioana, Albu Nicoleta, 
Gidoiu Talida Teodora, Dorneanu 
Irina, Andrunache Georgeta, 
Susanu Viorica, Cozmiuc Marius 
Vasile, Palamariu Alexandru Geor-
ge, Pîrghie Cristi Ilie, Curuea Florin 
(póttagok: Boghian Andreea 
Nicoleta, Strungaru Ionel); edzők: 
Mircea Eugen Roman, Dimitrie 
Popescu, Zágoni Marlena.

Kerékpár: sportoló: Andrei 
Nechita; edző: Radu Selejan.

Vívás: sportolók: Ana Maria 
Brânză, Anca Maroiu, Simona 
Gherman, Rareş Dumitrescu, Gelu 
Florin Zalomir, Tiberiu Dolniceanu, 
Radu Horea Daraban, Pascu Bianca 
Alexandra (póttagok:Loredana 
Dinu, Alexandru Siriţeanu); edzők: 
Mihai Covaliu, Dan Podeanu, 
Cornel Milan.

Torna: sportolók: Cătălina 
Ponor, Sandra Izbaşa, Raluca Haidu, 
Diana Bulimar, Larisa Iordache, 
Koczi Flavius, Ovidiu Buidoşo, 
Marius Berbecar, Cristian Bataga, 
Vlad Cotuna; edzők: Maria Bitang, 
Octavian Bellu, Lucian Sandu, Ioan 
Suciu, Vasile Vug. A küldöttségben 
még lehet változás.

Cselgáncs: sportolók: Alina 
Dumitru, Corina Căprioriu, 
Andreea Chiţu, Dan Făsie, Vlăduţ 
Simionescu, Daniel Brata; edzők: 
Florin Bercean, Emil Morar.

Lövészet: sportolók: Lucia 
Mihalache, Alin Moldoveanu; 
edzők: Csorba Attila József, Sorin 
Babii.

Asztalitenisz: sportolók: Elisa-
beta Samara, Daniela Dodean, Ad-
rian Crişan; edző: Viorel Filimon.

Tenisz: sportolók: Irina Begu, 
Monica Niculescu, Sorana Cîrstea, 
Simona Halep, Horia Tecău, Adrian 
Ungur; edzők: Sever Dron, Ciprian 
Porumb.

Súlyemelés: sportolók: Roxana 
Cocoş, Răzvan Martin, Gabriel 
Sîncrăian, Florin Croitoru; edzők: 
Petre Becheru, Nicolae Niţu.

Birkózás: sportolók: Alin Alexuc, 
Daniel Chintoan; edzők: Petrică 
Carare, Nicolae Ghiţă.

Atlétika: sportolók: Nicoleta 
Grasu, Claudia Ştef, Bianca Perie, 
Cristina Bujin, Esthera Petre, Si-
mon Lidia, Constantina Diţă, 
Andreea Ogrăzeanu, Bianca Razor, 
Mirela Lavric, Angela Moroşanu, 
Ancuţa Bobocel, Elisabeta Birca, 
Viorica Ţigău, Cristina Casandra, 
Marius Cocioran, Viorel Ionescu; 
edzők: Marin Istrate, Lucian Cucoş, 
Sebastian Ştef.

A ROB küldöttségének veze-
tője Alexandru Epuran, segítője 
Florin Mişca lesz, az adminisztratív 
ügyeket Dragoş Tătaru és Arthur 
Hoffman intézi, a pénzügyi vezető 
Gheorghiţă Voicu, a hivatalos or-
vos Dan Tănase, az olimpiai attasé 
Cristian Butariu.

A bákói Selena-pályán rendez-
ték az elmúlt hétvégén az or-
szágos kartbajnokság harmadik 
versenyhétvégéjét, amelyen öt-
venkét sportoló vett részt. A vi-
adalon jelen volt a csíkszeredai 
Unguru Cristian is, aki újra ér-
tékes pontokat szerzett, össze-
tettben pedig immár a harmadik 
helyen áll kategóriájában.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Népes részvétel volt a hazai 
kartbajnokság harma-
dik versenyhétvégéjén, a 

bákó Selena pályán tartott viada-
lokra nyolc kategóriában összesen 
ötvenkét sportoló nevezett. A 
bajnokságban a Mini kategóriá-
ban rajthoz állt Unguru Cristian 
is, a csíkszeredai versenyző számá-
ra jól sikerült a bákói viadal.

