
Önkéntes tűzoltók, hegyimentők, katonák segédkeznek az oltásban

Terepszemlén a kászoni erdőtűznél
Nehéz a terep, akadozik a kommunikáció, ami akadályozza az operatív munkát, nem segít az 

időjárás sem, mégis hősiesen helytállnak a kászoni erdőtűzzel viaskodó önkéntes és hivatásos 
tűzoltók, a hegyivadászok, helyi lakosok. Igaz, a tegnapi látogatás alatt hallottunk olyant is, 

vannak, akik piknikként fogták fel a kiszállást. > 3. oldal

Válságtanácskozás a tetőn. Megoldásokat keresnek fotó: tamás attila

A kamera káros  
a tudásra?

A kamera szinte a minden-
napjaikhoz tartozik, különösen, 
ha számítógéppel van összekötve. 
Tessék csak megnézni, mi-
lyen fotókat, filmeket rak-
nak fel magukról a netre! 
Az embernek a haja is feláll, hogy 
egyéb testrészeket ne is említsek.
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      Szász Csaba

érettségi 

Több vizsgázó, 
kevesebb átmenő
Tíz évvel ezelőtt 91,39 száza-

lék volt az érettségin az átme-
nési arány, ez idén 30,25-re 
csökkent. Ugyanakkor nem 
csökkent, hanem nőtt az 
évek folyamán az érettségire irat-
kozottak száma. Fogathajtó eb-re készül

Egy élet a lovak 
társaságában

Jóllehet Székelyföldön nem iga-
zán van hagyománya és nép-

szerűsége a fogathajtásnak, mégis 
akad néhány szakképzett művelő-
je: Kádár Barna és csapata nem-
csak az országos versenyre 
készül, hanem augusztus-
ban ismét részt vesz a Ma-
gyarországon megrendezendő 
Európa-bajnokságon. 

ora international

Bővítik a 
gyermekotthont
Az Ora International Ember-

baráti Ökumenikus 
Keresztény Segélyszervezet 
uniós pályázaton 500 ezer 
eurót nyert a Szivárvány alatt nevű 
gyermekotthon korszerűsítésére.

tapasztalatszerzés 

Jobban fogynak 
a permetszerek

A tavalyi 25 százalékos nö-
vekedési ütem után idén is 

10-15 százalékkal bővül a hazai 
növényvédőszer-piac – mondta 
el lapunknak Raviczki Gábor, a 
német Bayer CropScience romá-
niai képviseletének marketing-
igazgatója. A cég tegnap a 
Kézdivásárhely határában 
levő mintaparcelláin látta 
vendégül a térségbeli növényter-
mesztő gazdákat.

székelyudvarhely

Focis siker 
Kolozsváron

A Székelyudvarhelyi ISK 2005-
ben születettek 

ko  rosztályos csapatával 
Ko  lozsváron vett részt 
a Bajnokok-kupáján. A fiatalok a 
második helyen zártak.

Kellemetlenségeket 
okoz a tyúktetű 115 9Hajléktalanok 

búvóhelye a közterület
Helyükön a színes 
üvegablakok

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5237ì
1 amerikai dollár USD 3,6842ì
100 magyar forint HUF 1,5707î

2012. július 12., csütörtök köZÉlEti NaPilaP | XXiV. ÉVf., 130. (6297.) sZám | 16 oldal ára 1 lEj

 hargitanépe 

14

2

 fotó: ifj. haáZ sáNdor

4

6

5



Körkép
társadalom

2. oldal |  2012. július 12., csütörtökhargitanépe

hirdetések

> Lehetőség a tűzifa-támogatás 
utólagos átvételére. Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának Szociális Köz-
szolgálata ezúton tájékoztatja azokat a 
személyeket, akik az előző hónapokra 
igényelt tűzifa-támogatás utólagos át-
vétele érdekében írásos kéréssel fordul-
tak az illetékes irodához, hogy 2012. 
július 17-én és 18-án 8.00 és 13.00 óra, 
míg 19-én 8.00–13.00 óra és 14.00–
15.30 óra között keressék fel a polgár-
mesteri hivatal 31-es irodáját. A támo-
gatás átvételéhez szükséges az igénylő 
személyazonossági igazolványának fel-
mutatása.

> Elhagyott autók Csíkszere-
dában. Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának munkacsoportja 2012. 
március 27. és május 22. között fel-
térképezte a város közterületén el-
hagyott autókat, és ezek szélvédőjét 
figyelmeztetésekkel látták el, kérve 
a tulajdonosoktól a gépjárművek el-
szállítását. „Ezúton is kérjük az aláb-
biakban felsorolt autók tulajdonosait, 
hogy tegyenek eleget a felszólításnak, 
ellenkező esetben a rendőrség által 
kibocsátott jegyzőkönyv, valamint 
polgármesteri rendelet értelmében 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 

elhagyottnak nyilvánítja a 2006/309-
es törvény értelmében, és elszállíttatja 
azokat” – olvasható a polgármesteri 
hivatal által kiadott közleményben, 
amely felsorolja a szóban forgó autó-
kat is: 

1. Dacia 1300 (fehér) – NT 04 
SDA – Gyermek sétány; 2. Citroen 
(zöld) – HR 04447 – Gyermek sé-
tány; 3. Skoda 120 (zöld) – HR 02 
ZWF – Müller László utca; 4. Dacia 
1310 (fehér) – HR 02 VMI – Müller 
László utca; 5. Rover (piros) – N 499 
YJE – Müller László utca; 6. Ford (pi-
ros) – HR 02 EXK – Fenyő utca; 7. 

Dacia 1310 (szürke) – HR 03 HFR – 
Decemberi forradalom utca; 8. Dacia 
1310 (zöld) – HR 03 AOE – Stadi-
on utca; 9. Dacia 1310 break (szürke) 
– HR 04 JTY – Szív utca; 10. Opel 
Omega (szürke) – Nárcisz sétány; 11. 
Dacia 1300 (kék) – HR 04 VNI – 
Nárcisz sétány; 12. Cielo (kék) – HR 
04 TEH – Szabadság tér; 13. Ford 
Escort (szürke) – HR 01 MDD – 
Jégpálya negyed; 14. Dacia 1310 (pi-
ros) – BV 76 CNP – Borvíz utca; 15. 
Volkswagen Polo (piros) – Csütörtök 
utca; 16. Audi (szürke) – BV 04 NDD 
– Csütörtök utca.hí
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HARGITA MEGYEI MUNKAERŐ-ELHELYEZÉSI ÜGYNÖKSÉG
– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz. – 

Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro
BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. július 12.

Csíkszereda: értékesítési vezető, biztosítási ügynök, marketing-
ügynök, reklámügynök, biztonsági őr, eladási ügynök, báros, szakács, 
varrónő, biztosítási tanácsadó, könyvelő, forgalmi ellenőr, szabó, mar-
ketingigazgató, kazánfűtő, grafikus, automatizálási mérnök, hidraulikus 
mérnök, építőmérnök, gépészmérnök, faipari mérnök, frigotechnikai 
szerelő, szerelő Besztercén, humánerőforrás-menedzser, gépész, ház-
vezetőnő, szakképzetlen munkás, pincér, kőműves, szociálpedagógus, 
szerelő, marketingreferens, humánerőforrás-referens, titkárnő, gépsor-
vezető, üzletvezető, sofőr, hegesztő Brassóban, technikus Brassóban, 
tördelőszerkesztő, nyomdász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, biztonsági őr, varrónő, szabó, 
varró, marós, textilipari mérnök, szakképzetlen munkás, készruha-
gyártó, szerszámkészítő, esztergályos, karusszel esztergályos, aszta-
los, elárusító, textilfestő;

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

Szentegyháza: pék
Székelykeresztúr: biztonsági őr, kézi hímző, varrónő, szakkép-

zetlen munkás.

A Casa de Insolvenţă Transilvania S.P.R.L. temesvári fiókja  
és az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.

a Temesvár, Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű, átszervezésben lévő 
S.C.P.S. INTEX Rt. jogi ügyvezetői minőségükben nyílt árverés útján eladják 

a következő javakat: 
területek Gyergyószentmiklós város szélén a következők szerint:
szántóterület és kaszáló Tölgymező-Békénymelléke pászták 3046 + 3046 + 

1349 + 802 = 6517 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 10367 szám alatt; Disznófürdő-
Békénymelléke pászták 1536 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 3075 szám alatt; 
Dinszófürdő pászták 1262 + 1262 + 1262 + 1536 + 1540 = 6862 m2, a telek-
könyvbe belefoglalva 7656 szám alatt; Tölgymező pászták 975 + 1165 + 327 + 
327 + 327 = 3121 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 7655 szám alatt; Disznófürdő-
Békénymelléke pászták 180 + 180 + 180 = 540 m2, telekkönyvbe belefoglalva 
7656 szám alatt.

A fenti területek összfelülete 18 576 m2.
Kikiáltási ár: 250 000 lej, áfa nélkül. 
Az árverést a marosvásárhelyi jogi ügyvezető székhelyén szervezik meg, G-ral 

Gheorghe Avramescu u. 4. szám alatt 2012. július 20-án 13 órakor, és megismétlik 
hetente pénteki napokon ugyanabban az órában a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a jogi vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik az árverés 
megkezdéséig befizetik a 10% részvételi garanciát, a részvételi illetéket és megvásá-
rolják a feladatfüzetet az árverés előtti napon 13 óráig.

Bővebb felvilágosítás a 0745–653430, 0265–297700 és a 0745–146096-os  
telefonszámokon.

A tavalyi 25 százalékos növe-
kedési ütem után idén is 10-15 
százalékkal bővül a hazai nö-
vényvédőszer-piac – mondta el 
lapunknak Raviczki Gábor, a né-
met Bayer CropScience romániai 
képviseletének marketingigazga-
tója. A romániai növényvédőszer-
piac közel 25 százalékát birtokló 
cég tegnap a Kézdivásárhely 
határában levő mintaparcelláin 
látta vendégül a térségbeli nö-
vénytermesztő gazdákat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Növényvédőszer-be mu tatóra 
invitálta tegnap a Hargita, 
Kovászna és Brassó megyei 

gazdákat a Kézdi vá sár hely melletti 
Torjai-mezőn kialakított mintapar-
celláira a német Bayer CropScience 
vegyipari konszern romániai leány-
vállalatának képviselői. A mintegy 
háromszáz gazdálkodót, agrárvál-
lalkozót vonzó rendezvény – mint 
Raviczki Gábortól, a Bayer Romá-
nia marketingigazgatójától megtud-
tuk – szezonzáróként az utolsó volt 
a cég mintaparcella-bemutatóinak 
sorában. A több mint harminc fajtát 
felsorakoztató burgonyaparcellák 
mellett a cég szakemberei a kukori-
ca-, a kalászos-, a repce- és a cukor-
répa-ültetvényeken alkalmazható 
növényvédelmi hatóanyagokat is be-
mutatták, részletesen ismertetve az 
érdeklődőkkel a növénykultúránk-
ként használt permetező és növény-
ápoló szerek dózisát és a kezelések 

időzítését is. Az egyre súlyosabbá 
váló aszály azonban az elszáradó, 
összeroskadó indák képe alapján a 
cég mintaparcelláit sem kímélte, így, 
mint Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője 
lapunknak a helyszínen kifejtette, 
a jelenlegi körülmények – paradox 
módon – a Székelyföldön használt 
burgonyafajták stresszteszt összeha-
sonlítására is lehetőséget nyújtottak. 
Ilyen alapon idén a szárazságtűrő 
fajták versenyéből leginkább a Red 
Fantasyt választó gazdák jöttek ki 
győztesen, míg a közkedvelt Santé és 
a Laura fajták nem annyira jelesked-
tek – állapította meg egybehangzó-
an több alcsíki burgonyatermesztő 
is. A szárazság, az ebből adódó ter-
méskiesés és a gazdák pénzügyi hely-
zetére gyakorolt hatása ugyanakkor 
a beszélgetéseknek is rendre visszaté-
rő témája volt, ám mint kérdésünkre 

válaszolva Raviczki kifejtette, nem 
kizárt, hogy az aszály miatti termés-
kiesést ősszel magasabb értékesítési 
árakkal kompenzálhatják a gazdák.

A hazai növényvédőszer-piac 
azonban „rezisztens” a válságra is: 
így a Bayer marketingigazgatójának 
becslése szerint a tavalyi 20-25 szá-
zalékos növekedési ütemet idén is 
10-15 százalékos eladásbővülés kö-
vetheti. Megjegyezte viszont, hogy 
a hazai piaci űrt és az utóbbi eszten-
dők látványos növekedési kilátásait 
az 1990-es évek erőteljesen visszaeső 
növényvédőszer-használata táplálja. 

– Így például míg 1989-ben a 
romániai növényvédőszer-piac 320 
millió dollárra rúgott, addig ez 2010-
ben még mindig csak 180 millió 
euró volt, azaz bőven van még hely 
a növekedésre az előttünk álló húsz 
esztendő távlatában is – mondta el a 
szakember.

A NöVéNyVédő SzEREK hATáSAIT MuTATTáK BE A GAzdáKNAK

Jobban fogynak a permetszerek

Mintaparcella. Nagyobb termés ígérete fotó: domján levente

Elaludt a volánnál. Elaludt egy 
békási sofőr furgonja volánjánál, 
miközben Gyergyószentmiklóstól 
Csíkszereda felé haladt, s Madaras 
határában lesodródott az úttest-
ről. Az autó utasa, egy 54 éves nő 
a szalagkorlátnak ütközött, és sú-
lyosan megsérült.

Tetten ért fatolvajok. A 
gyergyói rendőrök és a vidéki 
őrsön dolgozó kollégáik két vas-
lábi férfit értek tetten, amint bé-
lyegezetlen fát vágtak ki az egyik 
vaslábi dűlőben. A helyszínen 
67 csutakot számoltak össze, 
és megtaláltak 21,19 köbméter 

kitermelt fát. Az okozott kárt 
4500 lejre becsülik. A faanyagot 
megőrzésre a terület tulajdo-
nosának adták, a két férfi ellen 
pedig illegális fakitermelés gya-
nújával eljárást indítottak.

Tragédia az úton. Tizenhá-
rom éves moldvai kisfiú lelte ha-
lálát autóbalesetben Tölgyesen: 
utánfutós autójával haladva levá-
gott egy bal kanyart egy moldvai 
sofőr, s az autó bal oldalával ne-
kicsapódott egy szabályosan köz-
lekedő traktor utánfutójának. A 
balesetben elhunyt a moldvai autó 
egyik utasa, egy 13 éves kisfiú. 

kék hírek

dolgoznak az utászok 
Csík szent márton határában, az 
E578-as jelzésű európai úton. 
A szakaszt befejezték és átadták, 
ráfestették a szükséges jelzése-
ket, felállították a fényvisszaverő 
felületekkel ellátott út menti cö-
löpsort. Úgy tűnik, valami hiba 
csúszhatott a rohamaszfaltozásba, 
hiszen tegnap, a friss kopóréteget 
marták fel pár száz méteres szaka-
szon. Lapzártáig sem a kivitelező 
cég, sem az országos útgondnok-
ság illetékeseit nem tudtuk elérni 
részletesebb információkért. 



Nehéz a terep, akadozik a kom-
munikáció, ami akadályozza az 
ope ratív munkát, nem segít az 
idő járás sem, mégis hősiesen 
helytállnak a kászoni erdőtűzzel 
vias kodó önkéntes és hivatásos 
tű zoltók, a hegyivadászok, helyi 
lakosok. Igaz, a tegnapi látogatás 
alatt hallottunk olyat is, vannak 
akik piknikként fogták fel a kiszál-
lást, éjszaka, amíg a többiek oltot-
ták az erdőt, ők a tábortűz mellett 
manele zenével vigasztalódtak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem sikerül úrrá lenni 
a napok óta tomboló 
erdőtű zön – halljuk az 

elkeseredett sóhajokat kászoni te-
repszemlénk során. Az erdei úton 
zötykölődve az égő erdő felé tartó 
erdészmérnökökhöz csatlakozunk, 
akik terepjárójukkal bátran veszik 
a kanyarokat. – A tegnap éjjel, mi-
alatt a többiek már pihentek, ismét 
feltámadtak a lángok: oltani, árkolni 
kellett, hogy a tűz ne terjedjen át a 
még érintetlen erdőrészre – mutat 
végig a területen az erdész, miköz-
ben a tető felé tartunk, ahonnan jól 
belátható a leégett terület nagy része. 
Helyenként a völgyből felszálló füst-
gomolyag jelzi: vannak még helyek, 
ahol kitartóan küzdenek a tűzzel, 
füsttel az önkéntesek. Körülöttünk 
mindenhol elszenesedett farönkök, 
fekete törzsű pár éves fenyőfacseme-
ték, leégett domboldalak tárulnak 
a szemünk elé. – Ez már jóval több, 
mint a tegnapelőtt becsült harminc 
hektár leégett terület. Meghalad-
ta már a százat is – állapítják meg 
a helyi erdészek és közbirtokossági 
tagok.

Kászonaltíz polgármesterét, An-
drás Zoltánt is a helyszínen találjuk: 

elmondása szerint szabadságon van, 
de a rossz hír hallatán lemondta az 
utazását, itthon marad, hogy kive-
hesse a részét a munkából. – Vissza-
jövök, és hozok még négy szivattyút 
– ígéri, miközben kalauzunkkal, 
Izsák Árpád erdészmérnökkel és a 
tűzoltóparancsnokkal egyeztet a to-
vábbi teendőket illetően. Izsáknak, 
mint fogalmaz, egyelőre hivatalosan 
„semmi köze”, hiszen a kászonimpéri 
közbirtokosság erdeit őrző magáner-
dészet munkatársa, a lángban álló 
erdőrészeken az állami erdészet a 
kompetens, de mégis többet van a 
helyszínen a tűz fellángolása óta, 
mint otthon. – Itt vagyunk, napok 
óta segítünk, ahogyan tudunk, hogy 
valahogyan sikerüljön körbezárni és 
elszigetelni az égő részeket. Ha kell, 
járművekkel, buldózerrel, nyerges 
vontatóval, talajgyaluval, emberek-
kel. Mind a magánerdészettől, mind 
az impéri közbirtokosságtól komoly 
csapat munkálkodik az oltásnál. 
Feltétlenül meg akarjuk akadályoz-
ni, hogy a tűzvész az impéri erdőré-

szekre is átterjedjen – meséli Izsák. 
Nehéz a terep, meredek szakadékok, 
kisebb gerincek váltakoznak, noha 
tudjuk, hogy több mint száz ember 
dolgozik az oltáson, nem látni őket 
a tetőről sem. Mindössze a füstölgő 
rengeteg látszik, az aljból vagy az 
erdő közül égig érőnek tetsző fák. 
Az elszigetelt csoportok között nyű-
gös a kommunikáció, térerő hol van, 
hol nincs, a tűzoltók URH rádióján 
is akadozik a vétel a hegyek között. 
Talán ez az oka, hogy az egyes cso-
portok munkája között nincs igazi 
összhang.

