
Ismerjük, de nem eléggé 

Gyógyító vizeink
Hargita megyében borvizekből, borvízfürdőkből nincs hiány, igen sok faluban kiépítették vagy éppen 
felújították a régi népi fürdőt, ezeket is sokan használják különböző betegségek enyhítésére, gyógyí-
tására. A kezelésekre járók egy része orvosi ajánlatra megy egyik vagy másik fürdőbe, sokan viszont 
főleg a falvak népi fürdőit látogatók, illetve ismerősök tapasztalatai alapján döntenek a fürdő mellett, 

megfigyelésekre, hagyományokra támaszkodva használják a gyógyvizet. > 11. oldal

A Barátok feredője Csíksomlyón. Megkerült lehetőség fotó: balázs árpád

Az édes otthon 
visszavár

A szülőföldtől nehéz elszakad-
ni, legjobban ezt azok tudják, akik 
már évekre elszakadtak igazi ott-
honuktól. Tudjuk hát, miért 
jönnek, ami azonban fonto-
sabb, miért mentek el? A leg-
gyakoribb válaszok: jobb munka, 
jobb fizetés, jobb élet.

3

      szász Csaba

gyIlkostó

Újabb erdőtűz 
Egyhektárnyi erdős területen 

kapott lángra a száraz növény-
zet kedden a késő délutáni órákban 
Gyilkostón, a Gyilkos-kő 
tér ségében. Noha sikerült 
megfékezni a lángok terje-
dését, tegnap újra erős tűz keletke-
zett az említett területen.

tízórás CIrkusz után

Tánczost 
újraválasztották
E llenszavazat nélkül válasz-

tották újra a Román Jégko-
rongszövetség elnöki tisztségébe 
Tánczos Barnát. A szövetség teg-
nap Izvorani-ban tartotta közgyű-
lését, mely nyolcórás cir-
kusz és kétórás tisztújítás 
után ért véget. Tánczos 
ellenjelöltje bejelentette, bírósá-
gon támadja meg a tisztújítást.

nem pályázIk 
a főtanfelügyelő

Összevisszaság
a tanügyben

Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelő szerint központosított, 

bürokratikus, túlzottan ad-
minisztrációs feladatokkal 
terheltté alakult 2011-től az 
oktatási rendszer, ezért nem kíván 
újabb mandátumot megpályázni.

zenésztábor 
a csűrtemplomban

Készül a Role- 
megakoncert

Még pár nap a Role zenekar 
huszonöt éves születésnapi 

megakoncertjéig, a rendezvény-elő-
készítő alkotótáborban a hangulat 
egyre emelkedettebb, reggel-
től estig szólnak a hangsze-
rek, száll a dal. Egymás után 
érkeznek a meghívottak, csiszolgat-
ják a tervezett közös produkciókat.

vIllanypásztor

Öt igényelő
A vadkárok elhárítására vásárolt 

17 200 lej értékben villanypász-
tort a Zetelaka és Társai Vadász és 
Halász Sport Egyesület. A felszerelés 
beszerzésére a vadásztársulat 
Hargita Megye Tanácsa Vi-
dékfejlesztési Egyesületénél 
pályázott. A megyében további négy 
szervezet pályázott erre a célra.

Kiflihold 
és aranypáva 72 5A kötelező 

lakásbiztosításokról
Kétszeresére drágulhat 
a szemétszállítás

hirdetés
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5647î
1 amerikai dollár USD 3,7309î
100 magyar forint HUF 1,5944ì



Körkép
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> Hamis riadó. Füstöt vélt látni az 
egyik tömbház alagsorában egy csíksze-
redai polgár, és riadóztatta a tűzoltókat 
a 112-es sürgősségi hívószámon. A tűz-
oltók kiszálltak a helyszínre, és tüzetesen 
megkeresték az esetleges tűzforrást. Sze-
rencsére nem tűz volt, csupán rovarirtó 
szerrel permetezték be az épület alagsorát, 
az gomolygott. Alina-Maria Ciobotariu 
hadnagy, a sürgősségi esetek felügyelő-
ségének szóvivője elmondta: szerencsére 
tévesnek bizonyult a riasztás, nem kellett 
oltani. Hozzáfűzte, július forrónak bizo-
nyult számukra, nemcsak az időjárás, ha-
nem a tűzesetek szempontjából is.

> Egyre több a mesefigura az óvo-
dák falán. Javában dolgozik az a három 
grafikus, aki a nyári vakáció idején, június 
15. és szeptember 15. között mesefigurá-
kat fest 32 Hargita megyei óvoda falára, 
Hargita Megye Tanácsa Gyermekmosoly 
programjának köszönhetően. A Gyer-
mekmosoly program ötletgazdája Farkas 
Barna csíkszeredai reklámgrafikus, aki 
2010-ben ingyen vállalta, hogy óvodák, 
kórházak falát színesíti rajzfilmfigurák-
kal, immár harmadik nyarát áldozza erre 
a munkára. A megyei tanács a festéshez 
szükséges eszközöket biztosítja, és emel-
lett a pályázatban nem kér önrészt.hí
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Csíkszeredai lakónegyed. Egyértelműbb lakásbiztosítások fotó: balázs árpád

A szennyvízhálózat nagy ré-
szének kiépítésére tettek pon-
tot tegnap Csíkszentkirályon 
a szennyvíztisztító állomás át-
adásával. A beruházás révén a 
Kincseszeg falurész kivételével 
mindenütt helyükre kerültek a 
csatornarendszer vezetékei, de 
a hiányzó részen is pótolni kí-
vánják az elmaradást a mandá-
tum végéig – ígéri a település 
polgármestere, Székely Ernő.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Ünnepélyes keretek között 
adták át tegnap Csík-
szent királyon a nem-

régiben megépült szennyvíztisztító 
állomást. Az eseményen részt vett 
többek közt Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, Becze Ist-
ván megyei tanácsos, Székely Ernő, 
Csíkszentkirály polgármestere, Bor-
sodi Zoltán, a kivitelező cég vezetője 
és Fábián Zoltán csíkszentimrei plé-
bános. 

– A 7-es kormányrendelet révén 
sikerült kivitelezni ezt a beruházást. 
Ennek összértéke 4 millió lej volt, 
amelyet a kormánytól kaptunk és 
amihez önrészként 300 ezer lejt kel-
lett hozzáadnunk. Előteremtéséhez 
a megyei tanácstól és a hatékony 

RMDSZ kormányképviselettől 
kaptunk segítséget. Mivel az „ás-
ványvizek hazájában” élünk, külö-
nös figyelmet kell fordítanunk a ta-
lajvíz, szennyvíz tisztítására – emelte 
ki ünnepi beszédében Székely Ernő, 
Csíkszentkirály polgármestere. – 
A beruházás révén a településen 
kiépült a csatornarendszer és a ma 
átadott derítőállomás, azonban a 
pénz szűkössége miatt kimaradt a 
Kincseszeg nevű falurészen a háló-
zat kiépítése. Ennek a hiánynak a 
pótlására már letettünk két pályá-
zatot is, hogy sikeres elbírálás ese-
tén Kincseszegen is kiépülhessen 
a kanalizálás. A tanácsülésen ezt a 
falurészt választottuk, amikor arról 
kellett döntenünk, hogy mi marad-
jon ki a pénzhiány miatt, azt a szem-
pontot figyelembe véve, hogy közel 
van a derítőállomáshoz, és utólag 
könnyebb lesz majd itt is kiépíteni 
a megfelelő rendszert – számolt be 
az elöljáró, hozzátéve, hogy ennek 
megvalósításához kérik továbbra is a 
megyei tanács segítségét.