Habár az időmérőkön csupán az 
ötödik lett, a csíkszeredai pilótának 
a szombati futamon egy helyet sike-
rült javítania, és a negyedik helyen 
zárt, így újabb nyolc pontot szerzett. 
Vasárnap szintén jól ment a verseny-
zés Ungurunak, de egyelőre nem 
lehet tudni, végül hányadik helyen 
zárta a futamot. – Óvás alatt áll a 
futam, ugyanis pár versenyzőt nem 

a kategóriának megfelelő kart miatt 
kizártak, ugyanakkor több lökdö-
sődés is volt a pályán, ami szintén 
szabályellenes – mondta lapunknak 
Unguru Ioan, Cristian édesapja. 
Hozzátette, a pályán az ötödik he-
lyen zárt a csíki sportoló, a szabályzat 
szerint az ütközések tíz másodperces 
büntetéssel járnak, és amennyiben a 
fellebbezéseket elfogadják, Unguru 
a harmadik helyre léphet előre.

Az elmúlt hétvégének volt egy 
nagyon pozitív hozadéka a csíki 
kartos számára: Unguru Cristiant 
felkarolta az ország egyik legerő-
sebb csapata, a CRG Románia. Az 
idény elejétől már ennek a csapatnak 
versenyzik a csíkszeredai sportoló, 
a következő futamtól a szabadedzé-
sekre egy kategóriával magasabb, 
KF3-as karttal körözhet, ám az idén 
még a Mini kategóriában áll rajthoz. 
– Óriási eredmény ez számunkra. 
Noha még a következő évben is a 
Mini kategóriában versenyezhetne 
életkorára való tekintettel, a CRG 
Románia biztosított, hogy jövő-
ben a KF3-as csoportban indítaná 
Cristiant – mondta Unguru Ioan.

A bákói futammal kapcsolatosan 
ma dönt a szakszövetség. A bajnok-
ság következő két futamát augusztus 
4-én és 5-én Bukarestben tartják.

Sport

> Forma–1. Sergio Pérez, a Sauber 
mexikói pilótája lehülyézte Pastor 
Maldonadót a Brit Nagydíj után. A 
Williams venezuelai versenyzője a 
silverstone-i futam 12. körében nekihaj-
tott Péreznek, aki emiatt kiesett a ver-
senyből. A két pilóta azután ütközött 
össze, hogy mindketten visszatértek a 
boxutcából a pályára, a videófelvételek 
alapján a venezuelai hibázott. „Nagyon 
veszélyes vezető, bárkinek nekimegy. 
Egyszerűen egy hülye pilóta” – mond-
ta Pérez Maldonadóról. Az eset miatt a 
sportfelügyelők 10 ezer eurós büntetést 
róttak ki Maldonadóra, és figyelmez-

tetésben részesítették. A vasárnapi Brit 
Nagydíjon Kamui Kobajasi is főszerep-
hez jutott, miután második kerékcseré-
je előtt, a boxutcában elfékezte magát, 
jobbról három, balról egy embert sodort 
el, közülük hármat el kellett látni a pálya 
kórházában. A japán pilótát a nemzetkö-
zi szövetség veszélyes boxutcai manőver 
miatt 25 ezer euróra büntette.

> Gyorsaságimotoros-vb. A spanyol 
Da ni Pedrosa nyerte vasárnap a gyor sa-
ságimotoros-világbajnokság Német Nagy-
díját a királykategóriában. Moto2-ben 
Marc Márquez, míg Moto3-ban Sandro 

Cortese győzött. A dobogósok: Moto3: 1. 
Sandro Cortese (KTM), 2. Alexis Masbou 
(Honda), 3. Luis Salom (Kalex). Az állás: 
1. Cortese 148 pont, 2. Maverick Vinales 
130 p., 3. Salom 104 p.; Moto2: 1. Marc 
Márquez (Suter), 2. Mika Kallio (Kalex), 
3. Alex de Angelis (FTR). Az állás: 1. 
Márquez 152 p., 2. Pol Espargaró 109 p., 
3. Thomas Lüthi 107 p.; MotoGP: 1. Dani 
Pedrosa (Honda), 2. Jorge Lorenzo, 3. 
Andrea Dovizioso (mindketten Yamaha). 
Az állás: 1. Lorenzo 160 p., 2. Pedrosa 146 
p., 3. Casey Stoner 140 p. A világbajnok-
ság kilencedik futamát Olaszországban, 
Mugellóban rendezik a hétvégén.