– Több segítő kézre lenne szük-
ség, összehangoltabb kellene legyen 
a tűzoltási munka, hiszen sok egy-
ség olyan területeken van, ahol nem 
igazán látható be a környék, nem 
vehető észre, hogy hol támadnak 
fel a lángok a fokozatosan erősödő 
szél miatt. Az éjszaka folyamán ár-
kot ástunk, oltottuk a tüzet, míg 
egyes egységek már befejezettnek 
tekintették a munkát, nem állt őrt 
a demarkációs vonalnál senki, aki 

közbeléphetett volna, ha baj van – 
mesélik az elmúlt éjszaka kalandjait. 
Megérkeztek a tusnádiak, arrébb, az 
aljban, ahonnan az a markáns füst 
száll fel, ott oltják a tüzet. Van vagy 
harminc ember, de az még mindig 
nem elég. Itt is, ott is szétszóródva 
kevesen vannak, összefüggő láncot 
kellene alkotni a kritikus részeken, 
ahol könnyen felüthetik fejüket a 
lángok – vélekednek a szakemberek. 

Felmerült az ötlet, hogy moto-
ros szivattyúkból álló láncot hoznak 
létre, tartályról tartályra pumpálva 
biztosíthatják a folyamatos vízel-
látást a kritikus részeken. – Talán 
hatékonyabb lesz, mint a nehézkes 
katonai autókkal a tetőre szállított 
tartályokból oltani – fogalmazott 
Izsák, az ötletgazda. Ott-tartózko-
dásunk alatt néha megered az eső is, 
miközben hétágra süt a nap. Közel 
sem esik annyi csapadék, ami kiolta-
ná az izzó, parázsló csutakokat.

Lassan szedelőzködünk. Haza-
felé � atal, még kárt nem szenvedett 
erdőcske mellett haladunk, a fák alól 
füst gomolyog. Kalauzaink a néhány 
méterrel alább tartózkodó kéttagú 
helyi csapatot riadóztatják, akik la-
pátot ragadva, a traktorra felkapasz-

kodva indulnak az említett hely-
színre, hogy megfékezzék a lehet-
séges tüzet. Leérve a táborhelyhez, 
bevetésre kész csapatokat találunk, 
akik az utasítást várják, hogy hová 
menjenek, de egy katonai teherautó 
is szembejön velünk, ami civileket is 
szállít a magasba. Időközben meg-
tudjuk: itt van Alcsík összes önkén-
tes tűzoltóalakulata, de a felcsíkiak 
is segítséget ígértek. – Madéfalváról 
holnap biztos ott lesznek az ön-
kéntes tűzoltók – erősítette meg a 
hírt Szentes Csaba polgármester. 
A település felől folyamatosan ér-
keznek az autók és a segítő kezek: 
katonaság, hegyimentő közszol-
gálat, falubeliek mennek felfelé 
terepjárókkal, teherautókkal, trak-
torral és szekérrel. Konstatáljuk: 
este is lesz munkájuk, de jó, hogy 
a hegyimentő közszolgálat két-
éltű, nyolckerekű járműveit is az 
utánfutókon látjuk. Lesz amivel 
járőrözni, terepszemlézni. Remél-
hetően sikerrel járnak, és sikerül 
eloltani minden egyes parázsló 
csutakot, ághalmot vagy kidőlt fát, 
mert amíg parázs marad az erdő-
ben, bármikor lángra kaphatnak a 
kánikulában a hegyoldalak. 
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A címben olvasható kérdés még a kisérettségi 
kapcsán vetődött fel bennem, amikor fülembe 
jutott, hogy vannak szülők, akik amiatt kezdtek 
hisztériázni, hogy a nyolcadikosok vizsgáira is 
bevezették a kamerás meg� gyelést. A panaszok 
szerint a videomeg� gyelés őrületbe kergette mind 
a szülőket, mind pedig a nebulókat. Jót nevettem 
ezen, aztán meg is feledkeztem az ügyről.

Eljött aztán július második hétfője, amikor 
a sajtóban meg jelentek a végzősök nem éppen dicsére-
tes érettségi eredményei, a kérdés pedig ismét aktuálissá 
vált. Gondolom, mára már mindenkihez eljutott a hír, 
miszerint minden idők leggyengébb vizsgaeredményeit 
produkálták az idei érettségizők. Amikor tavaly Hargita 
megyében alig 63,93 százalékos volt az átmenési arány, 
mindenki felszisszent, hogy ennél alább már nem süllyed-
het a hazai oktatás. Ki gondolta volna, hogy most akár 
vissza is sírhatjuk a tavalyi számjegyet, annyira fáj az idei. 
Nincs mit szépíteni, 30,25 százalékkal Hargita megye lett 
Erdély szégyenfoltja. (Na jó, Kovászna sem vagánykodhat 
a maga 32,42 százalékával.)

Mi történhetett az elmúlt tizenkét hónapban, hogy a 
már tavaly katasztrofálisnak titulált eredménynek a felét 
sem tudták hozni az idei végzősök? A szakértők szerint 
a tételek nem lettek nehezebbek, és merem remélni, hogy 

a diákok sem butábbak. Legalábbis nem ilyen mértékben. 
Ekkor ugrott be a válasz: idén mindenhol kameráztak, 
ami fölöttébb károsan hatott... a tudásra. Elfogadható 
magyarázat? A legkevésbé sem! Azt elismerem, hogyha 
nekem kellene az öregeimnek otthon beadnom a keserű 
pirulát, akkor az „akartam én, de lelkileg terrorizáltak” 
kombinációjú arcmimika felvételével én is ezzel magya-
ráznám sikertelen érettségim okát. És el is várnám, hogy 
válaszként a „De mocskok!” kombinációjú szülői mimikát 
kapjam vissza.

Igen, el tudom képzelni, hogy hasonló helyzetben több 
felnőtt is cidrizne a kameraláztól. Talán. De semmiképp 
a mai diákok! Láttak már olyant, hogy valaki leblokkol a 
multiban, amikor tudatosul benne, hogy kamerán � gye-
lik minden mozdulatát? El tudnak képzelni valakit, aki 
begörcsöl a gyalogátkelőn, mert eszébe jut, hogy tér� gyelő 

kamerák kereszttüzébe került? Vagy a diszkóban 
nem mer önmaga lenni ugyanezen okok miatt? 
Na ugye, hogy nem? Nos, úgy vélem, a � atalokat 
nem kell félteni. A kamera szinte a mindennap-
jaikhoz tartozik, különösen, ha számítógéppel 
van összekötve. Tessék csak megnézni, milyen fo-
tókat, � lmeket raknak fel magukról a netre! Az 
embernek a haja is feláll, hogy egyéb testrészeket 
ne is említsek.

Távol áll tőlem a gondolat, hogy kizárólag a diákokat 
hibáztassam mindazért, amit az idei érettségi vizsgák 
eredményeztek. A „bűnrészességgel” vádolhatók listája 
igencsak hosszú, nem kívánom most felsorolni, a legtöbb 
közülük amúgy is közismert. Ugyanakkor tudom, hogy 
minden hátráltató tényező, mostoha körülmény dacára az 
a diák, aki eldönti, hogy ő bizony felkészül élete talán leg-
fontosabb vizsgájára, és tesz is ennek érdekében egy keveset, 
egy icipicit, akkor valahogy összehozza azt a minimális 
átmenő jegyet, és most nem kellene magyaráznia bizonyít-
ványát.

Ja, most jut eszembe: még Justin Biebernek is sikerült 
az érettségije.

A kamera káros a tudásra?
                          NÉZŐPONT  Szász Csaba

hargitanépe

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK, HEGYIMENTŐK, KATONÁK SEGÉDKEZNEK AZ OLTÁSBAN

Terepszemlén a kászoni erdőtűznél

Tűzoltó helikoptert kér Borboly Csaba

Levélben szólította fel Augusta-Cristina Urzică Hargita megyei prefektust 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerdán, hogy sürgős-
ségi eljárással igényeljen helikoptert a kormánytól a kászoni tűz megféke-
zésére, mivel a helyzet rendkívüli, kézi erővel már szinte lehetetlen eloltani 
a vasárnap óta tartó erdőtüzet. Borboly Csaba hangsúlyozta, hogy a kör-
nyezeti károk mellett a környéken lakók egészsége is veszélyeztetett, mivel 
az óriási füstfelhő a kászoni települések fölé száll. A helyzet súlyosságára 
való tekintettel, a tanácselnök szerint, ha nem áll rendelkezésre tűzoltásra 
alkalmas helikopter az országban, akkor külföldről kell igényelni; Romá-
nia európai uniós tagságának köszönhetően gyorsan kapna segítséget más 
tagországtól, írja levelében.

Üszkös csutakok, füstölgő erdőrészek. Elkeserítő panoráma FOTÓ: TAMÁS ATTILA
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> A minifocipályára várják a sör ked-
velőit. Tizenötödik alkalommal rendezik 
meg július 13–15. között Székely ud var
helyen a Városi Sörfesztivált, amelynek a 
mini focipálya és a városi park ad otthont. 
A háromnapos, péntektől vasárnapig tar
tó rendezvényt a Park étterem szervezi. A 
polgármesteri hivatal és az Ursus sörgyár 
támogatásával létrejövő rendezvény nem
csak felnőttek, hanem gyerekek számára 
is remek kikapcsolódási lehetőségeket 
kínál. Mint Littasi Csaba, a rendezvény 
főszervezője elmondta, az idei sör ünne
pére látogatókat színes programmal várják 
a szervezők, lesznek sztármeghívottak, 

szépségverseny, gyerekkuckó és lemezlovas
parádén is szórakozhatnak az érdeklődők. 
Pénteken este az XFaktorból ismert Lil 

C lép fel, szombaton a különleges hangot 
megütő Barabonta, L.K. Beat, valamint a 
lakodalmas rock stílusteremtőjének tartott 
3+2 zenekar várja rajongóit. Vasárnap este 
pedig szintén az XFaktor felfedezettje, Ki
rály L. Norbi szórakoztatja a közönséget.  
A külföldi sztárok mellett pénteken a 
Transilvania Rock Band, az Orpheusz zene
kar és az MC Body 3XL koncertjére várják 
az érdeklődőket. Szombaton a Cold Taste 
zenekar koncertezik, vasárnap pedig Abodi 
Nagy Blanka, Balogh Róbert, illetve Nándi 
és zenekara fogja biztosítani a talpalávalót. 
A koncertek mellett a hétvégén salsa és 
zumbabemutatóval és táncoktatással is ké

szültek a szervezők, és a hagyományokhoz 
hűen idén sem marad el az Év Arca Szép
ségverseny vasárnap esti kitüntetése sem. 
Ezenkívül a minifocipályán veheti át tíz
ezer lej értékű nyereményét a Heti Hirdető 
leghűségesebb olvasója is, ugyanis szombat 
este a helyszínen kerül sor az olvasók közötti 
sorsolásra. – A 2011es évben a sörfesztivál 
látogatottsága a rossz idő ellenére is elérte a 
tízezer főt, ezért idén (mivel az előrejelzések 
szerint eső nem fogja megzavarni a sör ün
nepét) húszezer látogatóra számítunk – nyi
latkozta lapunknak Littasi. Ugyanakkor azt 
is elmondta, hogy idén egy sörért 3 lejt kell 
majd fizetni. (Radó Krisztina)hí
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Jóllehet Székelyföldön nem iga-
zán van hagyománya és népsze-
rűsége a fogathajtásnak, mégis 
akad néhány szakképzett mű-
velője: Kádár Barna és csapata 
nemcsak az országos versenyre 
készül, hanem augusztusban is-
mét részt vesz a Magyarországon 
megrendezendő Európa-bajnok-
ságon. A professzionista fogat-
hajtót életéről, felkészüléséről 
kérdeztük: hátha nálunkfelé is 
nagyobb népszerűségnek örvend 
majd ez az igényes és látványos 
sportág.

– A szakmában sokan ismerik a 
Kádár Barna nevet. Elöljáróban me-
sélne keveset magáról? Hogyan került 
kapcsolatba a fogathajtással?

– Sepsiszentgyörgyön szü
lettem, Csíkszeredában nevel
kedtem tizenegy éves koromig, 
utána Háromszékre költöztünk, 
Kéz divásárhelyen érettségiztem. 
Ezután Kaposvárra költöztem, el
végeztem a nemzetközi középfo
kú lovasedzői szakot. Itthon még 
elvégeztem a szebeni egyetemen a 
földrajz–turizmus szakot is. Tulaj
donképpen gyerekkorom óta csak 
lovakkal foglalkoztam. A Dálnoki 
Ménesnek voltam a lóidomára, 
versenyzője, utána Budapesten 
voltam szintén versenyző, edző és 
kaszkadőr. 1997ben költöztem 
haza Magyarországról, 1999ben 
egy székelyudvarhelyi klubnak 
hajtottam, ami már megszűnt. Az
óta számos romániai klub felkért, 
hogy nekik versenyezzek. Jelenleg 
egy nagykárolyi és egy nagyváradi 
klubnak hajtok. 

– Ha lehet így kérdezni: hány ló 
van a tulajdonában?

– Tavasszal egy sajnálatos eset 
miatt kénytelen voltam felszámol
ni a saját lovaimat, így jelenleg egy 
sincs. Azt az összeállítást is el kellett 
felejtenünk, amivel az idei szezonra 
készültünk. Elővettük a tavalyi lo
vakat: ezek nem saját lovak, egy jász
vásári barátom adja kölcsön. Hajtok 
még besztercei lovakat is. 

– Milyen fajta lovakhoz ért leg-
inkább?

– Én kimondottam lipicai 
lovakra szakosodtam. Dálnokon 
édesapámmal ezeket tenyésztettük, 
nagyon eredményesen. 11 év mun

ka alatt kineveltünk két világbajnok 
lovat, és számos olyat, amely a híres 
nemzetközi versenyeken, kupákon 
dobogós helyezést ért el.

– Mennyi időt vesz igénybe egy 
lovat versenyképessé nevelni?

– Amíg nemzetközi szintre 
fejlesztjük a lovat, három évet vesz 
igénybe. Télennyáron, mindennap 
foglalkozni kell vele. Ez élsport. 
Minden sport, ami teljesítményori
entált: nehéz.

– Hogy sikerült bekerülnie a fo-
gathajtók mostani válogatottjába?

– 2000 és 2003 között már ben
ne voltam, csak történt egy kellemet
len nézeteltérés a budapesti és a hazai 
szponzorom közt. Így 2004–2005
ben nem versenyeztem. Ausztriában 

kaszkadőrködtem. 2006ra rende
ződtek a problémák, hazajöttem: 
akkor lettem harmadszor ezüstér
mes. Egy év múlva szintén pénz
ügyi problémák miatt megint nem 
tudtam versenyezi. 2007ben végleg 
hazaköltöztem, megnősültem, majd 
teljesen újraindítottunk mindent a 
nulláról.

– Melyek a legszebb eredményei?

– Négyszer voltam országos 
ezüstérmes, évekig tagja voltam a 
világbajnokságon részt vevő román 
csapatnak, két Európabajnokságon 
versenyeztem, illetve sok külföldi 
versenyen. A 2012es esztendő már 
egészen jó, hiszen csak 2007ben 
fogtunk neki az új csapat kiala
kításának. A csapatnak van több 
udvarhelyi tagja: ők hivatalosan 
nincsenek leigazolva, de nélkülük 
nem tudnánk versenybe szállni. Ez a 
csapat akkor is együtt marad, ha ne
tán klubot váltunk. Jelenleg a román 
nemzeti bajnokságban harmadikok 
vagyunk. Egyéniben egy nagyváradi 
kollégával ketten első helyen állunk. 
Mindketten tagjai vagyunk az orszá
gos válogatottnak. 

– Mekkora időközönként szer-
vezik az Európa- és világbajnoksá-
gokat?

– Kétévente. Egyik évben az 
Európa, a következőben pedig a 
világbajnokságot tartják. Minden 
csapatnak lehetősége van három, 
esetenként 45 fogatot nevezni. A 
szövetségi kapitány dolga, hogy 
kiválassza azokat a fogatokat, akik 
képviselik az országot. Augusztus 
22–26. között tartják az Euró
pabajnokságot Magyarországon, 
Fábiánsebestyénen. A vbt szeren
csére közel, Szlovákiában tartják. 

– Mit jelent az,, hogy „szerencsére 
közel”. Nagyon befolyásolja a távolság 
a lovak állapotát?

– A lovakat nagyon megviseli a 
hosszú út. Sajnos anyagilag nem en
gedhetjük meg magunknak, hogy 
hetekkel hamarabb a helyszínre utaz
zunk és a lovakat visszapihentessük. 
A legtöbb távoli nagy versenyeken a 
lovak gyengébben teljesítenek, pon

tosan a fáradtság miatt. Most, hogy 
a nagy versenyek közel vannak, a 
nyugati fogatok arra kényszerülnek, 
hogy többet utazzanak, így nagyobb 
esélyünk van versenyképesebben fel
állni, mint eddig. 

– Miből áll egy bajnokság?