Hozzáfűzte, ha másképp nem, 
önerőből, segítséggel próbálják meg 
kivitelezni a mandátum végéig. 

– Fontos, hogy a megkez-
dett beruházások elkészüljenek 
Csíkszentkirályon, folytatódjon 
az elkezdődött munka. Erős, tenni 
akaró község ez, ahol sok minden 

a példaértékű munka eredménye-
képpen jött létre. A településen 
elkészült az út, folytatódik az asz-
faltozás Büdösfürdő irányába, az 
Olt-híd kell még elkészüljön. Ma 
már optimistábban lehet a beruhá-
zásokhoz hozzáállni, nekifogni, és 
hatékony összefogással ki is lehet 
vitelezni ezeket. Azáltal, hogy van 
csatorna a településen, és azt az em-
berek használni is kezdik, a családi 
házak, bennvalók értéke megnö-
vekszik, felértékelődik – mondta el 
ünnepi beszédében Borboly Csaba 
megyei tanácselnök.

Becze István megyei tanácsos 
kiemelte: örömmel látja, hogy foly-
tonosság van Csík szentkirályon, 
készülnek a jövő számára a beru-
házások.

– Használják, kapcsolódjanak 
rá, hiszen ez önöknek készült – szólt 
a jelenlevőkhöz a tanácsos.

Borsodi Zoltán, a kivitelező 
elmondása szerint nehézkes, néha 
nyögvenyelős volt az építkezés, de 
az a fontos, hogy elkészült, így a 
2007-ben indult beruházásnak pon-
tot lehet tenni a végére. Már csak az 
hiányzik, hogy a lakók rácsatlakoz-
zanak, használatba vegyék – emelte 
ki a kivitelező.

A szalagvágás után a létesít-
ményt Fábián Zoltán csíkszentimrei 
plébános áldotta meg.

A ráCsAtlAKozásoK vAnnAK még hátrA

Szennyvíztisztító Csíkszentkirályon
A kötElEző lAkáSbiztoSítáSokról

Pontosít a felügyelet
A kötelező lakásbiztosításról a 
2008/260-as törvény rendelke-
zik. Annak értelmében ilyen biz-
tosítás megkötésére kötelezett 
minden lakástulajdonos, s annak 
elmulasztása esetén akár meg is 
büntethető. Amúgy a kötelező la-
kásbiztosítás a földrengés, a föld-
csuszamlás és az árvíz jelentette 
kockázatra, illetve az azok okozta 
károk megtérítésére vonatkozik, a 
kártérítés összegét ugyancsak a 
törvény szabja meg összegszerű-
en. A törvény előírásainak gyakor-
latba ültetése végett annak idején 
megalakult a PAiD, amelyre hárul 
a kötelező biztosítás ügykezelése, 
s annak keretében részvényesi 
minőségben „szerepelnek” külön-
böző biztosítótársaságok. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Atörvény által előírt szerző-
dés-megkötési határidő már 
rég lejárt, ennek ellenére or-

szágszerte számos lakástulajdonos 
nem tett eleget ezen kötelezettségé-
nek. Ugyanakkor egyes biztosítótár-
saságok részéről is megmutatkozott 
egy helytelen, elvtelen és a maga 
nemében félrevezető gyakorlat: úgy 
állították be a fakultatív lakásbizto-
sítást, mint egy olyan lehetőséget, 
amely révén „kiváltható” a kötelező 
biztosítás. Ilyenképpen pedig zavart 
keltettek az ügyfelek, a lakástulajdo-
nosok körében, arról nem is beszél-
ve, hogy esetenként félre is vezették 
a lakástulajdonosokat, azt sugalmaz-
va, hogy a fakultatív biztosítás érvé-
nyes a földrengés, a földcsuszamlás és 
az árvizek okozta károk esetében is. 
Ez azonban nem így van, illetve csak 
részben igaz: nem minden fakultatív 

lakásbiztosítási szerződés fedezi a 
2008/60-as törvényben feltüntetett 
kockázatokat, illetve a kártérítés ki-
számítási módja is másabb, mint a 
kötelező lakásbiztosítás esetében.

Mindezek okán a Biztosítási Fel-
ügyeleti Bizottság (CSA) rendelet 
kibocsátására kényszerült. A Hiva-
talos Közlöny július 16-i számában 
megjelent 2012/416-os rendeletről 
van szó, amely megindokolásában 
többek között az is szerepel, hogy 
indokolttá vált a biztosítottak, a 
lakástulajdonosok érdekeinek hat-
hatósabb megvédése. A rendelet 
lényegében arra kötelezi a biztosí-
tótársaságokat, hogy világosan és 
pontosan tájékoztassák a lakástulaj-
donosokat arra a biztosítási típusra 
vonatkozóan, amelyeket ügyfeleik 
megkötnének, ugyanakkor arról is, 
hogy milyen kockázatokat is fedez 
egy lakásbiztosítási szerződés. To-
vábbá a fakultatív lakásbiztosítási 
szerződések esetében tilos ezentúl 
a „PAD” elnevezés használata, to-
vábbá a kötelező lakásbiztosítás 
(asigurarea obligatorie a locuinţei) 
szintagma használata.

A biztosítótársaságoknak az 
előszerződés fázisában részletesen 
és világosan tájékoztatniuk kell 
potenciális ügyfeleiket a fakultatív 
lakásbiztosítási szerződés előírá-
sairól, és meg kell magyarázniuk, 
hogy mi a különbség a 2008/260-
as törvény által megállapított 
kötelező biztosítási szerződés és a 
fakultatív lakásbiztosítási szerződés 
között. Amennyiben bebizonyoso-
dik a félretájékoztatás, a félrevezetés 
tényállása, akkor a biztosítótársasá-
gok a hatályos jogszabályok értel-
mében szabálysértést követnek el és 
büntetendőek.