> Megkapják a motort. A Honda 
Marco Simoncelli családjának ajándé-
kozza az elmúlt évben elhunyt versenyző 
motorját. A japán gyár képviselői a vasár-
nap esedékes Olasz Nagydíjhoz kapcso-
lódva Mugellóban adják át a Honda RC 
212-es jelzésű gépet a hozzátartozóknak. 
Simoncelli a MotoGP 2011-es malajziai 
futamának első körében elveszítette ural-
mát motorja felett, elesett, a mögötte szá-
guldó amerikai Colin Edwards és az olasz 
Valentino Rossi pedig már nem tudta 
elkerülni az ütközést, s nekihajtott. A 24 
esztendős Simoncelli a malajziai nagydí-
jon halálos balesetet szenvedett.hí
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Teljes a londoni nyári olimpiára 
utazó román keret

éremesélyesként indul Londonba Alina dumitru dzsúdóka

Negyedik lett Unguru
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Kedd
Az esztendő 192. napja, az évből hát-

ralévő napok száma 174. Napnyugta ma 
21.24-kor, napkelte honap 5.18-kor. 

Isten éltesse
Amália és Alma nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin eredetű Alma jelentése: táplá-

ló, felfrissítő, míg a germán eredetű Amália 
jelentése: az Amálok (gót királyi család) + 
védelem. 

Július 10-én történt
1514. A Dózsa-parasztfelkelés során a 

Lőrinc pap vezette parasztsereg Kolozsvár-
nál vereséget szenvedett. 

1793. Jóváhagyta a homoródalmási zsi-
nat az erdélyi, székelykeresztúri gimnázium 
alapítását. 

Július 10-én született
1509. Jean Calvin (Kálvin János) fran-

cia származású svájci vallásreformátor, a 
kálvinizmus megalapítója 

1869. Kandó Kálmán gépészmérnök, a 
villamosvasúti vontatás úttörője 

1902. Kurt Alder, Nobel-díjas német 
kémikus 

1908. Dániel Anna József Attila-díjas 
író, irodalomtörténész, műfordító 

Július 10-én halt meg 
1848. Ioan Barac román költő, író 
1858. Auguste Montferrand francia 

származású orosz építész 
1873. Latabár Endre színész, karnagy, 

színiigazgató, a XIX. századi magyar szí-
nipedagógia egyik első és legnagyobb ha-
tású alakja 

rendőrügynöki iskolák – felvételi

A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség 
jelölteket toboroz a közigazgatási és belügy-
minisztérium hálózatában lévő oktatási in-
tézményekbe való felvételi vizsgán történő 
részvételre. Ezek az oktatási intézmények a 
következők: a Prahova megyei Câmpinán 
lévő Vasile Lascăr Rendőrügynöki Iskola – 
50 hely, amelyből 43 férfiaknak, 5 nőknek, 2 
nemzeti kisebbségeknek (1 roma nemzetisé-
gűeknek, 1 pedig más kisebbségeknek); a ko-
lozsvári Septimiu Mureşan Rendőrügynöki 
Iskola – 50 hely, amelyből 43 férfiaknak, 5 
nőknek, 2 nemzeti kisebbségeknek (1 roma 
nemzetiségűeknek, 1 pedig más kisebbsé-
geknek). Ezen posztliceális iskolákban je-
lentkezéseket fogadnak el a Hargita Megyei 
Rendőr-felügyelőség székhelyén (Csíkszere-
da, Tudor Vladimirescu utca 34–35. szám) 
augusztus 10-ig. Bővebb felvilágosítás a fel-
ügyelőség humánerőforrás-osztályán, tele-
fon: 0266–205111, 0266–205112, www.
politiaharghita.ro

Napról napra
szabadidő

programajánló

Kiállítás
Péntekig látogatható a székelyudvarhelyi 

művelődési házban az a kiállítás, amely a június 
29. és július 7. között tartott XVI. Szejke Szép-
teremtő Kalákán készített munkákból nyílt.