– A hivatalos fogathajtó verse
nyek általában háromnégy naposak. 
Egyik feladat a díjhajtás, másnap a 
maratoni hajtást tartják, utoljára pe
dig az akadályhajtásra kerül sor. At
tól érdekes ez a sport, hogy három, 
egymástól eltérő feladatot kell végez
ni, de az összeredményt számolják. 

– Mire számítanak?

– Eddig a legmeglepőbb ered
mény az volt, amikor a csapat bronz
érmet szerzett Európabajnokságon. 
Akkor nem voltam a csapatban: ezt 
szeretnénk megismételni. Az lenne 
a szép, hogy a román válogatottból, 
akár csapatban, akár egyéniben ér
met szerezzünk. 

– Mekkora különbség van a ló 
megülése és a fogathajtás közt?

– Nagy a különbség, habár mi lo
vasok azt mondjuk: nincs sok, mert 
a két féle ló kiképzése hasonló.

– Udvarhelyen mennyire van 
ennek a sportnak hagyománya, il-
letve jövője? Költséges ez a sportág?

– Nem igazán van múltja. Volt 
próbálkozás távlovaglásban, de 
professzionista csapat nem volt 
a környéken. Most ezen dolgo
zunk, hogy legyen. Nem igazán 
áll mögénk senki, de a Septimia 
szabadidőközponttal szép együtt
működésünk alakult ki. Belföldi 
és budapesti szponzorok támo
gatnak még. Külföldön egy értő 
közönség nézi ezt a sportot, itt
hon jóformán semmilyen nincs. 
Még szeretnék támogatókat talál
ni, hiszen minden anyagi jól jön. 
Tavaly a salakpályán szervezett 
versenyen jól reagált az udvarhe
lyi üzleti szféra, sokan támogat
ták azt a versenyt. Akkor felaján
lottam a szakmai segítségemet, 
amennyiben támogatják a verse
nyekre való kijutásomat. Így kép
viselhetném a régiót. Tudni kell, 
hogy minden sport élsport szin
ten nagyon drága. Egy versenyau
tó is legalább tízszerese egy utcai 
gépkocsiénak. Ugyanígy sokkal 
drágább egy lovas versenykocsi, 
mint egy gyakorlókocsi. Termé
szetesen az éves fenntartásunk is 
sokba kerül.

Antalfi József

Kádár Barna. Egész életében lovakkal foglalkozott  fotók: ifj. haáz sándor

Fogathajtó Európa-BajnoKságra Készül Kádár Barna

Egy élet a lovak társaságában

Versenyben a székelyföldi fogathajtók vezére. Dobogós helyre számítanak az EB-n

Kádár Barna és fogata. A lipicai lovakra szakosodott
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> Turistaösvényt létesítenek a gyer
gyószárhegyi gazdasszonyok. Öt kilométer 
hosszú, jelzéssel és pihenőhelyekkel ellátott 
turistaösvény létesítésére nyert közel ötezer 
lejt a gyergyószárhegyi Torzsások Turiszti-
kai Egyesület Hargita Megye Tanácsától. 
Alig egy éve kirándulóhelyet alakítottak ki 
a Hidegkút-dülőben a Torzsások Turiszti-
kai Egyesületbe tömörült gyergyószárhegyi, 
faluturizmusban tevékenykedő gazdasszo-
nyok, most viszont turistaösvényt létesítenek 
– tudtuk meg Szász Hajnaltól, az egyesület 
alelnökétől. Mint mondta, a turistaösvény 
létesítésének ötletét éppen a kirándulóhely 
könnyebb megközelíthetőségének igénye 

adta, ugyanis a faluturizmus-hálózatban ven-
dégeskedő turisták többsége szívesen tenne 
gyalogosan erdei sétát a kirándulóhelyig és 

vissza. – Ha kiépül a turistaösvény, vendé-
geink akár kísérő nélkül, magukban is biz-
tonságosan megtehetik az utat – közölte 

az egyesületi alelnök. A Lázár-kastélytól 
vezető ösvényen a jelzések mentén a Szent 
Antal-kápolnánál lehet majd pihenőt tar-
tani, ide ugyanis ülőalkalmatosságokat 
tesznek ki. Innen a Hegyeshegy csúcsát és 
a Cégéresi-kutat érintve lehet majd eljutni 
a Hidegkúthoz, ahol hideg vizű forrás és 
piknikezésre alkalmas pihenőhelyek vár-
ják a kirándulókat. A Hidegkút-dülőben 
kialakított kirándulóhely egyébként nagy 
népszerűségnek örvend mind a helybéliek, 
mind a vendégek körében, Szász Hajnal 
szerint főleg hétvégeken annyira látogatott a 
kulturált kirándulóhely, hogy alig lehet sza-
bad helyet találni.hí
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Ötvennégy ország képviseleté
ben mintegy huszonötezren vet
tek részt a Magyar Világtalálko
zó nyolcnapos rendezvénysoro
zatán, amelyet Budapesten és 
hat másik városban rendeztek 
az elmúlt héten a találkozás jel
mondatául választott Határtalan 
összefogás szellemében. A ren
dezvénysorozaton Mezei János, 
Gyergyószentmiklós polgármes
tere is jelen volt.

M. R.

Gyergyószentmiklós képvi-
seletében vett részt Mezei 
János polgármester a július 

első hetében megszervezett Magyar 

Világtalálkozón, amelyen a Magya-
rok Világklubján belül 52 szervezet 
jelent meg öt kontinensről.

– A Magyar Világtalálkozót júli-
us első hetében szervezik, amelyen az 
összmagyarság képviseletében a köz-
élet, a kultúra, a tudomány, a művé-
szet, a vallás, a szociális és civil szféra, 
a sport és a gazdasági élet szereplői 
mutatkoznak be a Kárpát-medencei 
és a távoli országokba szétszóródott 
magyarok és meghívott vendégeik 
részvételével – tudtuk meg Csibi 
Mártától, a gyergyószentmiklósi 
polgármesteri hivatal szóvivőjétől. 
Mezei János részvételének legfőbb 
célja a kapcsolatteremtés és civil szer-
veződések számára felkínált együtt-

működési lehetőségek kialakítása.
– Gyergyószentmiklós számára 

pozitív hatással lehetnek a világtalál-
kozón megkötött barátságok – fűz-
te hozzá Csibi Márta, kifejtve, hogy 
bár még nem konkretizálódtak a 
tervek, de szóbeli megegyezés szüle-
tett a Házat Hazát Alapítvány veze-
tőivel, akik Gyergyószentmiklósra 
is ellátogatnának. A Házat Ha zát 
Alapítvány településfejlesztéssel és 
lakásépítéssel foglalkozik, kaláka-
munkával épít otthonokat a rászo-
ruló családok számára, az építő-
anyagokat adományokból, illetve az 
alapítvány alaptőkéjéből vásárolják 
meg, míg a munkát ingyen végzik 
az önkéntesek.

Másfél méteres dudva nő Gyer
gyószentmiklóson meglehetősen 
forgalmas, főtérhez közeli közte
rületen. A teret senki nem gon
dozza, a hatalmas keserűlapuk 
alatt hajléktalanok heverésznek, 
az önkormányzat pedig szabály
zat kidolgozásán fáradozik.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Másfél méternyi magas ke-
s  e rűlapu, szamártövis 
és egyéb gaz meg dudva 

ékteleníti Gyergyószentmiklóson 
a Postabank és a közvécé közötti 
teret. A méretes keserűlapuk alatt 
hajléktalanok vertek tanyát, ott 
heverésznek napközben is, a köz-
vécére igyekvő turisták elé pedig 
jó eséllyel tárulhat olyan látvány, 
hogy valamelyik hajléktalan köz-
szemlére téve ülepét könnyít ma-
gán. Értesüléseink szerint a teret 
a Postabank kérte, hogy parkolót 
létesítene oda alkalmazottjainak, 
ám állítólag az önkormányzat ezt 
elutasította azzal a magyarázat-
tal, hogy a városban csak a City 
Parking vállalkozás létesíthet par-
kolót.

– A terület magánparkolóvá 
való alakítása, mint ahogyan azt 
az említett gazdasági egység ké-
relmezte, nem megoldható, mert 
a parkolási rendszert a városban a 
City Parking szabályozza – erő-
sítette meg értesüléseinket Csibi 
Márta, a polgármesteri hivatal 
szóvivője. Kiderült, éppen folya-
matban van a közintézményekhez, 
gazdasági egységekhez tartozó 
zöldövezetek karbantartását szor-
galmazó szabályzat kidolgozása.

– Amint ez megtörténik, az in-
tézmények és gazdasági egységek 
számára is remélhetőleg egyértel-
művé válik, hogy nemcsak a téli 
hótakarítás, de a terület nyári kar-
bantartása is az ő feladatkö rükbe 
tartozik – közölte a Hargita Népe 
kérdésére a szóvivő.

Mint mondta, a hivatal most 
intézkedik, hogy rendezettebbé 
váljon a kis terecske, vagyis leka-
szálják a füvet és egy kis virágoslá-
dát helyeznek el ott.

Az Ora International Emberbará
ti Ökumenikus Keresztény Se
gélyszervezet egy Európai Unió 
által meghirdetett pályázaton 
500 ezer eurót nyert, így elkezd
hetik a Gyergyószentmiklóson 
működtetett, Szivárvány alatt 
nevű gyermekotthon korszerű
sítését.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Nyolc új szobával és négy 
fürdőszobával bővül Gyer-
gyószentmiklóson az Ora 

International Emberbará ti Öku-
menikus Keresztény Segély szer-
vezet által működtetett Szi vár-
vány alatt Gyermekotthon épüle-
te, míg foglalkoztatószobává ala-
kul az otthon területén található 
régi ház.

– A projekt végrehajtási ideje 
19 hónap, amelyet munkaszaka-
szokra bontva hajtunk végre – tá-
jékoztatott Anca Jucan, a munká-
latokért felelős konzulens.

Hozzáfűzte, a több mint 2 mil-
lió lejes projekt szerződését már 
aláírták, következő lépésben a kivi-
telezőkkel tartanak megbeszélést, 
majd legkésőbb szeptemberben 
elkezdik az átépítést is, amelynek 
terveit a gyergyószentmiklósi 
Larix Stúdió munkatársai készítet-
ték el.

– A gyergyószentmiklósi 
gyermekotthon valójában újszü-

löttek számára épült, azokat a 
csecsemőket gondoztuk, akiket 
az anyjuk a kórházban hagyott 
szülés után, valamint behozott 
hozzánk a nehéz családi vagy 
anyagi helyzetére hivatkozva 
– mondta Jeszenszky Teréz, az 
Ora International helyi vezető-
je. – Azóta a csecsemők felnőt-
tek, a törvények is módosultak, 
immár csak 3 év fölötti gyerme-
keket fogadhatunk be, emiatt 
vált szükségszerűvé az átalakí-
tás, hiszen egy tizenéves gyerek 
szükségletei merőben eltérnek 
egy csecsemőétől.

Az eddig négyszemélyes szo-
bákat tervezik átépíteni legtöbb 
kétszemélyesre, emellett a be-
rendezést is a szoba lakóinak 
igényei szerint próbálják kiala-
kítani. A felújítás alatt a gyere-
keket átköltöztetik a régi házba, 
majd a szobák építése után ala-
kítják át a házat.

– A szobák mellett az egész 
víz- és fűtéshálózatot is kor-
szerűsítjük, hiszen 10 év után 
szükségszerűnek tartjuk – fej-
tette ki Jeszenszky Géza, az Ora 
International gyer gyószentmik-
ló si elnöke, tá jé koztatva arról 
is, hogy mint házigazda, Tusa 
Lajos, az otthon intendánsa 
fogja felügyelni a munkálato-
kat, s remélik, minden terv sze-
rint, zökkenőmentesen alakul 
majd.

MáSfél MétereS dudva nő a PoStabank Mellett

Hajléktalanok búvóhelye a közterület

MaGyar viláGtalálkozón GyerGyóSzentMiklóS PolGárMeStere 

Hasznára lehetnek a városnak 
az itt kötött barátságok

korSzerűSítéSi Munkálatok

Bővítik a gyermekotthon 
épületét

A magasra nőtt dudva hajléktalanok búvóhelye fotó: jánossy alíz

Az Ora International vezetői. Nagy tervet váltanak valóra
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Tíz évvel ezelőtt 91,39 százalék 
volt az érettségin az átmenési 
arány, ez idén 30,25-re csökkent. 
Ugyanakkor nem csökkent, ha-
nem nőtt az évek folyamán az 
érettségire iratkozottak számra. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Atanfelügyelőség által rendel-
kezésünkre bocsátott, az el-
múlt tíz év érettségivel kap-

csolatos statisztikáit vizsgálva min-
denekelőtt az eredmények fokozatos 
romlása észlelhető el egészen az idei 
katasztrofális helyzetig. Míg 2002-
ben a vizsgázók 91,39 százalékának 
sikerült az érettségije, 2003 és 2009 
között pedig 85 százalék fölött volt 
a sikeresek aránya, tavaly már csak 
64,04, idén pedig (az óvások előtt) 
30,25 az átmenési százalék.

Az érettségire jelentkezők száma 
2008-ban ugrott meg jelentősen, 
amikor a különbözeti 11. osztályt 
végzett diákok is vizsgára álltak. 
Emlékeztetőül: azok a diákok, akik 
nyolcadik osztály után nem jutot-
tak be a középiskolákba, és a szak-

iskola elvégzése után beiratkoztak a 
különbözeti 11. osztályba, szintén 
érettségire állhattak. Így, míg 2002-
ben 2392-en iratkoztak érettségire, 
2008-ban már 3747-en jelentkeztek. 
Attól az évtől fokozatos csökkenés 
észlelhető, de idén is 3000 fölött volt 
az iratkozottak száma. 

Érdekesen alakult a vizsgáról ön-
ként lemondók száma. 2002–2006 
között az iratkozottak közül keve-

sebb mint 25-en nem jelentek meg 
a vizsgán, tavalyig enyhe növekedést 
mutatott ez a szám, de nem haladta 
meg az ötvenet. Idén azonban már 
178-an nem mentek el vizsgázni azok 
közül, akik beiratkoztak az érettségi-
re. Közöttük van a tavaly sikertelenül 
vizsgázott diákok mintegy fele, akik 
megijedtek az érettségi komolyságá-
tól, a szigorú feltételektől, és önként 
mondtak le a vizsgáról.

Érettségi eredmények. Nem mindenki vállalta a vizsgát  fotó: ifj. haáz sándor

férfiak is varrnak gobelint

Kerekecske-gombocska

NőTT a vizsgázók, csökkeNT az áTmeNők száma

Sokan megijedtek a szigorúságtól

a gobelinvarrás iránt a férfiak is 
érdeklődést mutatnak, a nők in-
kább kötnek – derült ki a Ferencz 
Teréz rövidáru-szaküzlet tulajdo-
nossal folytatott beszélgetésből. 
az általa vezetett csíkszeredai 
bolt, a kerekecske-gombocska 
mintegy 4800 féle árucikket kí-
nál a kézimunkázni, szabni-varrni 
vagy lakásbelsőjüket csinosítani 
vágyóknak. emellé jó szóval, ta-
náccsal is szolgálnak.

HN-információ

Ferencz Teréz, az Elascom-
Impex Kft. 1992-ben nyitot-
ta rövidáruboltját, akkor még 

a nagyáruházban, később önálló 
helyiséget bérelt a Mihai Eminescu 
utcában.

– A piac mellett, a Segítő Má-
ria Gimnáziummal szemben, így 
adják tudtul egymásnak a kuncsaf-
tok, hogy hol keressék boltunkat – 
mondja a boltvezető.

Vásárlóik skálája a háziasszo-
nyoktól a varrodákig terjed, ugyanis 
a mindennapi munkában nélkülöz-
hetetlen árucikkeket találnak meg 
náluk: az egyszerű varrótűtől kezd-
ve a házi és ipari varrógéptűkig, a 
vakoknak és gyengénlátóknak szánt 
tűkig, a gomboktól a csipkékig, 
pántokig, a patenttől a gumisza-
lagokig és cipzárakig, a függönytől 
a különböző vásznakig, házi szőttes 
jellegű anyagoktól az ágyneműig, a 
varró- és hímzőcérnától a kötőfo-
nalakig mindent kínálnak.

– A 4800 féle árucikkből csak 
gombunk van 1500 féle – jegyzi 

meg Ferencz Teréz, hozzáfűz-
ve, hogy elárusítóik készségesen 
állnak a vevők rendelkezésére, 
segítenek eligazodni a gazdag kí-
nálatban munkanapokon 8–19, 
szombaton 9–13 óra között.

Mint mondja, időt szánnak 
mindenkire, ugyanis csak akkor 
tudják a vásárló céljának legjob-
ban megfelelő terméket kínálni, 
ha tisztában vannak vele, mit sze-
retne varrni, javítani, szépíteni a 
vevő, illetve milyen környezetbe 
szánja a függönyt, az árnyéko-
lástechnikai elemeket. Ha kell, a 
helyszínen mérik fel a szükség-
leteket és látják el tanácsokkal a 
vevőt.

Ferencz Teréz függönykíná-
latukat mutatja, a magyarországi 
Szintetika termékeit forgalmaz-
zák, emellett német gyártmányú 
függönytartókat kínálnak.

Egyébként a rövidáru zöme ha-
zai termék.

– Csak minőségi árut kíná-
lunk, nem forgalmazunk bóvlit – 
jegyezte meg a boltvezető – még 
akkor is, ha az nehézséget okoz az 
árak alacsony szinten való tartásá-
ban. Csak a tartós, minőségi áru-
val tudjuk megtartani kuncsaft-
körünket – fűzte hozzá.

Elmondta azt is, hogy nagyon 
sok a visszajáró vásárló, a négy bol-
ti eladó már mindannyiukat név 
szerint ismeri, tudják, mi a hobbija, 
milyen jellegű cérnát, fonalat, kiegé-
szítőket keres, számon tartják, hogy 
miként haladnak egy-egy munkával.