Fábián Zoltán csíkszentimrei plébános megáldotta a létesítményt fotó: tamás attila



Fogynak a napok a Role zene-
kar huszonöt éves születésnapi 
megakoncertjéig, a rendez-
vény-előkészítő alkotótáborban 
a hangulat egyre emelkedet-
tebb, reggeltől estig szólnak a 
hangszerek, száll a dal. Egymás 
után érkeznek a meghívottak, 
csiszolgatják a tervezett kö-
zös produkciókat, hiszen mint 
ismeretes, a szombati koncer-
tet vendégfellépők, a zenekar 
barátai, régi és új tagjai, kóru-
sok, táncosok teszik majd min-
den eddiginél színesebbé, de a 
hang- és látványtechnika is kü-
lönlegesnek ígérkezik.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Estébe hajlik már az alkony, 
amikor kerékpárjainkat az 
egykori csíksomlyói ár-

vaház udvarán álló csűr oldalának 
döntjük. Azzal a céllal érkeztünk, 
hogy meglessük a Role zenekar 
koncertelőkészítő táborát, bepillant-
sunk a készülő show kulisszái mögé. 
Tudjuk az utat, de ha nem ismernénk 
a terepet sem lenne különösebb baj, 
hiszen a jelenleg nyári templomként 
szolgáló egykori szénáscsűrből kiszű-
rődő zene útba igazítana. Jókor érke-
zünk, éppen a nap záróakkordját je-
lentő esti koncert zajlik. A sok próba 
után lazításul a tábor közönségének 
zenél a Role, igazi kis házi örömzene 
előadásba botlunk. 

A közönség a zenekar barátai, 
egykori tagjai, a kórus, illetve a Böjte 
Csaba által működtetett otthon la-
kói. A muzsika nagyszerű, a hangu-
lat kiváló, ami nem lep meg különö-
sebben, hiszen régi szeredaiként már 
megszoktuk, hogy a Role-ban nem 
lehet csalódni. A többezres tömeg-
nek adott fergeteges nagyszínpados 
koncerteken éppen úgy magukkal 

ragadják a közönséget, mint aho-
gyan elvarázsolják a templomi pad-
sorokban ülőket egy-egy karácsonyi 
dalcsokorral. Így nem feltűnő az 
sem, hogy a barátoknak adott házi 
koncert is kitűnő. Az énekes leá-
nyok, Mesi és Zsuzsi hangja egymás-
ba tekeredik az öreg szarufák alatt, 
Edina csilingel a triangulummal, 
Zoli keményen dolgozik a dobszer-
kó mögött, Orsi furulyázik, Tiva-
dar kezében szinte életre kel a gitár, 
háttérben pedig Feri, alias Kölyök 
nyomja az alapot a basszuslapítón. 
Egyszóval zenél a Role, éppen olyan 
kitűnően, annyi odaadással, mintha 
százezreknek játszanának. Világért 
sem „nemecsekernőzném” le őket, de 
gondolom, itthon mindenki éppen 
olyan jól tudja, mint én, hogy Bodor 
Emeséről (billentyű, ének), Sántha 
Zsuzsáról (billentyű, ének), Nagy 
Tivadarról (gitár, zenekarvezető), 
Nagy Ferencről, (basszusgitár), 
Salamon Orsolyáról (fúvós hang-
szerek), Nagy Edináról (perkúciós 
hangszerek), Balázs Zoltánról (do-
bok) van szó, ha a jelenlegi Role-ról 
beszélünk.

Azt, amit talán kevesebben vesz-
nek észre, hogy zeneileg teljesen el 
vagyunk kényeztetve, többek kö-
zött kiváló vonósnégyesünk, kama-
razenekarunk, kórusunk van. A csí-
ki zenei palettához bizony Role-ék 
is hozzáteszik a magukét, sok város 
örülne, ha Tivadarékhoz hason-
ló zenekarral büszkélkedhetne. A 
régi, progresszív rockos korszakból 
előhalászott, rég hallott dallamok, 
a csángó népzene gerincére épített 
Pille-dalok után a hely szellemének 
megfelelően gyönyörű esti muzsi-
kás imádsággal zárja a koncertet 
a zenekar. Kiver a libabőr, örülök 
az ajándék katarzisnak, amint kö-
rülnézek, látom, hogy mindenfelé 
nedvesek a szemek.

Kétféle típusú zenekart szo-
kott díjazni a nagyérdemű: azo-
kat, akik saját hangjukon kiált-
ják világgá mondanivalójukat, 
méghozzá úgy, hogy az akkorát 
szól, mindenki meghallja, majd 
éveken keresztül ezen a hangon 
muzsikálnak, nem hajlongnak a 
különböző zenei divathullámok 
szelében, vagy azokat, akik jó íz-
léssel nyúlnak különböző zenei 
stílusokhoz, mindenből kitűnő 
muzsikát csinálnak. A Role ki-
csit mindkettő: ezerarcú zenekar, 
úgy, hogy mindvégig megtartotta 
sajátságos hangját. Bizonyítékul 
álljon itt a tizenhat éves fiam örö-
me, aki egyre ügyesebben penge-
ti a gitárt: „Hallod, apa, milyen 
jó tivadarosan szól ez az effekt?” 
– kiáltott fel a gyerek legújabb 
pedálján kísérletezve. Szerénység-
gel, szakmai alázattal nyúltak a 
Kájoni-kódex dalaihoz, a gyimesi-
csíki népzenéhez, úgy hozták kö-
zel a jelenkor fiataljaihoz az ősi 
dallamokat, hogy közben nem 
piszkították be a tiszta forrást. 
Ugyanakkor a kitartás nagy öreg-
jei, szerény kis városunkban soha 
nem volt könnyű rockzenészként 
megélni, a zenekarok születtek, 
tündököltek és eltűntek. Főként, 
ha működik a sztárgyár, óriási 
megashow-k gyártják futószala-
gon a zenei bálványokat. Nekik 
mégis sikerült, közben kiderült, 
képesek voltak megnyerni a ma-
gyar televízió örömzene vetélke-
dőjét, a határokon túl talán nép-
szerűbbek, mint itthon. Mégis a 
zenei igényességnél talán csak a sze-
rénységük nagyobb.

– Arra gondoltam, a mai pró-
bán az egyik csodálatos Kájoni-
kódex dallamot játszva, hogy vala-
hol itt született a dal, háromszáz-
ötven évvel ezelőtt. A dal mindent 

túlélt, mi a huszonöt évünk az öreg 
harmóniákhoz képest? – konferál-
ta fel Tivadar az egyik számot. 

Több generáció zenészt ne-
veltek, sok egykori tagnak ma 
saját zenekara van. A táborban 
pedig ott vannak mindannyi-
an, hiszen a nagy produkcióban 
mindenkinek részt kell vennie. 
Röpködnek az emlékszel–em-
lékszem típusú replikák, új fül 
számára érthetetlen régi poéno-
kon hahotáznak a táborlakók, 
de mégis vérig menő komoly-
sággal folyik az alkotómunka. 
Készül a Role-megashow, há-

romszintes színpaddal, soha nem 
látott számban fellépő dobos-
perkúciós kísérettel, gyerek- és 
felnőttkórussal, táncosokkal ké-
szülnek Tivadarék megünnepel-
ni az ezüstlakodalmat a zenével. 
Csodakeverővel hangosítanak, 
izgalmas fényeffektusokról, ki-
vetítésről suttognak, és többórás 
jó hangulatú koncertet ígérnek. 
Huszonöt év kiváló teljesítmé-
nyére visszatekintve hiszek ne-
kik, sőt tudom, hogy nem fog 
csalódni, aki a szombat estét 
majd velük együtt, a csíkszeredai 
Mikó-vár hátsó udvarán tölti.
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Ha nyűg a munka, dolgozz külföldön, ott leg-
alább megfizetik – mondta egy este két pofa sör kö-
zött az egyik barátom. Nem hozzám szólt, hál’ isten-
nek vagyok olyan szerencsés, hogy a munkámat akár 
hobbiként is végezném, de így, hogy megfizetik, még 
jobb. De mi van azokkal, akik jobban utálják a hét-
főt, mint amennyire várják a pénteket, s a fizetésük 
olyan, mint a nyári zápor: nem tudják, mikor jön és 
meddig tart. Különösen, ha valamelyik faluból kell 
kilométereket utazni a mindennapi betevő falatért.