Tánctábor
Jövő hétvégén, azaz július 15–22. között 

szervezik Felsősófalván a XVIII. Székelyföldi 
Tánctábort. A programok között szerepel a 
székelyföldi és Kis-Küküllő menti tánccsoport-
ok és egyéni előadók bemutatója, kézműves 
foglalkozások, esténként táncház, szórakozta-
tó programok, illetve kirándulási lehetőségek. 
Érdeklődni, jelentkezni László Csabánál lehet 
a 0749–331 324-es telefonszámon.

Toborzó
2005–2006-ban született labdarúgókat 

toboroz a Székelyudvarhelyi FC csapata. A 
klub szakképzett edzőt, életkornak megfelelő 
edzésmunkát, továbbá rendszeres versenyezte-
tést ajánl hazai és külföldi tornákon. Amennyi-
ben többet szeretne megtudni a labdarúgásról, 
az FC Székelyudvarhely utánpótlásedzőitől 
érdeklődhet: Albert István (0744–260 375), 
Dusinszki Zoltán (0757–041 094).

Önkéntes tábor
A Kinderstart Egyesület angol nyelvű 

és önkéntességi tábort szervez amerikai ön-
kéntes tanárokkal 7–16 éves gyerekeknek 
Szelterszfüdőn július 30. és augusztus 3. kö-
zött. Érdeklődni a 0745–354 627-es telefon-
számon vagy a kinderstart@gyerekhaz.ro 
e-mail címen lehet.

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

tik a Relax Caffe Club 3D-s mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. szám): 
Zöld darázs, Conan, a barbár, A szellemlovas 
2. – A bosszú ereje és A Karib-tenger kalózai 4. 
Szombaton 14 és vasárnap 11 órától a Táncoló 
talpak 2 című mesefilmmel várják az érdeklő-
dőket.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Lelkigyakorlat

A betegápolás evangéliuma

A székelyudvarhelyi Szent Pio 
Lelkigyakorlatos Házban jú-
lius 20–22. között dr. Bakó 

Mária Hajnalka egészségügyi teológus 
a beteget ápoló hozzátartozók és az 
egészségügyi szakápolók számára tart 
lelkigyakorlatos kurzust. A Betegápolás 

evangéliumi normája címet viselő lelki-
gyakorlatra és kurzusra a helyek száma 
korlátozott, a részvételt a jelentkezési 
lapok benyújtási sorrendje dönti el. Ér-
deklődni, jelentkezni a hazpio@gmail.
com e-mail címen vagy a 0755–489 
743-as telefonszámon lehet.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Amatőr mesemondó vetélkedő felnőtteknek

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer, s még lesz is Míves Emberek 
Sokadalma Székelyudvarhelyen, 

ezen esztendő július havában, annak is az 
utolsó hétvégéjén.

Közhírré tétetik: a sokadalom vasár-
nap esti dínomdánoma közepette ismét 
szerencsét próbálhat bárki fia-borja: 
szegénylegények és királyfiak, libapász-
torlányok és királykisasszonyok, vasorrú 
bábák és jóságos anyókák, lovagok és óri-
ások, sárkányok egyaránt, akik magyar 

népmeséikkel felvidítják a vásári népet! 
Tehát immár második alkalommal szer-
vezzük Hencidától Bonchidáig amatőr 
mesemondó vetélkedő felnőtteknek. A 
legékesebb szavú mesemondók tarisz-
nyáját megtöltjük, de a többiek se kese-
regjenek, mert ők sem térnek üres kézzel 
haza. Aki nem hiszi, járjon utána: 0749–
219 888, office@artera.ro; 535600 – 
Székelyudvarhely, Kornis Ferenc u. 8. 
szám. Jelentkezési határidő: július 26., 
csütörtök.

II. Hencidától Bonchidáig

www.parapista.com

para

– Miért vagy bosszús, Béla?
– Nem tudunk megegyezni 

az  asszonnyal, hogy hol töltsük 
a szabadságot. Én Thaiföldre 
akarok menni, ő meg velem 
akar jönni...

hirdetés
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 10.

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 25-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

A leletek cáfolják a világvégét

A maja naptárral kapcsolatos legújabb 
felfedezések megerősítették, hogy a 
2012. december 21-i dátum a ma-

jáknál nem a világvégét jelentette, hanem 
egy egyszerű naptári ciklus végét, vagyis egy 
szokványos naptári fordulót.