Meglepő dolgot is mesélt Fe-
rencz Teréz: a gobelinvarrást ked-
velők körében nagyon sok a férfi. 
Vagy azt, hogy a kézimunkázás 
a téli hónapokban dívik, ekkor 
fogy több kötőfonal. (x)

Gazdag árukínálat



a hargita népe heti kulturális melléklete
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olyamatosság jellemzi a Régizene Nyári Egyetem 
mesterkurzusait – hangsúlyozta a fesztivál művé-
szeti vezetője, dr. Filip Ignác Csaba.

Elmondása szerint az oktatók az előző évek 
tananyagához igazodva állítják össze idei programjukat, vigyáz-
va arra is, hogy a jelentkezők az egyéni foglalkozások mellett 
az eddigi képzettségüket figyelembe véve a kezdő vagy haladó 

csoportokba kerüljenek. Jelenleg 60 résztvevőt regisztráltak a 
mesterkurzusokon, több hazai városból érkeztek zenészek, il-
letve Magyarországról is, Hargita Megye Tanácsának szórvány-
programja keretében pedig két Fehér megyei diák is képezheti 
magát. A tegnap kezdődött, ötnapos intenzív nyári egyetem 
programja minden délelőtt közös tánckurzussal kezdődik, 

folytatás a 10. oldalon

Új csíkszeredai barokk zenekar debütált a 
Régizene Fesztivál keretében, 

kedden este a református templomban. 
A Mercurium együttes alapító tagjai, 

Péter Ernő és Gáti Sándor már 2004 óta 
játszanak együtt barokk zenét, korhű elő-

adásmód szerint, most saját 
formációval mutatkoztak be.

Új barokk zenekar 
debütált a Régizene 

Fesztiválon
éter Ernő és Gáti Sándor, a két fiatal zenész több 
barokk zenei kurzuson vett már részt, köztük 
Ulrike és Guido Titze előadásain a csíkszeredai 
Régizene Nyári Egyetemen.

A végső motivációt a dr. Erich Türkkel – a kolozsvári Ze-
neakadémia tanárával és a Bruges-ben megrendezett J. S. 

Bach Nemzetközi Orgonaverseny díjazottjával – és Ciprian 
Câmpeannal közösen adott koncertek adták meg a két zenész-
nek. Játszottak együtt 2004-ben Kolozsváron és Kisdisznódon, 
majd 2008-ban a csíkszeredai Régizene Fesztiválon. Idén saját 
formációban mutatkoztak be a nagyközönség előtt.

– A közös zenélés ösztönzött arra, hogy a jól indult folya-
matot folytassuk, ehhez pedig azt láttuk jónak, ha együttesbe 
szerveződünk. A zenekari tagok nagy része csíkszeredai, de van-
nak nagyváradi és brassói művészek is a csapatban – nyilatkozta 
a hazai zenei paletta új együttesének művészeti vezetője és ala-
pító tagja, Péter Ernő.

A Régizene Fesztivál koncertsorozatai azt bizonyítják, van 
igény a historikus előadásmódra, a közönség szép számban vesz 
részt a fellépéseken, így a fiatalok bátran veszik a kezdeti akadá-
lyokat, egyelőre a legnagyobb kihívást az együttes anyagi felté-
teleinek megteremtése jelenti számukra.

– A jövőben bármilyen kulturális rendezvényen szívesen 
közreműködnénk, egyházi, irodalmi eseményekre gondolok, 
de látunk fantáziát abban is, hogy rádiók számára készítsünk 
intrókat vagy hangulati effekteket – részletezte Péter.

Első koncertjükön a német barokk és rokokó zene remek-
műveiből kapott ízelítőt a közönség. Az előadók szerint, annak 
dacára, hogy kevésbé ismert műveket adtak elő, a darabok gyö-
nyörű hangzása és színes előadásmódja meggyőzte a hallgató-
ságot. – Hat hangszer szólal meg, ez adja a változatos hangzást, 
barokk hegedűn, barokk oboán, barokk brácsán, barokk csel-
lón, illetve nagybőgőn és csembalón játszunk – mondta a mű-
vészeti vezető.

A Mercurium zenekar szeretne Erdély nagyvárosaiba is el-
jutni, terveznek fellépéseket Nagyváradon, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Segesváron is.

Pál Bíborka

római katolikus gimnázium alapítása a jezsuiták 
nevéhez köthető, akik először 1592 végén kezd-
ték meg tevékenységüket Székelyudvarhelyen. A 
következő év tavaszán az egyik legképzettebb ma-

gyar jezsuita, Vásárhelyi Gergely érkezik a városba hittérítési cél-
ból, a római katolikus várkapitány Mindszenti Benedek pártfo-
gását élvezve. Vásárhelyi Gergely rövid udvarhelyi tartózkodása 
alatt már megtörtént az iskola létrehozása, amely valószínűleg 
a várban működött. Az ígéretesen induló székelyudvarhelyi is-
kola csak kisgimnázium lehetett, magában foglalva a kezdő és a 
grammatikai fokozatot. A jezsuiták 1595-ben az újjászervezett 
hitéletet és az iskolát világi papoknak adják át. A következő évek 
zavaros társadalmi-politikai légkö rében azonban az iskola meg-
szűnt, a római katolikusok teljesen kiszorultak a városból. Csak 
1633-ban kerül vissza katolikus kézre a Szent Miklós-hegyi plé-
bánia, annak épületében szervezték újjá az iskolát. 1652-ben a 
jezsuiták visszatérnek Udvarhelyre, rendházfőnökük Sámbár 
Mátyás pedig rövid ottléte alatt a bethlenfalviak segítségével is-
kolaépítésbe kezdett. Az újabb felekezeti harcok következtében 
azonban Sámbárnak menekülnie kellett a városból, így csak az 
1660-as évek végén épült fel a Szent Miklós-hegyi plébániától 
északra az első önálló iskola, amely aztán két évszázadon át volt 
a római katolikus gimnázium fő otthona. Ez az épület emeletes 
volt, nyolc tantermet és a pedellusi lakást foglalta magában. A 
gimnázium mellett a jezsuiták létrehozták az ifjak közös szállá-
sát, a convictust, amit állandóan bővítettek, úgyhogy 1740-ben 
már 60 tanulónak adott helyet. A gimnázium régi épületei a 19. 
század végére szűknek és elavultnak bizonyultak, így a Felső Pi-
actér délnyugati részén 1890–1891 között a környékbeli falvak 
adakozásából felépül a katolikus főgimnázium új épülete neo-
klasszicista stílusban.

Még két évtized sem telt el s újabb, még nagyobb méretű 
építkezésre vállalkozott az iskolafenntartó katolikus egyház. 
Gróf Mikes János udvarhelyi főesperes (később szombathelyi 
püspök) volt a változások fő kezdeményezője. 

folytatás a 8. oldalon

Kovács ÁrpádP

F
A Tamási Áron Gimnázium főbejárata

A székelyudvarhelyi 
Tamási Áron 
Gimnázium

A

A különböző barokk hangszerek mesterkurzusai mellett ének- és tánckurzuson is részt 
vehetnek a Régizene Nyári Egyetem hallgatói, utóbbit közös programként hirdették 

meg a szervezők, így minden regisztrált személy jelentkezhet a délelőtti órákra. 
Az oktatók szakmai tevékenységét egész Nyugat-Európában elismerés övezi.

Nyári egyetem muzsikusoknak



folytatás a 7. oldalról 
Az új gimnáziumot az egykori convictus helyén építették 

fel, a területrendezés során pedig a Piactérről az új iskolához 
szerpentines feljárót építettek, amit összekötöttek a mai Baróti 
Szabó Dávid utcával. A főgimnázium új épületének tervezésére 
az Erdélyi Római Katolikus Státus pályázatot írt ki, amelyet Pá-
pai Sándor műszaki tanácsos nyert el, aki ebben az időben a Stá-
tus megbízásából még a kézdivásárhelyi és a csíkszeredai római 
katolikus gimnáziumok terveit is elkészítette. A munkálatokat 
Király József és Spáda János építési vállalkozók kivitelezték. 
1909 májusában fogtak az alapozáshoz, novemberben pedig 

már tető alatt állott az új épület. 1910 tavaszán elkezdődtek a 
belső munkálatok is, az iskola ünnepélyes felszentelését pedig 
ugyanazon év november 20-án tartották Majláth Gusztáv 
Károly püspök jelenlétében. A gimnázium 1958-tól dr. Petru 
Groza nevét viselte, 1990-től pedig felvette egykori diákja, Ta-
mási Áron író nevét.

A műemlék leírása
A városközpontból keskeny, kanyargós emelkedőn vezet 

az út a Baróti Szabó Dávid utca végén található Szent Miklós-
hegyi plébániatemplomhoz, amelynek szomszédságában áll a 
katolikus gimnázium monumentális épületegyüttese. A gim-
názium megépülése óta Székelyudvarhely egyik szimbóluma, 
sziluettje a város fölé emelkedik. Az épületegyüttes alaprajzi 
elrendezésében elsősorban a funkcionalitás érvényesül. A négy-
szintes főépületet balról a négyszögletű (egykori) igazgatói la-
kás, jobbról pedig a tornaterem sarokrizalitos teste fogja közre 
egy-egy rövid, fedett átjáróval. A 15 tengelyes főépület közepén 
álló – díszes külső lépcsővel ellátott – főbejáraton keresztül ju-
tunk be a belsőbe, majd egy keskeny, félköríves dongaboltozat-
tal fedett előcsarnok után az épületet hosszanti irányban metsző 
folyosóra érünk. Erről a folyosóról nyílik az utcára néző ablaka-
ival a bal oldalon egy osztályterem, a pszichológiai kabinet és a 
Baróti Szabó Dávid előadóterem, a jobb oldalon pedig a négy-
helyiséges könyvtár és egy osztályterem található. A főbejárat 
tengelyében, az épület hátsó részéhez építették hozzá a három 
emeletet átfogó központi lépcsőházat, amely rendeltetésének is 
köszönhetően fontos szerepet kapott az enteriőrszervezésben 
és -díszítésben egyaránt. A főépület hátsó oldalának széleihez 
még két – ugyancsak emeletes – épülettömb csatlakozik, ezek-
ben egy-egy kisebb lépcsőház, illetve az osztálytermek kaptak 

helyet. Érdekes a tornatermet magában foglaló melléképület 
belső díszítése, melyet egyfajta reprezentatív térré léptet elő az 
igényes faldekoráció. A téglány alaprajzú termet vertikálisan 
az egyedi kialakítású falpilaszterek tagolják, amelyek fejezetét 
szív- és palmettadíszekből, illetve virágmotívumokból képez-
ték. Vízszintes tagolóelemként leginkább a terem négy olda-
lán végigfutó hullámdísz, illetve az ívek között lévő különbö-
ző füzérek elhelyezése említhető. A főépület első, második és 
harmadik emeletének alaprajza nagyjából azonos elrendezést 
mutat: a Baróti Szabó Dávid utca felől az első emeleten négy, a 
másodikon öt, a harmadikon pedig hat osztályterem található. 
Az első emeleten van az igazgatóság, a titkárság, a könyvelőség 
és a tanári. Az emeletekre felvezető központi lépcsőház rendkí-
vül díszes kialakítású. A lépcsőmellvéd fűrészfogas, a főtartók 
mintázatán pedig szív alakú motívumok, gomb- és kagylószerű 
díszek tűnnek fel. A dekorativitás mindinkább hangsúlyosab-
bá válik, amint a legfelső emelet felé közeledünk: a második és 
harmadik emelet között, a lépcsőfordulóban egy színes üveg-
ablakot helyeztek el, amely leginkább egy középkori templom 
vitrójára emlékeztet. Eddig nem látott dekoratív felületképzés 
figyelhető meg a lépcsőház mennyezetén: egy pontból sugara-
san szétterülő, elsősorban növényi ornamentikából táplálkozó 
díszítés érvényesül. A legfelső szintre vezető falszakaszt pedig 
virágmintás szegélyű vakárkádsorral tagolták.

A főhomlokzat külső tagolásában elsősorban a vertikalitás 
érvényesül, amelyet az emeletek egyenes záródású, majd szeg-
mensíves, végül a lekerekített sarkú egyenes záródású ablakai 
hangsúlyoznak. A homlokzatot az udvarhelyi Kő- és Agyag-
ipari Szakiskola műhelyében készült, színvonalas kivitelű színes 
majolika ornamensekkel díszítették. A főbejárat pártázatán sár-
ga-zöld kombinációjú rozetták vannak. A földszinten találha-
tók a szintén sárga-zöld kombinációjú, kisebbik élükre állított 
téglalap alakú minták. Az első emeleti ablakok könyöklői alatt 
kék színű, liliom formájú díszeket helyeztek el. A legdíszesebb 
minták az első és második emeleti ablaksorok között figyelhe-
tők meg. 

A rizalitokat gazdag kiképzésű párták koronázzák, amelyen 
ismét feltűnnek a majolikadíszek különböző formái. A legran-
gosabb kiképzést a középrizalit, alapformájában háromszögű, 

de konkáv ívekből metszett, jó arányú tornyocskák által köz-
rezárt elegáns oromfala kapta, amelynek középső, félköríves 
ablakára két klasszikus öltözetű, kezükben babérkoszorút tartó 
női alakot helyeztek el. A párta alatt sűrű sárgás-zöld sordísz fut 
végig, ez a majolikadísz feltűnik a főépület sarokrizalitjain is. 

A melléképületeken szintén megjelennek a majolikadíszek, 
de a bal oldali épület díszítése nem teljesen azonos a jobb oldali, 
tornateremnek helyet adó résszel. Ez utóbbin ugyanis kipatta-
nó rügyekre emlékeztető díszeket láthatunk. A tetőkön mind-
két épületen kakasszerű zöld majolikadíszek vannak. 

A gimnázium épületdíszeinek vizsgálatakor szembeötlő a 
szecesszióra jellemző lendületes, szabadon áramló formák al-
kalmazása, sok esetben azonban a népművészet hatásának lehe-
tünk tanúi: a főépület első emeleti ablakpárkányait honfoglalás 
kori övveretre emlékeztető, stilizált motívumokkal ékesítették, 
a második emelet ablaksora alatt pedig a varrottasokból ismert 
virágszirmos, levélfonatos majolikadíszeket figyelhetünk meg. 

Fontos megjegyezni, hogy az udvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium tervezőjére valószínűleg nagy hatással volt a 
Lechner Ödön által nem sokkal korábban megálmodott 
budapesti Postatakarékpénztár (ma Magyar Államkincs-
tár) épülete. A gimnázium főhomlokzatának kialakítása 
és az egyes díszítőelemek arra utalnak, hogy Pápai Sándor 
az egykori Postatakarékpénztár monumentális együttesét 
választotta a Székelyudvarhelyen megépülő új iskola elő-
képéül.

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

Válogatott irodalom: 
Albert Dávid: 400 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium. 
Székelyudvarhely, 1993. 
Kelemen Albert: A Székelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari Szakiskola fennma-
radt művészeti emlékeiről. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudomá-
nyi tanulmányok. II. Szerk. Hermann Gusztáv Mihály–Róth András Lajos. 
Székelyudvarhely, 2002. 
Kovács Árpád: Udvarhelyszék művészete. In. Udvarhelyszéki olvasókönyv. Szerk. 
Hermann Gusztáv Mihály–P. Buzogány Árpád. Székelyudvarhely, 2008. 
Vofkori György: Székelyudvarhely. Várostörténet képekben. I. Békéscsaba, 2009. 
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a két ország közt valamilyen oknál fogva 
vita alakul ki, vagy annak folytán romlani 
kezd viszonyuk, általános gyakorlat szerint 
az egyik ország külügyminisztériuma meg-

beszélésre hívja a másik ország nagykövetét. Az ilyesmit 
a híradások kétféleképpen szokták megfogalmazni: 1. 
a külügyminisztériumba hívatták a nagykövetet; 2. a 
külügyminisztériumba kérették a nagykövetet. A köz-
elmúltban két ország közt folyó viták apropóján így 
szólt az egyik hír közszolgálati rádióban: X fővárosban 
a külügyminisztériumba hívatták a nagykövetet, a han-
gulat oly hűvös volt, hogy még a diplomatának kijáró 
excellenciás megszólítás is elmaradt. Természetesen nem 
csupán vitás kérdések tisztázására érkezhet nagykövet a 
külügyminisztériumba, és ha az illető országok közti vi-
szony még barátságos is, az eseményt ilyenformán szok-
ták közölni a hírügynökségek: a külügyminisztériumba 
kérették a nagykövetet. Többen is vannak közülünk, 
akiknek nem tetszik a kérették forma, mondván, az em-
bert hívják/hívatják, nem kéretik. Ez a nyelvi látásmód 
azért hibás, mert a kér szónak ma is elevenen élnek ezek 
az idevágó jelentései is: ’óhajt, kíván; udvariasan hív vala-
hova’. A kéret: (közvetítő által) ’udvariasan hívat valakit’. 
A diplomácia nyelvhasználatára mindig is (még a vörös 

diktatúrákban is) jellemző volt az udvariasság, tapinta-
tosság. Ha azt halljuk vagy olvassuk: bekérették a nagy-
követet, azt jelenti: udvariasan megkérték, szíveskedjék/
legyen szíves megjelenni itt és itt. A behívatták egy kicsit 
nyers: felszólították, hogy legyen itt és itt. Akár úgy is 
érthetjük: odarendelték, berendelték. Ennek ellenére ez 
sem helytelen, csupán nem olyan udvarias.