Tombol a nyár, javában tart a falunapok szezonja, hét-
végenként az ember csak kapkodja a fejét, hová menjen, 
melyik helyet válassza, hisz sokszor 4-5 opcióból kell el-
döntse, melyik eseményt tiszteli meg jelenlétével. Bevallom, 
kedvelem a falvak ünnepeit, ezek egyedi hangulatát, vará-
zsát, a falusiak nyíltságát. Ahova tehetem, oda el is megyek, 
nemcsak azért, mert a hétfői újságban várják a beszámolót, 
hanem mert egyszerűen jól érzem ott magam. Na persze 
hivatásomból kifolyólag általában hamarabb értesülök 
az eseményről, nem ritkán borítékban kapom a meghívót, 
amelyen gyakran olvasom, hogy az ünnepre hazavárják a 
faluból elszármazottakat is. Akik, ha tehetik, el is mennek. 
Sok ismerősömről deríthettem így ki, hogy ő bizony haza-
érkezett az adott település ünnepére. De a városiak mellett 

sokan jönnek messzibb tájakról, elég, ha az ember felleltá-
rozza a faluban parkoló autók rendszámtábláit.

Persze sok ilyenkor a testvértelepülésről érkezett vendég, 
a turista, de ha társalgásba keveredünk, hamar megtudjuk, 
hogy bizony elég szép számban vannak itt „hazaérkezők”. 
A szülőföldtől nehéz elszakadni, a vonzás egy életre szól, 
leg jobban ezt azok tudják, akik már évekre elszakadtak 
igazi otthonuktól. Tudjuk hát, miért jönnek, ami azonban 
fontosabb, hogy miért mentek el? A leggyakoribb válaszok: 
érvényesülés, megélhetés, jobb munka, jobb fizetés, jobb élet. 
Főleg a vidékiek vannak hátrányban, hisz a választási lehe-
tőségek náluk jóval ritkábbak.

Szinte nincs olyan falusi átadás, avatás, szalagvágás, 
ahol ne hangzana el, hogy a fiatalok otthonmaradását, illet-
ve hazatérését próbálják támogatni ezekkel a beruházások-

kal, amiben nincs is okunk kételkedni, a gond csak 
az, hogy magasabb fizetésért, nyugdíjért egyhamar 
nem fogunk uniós pénzeket lehívni. A különféle tá-
mogatások is legtöbb esetben csak arra jók, hol fel ne 
kopjon a gazda álla. Tény, hogy mindezek nélkül 
még rosszabb lenne a helyzet, és hosszú évek kellenek 
ahhoz, hogy éreztessék hatásukat, már ha a gazda-
sági helyzet is úgy akarja. Sajnos, amíg két-három 
havi becsületes külföldi munkával simán megkeres-

hetjük itthoni egyéves bérünket, addig nehéz gátat vetni a 
vendégmunkás-migrációnak, és örüljünk, ha a vendégmun-
kából nem letelepedés lesz. Van még hát tennivaló vidéken 
(is) az itthon maradásért.

De addig is, kedves külföldi vendégmunkások, dolgozza-
tok csak szorgalmasan, élvezzétek a pluszt, ami ebből a hely-
zetből fakad, azért mindent ne költsetek el, így amikor ismét 
bekopogtattok a szülői házba, sokadszorra is megtapasztal-
hatjátok, milyen jó, ha az édes otthon visszavár. Mindenki 
örülni fog. A család a hazatéréseteknek, a politikusok meg a 
pénzeteknek.

Az édes otthon visszavár
                      NézőpoNt n Szász Csaba

hargitanépe

Dolgozik a RolE-műhEly, kéSzül a mEgakonCERt

Zenésztábor a csűrtemplomban

A Role szólistái, Emese és Zsuzsa fotó: balázs árpád



4. oldal |  2012. július 19., csütörtökhargitanépe

társadalom

Körkép

> A választópolgárok fele kell szavaz-
zon. Akkor lesz érvényes az államelnök 
leváltására kiírt referendum, ha a válasz-
tói névjegyzékeken szereplő állampol-
gárok fele, plusz egy személy él szavazati 
jogával – döntötte el tegnap a rendkívüli 
ülésszakra összehívott képviselőház, meg-
erősítve a szenátus által is elfogadott szö-
vegváltozatot. A plénumon a parlamenti 
kapcsolatokért felelős miniszter, Mircea 
Duşa, valamint Mircea Toader liberális 
képviselő kifejtette, hogy a jogszabály az 
Alkotmánybíróság álláspontját tükrö-
zi, célja összhangba hozni a vonatkozó 
jogszabályokat ezzel az állásponttal. A 

liberális-demokrata honatyák a tervezet 
visszavonását kérték, s miután a ház ezt 
elutasította, elhagyták az üléstermet.

> Részben visszaállították az alkot-
mánybíróság jogkörét. A képviselőház 
tegnap megszavazta azt a törvénytervezetet, 
amely részlegesen visszaállítja az alkotmány-
bíróság hatáskörét. A jogkör korlátozását a 
Ponta-kormány rendelte el korábban. A 
tervezetet 159 támogató vokssal fogadták el 
hét tartózkodás mellett. A PD- L kivonult 
a teremből szavazás előtt, mivel nem ért 
egyet azzal, hogy a tervezet csak részben 
állította vissza az alkotmánybíróság hatás-

körét. Egy júniusban elfogadott sürgősségi 
kormányrendelet szerint az Alkotmánybí-
róság nem nyilváníthat véleményt a parla-
ment által elfogadott határozatokról. Erről 
a rendeletről kellett szavaznia a parlament-
nek, amelynek szövegét a parlament módo-
sította a nemzetközi bírálatok következté-
ben. A most elfogadott módosítás szerint 
az alkotmánybíróságon megtámadhatók 
azok a parlamenti határozatok, amelyek 
„alkotmányos elveket, szabályokat és érté-
keket sértenek meg”, de kivételt képeznek 
azok a határozatok, amelyek „a parlament 
önállóságára, valamint személyekről szóló 
döntésekre” vonatkoznak. hí
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Ferencz Salamon Alpár főtan-
felügyelő szerint központosított, 
bürokratikus, túlzottan adminiszt-
rációs feladatokkal terheltté ala-
kult 2011-től az oktatási rendszer, 
ezért nem kíván újabb mandátu-
mot megpályázni. Munkáját ott 
szeretné folytatni, ahová hívják, 
ahol szükség lesz rá.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Augusztus 31-én jár le Fe-
rencz Salamon Alpár fő -
tan felügyelői mandátu-

ma. Az elmúlt 31 hónap tapasz-
talata alapján úgy döntött, hogy 
ha kiírják is a versenyvizsgát jövő 
hónap folyamán – ahogy azt a mi-
nisztérium ígérte –, nem vesz részt 
azon. Amikor az okokról faggat-
tuk, a főtanfelügyelő elmondta, 
hogy tapasztalata szerint azokban 
a sarkalatos problémákban, ahol a 

megyei tanügyi rendszer elvárná, 
hogy lényegi változtatások legyenek, 
fő tanfelügyelőként nem tehetett 
semmit, a döntés joga ugyanis nem 
az ő kezében, hanem a minisztéri-
umban volt. Ugyanakkor családja 
is fontos számára. Mióta betölti a 
főtanfelügyelői tisztséget, keveset 
volt jelen a családi életben, és ez is 
közrejátszott a döntésében.