A La Corona lelőhelyen talált vésett kö-
vek nem a világvégét jósolták, hanem a poli-
tikai stabilitásra utaltak. Az 1300 éves szöve-
gek szerint a december 21-re vonatkozó vég-
dátum egy egyszerű naptárforduló, amelynek 
jelentősége szimbolikus, és nem kedvezőtlen. 
Marcello A. Canuto, a Tulane Egyetem kö-
zép-amerikai kutatóintézetének igazgatója 
56 kő elemzéséből arra a következtetésre ju-
tott, hogy a Calakmul nevű maja városállam 
uralkodója, Yuknoom Yich’aak K’ahk’ Kr. u. 
696-ban látogatást tett La Coronában. Így ki-
derült, hogy a korábbi feltételezésekkel szem-
ben az uralkodó nem halt meg egy rivális vá-
rosállammal, Tikallal folytatott harcokban.

Yuknoom Yich’aak K’ahk’ volt ekkoriban a 
leghatalmasabb maja király, de uralmát számos 
ellensége fenyegette. A király túlélte a sorsdön-
tő csatát, és azért látogatott el szövetségeseihez, 
hogy személyesen is megerősítse a korábban 
létrejött szövetséget Calakmul és La Corona 

között. E látogatást örökítették meg vésett kö-
veken a maják La Coronában, és hatalmának 
hangsúlyozására emlegetik a nevezetes, a maja 
kalendáriumban a 13. baktun – egy újabb 144 
ezernapos naptári ciklus – kezdetét jelentő 
2012. december 21-i időpontot.

Vagyis a maja kalendáriumban éppen a 
folytonosságot és a politikai stabilitást volt 
hivatott jelképezni a mi ezredfordulóink-
hoz hasonló „végdátum”, nem pedig a világ 
végét – idézi a Tulane Egyetem közleménye 
Canuto intézeti igazgatót.

Szénégetők készítette:  vitos hajnal, csíksomlyó
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is napos idő várható, néhol gomolyfel-
hők alakulnak ki, helyi záporral, zivatarral; főként a 
térség északi felén számíthatunk csapadékra, egy-egy 
hevesebb zivatar is kialakulhat. 

Nincs is igazi siker jó kommunikáció nél-
kül. A szavak mellett fontos az is, hova né-
zünk közben, miről árulkodnak a mutogató 
kezek, és tulajdonképpen beáll a jelezésbe az 
egész testünk, végül is, ez is csapatmunka.

Az önmagunk másokkal való ilyen-olyan 
fokú megértetése nagyobb hangsúlyt kap, 
ha idegen ajkúak közé csöppenünk, mert a 
nyelvek közül leginkább uralt anyanyelv 
csatornáin kívül a kultúrák közti különbség 
is bezavar.

Minap volt szerencsénk betekintést 
nyerni egy bolgár család mindennapjai-
ba, a vendégszeretetüket roskatag tálak és 
finomabbnál finomabb ételek, házi főzésű, 
több évtizedes tüzes víz ajánlgatásával 
éreztették. Tolmács segítségével értekez-
tünk, akinek a fordításában nehéz volt 

megbízni, mert mindahányszor a háziak 
hevesen rázták a fejüket, ő mindig elége-
dettségüknek adott hangot. Az igen és a 
nem fordított mutatása akaratlanul is egy 
gyermekoromban hallott valós történeten 
alapuló anekdotát juttatott eszembe.

Havasi legelőn, az esti pásztortűznél ösz-
szegyűlt több jószágát kinthálóban őrző ju-
hász. Volt köztük román csobán is. A tűz mellé 
csombolyodva szívta szivarját az öreg pásztor 
is, a parázsban pedig készült a bóc (puliszká-
ba göngyölt túró). A csillagok vizsgálása köz-
ben belefelejtett az étel felügyelésébe, de a jó 
szándékú román kolléga figyelmeztette: Arde 
boţu’, bătrâne! Többször is szólt, mire az öreg 
megmozdította fülebotját. Akkor is a többiek 
felé fordult, s huncutul megjegyezte: Tudom 
mit kér az oláh, szivarat, de nem adok!

Fő, hogy ne beszéljünk el 
egymás mellett

            villanás n Darvas Beáta
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