A nagykövetek címe, megszólítása ma is az excellen-
ciás (úr). Például: Excellenciás Uram! Kérem excellen-
ciádat (…). Őexcellenciája X. Y. nagykövetnek Buda-
pestre. Stb. Régebb használták ezt a latin eredetű szót 
uralkodók, magas rangú katonatisztek címzésére is. Ez 
mára kiment divatból/szokásból. Magyar megfelelője 
a nagyméltóságú vagy kegyelmes (úr). Ma már ezeket 
a magyar megfelelőket sem használjuk világi címzések-
ben, megszólításokban (az egyháziban viszont igen!), 

talán nem csak azért, mert a kommunizmus eltörölte, 
de mintha az idő is eljárt volna fölöttük a Kárpát-me-
dence bizonyos térségeiben. Ettől függetlenül az 1945 
előtt használt címek és rangok ismeretére ma is szüksége 
lehet a művelt polgárnak, mert például szépirodalmi al-
kotásokban, történelmi munkákban gyakran előfordul-
nak. Gondoljunk csak például a nagyságos és tekintetes 
erdélyi fejedelmekre (II. Rákóczi Ferencre és Bethlen 
Gáborra), Móricz Zsigmond vagy Krúdy Gyula méltó-
ságos, nagyságos és tekintetes uraira.  Krúdy-novellából 
származnak ezek a mondatok: „A főispán úr őméltósága 
mostanában esernyővel jár – a Sóvágó gyerekkorában 
négy sárkány repítette be a kapun […] Nagyságos […] úr, 
ha most otthagyja az alispáni széket, akkor is ugyanaz 
az úr marad, mint aki volt régen. A lakása itt van a me-
gyeházán az első emeleten”. A címkórság ugyan megmo-
solyogni való dolog, de nem árt tudnunk, hogy a király 
nélküli királyságban (Magyarországról van szó) volt egy 
bizonyos rend, méltányosság és tudástisztelet is a címek, 
rangok osztogatásakor. Mert például az egyetemi tanár-
nak (a professzornak) vagy katonatisztnek az ezredestől 
fölfelé éppúgy kijárt a méltóságos cím, mint a  főnemes-
nek (bárónak, grófnak, őrgrófnak). Erről részletesebben 
más alkalommal. 

Hívat és kéret
H                       helyesen n Komoróczy György

Lépcsőház (részlet)

A középrizalit díszes oromfala

Főhomlokzat

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium



tervezési időszakkal együtt több mint egy évet 
dolgozott Egri István üvegművész a csíkszere-
dai gimnázium kápolnaterme színes ablakai-
nak felújításán, munkája eredménye pedig teg-

naptól látható teljes pompájában, tegnap kerültek helyre 
ugyanis a központi kompozíció utolsó elemei. 

A munkának tulajdonképpen két nagy része volt: egy-
felől, a három rozetta és az alsó ablaksor esetében restau-
rálást végzett a művész, ezeknek ugyanis, hiányosan bár, 
de megvoltak az eredeti részei, így azok alapján lehetett 
restaurálni; másfelől, a központi kompozíció esetében res-
taurálási és rekonstrukciós munkára volt szükség. 

– Fénykép nem maradt a központi kompozícióról, 
csak homályos leírások a szereplőkről. Aztán előkerült egy 
fotó, amelyen látható volt a Madonna, illetve Szent István 
arca, valamint egy épületrészlet. Ebből kellett dolgozni – 
mondta Egri István. Az összesen 21 négyzetméteres köz-

ponti kompozícióból tehát mindössze 1,5 négyzetméter-
ről volt fényképes dokumentum. Ám a munka során végig 
szempont volt, amihez a megrendelő, a csíkszeredai önkor-
mányzat is ragaszkodott, hogy amiről fotó van, azt az új 
alkotás pontosan visszaadja. Stílusában is a századforduló 
stílusát követi az új mű, ugyanazzal az aprólékos munká-
val, ugyanazzal a technikával készült az ablak, mint annak 
idején az eredeti. 

A központi kompozíció tulajdonképpen három részből 
áll: az egyiken Szent István látható a koronával, a középsőn 
a Madonna a Kisdeddel, mellette pedig Szent Imre herceg 
a szimbólumával, a liliommal.

– A sors nagy ajándékának tartom, hogy ez a munkát 
elvégezhettem – nyilatkozta Egri István, amikor tegnap a 
harmadik nagy ablakot is helyére emelték.

Forró-Erős Gyöngyi
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a elutazom valahová, abban is 
kilépek megszokott életmódom-
ból, hogy nem nézek televíziót, 
nem ülök tartósan számítógép 

elé. S ilyenkor tudom lemérni, milyen sok időt 
fecsérelek el életemből a képernyőkkel..., holott 
erre senki sem kényszerít, csak az illúzió, hogy 
tartalmasabban szórakozom, mint egy könyv 
társaságában, vagy befelé fordulva, meditálva. 
Tévézés helyett eljött az az este, amikor kényel-
mesen elhelyezkedem szobám egy sarkában, és 
utánaolvasok annak, hová is érkeztem, mit kell 
feltétlenül tudnom Kaliforniáról, ami Ameri-
ka egyik legnagyobb és a legnyugatibb állama?

A 411 ezer négyzetkilométeres országrész 
északon Oregon állammal, keleten Nevada és 
Arizona államokkal, délen Mexikóval, nyuga-
ton az Atlanti-óceánnal határos. 30 milliónál 
több lakosa elsősorban a nagyvárosokban, az 
északon fekvő fővárosban, Sacramentóban, az-
tán Santa Rosában, Stocktonban, Modestóban, 
San Franciscóban, San Joséban, Oaklandban, 
a közép-kaliforniai Fresnóban, Bakersfieldben, 
és a délen fekvő Santa Barbarában, Oxnardban, 
San Bernardinóban, Riverside-ban, Palm 
Springsben, Los Angelesben, Oceanside-ban, 
San Diegóban talált otthonra, és örvend a 
csodálatos mediterrán éghajlat előnyeinek. 
No meg a földrajzilag igen változatos tájak 
kisebb települései által nyújtott gazdasági elő-
nyöknek. Nyugaton a Perti-hegység, keleten a 
Sierra Nevada magas hegyláncai, óriási tűlevelű 
erdőségei, Közép-Kaliforniában a Sacramento 
folyó és a San Joachim folyó termékeny földje, 
délen az Államok egyik sivatagos területe, a 
Mojave Desert nyújtottak megélhetést (faipar, 
mezőgazdaság, turizmus, kereskedelem, olajki-
termelés stb.) a vállalkozó kedvű bevándorlók-
nak már a spanyol és portugál felfedezők óta. 
Akik a legendás El Dorádót, a Kincsek Orszá-
gát keresték váltakozó szerencsével, amikor a 
kaliforniai partokon kikötöttek.

Az első lakók több ezer évvel ezelőtt Alasz-
kán keresztül érkezhettek Ázsiából, amikor a 

két kontinenst még szárazföld kötötte ösz-
sze. Aztán sok időre abbamaradt az idege-
nek látogatása ezen a vidéken, míg a XVI. 
században egy-egy szelídebb partvidéken 
kikötöttek a kincsvadászatra mohó spa-
nyol hódítók. 1535-ben Cortes kapitány 
Baja Kalifornián, a mai Mexikóhoz tartozó 
félsziget déli csücskén horgonyzott le, ahol 
a legenda szerint egy fekete amazon, Calafa 
kormányzott, és ahol, szintén a legenda sze-
rint rengeteg arany rejtőzött a föld felszíne 
alatt. Részeg matrózálomnak bizonyult az 
egész, semmi sem volt igaz belőle, de meg-

indította a kincskeresők, a hódító katonák 
és a térítő papok seregeit, akik kincseket 
nem találtak, csak indián településeket.

Sok-sok idő telt el, míg a XVIII. század 
elején a partok mentén és a szárazföldön is 
spanyol ferencesek és jezsuiták zarándoklata 
indul el Mexikóból észak felé. Az atyák ki-
tartó munkával 21 missziós állomást hoznak 
létre. Védelmükre spanyol helyőrség állomá-
sozott mellettük. A kiépített útvonalat, az 
El Camino Realt is védték az indiánoktól, 
akik nyilván nem voltak olyan lelkesek, mint 
térítőik, hogy vandál módon irtották őket, 

ha megtagadták a megkeresztelkedést. Ka-
lifornia a függetlenségi háború után, 1821-
ben Mexikó része lett. 1846-ban a mexikói–
amerikai háború elején kikiáltották a rövid 
életű Kaliforniai Köztársaságot, majd a há-
ború befejezése után Mexikó átengedte ezt a 
területet az Egyesült Államoknak.

1850. szeptember 9-én lett az akkori 
USA 31. állama, „Golden Stat”, „Arany 
Állam” becenéven, amit az 1849-es arany-
láz idején ragasztottak rá. Tény az, hogy az 
51%-ban nem angol, hanem főleg spanyol 
nyelvű lakosságú, kiváló éghajlatú, a Csen-
des-óceáni kikötőkkel rendelkező Kalifor-
niát sokan nem is tartják igazi Ameriká-
nak, pedig ezt az államot lehet a legigazibb 
amerikai „olvasztótégelynek” nevezni. Itt 
élnek azok a spanyol nyelvűek, vagy ango-
lul nem tudó más nemzetiségű szegények, 
akiknek meleg vidéken könnyebb a megél-
hetés, akik nem tudnak, vagy nem akarnak 
beilleszkedni az amerikai társadalomba.

Az amerikaiak szeretnék, ha lennének 
hagyományaik, próbálják azokat megte-
remteni, múzeumi értékekké tenni, de az 
az igazság, hogy mindennapjaikban nem 
igénylik őket. Mert a hagyománytisztelet 
kötöttség, a szabadság, a helyváltoztatás 
antonímája. Egy olyan európai számára, aki 
mondjuk dédszülei házában él, több mint 
százéves bútorok között, amelyek már a 
negyedik-ötödik generációt szolgálják ki a 
rongálódás legkisebb jele nélkül, csak némi 
patinával, szinte elképzelhetetlen, hogy egy 
keleti parton élő idősödő házaspár egyszer 
gondol egyet, mindenét pénzzé teszi, és há-
zat vásárol Kaliforniában vagy Floridában, 
ahol nyugdíjaséveit óceánparton végig-
nyaralja gyermekeitől, unokáitól nagyon 
távol. Akik repülővel néha gyakrabban 
meglátogatták egy kis nyaralással egybe-
kötve, mintha egyazon hatalmas agglome-
rációban élnének a kíméletlen pénzkereső 
életmód és a forgalom foglyaiként.
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Szent Istvánt, a Szűzanyát a Kisdeddel, 
illetve a fehér liliomos Szent Imre her-

ceget ábrázolják a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium kápolnatermének nagy, 

színes ablakai. Az üvegmunka utolsó 
elemeit tegnap tették helyükre. 

Az immár teljes pompájukban virító 
ablakok Egri István kolozsvári 

üvegművész munkáját dicsérik.

Helyükön a színes 
üvegablakok

A

Keretekbe illesztik az elkészült munkát

A terem éke a központi kompozíció fotók: tamás attila



ogyha írásról/irodalomról a könyvkiadás 
von zatában van szó, akkor sokan válságról 
beszélnek. Válságról, ami főleg az ún. Guten-
berg-galaxis átértékelődése miatt következett 

be (bár szinte elkeseredett következetességgel próbáljuk 
magyarázni az ellenkezőjét is); és válságról, amelynek 
nyilván gazdasági okai vannak. Ugyanakkor, ha az alko-
tómunka szabadon kibontakozható jelenségéről esik szó, 
akkor gyakran és indokoltan felbukkan az a közhelyes 
megfogalmazás, hogy értékeink devalválódtak. Gyanúsan 
sokat beszélünk az értékek és hagyományok megőrzéséről, 
újrateremtéséről – kérdem: minek kell újrateremteni azt, 
ami már megvan? – mindez sokszor kicsit kényszeres ma-
gyarázkodásnak, önigazolásnak is tűnik. Másrészt viszont 
emlegetik a bizonytalanságot is, amely abból fakad, hogy 
ma már a művészet – úgy általában – nem tudja kezelni a 
valóságot, vagy többnyire nem is tesz erőfeszítést, hogy ez 
sikerüljön... legalábbis nem úgy, ahogyan ezt megszoktuk, 
megtanultuk az elmúlt évszázadoktól. A kérdés bonyolult, 
nyilván még sok más vetülete miatt is, a válaszok aszerint 
váltakoznak az egészen optimistától a teljes pesszimizmu-
sig, amilyen szempont szerint éppen vizsgálni kezdjük. 
Ezek szerint átfogó magyarázatot, igazságkeresést megkí-
sérelni igen botor vállalkozás lenne. Inkább csak egy kissé 
cinikus megfogalmazásra utalnék: ma már nincs is „igaz-
ság”, csak jobb magyarázat.

Hogy mit tehetnek a könyvkiadók? És a kérdés máso-
dik fele: miközben pályázatok – nemegyszer zűrzavaros 
– hálójában a fennmaradásért küzdenek? A válaszok ösz-
szetettek: a panaszkodástól az öndicséretig. 

A könyvkiadók – a könyvtárakkal és a könyvkereske-
dőkkel együtt a közvetítő szerepére hivatottak – alkotó, 
alkotás és befogadó, ez esetben olvasó között, de ennek a 
szerepnek csak nagy nehézséggel, sokszor önfeláldozó mó-
don tudnak eleget tenni... s az önfeláldozás nem szóvirág, 
legtöbbször be is következik. A könyvekről tudjuk, hogy 
hol vannak, többnyire nem az üzletekben vagy könyvtá-
rakban, hanem a raktárakban a megrendelők kénye-ked-
vének kiszolgáltatva. A tényszerű, számadatolt magyarázat 
az erdélyi könyv esetében a példányszámot állítja előtérbe. 
Az átlagos példányszám 500, ennyi a pályázati támogatás 
nyomán hozzáférhető áron eladható, de gondoljuk meg, a 
kiadói, nyomdai előkészítő munkálatok ára ugyanakkora 
a tízezres példányszámnál is. A könyv kb. a háromezres – 
persze eladott – példányszámtól kezdve lenne nyereséges, 
tartaná el önmagát, és hozna némi tisztességes nyereséget 
a kiadónak. Francia, német és főleg angol nyelvterületen 
mindjárt másként alakulnak ezek a számok. Sajnálom az 
erdélyi magyar kiadókat, de sajnálom az olvasókat is: vajon 
mekkora áldozatra képesek, hogy életben tartsák a könyv-
kiadókat – s velük persze az íróikat is?!

Az alkotómunka az egyén szakmai elhivatottsága, szó-
rakozása vagy keserve – kinek-kinek emberi természete 

szerint. Hogy miként – szent vagy profán módra, vagy 
egyszerűen csak egy mesterség eszközeként – használja a 
nyelvet, a szavakat, teheti belátása, akarata szerint. Minden 
egyéb csak utólagos okoskodás, mert a végső értelmező 
mégiscsak az olvasó: régi közhely, hogy többen olvassák a 
művet, mint a róla szóló kritikát. Egy könyv népszerűvé vá-
lásában  többnyire nem a hivatalos szakvélemények és nem 
is az irodalmi díjak, hanem (itt muszáj beékelnem egy tu-
dathasadásos „sajnost”!) az olvasó tetszése és nemegyszer 
a tisztességtelen dicséret határát súroló reklám a döntő. A 
kérdés inkább az lehetne, hogy maga az író kit tekint olva-
sójának? S persze tovább: a kiadó kit tekint írónak, kit vár 
lehetséges olvasónak és könyvvásárlónak? 

Valószínű, hogy egyre kevésbé lehet rendszerezni, mű-
faji határok közé szorítani pl. a szépirodalmat… s ez azzal 
is együtt jár, hogy az olvasói réteg milyenségét, sőt gyakran 
jelenlétét is nehéz kitapintani. Csak a száma határozha-
tó meg valamennyire az eladott példányszámok, illetve a 
könyvtári kölcsönzések alapján. 

És akkor ezek után hogyan, miért is dolgozzon a ki-
adó?

Olosz Lajos – partiumi iró, a két világháború kö-
zötti időszak erdélyi irodalmi életének jelentős alak-
ja – 1944-ben egy cikkében megkísérli egy lehetséges 
eszmény fölvázolását, olyan eszményét, amely átsegít-
heti az embert a kétségek, társadalomméretű aggodal-
mak szakadékán, akkor, amikor – akárcsak ma – szinte 
életelvvé vált az aznapiság, a holnap bizonytalanságától 
való félelem, a hallgatag visszavonulás. „Az ésszerűség 
eszközeivel még a meztelen valóság hű megértéséhez 
sem jutunk el – írja –, annál kevésbé elegendő a puszta 
ésszerűség magához az élethez. Hit nélkül az élet min-
den utcája zsákutca, hittel pedig talán át fogunk szállni 
azok felett a mélységek felett, amelyekben a józan ész 
törvénye szerint menthetetlenül oda kellene vesznünk.” 
Ennek a programcikknek a címét választotta az előszót 
író Marosi Ildikó a Pallas-Akadémia Kiadónál megje-
lent Kis\Olosz\könyv címéül is: Hittel a mélységek felett. 
Amikor Olosz Lajos e szavait leírta, talán ő maga sem 
gondolta, hogy milyen hitre, kitartásra fizikai és lel-
kierőre lesz szüksége néhány hónap múltán, ugyanez 
év augusztusában ugyanis letartóztatják és a halmágyi 
internálótáborba hurcolják. A Kis\Olosz\könyv váloga-
tást tartalmaz a lágerből írt levelekből. A kötet külön 
érdekessége az az ötvennyolc portré, amelyeket Olosz 
Lajos a fogolytársairól rajzolt. Könyörtelen mesék címen 
a kiadó Olosz Lajos összes verseit is kiadta.

Inkább csak jelzésszerűen felsorolok néhány partiumi 
alkotóművészt, akiknek műveit a kiadónk megjelentette. 

Ady Endre Levél a végekről. Erdélyi versek, Pomogáts 
Béla válogatásában.

1998-ban Műterem címen egy új sorozatot indítot-
tunk. A sorozat hiányt pótol az erdélyi művészettörté-

netben, amennyiben azokról a kortárs erdélyi magyar 
képzőművészekről kíván információkat közölni, s mű-
vészetükből ízelítőt nyújtani, akiket a megfelelő isme-
retterjesztő, népszerűsítő kiadványok hiányában – bár a 
határokon túl: az anyaországban és a világ más tájain is 
elismertek –  a hazai, képzőművészetet kedvelő közön-
ségnek csak igen kis hányada ismerhetett meg behatób-
ban. Ebben a sorozatban jelent meg Jakobovits Miklós 
Munkácsy-díjas grafikus és festőművész, valamint fele-
sége, Jakobovits Márta keramikusművész pályaképének 
elemzése. 