– Régóta érlelődik bennem az 
elhatározás, de kötelességemnek 
éreztem, hogy ne hagyjam cserben 
a rendszert a vizsgák előtt és alatt – 
mondta Ferencz Salamon Alpár.

A döntés szakmai vonatkozásá-
val kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
a kisebbségi kérdéseket kivéve, ame-
lyekben az új tanügyi törvény előre-
lépést hozott, 2011–1012 folyamán 
nem azon prioritások szerint, nem 
abba az irányba és nem olyan kö-
vetkezetességgel zajlottak a dolgok, 
amire 2010-ben számítottunk. A 

tanügyi törvénytervezet ugyan-
is sok optimizmusra adott okot, a 
felmerülő aggodalmakat sikerült el-
hessegetni. 2011-től azonban teljes 
összevisszaság uralkodik a tanügy-
ben, beleértve az iskola-előkészítő 
osztályok indítását, a pedagógusok 
versenyvizsgáját, a tananyag reform-
ját, a decentralizációt. Elmaradt a 
módszertani útmutatók hatásta-
nulmányon alapuló kidolgozása, és 
kapkodás, összevisszaság jellemezte 
és jellemzi a közoktatást – mondja 
Ferencz Salamon Alpár.

Azért nem jelentkezik újabb 
főtanfelügyelői mandátumra, mert 
nem lát reményt arra, hogy mind-
ezek jó irányba fordulnának. 

A korábbi oktatási rendszer eb-
ben az időszakban mélyrehatóan át-
alakult, ultraközpontosított, bürok-
ratikus, túlzottan adminisztrációs 
feladatokkal telített rendszerré vált, 
az adminisztrációs feladatok teljesí-
tése sok esetben a tartalmi, oktatás-
minőségi felügyelet rovására ment. 

A főtanfelügyelő úgy látja, 
hogy az iskolák a rendkívül nehéz 
körülmények között is megtettek 
mindent, hogy jól végezzék mun-
kájukat, de az eredményes neve-
léshez, oktatáshoz a minisztérium  
nem biztosította a feltételeket.

– Nem érzem magaménak hi-
vatástudatban a funkció betölté-
sének fontosságát, ahogy éreztem 
2010-ben – mondja Ferencz Sala-
mon Alpár. – Nagyobb haszno-
mat látom akár tanintézményben, 
akár önkormányzati és/vagy nem 
önkormányzati szervben dolgoz-
va, mint ebben a funkcióban, de 
továbbra is a közoktatás érdekeit 
fogom képviselni – utalt a jövőre 
a főtanfelügyelő, aki úgy érzi, oda 
megy, ahová hívják, és ahol szük-
ség lesz a munkájára. Az utódjára 
vonatkozó kérdésre azt válaszolta, 
hogy ezt a funkciót egy, a tan-
felügyelőség berkeiből kikerülő, 
tapasztalt ember kellene betölt-
se. Ugyanakkor reméli, hogy azt 
a hozzáállást, szakmai rendet, 
kommunikációt, amit az elmúlt 
időszakban kialakított, folytatni 
fogják a jövőben is.

NeM jeleNtkezik A verSeNyvizSgárA A FőtANFelügyelő

Összevisszaság uralkodik 
a tanügyben

őSzi érettSégi vizSgAközpoNtok

Holnap zárul a beiratkozás

Ferencz Salamon Alpár: nem az iskolákon múlott fotó: balázs árpád

Érettségiző diákok. Újabb lehetőség fotó: balázs árpád

Holnap zárul az őszi érettségire 
való beiratkozás időszaka. A je-
lentkezőknek abban az iskolában 
kell leadniuk kérelmüket, ahol ta-
nultak. A szóbeli vizsgát ugyanott 
teszik, de az írásbelit – ahogy a 
nyári vizsgaidőszakban is – vizs-
gaközpontokban szervezik.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Megtervezte a tanfelügye-
lőség a nyári érettségin 
sikertelenül vizsgázott 

diákok összesítése alapján a vizsga-
központok kialakítását. E szerint 
Csíkszeredában a Székely Károly 
Szakközépiskolában és az Octavian 
Goga Gimnáziumban tartanak írás-
beli vizsgát. A Székely Károly Szak-
középiskolában a 111 saját diák mel-
lett várják a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola 33 diákját, a Már-
ton Áron Gimnázium 14 diákját, a 
Kájoni János Szakközépiskola 144 
diákját, a gyimesfelsőloki Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Római Katolikus 
Gimnázium 44 diákját, a dánfalvi 
Petőfi Sándor Szakközépiskola 17 
diákját és a csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Gimnázium 19 diákját. 
Az Octavian Goga Gimnáziumban 
a 40 saját diák mellett írhatja meg 
dolgozatait a Segítő Mária Gim-
názium 17 diákja, a Venczel József 
Szakközépiskola 127 diákja, a Kós 
Károly Szakközépiskola 111 diák-
ja és a balánbányai Liviu Rebreanu 
Szakközépiskola 102 diákja. 

Gyergyószentmiklóson a Bat-
thyány Ignác Szakközépiskolában 

szervezik az érettségit, ide jönnek 
vizsgázni a Salamon Ernő Gim-
názium, a Sf. Nicolae Gimnázi-
um, a Gépipari Szakközépiskola, 
a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szak-
középiskola, valamint a ditrói 
Puskás Tivadar Szakközépiskola 
diákjai is. Maroshévízen a Mihai 
Eminescu Gimnáziumban szerve-
zik az írásbeli vizsgát, ide várják a 
O. C. Tăslăuanu Szakközépisko-
la, a várhegyi Miron Cristea Szak-
középiskola, a hollói szakközép-
iskola, a borszéki Zimmethausen 
Szakközépiskola és a Kemény Já-
nos Gimnázium érettségizőit.

Székelyudvarhelyen az Eötvös 
József Szakközépiskolában vizs-
gázik a Tamási Áron Gimnázium 
39 diákja, a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola 24 diákja, a Be-
nedek Elek Tanítóképző 11 diák-
ja, a korondi Szakközépiskola 58 
diákja és a szentegyházi Gábor 
Áron Szakközépiskola 80 diákja, 
természetesen a saját 124 diákkal 
együtt. Még egy vizsgközpont 
lesz Székelyudvarhelyen, a Bá-
nyai József Szakközépiskolában. 
Ide jönnek a Református Gim-
názium (15), a Marin Preda (8), 
a Kós Károly Szakközépiskola 
(163), a zetelaki Dr. P. Boros 
Fortunát Gimnázium (30) és a 
saját 115 diák.