Varga Gábor kisregényét és két elbeszélést tartalma-
zó kötetét jelentette meg kiadónk Az Úr kutyája címen. 
A kötet szellemiségét meghatározó gondolat a hatalom és 
az annak kiszolgáltatott ember közötti viszony, az egyén 
elmagányosodása, amelyeknek fő erővonalai azonosak a 
középkor Olaszországában éppúgy, mint a közelmúltban, 
vagy napjainkban. A „régi” történetben ábrázolt konflik-
tus a művészet, a gondolkodás szabadsága és a fanatizmus, 
illetve az azt eszközként felhasználó hatalom között sajnos 
örökérvényű, de azt is sugallja, hogy a közismert személyi-
ségnek és (manapság még inkább:) névtelen közembernek 
egyaránt kötelessége újra és újra szembeszállni mindenféle 
politikai vagy vallásos fanatizmussal, felismerni és felis-
mertetni ezt az emberellenes korlátozást, leleplezni a vak 
politikai hitbuzgóságot, és annak szellemi sötétséget szol-
gáló voltát.

Lipcsei Márta első kötete 1997-ben jelent meg Csillag-
közi utazás címen. Költészete különös, sajátos, erőteljesen 
hangulati líra. Az elmúlt években több kötete is megjelent, 
Életdicséret, Vertikális álomterek, Életgyakorlatok, amelyek-
ben élményszerű, lendületes költői képekben jeleníti meg 
az élet és halál örökké jelen lévő ellentétét. 

Banner Zoltán művészettörténész, író, előadóművész. 
1958–1987 között az Utunk irodalmi-művészeti hetilap 
művészeti rovatvezetője, 1988-tól Békéscsabán él. Műte-
rem és Élet-Jelek című sorozatainkban sok művészportré-
ját, képzőművészeti műelemzését közöltük. Mindkettőnek 
sorozatszerkesztője, esetenként írója, szakmai tanácsaival 
önzetlenül támogatja a kiadót. Ezek életművének szolgála-
ti részéhez tartoznak. Önéletrajzi munkája a Pódiumnapló 
– Örvendjetek, némaság lovag jai érdekes és sajátos beszá-
moló előadó körútjairól, de ezek kapcsán tulajdonképpen 
egész életpályájáról vall. Néhány hete jelent meg válogatás 
a verseiből, Hátra ne nézz! címen.

Kovács András Ferenc: Szabadvendég című szo-
nettkoszorú Jószef Attila emlékére, Tengerész Henrik bú-
csúzik – versek, gyermekverskötetek a Mesevonat-soro-
zatban és Tompa Gáborral társszerzőként ún. négykezes 
versek.

Váli Éva nagybányai származású műfordító fordítása-
it (Florica Ichim: Beszélgetések Tompa Gáborral, Mircea 
Dinescu: Szentségekből bukásra és  Szegek, ebek, szúró da-
razsak – szatírák), három útleírás-, valamint tárcakötetét 
– Házimúzeum – jelentettük meg. 

Komoróczy György: nyelvművelő írásait adtuk ki Édes 
Anyanyelvünk címen.

Végh Balázs Béla Irodalmi horizontok – irodalmi ká-
nonok című kötete válogatás a szerző 1984 és 2006 kö-
zött megjelent irodalmi tanulmányaiból. Fő irányvonala 
a befogadáselméleti vizsgálódás a nemzeti kisebbségek 
(erdélyi, felvidéki, vajdasági magyar és erdélyi, bukovinai 
német) irodalmában. A szerző értelmezi az irodalom regi-
onális jelenségeit és ennek minőségét.

Végül Duka János néprajzkutató nevét említem, aki 
Margittán született, tanítóként került Székelyföldre, Csík-
szeredába a két világháború között. Több könyvét is kiad-
tuk: Bihari betyártörténetek, Csíki furfang – gyerekeknek, és 
anekdoták: Üti Páké Barátost – székely falucsúfolók, Szé-
kely anekdorák című folklórgyűjteményeit. Nagyon nép-
szerű könyvek, több utánnyomást is megértek.
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Nyári egyetem muzsikusoknak
folytatás a 7. oldalról

amelyen mindenki részt vehet függetlenül attól, hogy milyen 
szakra iratkozott. A barokk hangszerek már megszokott kur-
zusain kívül, idén újabb hangszerrel, a barokk fagottal ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők, a Németországból érkező 
Adrian Rovatkay előadásában.

– Adrian Rovatkay nemzetközi hírnevű szólista, elő-
adásából nemcsak az elméleti tudást sajátíthatja el a hall-
gatóság, hanem játékát is megcsodálhatják a résztvevők. 
A barokk fagott hangszeren egyébként nagyon nehéz 
játszani, tudomásom szerint jelenleg az országban nincs 

is olyan zenész, aki büszkélkedhet ezzel – téjékoztatott dr. 
Filip Ignác Csaba. Ugyanilyen módon ismerkedtek meg a 
nyári egyetem diákjai pár évvel ezelőtt – Guido Titzének 
köszönhetően – a barokk oboával, azóta pedig már többen 
játszanak a hangszeren.

– Guido a nyári egyetemet követően itt hagyott nálunk 
két oboát, azon gyakoroltak a zenészek, reméljük, hasonló le-
hetőség most is adódik majd – mondta Filip.

A Régizene Nyári Egyetem szombaton a Márton Áron 
Gimnázium dísztermében, kurzuszáró koncerttel ér véget.

Pál Bíborka Ulrike Titze fotó: ádám gyula

Oláh János költő vehette át a Partiumi írótábor idei díját. A tábor az elmúlt hétvégén 
zajlott Nagyváradon. A háromnapos irodalmi rendezvényen Pomogáts Béla 

irodalomtörténész a Partium magyar irodalmáról beszélt, előadások, versműsorok, 
könyvbemutatók tették tartalmassá, színessé a találkozót. Kozma Mária író, 

a Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője az irodalom, könyvkiadás válságáról 
fejtette ki véleményét, bemutatva a kiadó pár, partiumi kötődésű könyvét is. 

Az alábbiakban Kozma Mária előadása olvasható.

Partiumi írótábor
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hirdetések

Körkép
Házi tetűirtó módszerek Helyett szakemberHez kell fordulni

Kellemetlenségeket okoz a tyúktetű
a nyári hónapok folyamán, a 
nagy meleg hatására a baromfi-
udvarban kellemetlen fertőzést 
is terjesztő, a szárnyasok legtöbb 
kellemetlenséget okozó parazi-
tája, a tyúktetű is megjelenik. a 
nagy meleg idején ez idén sincs 
másképp, több olyan helyről is 
értesültünk, ahol a tyúktartó gaz-
dáknak meggyűjti a baját a szár-
nyasokon élősködő parazita.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A nyári meleg időjárás egyik 
hozadéka, hogy a gazdák 
portáin, a szárnyasok köré-

ben ismét felütötte a fejét az egyik 
legkellemetlenebb parazita, a tyúk-
tetű. Egy gyimesközéploki olvasónk 
jelezte, hogy szomszédságában, a 
falu néhány portáján is megjelent 
a tyúktetű, ami nem kevés bosszú-
ságot okoz a tyúktartó gazdáknak. 
Olvasónk elmondása szerint az ő 
tyúkjait sem kímélték a paraziták, 
egyik reggel, amikor a legyengült 
kakast voltak kénytelenek levág-
ni, döbbenten vették észre, hogy 
alig folyt belőle vér, hiszen a tetvek 
már alaposan „megcsapolták”. Egy 
szentegyházi gazda portáján járva is 
megbizonyosodhattunk a tyúktetű 
káros voltáról: legyengült, alaposan 
megkopaszodott szárnyasok ténfe-
regtek az udvaron, a gazdasszony 
pedig kézbe véve néhányukat uj-
jával mutatta a szabad szemmel is 

látható parazitát, ami a tyúk vékony 
bőrén szaladgált. 

– El vagyunk keseredve, hiszen 
legalább egy hónapja kínlódunk 
a kórral. Tetűirtó szert vásárol-
tunk, ezzel fertőtlenítettük mind 
a szárnyasokat, mind a tyúkólat, a 
szert megfelelő koncentrátumban 
adagolva. Látva, hogy nem irtja ki a 
parazitákat ez a módszer, más meg-

oldás után néztünk, de nem hagy-
tunk fel a tetűirtószer használatával 
sem. A mozgatható tyúkpajtát ki-
tettük az udvar közepére és szalmát 
tettünk bele, amit meggyújtottunk, 
és a keletkezett füst segítségével 
próbáltuk megtisztítani, kifüstölni 
a parazitákat, de ez sem bizonyult 
sikeresnek. Vízbe mártottuk, per-
meteztük, mostuk, de a tetvek úgy 

is benne maradtak, a tyúkokról nem 
is beszélve, amelyek napról napra 
gyengülnek a tetvek miatt – ecse-
telte a kiábrándító helyzetet a gazd-
asszony és a férje. 

Ladó Zsolt állatorvos, a Har-
gita Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság 
vezetője lapunk megkeresésére el-
mondta:

– Sajnos ilyenkor nyáron sokszor 
a megfelelő higiéniai követelmények 
hiányában üti fel a fejét a tyúktetű, 
amely a szárnyasok mondhatni leg-
kellemetlenebb parazitája. A tetű ál-
talában éjjel táplálkozik, nappal pe-
dig visszahúzódó életmódot folytat, 
emellett petéit olyan helyekre rakja, 
ahonnan nehéz, szinte lehetetlen 
megszabadulni tőlük. Mivel a tyúk-
pajták általában régiek, korhadtak, 
ürülékkel vannak tele, a repedések, 
ülőrudak és a különböző rejtett zeg-
zugok a peték melegágyainak számí-
tanak, ahonnan könnyen átjutnak a 
szárnyasokra. Ez egy könnyen ész-
revehető, súlyosabb fertőzéseket is 
okozó parazita, amely a szárnyasok 
vérét szívja, sok esetben az állat el-
pusztulását okozva. A tyúk először 
vérszegény lesz: ez abban mutatkozik 
meg, hogy csökken a tojástermelése, 
nő a takarmányfogyasztása és elhul-
latja a tollai nagy részét. Súlyosabb 
fertőzés esetén az állat taraja, vérbő 
szervei elhalványulnak, ez utal a baj 
előrehaladott állapotára – fejtette ki 
Ladó Zsolt állatorvos.

A szakember arra is kitért, hogy 
ilyenkor nem feltétlenül éri meg a 
hagyományos „házi tetűirtó” mód-
szerekhez folyamodni, mint a tyúk-
ól kimeszelése vagy hamuval való 
beszórása, mivel azok csak ideiglene-
sen oldják meg a fennálló problémát. 
Nem jó a különböző parazita elleni 
vegyszerekkel próbálkozni, hiszen 
van, ami káros az állatra, legyengít-
heti annak immunrendszerét és nem 
is öli ki az említett parazitát.

– Ezekben az esetekben miha-
marabb a körorvoshoz kell fordulni, 
vagy a szolgálatos állatorvost kell 
hívni, akik beszerzik a megfelelő 
tetűirtó szert, és elmagyarázzák an-
nak megfelelő használatát. Ezek a 
tetűirtó szerek az állatorvostól el-
érhető áron beszerezhetők, amióta 
az állatgyógyszerek forgalmazására 
bevezették azt a szabályzatot, hogy 
csak állatorvosi engedéllyel lehet 
kiváltani, megvásárolni azokat. Ha 
a szer mégsem használna, valószí-
nűsíthető, hogy a vegyítéssel, a kon-
centrátummal van a baj – hívta fel a 
figyelmet az állatorvos.

Többféle tetűirtó is létezik: a 
Neostomosan az ólat és az állatot is 
megtisztítja, míg a Neocidol káros a 
szárnyasok számára – tudtuk meg  
a szakembertől. Ha bárki felfedezi a 
portáján a kórokozók tüneteit, azon-
nal forduljon állatorvoshoz, szakem-
berhez, ne kísérletezzen a parazita 
más módszerekkel történő kiirtásá-
val – tanácsolta az állatorvos.

tyúkok a baromfiudvarban. tiszta környezetben kisebb a parazitaveszély fotó: domján Levente
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> Kosárlabda- és úszótábor. A Te le
mark Sportegyesület idén is megszervezi 
a már hagyományos úszó és kosárlabda
táborát Maroshévízen. Mind az úszótábor
ban, mind a kosárlabdatáborban a szerve
zők 44 óra edzést, továbbá az erő és állóké
pesség növelését tűzték ki célul. Az edzések 
mellett a szervezők biztosítanak szórakozá
si – strandolás az Urmánczyfürdőn – lehe
tőséget is az érdeklődőknek. A kosárlabda
edzések a Kemény János Elméleti Líceum 
sporttermében lesznek megtartva, míg az 
úszóedzések az Urmánczyfürdő termálvi
zes medencéiben. A táborokra augusztus 
13–18. között kerül sor. A tábor ára 475 lej. 

Az ár tartalmazza a szállást, napi 3 étkezést, 
edzéseket, belépőket a strandra, nem tartal
mazza viszont a szállítást.

> London – 2012. Kína 396 sportoló
val képviselteti magát a londoni olimpián. 
A csapat 171 férfi és 225 női sportolóból 
áll, és összesen 29 pekingi győztes kapott 
helyet benne. Az ázsiai ország csak három 
sportágban – labdarúgásban, kézilabdá
ban és lovassportban – nem indít sen
kit Londonban. A kínaiak a négy évvel 
ezelőtti, hazai rendezésű játékokon 639 
sportolóval szerepeltek, és 51 arany, 21 
ezüst és 28 bronzéremmel végeztek az 

éremtáblázat élén, megelőzve az Egyesült 
Államok csapatát.

> Bajnokok Ligája. Miközben a máltai 
Valletta és a luxemburgi Dudelange a máso
dik meccset is megnyerve fölényes különb
séggel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok 
Ligája selejtezőkörének első fordulójából, 
addig a feröeri B36 Tórshavn és az északír 
Linfield 180 percen át gyürkőzött egymás
sal, hogy aztán két gól nélküli összecsapás 
után utóbbi a tizenegyesrúgások során 
4–3ra diadalmaskodjon, és ezzel kiharcol
ja a jogot, hogy a második selejtezőkörben 
összemérje erejét a ciprusi AEL Limaszollal. 

Első selejtezőkör: B36 Tórshavn (feröeri) 
– Linfield (északír) 0–0 – 11esekkel: 3–4. 
Továbbjutott: a Linfield, 0–0 után tizen
egyesekkel; Lusitanos (andorrai) – Valletta 
(máltai) 0–1 (Jhonnattann 16.). Tj.: a Val
letta, 9–0s összesítéssel; Tre Penne (San 
Marinói) – F91 Dudelange (luxemburgi) 
0–4 (Joachim 28., 34., Benzouien 41., D. 
Gomez 45+1.). Tj.: Dudelange, 11–0s 
összesítéssel. A 2. körben csatlakozik a so
rozathoz a magyar bajnok Debrecen is. A 
Loki ellenfele az albán Skenderbeu lesz. Az 
első meccseket július 17–18án, a visszavá
gókat egy héttel később rendezik. Az elöl 
álló csapatok kezdik otthon a párharcot.hí
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Philidor-védelem
André Danican François Phi

lidor (1726–1795) zenészként és 
zeneszerzőként is híressé vált francia 
sakkmester. Hivatásos zenészekből 
álló családból származott és ő maga 
is már hatéves korában a versaillesi 
Chapel Royal kórusában énekelt. 
1744ben azzal keltett szenzációt 
a párizsi Café de la Régenceban, 
hogy kétjátszmás vakszimultánt ját
szott. Négy év múlva kiadta Analyse 
du Jeu des Échecs (A sakkjáték elem-
zése) című tankönyvét, melyben 
először hangsúlyozta a gyalog fon
tosságát („A gyalog a sakkjáték 
lelke”). 1772től évente Londonba 
látogatott, s az Anglia és a forradal
mi Franciaország közti háború ki
törése is ott érte, és többé nem tért 
vissza hazájába. Nyomorban halt 
meg londoni emigrációjában. A 
róla elnevezett és általa kidolgozott 
Philidorvédelem (1.e4 e5 2.Hf3 
d6) jól megfelelt felfogásának. A 2...
d6 lépést Lucena már a göttingeni 
kéziratban is elemezte, de tovább
fejlesztőjéről, Philidorról nevezték 
el. Érdekes, hogy Philidor egyetlen 
fennmaradt játszmájában sem ját
szotta. A passzív védekezésben vilá
gos sok csapdát is állíthat sötétnek. 
1995ben a balatonberényi nyílt 
verseny 8. fordulójában Bárczay 
László (2425) nagymester 10 lé
pésben nyert Kincs Imre (2215) 
FIDEmester ellen. 

Bárczay – Kincs
1.e4 e5 2.Fc4 d6 3.Hf3 Fe7 

4.d4 Hd7? (Bárczay ravaszul meg
kavarta a lépéssorrendet a szokásos 

1.e4 e5 2.Hf3 d6 3.d4! Hd7 4.Fc4! 
Fe7? helyett. Valószínűleg Kincs 
nem vette észre, hogy a Philidor
védelembe keveredett. 2003ban 
lépéscserékkel én is megleptem 
Szitás Gábort: 1.e4 d6 2.Hf3 e5 
3.d4! Hd7 4.Fc4! Fe7?, 2004ben 
Banikas nagymester is összezavar
ta Koyiast: 1.d4 d6 2.e4 e5 3.Hf3! 
Hd7 4.Fc4! Fe7? Két év múlva a 
Shchekachev–Damia játszmában 
még rejtettebben kerültek ugyan
oda: 1.Hf3 d6 2.d4 Hd7 3.e4 e5 
4.Fc4! Fe7?) 5.de5! de5?? (5...
He5 6.He5 de5 7.Vh5! g6 8.Ve5 
Hf6 9.Fh6 „csak” gyalogot nyer.) 
6.Vd5!! Fb4+ (Feladás helyett még 
4 lépést vergődik.) 7.c3 Ve7 8.cb4 
Hb6 9.Vd3!! (Még erősebb 9.Ve5!! 
Hc4 10.Vb5+ Fd7 11.Vc4) Vb4+ 
10.Hbd2, és sötét feladta (1–0).

Sakktanulmány
Végjátékot láthatunk Leonid 

Kubbel 1956ban szerkesztett ta
nulmányában. A vezér (9 pont) 
erősebb a bástya (5 pont) és fu
tónál (3 pont), de az f7 gyalogja 
és a tábla szélén álló sötét királya 
akadályozza mozgását. Világos 
indul, és nyer. A csendes 1.Fc2!! 
kulcslépés 2.Bh1+ vezérnye
réssel fenyeget. 1...Kg5 (1...Vg6 
2.Bh1+ Kg5 3.Bg1+ Kf4 4.Bg6 
fg6 5.d4 nyert végjáték világos
nak.) 2.Bg1+ Kf4 (2...Kf6 3.e5+, 
és a futó lenyeri a vezért.) 3.Bg4+ 
Ke5 4.d4+!! Kd4 5.e5+, és a ve
zér leütése után már könnyű vilá
gos dolga.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro
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Az Újpest a legaktívabb a piacon

Ajégkorong MOL Liga 
csa patai számára elkez
dődött a felkészülés a 

2012/2013as idényre, több gárda 
is nagy bevásárlásba kezdett. Eddig a 
Dab.Docler az egyetlen csapat, amely 
csak távozó hokisokról számolt be, a 
legtöbb újonnan igazolt játékosa az 
Újpestnek van (10), de két csapat is 
héthét érkezőről számolt be.

A romániai csapatok közül a 
Brassói Corona a hazai piacról két, 
külföldről három hokist igazolt, 
igaz, ebből kettő magyarorszá
gi ellenfelektől érkezik. A HSC 
Csíkszereda Brassóból csábított 
el három hokist, egy saját nevelé
sű, de Németországban sportoló 
játékost, Fehérvárról pedig egy 
gyergyói jégkorongozót igazolt. 

A Miskolci Jegesmedvék há
rom kanadai játékossal erősített, 
de a francia és az osztrák bajnok
ságból is igazolt, igaz, magyaror
szági hokisokat, mellettük egy
egy érkezőjük van Budapestről és 
Dunaújvárosból.

A legnagyobb bevásárlónak 
eddig az újpest bizonyult, a lilák 
tíz új igazolással rendelkeznek. 
A fehérvári farmcsapatból öt ho
kist csábítottak el az újpestiek, 
két magyarországi játékos Svéd
országból érkezik, egyet a rivális 
Ferencvárostól csábítottak el, egy 
a magyar OB IIből és egy a Vasas 
utánpótlásából folytatja ősztől a 
lilafehér csapatban.

a nyári átigazolások:
HSc csíkszereda
Érkezett: Timo Lahtinen (ve

zetőedző), Farkas Tamás (Fehér
vár), Salló Alpár (Krefeld), Milan 
Varga (Brassó), Adorján József 
(Brassó), Pál Zoltán (Brassó).

Távozott: Lubomir Hurtaj, 
Petres Tivadar (Brassó), Virág Csa
nád (Brassó), Jozef Hruby (Dukla 
Michalovce), Tranca Daniel.

Brassói corona
Érkezett: Greg Lindqvist (ve

zetőedző, Miskolci Jegesmedvék), 
Josh Bonar (Miskolci Jegesmedvék), 
Petres Tivadar (HSC Csíkszereda), 
Virág Csanád (HSC Csíkszereda), 
Juhamatti Hietamaki (Ferencváros), 
Rory Rawlyk (Lausitzer Füchse).

Távozott: Casey Bartzen 
(LippeHockeyHamm), Richard 
Filip (SHK 37 Piestany), Milan 
Varga (HSC Csíkszereda).

Dunaújvárosi Dab.Docler
Távozott: Hegyi Ádám (Mis

kolci Jegesmedvék), Pozsgai Tamás 
(Fehérvár), Léránt René (Ferenc
városi TC), Rajna Miklós, Henry 
Acres, Lubos Velebny (EC Peiting), 
Jozef Mihalik, Dancsfalvi Norbert, 
Hegyi Ádám Zoltán, Jonkl László.

Miskolci Jegesmedvék
Érkezett: Tim Kehler (veze

tőedző, Salmon Arm Silverbacks), 
Láda Balázs (Fehérvár), Hegyi 

Ádám (Dab.Docler), Wéber Zsolt 
(Ferencváros), Yashar Farmanara 
(University of Western Ontario), 
Szirányi Bence (Briancon), Tyler 
Czu ba (Montpellier), Clinton At
ki nson (Coquitlam Express).

Távozott: Greg Lindqvist (ve
zetőedző, Brassó), Svasznek Bence 
(visszavonult), Josh Bonar (Bras
só), Alfred Lindgren (Njurunda).

Ferencvárosi tc
Érkezett: Pilcsik Tamás (klub 

nélkül), Szőke Attila (Újpesti TE), 
Horváth Dávid (Fehérvár), Fo
dor Zoltán (Bobcaygeon Bucks), 
Léránt René (Dab.Docler).

Távozott: Wéber Zsolt (Mis
kolc), Juhamatti Hietamaki (Bras
só), Jánosi Csaba (Vasas, utánpót
lásedző), Hajdú Levente (vissza
vonult).

Újpesti te
Érkezett: Fekti Bálint (edző), 

Bereczki Gergő (Tisza Volán
MTK, OB II.), Kovács Viktor 
(Fehérvár), Maklári Erik (Fehér
vár), Pleszkán József (Fehérvár), 
Németh Péter (Alingsas), Farkas 
Simon (Fehérvár), Reiter Richárd 
(Fehérvár), Nemes Benjámin 
(Dju rgarden), Vecaj Dominik 
(Fe rencvárosi TC), Vojtkó Má
tyás (Vasas).

Távozott: Tolnai Attila, Rusz
nyák Szilárd, Szőke Attila (Ferenc
városi TC).

Salló Alpár a német másodosztályt cserélte a MOL Ligára



lakás

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

KIADÓ Tusnádfürdőn hosszú táv-
ra 2 szobás tömbházlakás. Érdeklődni 
a 0740–479438-as telefonszámon. 
(22230)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott tömb-
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0745–983283.

KIADÓ 2 ágyas szoba Costineşti-
en, akár pótággyal is, közel a tenger-
parthoz. Telefon: 0744–610192.

KERESEK 3 szobás albérletet 
hosszú távra, lehetőleg saját hő-
köz ponttal. Telefon: 0743–689952. 
(22215)

22 éves srác lakótársat KERES 
Udvarhelyen. Nem dohányzom, ba-
rátságos vagyok és még csak nem 
is harapok, szóval keress fel nyugod-
tan. Telefon: 0747–853731, Yahoo 
id: szaszhuny

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

jármű

ELADÓ 1998-as évjáratú Skoda 
Felicia. Ár megegyezés alapján. Te-
lefon: 0744–875950. (22230)

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes-
ségváltós Audi A3-as szervizkönyvvel 
első gazdától, kitűnő állapotban. (bi-
xenon, dupla klíma, sportülések, bor 
sportkormány, fűtött tükrök, fedélzeti 
számítógép, téli, nyári alufelnis kere-
kek). Ára 9500 euró. Telefon: 0740–
300313.

vegyes

A Gyergyószentmiklósi Bíró-
ság értesíti az érintetteket, hogy 
a 1773/234/2009. számú ügy-
csomóra 2012. szeptember 6-án 
hoznak döntést, melynek tárgya 
a Gyergyóremete, Borvíz utca 38. 
szám alatt található ingatlan elbi-
torlása, CF 50737, toposzám 49/2. 
Ha bárki jogot formál a fenti ingat-
lanra, kérjük ellenvetéseiket írás-
ban letenni a Gyergyószentmiklósi 
Bíróságon, a fenti dossziéba.

A siklódi közbirtokosság ve-
zetősége meghívja a tagokat az 
évi rendes közgyűlésére, melyet 
2012. július14-én tart a siklódi kul-
túrotthonban 10 órától. Vezetőség

ELADÓ vegyes tűzifa (nyír, nyár, 
csere) Csíkszeredában 90 lej/m 
és bükk 135 lej/m. Telefon: 0746–
968617. (22245)

ELADÓ Welger kockabálázó, La de-
wagen rendfelszedő. Telefon: 0744–
593189, 0740–796134.

ELADÓK: rendforgató, vontatott 
kör gereblye, 165-ös, valamint 3 m-es 
kör kaszák, 3 m-es körborona, legelőta-
karító, 4-es forgóeke, pityókapergetők 
stb. Telefon: 0744–514745. (22223).

ELADÓK: 47 lóerős Deutz traktor, 
Mengele típusú Ladewagen, kaszá-
lógépek, rendforgató. Telefon: 0743–
878596. (22237)

segítségkérés

Nemes Andrea Ida, 35 éves 
kétgyermekes édesanya sürgős 
szívműtétre szorul, mivel bénulás 
veszélye fenyegeti. Szűkös anya-
gi lehetőségei miatt segítséget 
kér, hogy mielőbb elvégezhessék 
a műtétet Marosvásárhelyen. Aki 
anyagilag támogatni tudja, az alábbi 
bankszámlaszámokon segíthet: BCR: 
RO54RNCB0152100800680001, 
CEC: RO38CECEHR0108RON0339957

állás

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

szolgáltatás

Síremlék készítését VÁLLALOM 
márványból és mozaikból jutányos 
áron.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki a Ványolos-Merk családnak 
szerettük, Ványolos Josif elhuny-
ta alkalmából. Az Editura Aquila 
csapata.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

id. VÉN IMRE

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak, a nehéz órákban 
mellettünk álltak és mély fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló 
család – Csíkszereda.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések
Isten véled, földi élet
szülőföldem tája,
gyermekkorom szép emléke,
Ringó bölcsőm fája.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, nagyapa, ro
kon,

id. BALLÓ JÓZSEF
nyug. vasutas

életének 77., házasságának 49. 
évében, 2012. július 10-én este 
11 órakor szerető szíve meg
szűnt dobogni. Temetése július 
13-án délelőtt 9 órakor lesz  a 
csíkcsicsói római katolikus te
metőben. Drága férjem, édes
apánk, égész életed gyermeke
id boldogságának szentelted. 
Kedélyes természeted, szor
galmas, munkás életed példa
képünk marad örökre. Nyugal
mad legyen csendes, emléked 
áldott! A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szív
vel, de Isten akaratában meg
nyugodva tudatjuk, hogy a drá
ga jó férj, édesapa, nagyapa, 
keresztapa, após, szomszéd és 
jó barát,

ÁDÁM ATTILA 
ny. testnevelő tanár 

életének 81., boldog házassá
gának 53. évében, 2012. július 
9-én csendesen eltávozott. Éle
tét a szerettei, tanítványai iránti 
munka, odaadás, szeretet töl
tötte be. Drága halottunk földi 
maradványait ma délután 2 óra
kor helyezzük örök nyugalomra 
az unitárius egyház szertartása 
szerint, a belvárosi unitárius rava
talozóból, az unitárius temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emlé
két szívünkben őrizzük! Részvét
nyilvánítás a temetés előtt egy 
órával. A gyászoló család – Szé-
kelyudvarhely.

Bíztunk az életben, 
hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, 
legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél 
és minket szerettél,
nem haltál te meg, 
csak álmodni mentél.

Szívünk mély fáj
dalmával tudatjuk, 
hogy a szerető édes
anya, nagymama, déd
nagy mama,

özv. KOVÁCS LAJOSNÉ
szül. Bakó Erzsébet

szerető szíve életének 80., öz
vegységének 29. évében, 2012. 
július 11-én hajnalban, hosszas, 
de türelemmel viselt betegség 
után, csendesen elhunyt. Drága 
halottunkat július 13-án délután 
3 órakor helyezzük örök nyuga
lomra a csíktaplocai ravatalo
zóból a helyi temetőbe. Rész
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család.

Ezen a napon mit adhatunk néked?
Gyertyát és virágot, te már 
fentről nézed az egész világot.
Pihenj, drága fiam, béke poraidra!
Isten országában találkozunk újra.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

ifj. BIRÓ FERIKE

halálának 36. évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise ma este 7 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei.
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Hargita Megye Tanácsa
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye székhellyel – 

közzéteszi Hargita megye területrendezési tervének munka-
példányát és a hozzá tartozó környezetvédelmi jelentést.

A fenti dokumentumokat az érdeklődők tanulmányozhat-
ják az APM Harghita címén – Csíkszereda, Márton Áron u. 
43. – és az ARPM Szeben székhelyén – Szeben, Hipodromului 
u. 2A hétköznapokon 8–16 óra között, továbbá a www.
hargitamegye.ro honlapon. Az érdeklődők elküldhetik észre-
vételeiket a fent nevezett cégek székhelyére, illetve az office@
hargitamegye.ro e-mail címre vagy a http://arpmsb.anpm.ro 
honlapra legkésőbb 2012. augusztus 24-ig.

hargitanépe

Hargita Megye Tanácsa 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszentkirály külterüle-
tén lévő, 123D megyei út feljavítására vonatkozó tervezetet benyúj-
totta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környe-
zetvédelmi beleegyezés céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–
16.00 óra között, valamint a Hargita Megyei Tanácsnál, Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám alatt munkanapokon 8.00–16.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás 
teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez. Tel: 0266–371313, fax: 0266–310041.

AZ IN-COM EURO 
ÜZLETEIBEN 

KAPHATÓ:
 KORPA – 20 KG  

16 LEJÉRT;
 KUKORICA-  

TAKARMÁNY– 40 KG 
40 LEJÉRT.

A Csíkszeredai Erdészeti 
Hivatal

árverést szervez 2012. július 
20-án 10 órától 5,691 m3 kob-
zásból származó gömbfa érté-
kesítésére.
Érdeklődni a 0266–371076-os 

telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Trippon Emma – 
0753–688122, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál-

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba – 
0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapki-
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

TORNAI ENIKŐ
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Lakás vízellátása című 
tervét Csíkcsicsó, Piricske, UTR3-Trup1 sz.n. benyújtotta a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (tel.: 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. 
Telefon: 0266–372040, 0266–217856; e-mail: ciuc@astrasig.ro
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Sport

hirdetések

> Jégkorong. A HC Levhez KHL-es 
csapatánál ötnapos felmérésen vesz részt 
Sofron István, a Sapa Fehérvár AV19 jég-
korongozója. A hokis a jégkorong.blog.
hu-nak azt nyilatkozta, bár a prágai KHL-
csapat vezetői azt mondták, hogy ez már 
csak formalitás, de a szerződtetése függ az 
e heti teljesítményétől. „Igyekszem minél 
hamarabb pontot tenni az átigazolásom 
végére” – mondta Sofron. A HC Lev veze-
tői arról tájékoztatták az EBEL-gólkirályt, 
hogy amennyiben a kezdeti időszakban 
nem tud magának állandó játéklehetősé-
get kiharcolni a KHL-es csapatban, akkor 
mód nyílik arra, hogy a cseh extraligában 

érdekelt HC Sparta Prágában játsszon, 
mivel a két klub között átjárás lesz. „Még 
ez is hatalmas előrelépés lenne pályafutá-
somban, de egyelőre azt tervezem, hogy 
a Levben folytatom a játékot” – mondta 
Sofron István. Hozzátette: ha Prágából 
mégis szerződés nélkül térne haza, akkor 
sem kell elkeserednie, hiszen a svéd élvo-
nalban játszó Modóhoz továbbra is aláír-
hat, és oda próbajátékra sem kell utaznia.

> Doppingeset. Pozitív doppingteszt 
miatt kikerült a magyar olimpiai csapat-
ból egy A szintes atléta. A Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) az előzetes nevezési 

listából egy főt: az Athénban győztes, de 
megbukó Fazekas Róbertet vette ki. A 
hivatalos honlapon már nincs ott a neve. 
Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szö-
vetség (MASZ) elnöke bejelentette, a 
sportoló szervezetében egy versenyen kí-
vüli ellenőrzésen sztanozololt, a hetvenes 
évek slágerszerét mutatták ki. A verseny-
ző – akinek korábban volt hasonló esete 
– kérte a B próba elvégzését, nevét a dop-
pingeljárás lezárásáig nem hozhatják nyil-
vánosságra. A MOB tájékoztatása szerint 
Molnár Zoltán csapatvezető bejelentette, 
hogy a MASZ elnökének egyetértésével a 
MOB a sportolót nem nevezte a londoni 

olimpiára, így a 159 fős olimpiai csapatból 
158 olimpikon nevezését erősítette meg 
a MOB. A szervezet hivatalos honlapján 
hétfőn még szerepelt Fazekas arcképe, pil-
lanatnyilag már nincs az utazók között. A 
B próba eredménye a jövő héten megér-
kezhet, a fegyelmi bizottság viszont már az 
olimpiáig nem ül össze. Magyarországon 
vannak életben a legszigorúbb dopping-
szabályok, Molnár Zoltán rendszeresen 
el szokta mondani, aki olimpián bukik, 
soha többet nem vehet részt az olimpiai 
mozgalomban portásként sem. Ez a pozi-
tív minta viszont nem olimpián, hanem a 
felkészülés alatt történt.hí
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TucaTnyi érmeT hozTak 

Udvarhelyszéki birkózósikerek Bécsben
az elmúlt hétvégén rendezték 
meg Bécsben a fiatal sportolók 
világtalálkozóját, a World Sports 
Festival 2012 névre keresztelt 
rendezvényt, melyen 25 nemzet 
12 500 sportolója versenyzett 13 
sportágban, melyről a birkózók 
tucatnyi éremmel, köztük hat 
arannyal tértek haza.

szász Csaba
szasz.csaba@haritanepe.ro

Az elmúlt hétvégén, július 
5–8. között rendezték meg 
Bécsben és Alsó-Ausztri-

ában a fiatal sportolók egyik leg-
nagyobb európai rendezvényét, 
a World Sports Festivalt. Ezen a 
diák- és utánpótlás-rendezvényen, 
mely mellesleg az UNESCO vé-
delme alatt áll, 12 500 sportoló 13 
sportágban harcolt a győzelemért. 
A megmérettetésre, melyen minden 
11 és 21 év közötti sportolót szíve-
sen látnak, huszonöt nemzet küldte 
el legjobbjait. Az európaiak mellett 
érkeztek fiatal tehetségek az Egye-
sült Államokból, Kínából, de még 

Afrikából is. Birkózásban tíz ország 
19 csapata indult, köztük Bodrogi 
Csaba, Katona László és Józsa Gá-
bor edzők vezetésével udvarhelyi, 
zetelaki és korondi birkózók is. Fiatal 
sportolóink tucatnyi éremmel tértek 
haza, egyéniben csak aranyéremből 
szereztek hatot, de akadt ezüst és 
még több bronz is, csapatban pedig a 
házigazda mögött a második helyen 
végeztek. A részvételt a Lőrinc Már-
ton SK részéről a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal, a Zete-Laka 
SK részéről pedig Hargita Megye 
Tanácsa támogatta.