Székelykeresztúron egyetlen 
vizsgaközpont lesz, a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnáziumban, itt 
vizsgáznak az Orbán Balázs Gim-
názium és a Zeyk Domokos Szak-
középiskola diákjai.
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> Kempingeznek saját felszerelés-
sel. Az Ora International Emberbaráti 
Ökumenikus Keresztény Segélyszervezet 
újabb pályázatot nyert a Gyermekvédel
mi igazgatóság Hargita Megye Tanácsa 
által támogatott gyermekvédelmi pro
jektjén belül, ezúttal a támogatás ösz
szegét a sportfelszerelések gyarapítására 
szánják.  A Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott gyermekvédelmi projekt ke
retében a sportprogramokra, szórakozta
tásra, tehetségfejlesztésre, egészségmeg
őrzésre fektethetnek nagyobb hangsúlyt 
az Ora International Emberbaráti Öku
menikus Keresztény Segélyszervezet 

által működtetett gyermekotthonban. 
„Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hogy az elmúlt időszakban ilyen szintű 
támogatásban részesültünk” – mondta 
Tusa Lajos, a Szivárvány alatti Gyermek
otthon intendánsa. Kifejtette, az otthon 
átépítése után ismét hatalmas előrelépés 
számukra, hogy egy 11 200 lejes keret áll 
rendelkezésükre, amit kifejezetten sport
szerekre szánnak: tíz pár, állítható méretű 
jégkorcsolyát, illetve tizenegy kerékpárt 
vásárolnak. „Fontos a sport, az egészséges 
testnevelés, és nem utolsó szempont az 
sem, hogy a nagyobb diákjaink közleke
désre is tudják hasznosítani a bicikliket, 

így nem szükséges számukra külön szállí
tóeszköz, hogy eljussanak például a köz
pontba vagy az iskolába” – fűzte hozzá 
Tusa, kiemelve, hogy pár évvel korábban 
rengeteg kerékpárja volt az otthonnak, 
viszont mostanra már legtöbbje használ
hatatlan. – A kerékpárok és a korcsolyák 
mellett hét sátrat is vásárolunk, ami azért 
fontos, mert a jövőben szeretnénk mi
nél több kirándulást, sátortábort szer
vezni a nálunk nevelkedő gyermekek 
számára. Eddig is több táborba vittük a 
bentlakókat, de még nem volt példa rá, 
hogy a szállásukat is meg tudjuk oldani 
házilag. Erre nyílik most lehetőségünk, 

hiszen az új sátrak elegendők lesznek 
ahhoz, hogy lefedjék az otthon lakóinak 
egész jelenlegi létszámát – jegyezte meg 
Tusa. Idén még további támogatásokra 
számítanak, több pályázatot is benyúj
tottak, és bizakodnak, hogy jövőben is 
szereznek támogatást olyan fejlesztési 
célokra, amit nem tudnak önköltséggel 
megoldani. „A pályázatokhoz szüksé
ges önrészeket eddig minden esetben az 
Ora International németországi szerve
zetétől kaptuk, és ígéret van rá, hogy a 
továbbiakban is számíthatunk a segítsé
gükre” – tudtuk meg az otthon vezetőjé
től. (Miklós Réka)hí
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Tervek szerint jövő héten kezdőd-
nek el az idei évre ütemezett mun-
kálatok a gyer gyószentmiklósi 
Szent István téren. A templom 
előtti tér rendezésére indított 
24 hónapos projektet legkésőbb 
2014 augusztusáig kell befejez-
nie az önkormányzatnak. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Elkezdik a napokban a gyer
gyó szentmiklósi Szent Ist
vántemplom előtti téren a 

fejlesztési munkálatokat. 
– Megtörtént a közbeszerzés, a 

kivitelező Fundamenta Kft. végzi 
a tér átalakítási munkálatait. Több 

szakaszban zajlanak a munkálatok, 
a szakiroda jelentése szerint az idén 
indult beruházási programot a kivi
telezővel megkötött szerződés dá
tumától számítva 24 hónapon belül 
kell majd befejezni – tájékoztatott 
Mezei Dénes Emőke, a polgármes
teri hivatal sajtószóvivője. 

A beruházás összértéke közel 
egymillió lej, az idei költségvetésből 
erre a célra 100 ezer lejt különítet
tek el. 

– A költségvetésből jóváha
gyott összegből kezdjük el a mun
kálatokat, első lépésben a régi sze
gélyköveket és járdát távolítjuk el, 
egy új járdát alakítunk ki a temp
lom és a körforgalom közötti terü

leten, ezenkívül tisztítási munkála
tok fognak zajlani a tér környékén 
– fejtette ki a szóvivő, hozzáfűzve, 
hogy idén további fejlesztéseket 
eszközölnek a téren, amennyiben 
lesz rá lehetőség, hogy újabb pénz
összegeket különítsenek el a város 
költségvetéséből. 

A Szent István tér átalakításá
nak következő fázisában építik ki 
a több mint 2000 négyzetméter 
zöldövezetet, készítik el és he
lyezik ki a padokat, információs 
táblákat, szemeteskosarakat is. A 
munkálatok végeztével – várható
an 2014 augusztusában – avatják 
fel a téren, a már elkészült Szent 
Istvánszobrot.

Megoldást keres a gyergyó szent
miklósi önkormányzat a háztar-
tási hulladék kezelé sé nek ügyé-
re, ugyanis a városi szeméttelep 
hétfőtől hi vata losan bezárt. Több 
sajtótájékoztatón is elhangzott: 
a gyer  gyószentmiklósi szeme tet 
a székelyudvarhelyi AVE Hargita 
hulladékgazdálkodó cég cekend
tetői telepére szállítják. Csibi 
Márta, a gyer gyószentmiklósi 
polgár mesteri hivatal szóvivő-
je szerint az önkormányzatnak 
szemétlerakásra van érvényes 
szerződése az AVE Hargitával.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, július 16
tól nem szállíthatnak 
háztartási hulladékot 

a Gyergyóalfalu határában lévő 
gyergyószentmiklósi szeméttáro
zóba, mivel elavult, nem felel meg 
az európai uniós szabványoknak, 
emiatt be kellett zárni. Alternatív 
megoldásnak a székelyudvarhelyi 
AVE Hargita hulladékgazdálko
dó cég szolgáltatásainak igény
bevétele bizonyult, vagyis annak 
a lehetőségnek a kihasználása, 
hogy a szemetet szállíthatják a 
cekendtetői tározóba – erről 

egyébként több sajtótájékozta
tón is szó esett. 