World Sports Festival
2012, Bécs – eredmények
U20-as korcsoport: 1. hely 

Katona Zsolt (66 kg ), 3. hely 
Gronic Dmitrii (55 kg); U17-es 
korcsoport: 1. hely: Tifán Attila 
(63 kg), Márton Barna (50 kg), 
3. hely: Sándor Arnold (85 kg), 
Jakab Árpád (58 kg); U15-ös 
korcsoport: 1. hely: Juon Mihály 
(42 kg), Vajda Sándor (38 kg), 
Szatmári Csongor (34 kg), 2. 
hely: Kovács Krisztián (46 kg), 
3. hely: Molnos Norbert (42 kg). 
Csapatverseny: ezüstérem.

felkészülési mérkőzésre készül csíkszereda

Székelyudvarhelyi focis siker Kolozsváron
a Székelyudvarhelyi iSk 2005-
ben születettek korosztályos csa-
patával kolozsváron vett részt 
a Bajnokok-kupáján. a fiatalok a 
második helyen zártak.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Újabb felkészülési tornán 
vettek részt a Szé kely -
ud varhelyi ISK fi a tal lab-

darúgói. A Szabó Attila edző által 
vezényelt kisfocisok Kolozsváron 
léptek pályára a Bajnokok-kupája 
tornán. A 2005-ben születettek 
számára megrendezett eseményen 
több mint 50 korosztályos csapat 
jelent meg. A székelyudvarhelyi 
gárda a csoportban minden mér-
kőzését megnyerte, majd az elő-
döntőben a Brassói Tâmpa csa-
patán átjutva kerültek a fináléba. 
Az utolsó mérkőzést azonban 
a fiatalok elbukták a házigazda 
Kolozsvári U ellen, akiket egyéb-

ként a csoportban még sikerült 
legyőzniük.

Ennek ellenére egy sikeres tor-
nán van túl a Székelyudvarhelyi ISK. 
A csapatban elért második helyezés 
mellett a torna legjobb kapusának az 
ISK hálóőrét, Nagy Sándor Dánielt 
választották a szervezők.

A Székelyudvarhelyi ISK csa-
pata: kapus: Nagy Sándor Dániel; 

mezőnyjátékosok: Vajda Roland, 
Kovács Ákos, Szász Gergő, Szász 
Roland, Szfárli Szabolcs, Szász 
Dávid, Joó Botond, Birtalan Ta-
más. Edző: Szabó Attila.

Az ISK eredményei: csoportban: 
ISK – Brassói Tâmpa II. 3–0, ISK – 
Temesvári FC 2–1, ISK – Kolozs-
vári U 1–0; elődöntő: ISK – Brassói 
Tâmpa I. 2–1; döntő: ISK – Kolozs-

vári U 0–2. A csapat gólszerzői: 
Birtalan Tamás 4, Nagy Sándor Dá-
niel 3, Vajda Roland 1.

Labdarúgókat toboroznak
A Székelyudvarhelyi Iskolás 

Sport Klub labdarúgó szakosztá-
lya szívesen várja a sportolni sze-
rető gyerekek jelentkezését. Az 
edzéseket 2005/2006-ban szüle-

tett gyerekeknek tartják hétköz-
napokon a sportcsarnok melletti 
műfüves labdarúgópályán. Azo-
kat a fiatalokat várják, akik egy 
társasághoz szeretnének tartozni, 
tanulnák a foci rejtelmeit. Bővebb 
információt a szülők Szabó Attila 
edzőnél a 0740–266036-os tele-
fonszámon kaphatnak. A trénin-
gek nem díjkötelesek!

ilyés róbert a pályán

Szombaton 18.30-tól a labdarúgó Románia-kupa első fordu-
ló mérkőzésére készülő FK Csíkszereda (a Csíkszeredai VSK 
jogutódja) a háromszéki Barót csapatával méri össze tudását.

A csíkszeredai gárdában hivatalosan is bemutatkozik a Ma-
rosvásárhelyi FCM-től hazatérő Ilyés Róbert is. Ilyés edző-já-
tékos lesz az „új” csíkszeredai csapatnál. A csapat vezetősége 
minden érdeklődőt szeretettel vár a találkozóra.

Az FK Csíkszereda a jövő szerdán esedékes Románia-kupa-
mérkőzésre készül, amikor hazai pályán fogadják a Marosvá-
sárhelyi FCM együttesét. A találkozóra szerdán 17.30-tól ke-
rül sor Csík szeredában.

A Székelyudvarhelyi ISK 2005-ben születettekből álló csapata



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök 
Az esztendő 194. napja, az évből még 

172 nap van hátra. Napnyugta ma 21 óra-
kor, napkelte holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
Dalma és Izabella nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Vörösmarty Mihály a dal szóból fakadó 

névalkotásából született meg a Dalma név, 
az Izabella pedig az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata, jelentése: Isten az én 
esküvésem. 

Július 12-én történt 
1806. Napóleon francia császár létre-

hozta a Rajnai Szövetséget. 
1947. Tizenhat nyugat-európai ország 

elfogadta az amerikai kölcsönt, az ún. 
Marshall-segélyt. 

1979. Kiribati néven elnyerte függet-
lenségét a Gilbert-szigetcsoport. 

Július 12-én született 
1812. Mirza Fatali Ahundov azerbaj-

dzsáni író, költő, filozófus 
1927. Sebők Éva József Attila-díjas író, 

költő, műfordító, népszerű mese- és gyer-
mekkönyvek szerzője 

Július 12-én halt meg 
1536. Desiderius Erasmus (Rotterda-

mi) németalföldi tudós, író, az európai hu-
manizmus egyik legkiemelkedőbb alakja 

1773. Johann Quantz német zeneszer-
ző és fuvolaművész 

1963. Slatan Theodor Dudow bolgár 
származású német író és filmrendező

Béta-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát. Útvonal: Csíkszereda Béta-patak 
völgye – csicsói várszikla – Fészó-patak völ-
gye – Csíkszereda . Indulás: vasárnap 9 óra-
kor a Vákár Lajos Műjégpálya épülete előtti 
térről.  A túrára a 0745–107618-as telefon-
számon lehet bejelentkezni. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás holnap 8–18 óra 
között Csíkszereda következő utcáiban: Rét 
(37–102. szám alatt), Taploca (1–85., illetve 
a 2–90. szám alatt), Patak (28–56. és a 19–
59. szám alatt), Tó, Lázár, Tanorok, Hollók, 
Domb, Forrás, valamint Kászonjakabfalván, 
Kászonimpéren, Gyimesközéplokon, Gyimes-
felsőlokon és Csíkjenőfalván (9–88., 129–
235. és a 487–617. szám alatt).

Hírszerkesztő: benedek enikő
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programajánló

Koncertajánló
Első ízben látja vendégül a Csíkszere-

dai Régizene Fesztivál a méltán nagy nevű 
Miquèu Montanaro okszitán zenészt és zene-
szerzőt. Gyökerei a provanszáli muzsikához 
kötik, de otthonosan mozog Kelet-Európa 
zenei hagyományaiban is. Montanaro vérbeli 
trubadúr. Peire Vidal műveit Sebő Ferenccel 
kezdte el játszani a budapesti zeneakadémi-
án. Kobzos Kiss Tamással való együttműkö-
dése során fordult érdeklődése a régizene felé. 
1982-ben megalakították a Kalendárium 
együttest, amellyel Magyarországon, Auszt-
riában, Olaszországban, Spanyolországban, 
Svájcban és Franciaországban egész sor kon-
certet tartottak. Montanaro a Vents d’Est 
(Keleti Szél) együttes vezetője, műsorukon 
népzene, kortárs muzsika és dzsessz szerepel. 
Szinte minden hangszeren játszik, de szólista-
ként szívesen lép fel mint dob-furulyás, lévén 
a dob és furulya az okszitán népzene jellegze-
tes hangszerkísérete. A koncert ma 19 órától 
kezdődik a Mikó-vár udvarán.

Kiállítás 
Miklós István és Nagy I. Gábor fest-

ménykiállításának megnyitójára várják az 
érdeklődőket ma 18 órától a Csobotfalvi 
Vigadalom rendezvény keretén belül a helyi 
kultúrotthonban. 

Erdélyi kalandtúra
22 nap alatt a kastélyok körül címmel erdé-

lyi kalandtúrát hirdet a PONT Csoport. Az 
augusztus elsején induló kihívás célja 40 erdé-
lyi kastély bemutatása, közel egy hónap alatt. A 
térségünkben található kastélyok megismerte-
tésére a korábbi WEBkastély vetélkedők által 
is lehetőség nyílt, most azonban új módon 
közelítik meg a kérdést. Két kalandra vágyó 
személy fogja körbebarangolni a megadott 
területek kastélyait, beszámolókat, fotókat és 
videókat készítve a látottakról, a történő ese-
ményekről. Az út során készült kastélyleírások 
és egyéb anyagok a kastelyerdelyben.ro hon-
lapon lesznek bemutatva. A 22 napos kaland 
végállomása a Félsziget Fesztivál lesz. A túra 
pénzügyi hátterét a szervezők fedezik, fejen-
ként napi 100 lejt biztosítva az utazók számára, 
amelyet saját belátásuk szerint használhatnak 
fel szállásra, étkezésre és utazási költségre. A 
kalandtúra szervezői július 22-én éjfélig várják 
a jelentkezéseket e-mailben (a részt venni vá-
gyók a jelentkezéshez önéletrajzot és néhány 
mondatos indoklást kell csatoljanak részvételi 
szándékukról), a kastely@pontweb.ro címen. 
További információk a palyazatok.ro és a Kas-
tély Erdélyben Facebook-oldalán találhatók.
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www.parapista.com

para

– Ma már reggeliztél?
– Nem én, egy kortyot sem!

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Költő-ifjúságára, hosszú életpályájára tekint vissza a para-
dox módon Hátra ne nézz! címet viselő gyűjteményes 
kötetében Banner Zoltán, a rendkívül termékeny alko-

tó: művészeti író, előadóművész, költő. Első verseskötete csak 
1982-ben jelenhetett meg, holott már több mint harminc éve 
írt és közölt verset. Ez az első verseskötet – a szerző kései, avagy 
elkésett debütálása – az újabb versekkel indult és a legrégiebbek-
kel zárult. Az Ábrahám Jakab grafikus illusztrációival megjelent 
Hátra ne nézz! című gyűjteményes kötet méltó tisztelgés a 80. 
életévét töltő Banner Zoltán és kiteljesedett életműve előtt.

A könyv terjedelme 212 oldal, kötött, ára: 25 lej. Megvá-
sárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 4. szám, telefon: 0266–316798.

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük

Láss csodát!

Varázslatos Magyarország 

A székelyudvarhelyi Exposia Alkotócsoport meghívására 
holnap 18 órától bemutatják a Magyarország nemzeti 
parkjait népszerűsítő Varázslatos Magyarország elnevezé-

sű fotópályázat második válogatott anyagát Láss csodát! címmel a 
székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncerttermében. A megnyi-
tóbeszédek elhangzása után a Varázslatos Magyarországunk című 
könyv bemutatójával zárul az esemény.  A belépés díjtalan. A tárlat 
augusztus közepéig látogatható.
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Út egy hulladékból épített 
tutajjal 

Hulladékból épített tutajjal öt hét 
alatt több mint 860 kilométert 
tett meg a Visztulán egy környe-

zetvédő diákcsoport: Krakkóból Gdanskba 
úsztak le, ahol az ökoprojekttel a helyi vitor-
lásparádéban is részt vettek.

A krakkói diákok újrahasznosítható 
hulladékból építették fel tutajukat, mert 
szokatlan vízi túrájukkal a környezetvé-
delem szükségességére kívánják felhívni a 
lengyelek � gyelmét.

A Baltica Project nevű akció még nem 
ért véget: a több száz kilométeres utat a ter-
vek szerint felfelé a folyón, árral szemben is 
megteszik, majd kézi meghajtású járművük 
alkotóelemeit a krakkói szelektív szemétte-
lepen adják le.

A környezetvédelmi akciót a frissen 
érettségizett Zuzanna Lukasik találta ki, a 
tutaj kapitánya. Ő volt az egyetlen, aki vé-
gigevezte az egész távot, a csapat többi tagja 
hetente váltotta egymást. A diákok szerint a 
több mint 2,5 ezer műanyag palackból, 20 

méter hálóból és fa raklapokból épült tutaj 
meglepően jól irányíthatónak bizonyult. Azt 
viszont elismerték, hogy amikor nagyobb 
hajók úsztak el mellettük, mindig fel voltak 
készülve az életmentő partraszállásra.

A � atal környezetvédők nagyon dicsér-
ték az útközben megismert emberek nyíltsá-
gát és segítőkészségét, de bevallották, hogy 
kellemetlen élményben is volt részük, ami-
kor valaki éjszaka ellopta a kajakjukat, majd 
eloldotta a tutajt a rajta alvókkal.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Ma is sok napsütésre számíthatunk, ám a térséget 
nyugat felől elérő felhőtömbök eleinte délen, majd 
később a térség középső részén okoznak záporokat, 
zivatarokat. Néhol felhőszakadás is lehet.

Bár újságíróként nem mindig szeretem, 
ha a sajtó hatalmát emlegetik, mert én tel-
jesen mást látok ebben a szakmában, mint 
a hatalomgyakorlás egyfajta eszközét, egy-
egy őszinte pillanatomban el kell ismernem, 
hogy van hatalom nekünk, újságíróknak a 
kezünkben. Kérem, nehogy valamiféle nagy 
hatalomra gondoljanak, többnyire csupán 
hétköznapi dolgokra vonatkozik, ám mikor 
szembesülök vele, mindig mosolyoghatnékom 
támad. Ilyen eset volt vagy kettő is a múlt hé-
ten. Feltűnt nekem, hogy más évektől eltérően 
idén nincs útlocsolás. Felhívtam az illetékest, 
hogy egy újságcikk erejéig kérdezzem meg, 
miért is van ez így, mire fél óra múlva már 
ment a locsolókocsi a város utcáin. Az illeté-
kes pedig elfogadható magyarázatot adott a 
miértre, és azt mondta, hogy amúgy is éppen 
most akarták volna elkezdeni a locsolást. 
Erre mondják, hogy okosan megoldotta a 
problémát. 

Pár nappal azelőtt majd ugyanaz a tör-
ténet: jelezték nekem többen is, hogy több, 
láthatóan használaton kívül lévő autó áll a 
poliklinika melletti mentőállomás udvarán, 
ahol az illetők szerint a rend sem volt túl 
fényes. Telefon elő, felhívom az intézmény-

vezetőt, ártatlanul felteszem a kérdést, hogy 
miért is gyűltek így fel a letett autók, főleg 
arra gondolván, hogy valami agyament sza-
bályzat folytán nem szabadulhatnak meg a 
használhatatlan járművektől. A folytatás vi-
szont más lett, mint az útlocsolós történetben. 
Ideges igazgató próbálta nekem elmagyaráz-
ni, hogy miről írjak és miről ne, és egyébként 
is nem mond igazat az éppen helyszínen lévő 
fotós kollégám – aki több mint tíz használa-
ton kívüli járművet számolt meg, mert ott 
mindössze kettő van –, meg egyáltalán, ő jó 
viszonyt akar fenntartani az újságírókkal, és 
én ezt ne rontsam el azzal, hogy olyasmiről 
érdeklődöm, amiről ő nem akar beszélni, 
meg egyébként is, annyit mossák az ő fejét 
fentről, hogy na. Szóval, ő kevésbé okosan 
oldotta meg a helyzetet, nem érzett rá, hogy 
hatalom� togtatás helyett hogyan lehet egy 
újságírót „lepöccinteni” egy-egy kielégítőnek 
és elfogadhatónak mondható válasszal, ha 
számára kényelmetlen kérdéseket tesz fel.

Ennek ellenére minap jelezte valaki, 
hogy nem tudja, mi történt, mert – bár a sok 
autó ott van –, de a mentőállomás udvarán 
mintha egy kicsit rendet raktak volna. Na, 
akkor most van hatalom vagy nincs? 

Sajtóhatalom
            VILLANÁS  Forró-Erős Gyöngyi

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt 
kép alá írást a benedek.eniko@hargitanepe.ro 
e-mail címre vagy szer   kesz tőségünk pos-
tai cí  mére (530190 Csíkszereda, Szent  lé-
lek utca 45. szám) várjuk.

*
A fotót Both Kamilla olvasónk készítette. 
Címe: Alkonyati kalászok
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skandi pályázati szelvény 2012. július 12.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. július 25-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ...........................................................................
................................................................................................................................................ 
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A rejtvényben 
Karinthy Frigyes 

egyik gondolatát idézzük: 
„A szerelem egyfülű kosár 
– olyan nehéz, hogy csak 
ketten bírnák könnyen, de 
csak egy füle van, ...” 
(A gondolat befejező része 
a rejtvényben olvasható!)