Lerakásra van szerződés
A probléma egyébként teríték

re került a gyergyószentmiklósi 
tanács utóbbi ülésén is, azonban 
érdemben mindössze annyit dön
töttek, hogy a szakbizottságnak 
meg kell vitatnia a kérdést, mivel 
a tanácsosok közül többen is úgy 

vélekedtek, hogy hosszú távon 
nem működőképes ez a megol
dás. Csibi Márta, a polgármesteri 
hivatal szóvivője úgy tudja, hogy 
az önkormányzatnak szemétszál
lításra nem, de szemétlerakásra 
egy évre szóló érvényes szerződése 
van az AVE Hargitával. Ennek ér
telmében bármikor szállíthatják 
oda a gyergyószentmiklósi hulla
dékot, a szállítást pedig a Go Rt. 

helyi közüzemnek kell megolda
nia, mint ahogy a szemét tárolását 
is a szállításig.

Növekszik az illeték
– Egyelőre gyűjtik a szemetet a 

cég udvarán konténerben – közölte 
a Hargita Népével Csibi Márta saj
tószóvivő, a Go Rt. udvarára utalva.

Mellesleg a Go Rt. székhelye és 
udvara a városközponttól hozzáve

tőleg fél kilométernyire, lakott terü
leten fekszik. A sajtószóvivő arra is 
kitért, hogy Hargita Megye Tanácsa 
hivatalos levélben javasolta a brassói 
FIN ECO Rt. által működtetett hul
ladéklerakó szolgáltatásainak igény
bevételét, ám ezt nem fogadhatták 
el, mivel lényegesen nagyobb távol
ságra van Gyergyószentmiklóstól, 
mint a 75 kilométerre lévő cekendi 
szeméttározó. A szemét nagy távol
ságra történő elszállítása megnöveli 
a lakosság által fizetett hulladékkeze
lési illeték értékét is, Csibi Márta sze
rint vélhetőleg majdnem duplájára 
nő az összeg.

– Erről végleges döntést a jövő 
szerdai ülésén hoz a tanács – közölte 
a szóvivő.

Mit mond az AVE Hargita?
– A gyergyószentmiklósi köz

üzem érvényes hulladéklerakási 
szerződéssel rendelkezik – tisztázta 
a Hargita Népével Tóth László, a 
székelyudvarhelyi hulladékgazdálko
dási cég ügyvezető igazgatója.

Mint részletezte, a távolsági szál
lításra vonatkozóan is kért a GO Rt. 
ajánlatot, az elbírálás és a szállításra 
vonatkozó szerződés megkötéséig 
megrendelő alapján végeztek szállí
tási szolgáltatást a cégnek.

KErESIK A MEgoLdáST HuLLAdéKKEzELéSügybEN gyErgyóSzENTMIKLóSoN

Kétszeresére drágulhat a szemétszállítás

Még MINdIg A TűzféSzKEKET SzáMoLjáK fEL

Erdőtűz Gyilkostón
fEjLESzTéSI projEKTEK gyErgyóSzENTMIKLóSoN

Folytatják a Szent István tér kialakítását

Az utolsó szállítmányok egyike fotó: jánossy alíz

Egyhektárnyi erdős területen ka-
pott lángra a száraz növényzet 
kedden a késő délutáni órákban 
gyilkostón, a gyilkoskő térsé-
gében – derült ki az olt Sürgős-
ségi Esetek felügyelőségének 
közleményéből. Noha sikerült 
megfékezni a lángok terjedését, 
tegnap újra erős tűz keletkezett 
az említett területen.

J. A.

AGyilkoskő térségében, 
meg  lehetősen nehezen 
meg közelíthető terepen 

ke  let kezett a tűz, ezért is okozott 
gondot az oltása – jelentette ki Ali
na Maria Ciobotariu tűzoltó had

nagy, az Olt Sürgősségi Esetek Fe
lügyelőségének szóvivője.

Elmondta, hogy tegnap estére 
sikerült a tűz terjedését megfékez
ni, és megerősítette értesüléseinket 
miszerint újra lángra lobbant a már 
eloltott terület. Lapzártánkkor még 
mindig az egyre lángra lobbanó tűz
fészkek felszámolásával küszködtek 
a tűzoltók és az oltásban részt vevő 
önkéntesek. A tűz keletkezésének 
okairól, illetve a kár mértékéről 
nem tudott viszont beszámolni a 
szóvivő, mint mondta: a prioritás 
jelenleg a tűz eloltása, utána követ
kezik a kivizsgálás és a kárbecslés. A 
tűzoltó hadnagy szerint nagy segít
ségükre lenne egy kiadós eső.
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> Pályázatok. Négy intézkedés ki-
írására pályázhatnak a legsikeresebb-
nek tartott vidékfejlesztési program 
keretében az udvarhelyszéki gazdák és 
erdőtulajdonosok a Homoród–Rika–
Küküllő Helyi Akciócsoport által. A 
112-es intézkedés a fiatal gazdák támo-
gatására nyújt lehetőséget, fő célja pe-
dig a mezőgazdasági versenyképesség 
növelése. A 121-es intézkedés a mező-
gazdasági egységek felújítását támogat-
ja, a 122-es kiírásra a közbirtokosságok 
és az erdőtulajdonosi társulások jelent-
kezhetnek, míg a 142-es intézkedés 
keretében a mezőgazdasági és erdészeti 

csoportok létrehozására pályázhatnak 
az érdeklődők. A pályázatok leadási 
határideje szeptember 15., az iratcso-
mókat hétfőtől, azaz július 23-tól lehet 
benyújtani. Bővebb információkat a 
www.rikaregio.ro holnapon, illetve a 
0729–810975-ös telefonszámon kap-
hatnak az érdeklődők.

> Vásár. Minden hónap utolsó hét-
végéjén, így július 28-án, azaz jövő 
szombaton ismét megszervezik Szé kely-
udvarhelyen a Hagyományos Helyi Ter-
mékek Vásárát. A vásárnak ezúttal is a 
Márton Áron tér ad majd otthont, ahol 

a helyi és környékbeli termelők kínálják 
portékáikat. Többek között vásárolha-
tunk különböző pék-, illetve tejterméke-
ket, mézet, szörpöket, lekvárokat, vala-
mint húskészítményeket is. A Hagyomá-
nyos Helyi Termékek vására reggel kilenc 
órától délután két óráig várja az érdeklő-
dőket. A szervezők egyébként nyitottak 
a jelentkezők irányába, ezért minden 
hónap 15-ig várják a helyi kistermelők 
jelentkezését.

> Bezár a Thunder Rock Club. Boér 
Zoltán, a Thunder Rock Club vezetője 
bejelentette: három év tartalmas műkö-

dés után kénytelen bezárni a klubot ér-
dektelenség miatt. Szombat este záróbulit 
tartanak, amelyen a helyi Shadows, il-
letve Kalapács József és zenekara lép 
színpadra. Ennyivel is szegényebb lesz 
Székelyudvarhely, hiszen a város egyik 
fontos színfoltját alkotta a Kossuth Lajos 
utcai TRC működése. Jóllehet a helyiek 
közül sokan nem kedvelik a rockzenét, 
mégis az elmúlt három évben nemzet-
közi szinten is ismert arcok léptek fel a 
klubban. Számtalan magyarországi és 
távolabbi híresség volt a vendégük, töb-
bek közt a Judas Priest volt énekese, Tim 
„Ripper” Owens is. hí
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Körkép
udvarhely

 hirdetés

Egy újabb adalékkal szolgálunk 
az udvarhelyszéki hulladékhábo-
rúhoz: tavaly többek döbbenetére 
angolosan távozott térségünkből a 
kaposvári KVG Zrt., az a társaság, 
mellyel jó pár község egy előnyös-
nek látszó kétéves hulladékszállí-
tási szerződést kötött. Nemrég 
hozta a Sonline, a Somogy megye-
iek internetes portálja a látszólag 
megmagyarázhatatlan helyzetre 
a választ: Püspök Rudolfot, a 
kaposvári KVG Zrt. Máréfalván 
községeinkkel szerződő elnökét 
folytatólagos és jelentős vagyo-
ni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
és magánokirat-hamisítás miatt 
felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítélte a kaposvári bíróság. 

HN-információ 

Tavaly márciusban adta 
hírül hat udvarhelyszéki 
község: megnyerték a hul-

ladékszállítási árháborút, fejlesztési 
egyesületbe (ADI) tömörülve szol-
gáltatót váltottak, az AVE Hargita 
Kft. helyett a  kaposvári KVG Zrt.-
vel szerződtek, mint közölték, na-
gyon előnyösen. Időközben újabb 
három község is szerződött a kapos-
vári városgazdálkodási társasággal 
–  a szerződéseket Máréfalván a ka-
posvári KVG Zrt. részéről Püspök 
Rudolf, a társaság akkori igazgatója 
írta alá. Nem telt el sok idő, augusz-
tusban már azt jelentettük: nincs 
vége a szemetes árháborúnak, hisz 
a dél-dunántúli cég technikai okok-
ra hivatkozva visszalépett, a kilenc 
AVE-tól szabadulni kívánó község 
pedig hulladékszállító vállalkozás 
nélkül maradt. Akkor senki nem 
tudott választ adni a kaposváriak 
ezen lépésére, azt viszont kiderítet-
tük, hogy aránylag kicsinek mond-
ható hulladékpiacunkért kemény 
versengés folyik. A felszínen ebből 
annyit lehetett látni, hogy az ADI 
és az AVE folyamatosan oda-vissza 
perelgette egymást, és hogy a hát-
térben mik zajlottak, azokra csak 
következtetni lehet. Dávid Lajos, 
Máréfalva polgármestere, az ADI 
elnöke például egy évvel ezelőtt úgy 
vélekedett, azért távoztak a kapos-
váriak, mert az AVE csak megtalálta 
azt a megoldást, mely itteni jelenlé-
tüket elnehezíti. Hogy ennek van-e 
valóságtartalma, nem tudni, tény 
viszont, hogy a szerződések aláírásá-

nak pillanatában a KVG 45 százalé-
ka az AVE cégcsoporthoz tartozott. 
Hartdégen József, az AVE Magyar-
ország vezérigazgatója, a KVG ve-
zetőtanácsi tagja azt is tudatta, Püs-
pök Rudolfnak nem volt felhatal-
mazása arra, hogy Udvarhelyszéken 
a KVG nevében eljárjon, Püspök 
viszont konkurenciaként tekintett 
az AVE-ra, és „különutasként” épí-
tette helyi és romániai hálózatukat. 
Nem sok sikerrel, hiszen a nyomozó-
hatóságoknak is feltűnt, hogy nincs 
minden rendben a KVG háza táján: 
a kaposvári bíróság most júniusban 
alapfokon jelentős vagyoni hátrányt 
okozó hűtlen kezelés és magánokirat-
hamisítás miatt két év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte a kaposvári 
bíróság. Emellett harminchárom 
millió forintnyi vagyonelkobzással 
is sújtották, sőt ötmillió forint pénz-
büntetést is fizetnie kell a nem jog-
erős ítélet szerint. Püspök egy helyi 
vállalkozóval kötött szerződés miatt 
került képbe, aki harminchárommil-
lió forintot számlázott ki a KVG-
nek olyan munkákért, melyeket – az 
ügyészség szerint – nem végeztek el, 
Püspök viszont aláírta a kifizetéseket, 
és a pénzt át is utalták a vállalkozó-
nak. Ez az ügy még közel sem tart a 
végénél, sőt meglehet, hogy Püspök 
egyéb intézkedései, például a KVG 
székelyföldi ügyletei is előbb-utóbb 
terítékre kerülnek.   

A pórul járt kilenc udvar-
helyszéki község aránylag hamar 
túltette magát az őket ért pofon-
csapáson: decemberben – mint 
már tudattuk – szerződtek is az új 
szolgáltatóval, a mezőcsávási Sylevy 
Salubriserv Kft.-vel, és jelenleg is ez 
a vállalkozás végzi a hulladékelszál-
lítást ezekben a községekben. Mint 
nemrég közöltük: az érintett köz-
ségvezetők meg vannak elégedve az 
új szolgáltatóval, amely „elfogadha-
tó áron minőségi munkát végez”. 

Talán nem feltétlenül ide kap-
csolódó hír, ám azért megér egy em-
lítést: tavaly az ANI, vagyis az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynökség 
összeférhetetlenséget állapított meg 
a Sylevy Salubriserv Kft. vezetőjé-
nél, aki Maros megyei tanácsosként 
is tevékenykedik. Az ANI gondja 
az volt, hogy a cég számos közin-
tézménnyel, községgel szerződött. 
A cégvezető megyei tanácsos úgy 
védekezett: a vállalkozást nem ő, ha-
nem fia irányítja, ezért nem lehet szó 
összeférhetetlenségről. 

Remélhetőleg ez az újabb „ada-
lék” nem fog ismét változtatni köz-
ségeink helyzetén, és nem maradnak 
újból szolgáltató nélkül. Egy biztos, 
és ezt a községvezetők is így látják: 
hosszú távon  az lesz a megoldás, ha 
saját önkormányzati vállalatot hoz-
nak majd létre – ez pedig mindössze 
akarat és pénz kérdése. 

AdAléKoK AZ udVARhElySZéKi hullAdéKháboRúhoZ 

Miért lépett le a kaposvári KVG Zrt.? 
1200 hektárt véd a villaNypásztor

Öt igényelő
A vadkárok elhárítására, csök-
kentésére vásárolt 17 200 lej ér-
tékben villanypásztort a Zetelaka 
és Társai Vadász és halász Sport 
Egyesület. A felszerelés beszer-
zésére a vadásztársulat hargita 
Megye Tanácsa Vidékfejlesz-
tési Egyesületénél pályázott és 
nyert 8440 lej (az összérték 49 
százaléka) vissza nem térítendő 
támogatást. A megyében további 
négy egyesület pályázott ugyan-
ilyen célra.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Avadkárok elhárítására Har-
gita Megye Tanácsa Vi dék-
fej lesztési Egyesülete márci-

usban írt ki pályázatot villanypász-
tor megvásárlására, az előirányzott 
keretösszeg 45 000 lej, a vissza nem 
térítendő támogatás a pályázat össz-
költségének a 49 százaléka.

– Nem mindennap adódik lehe-
tőség ilyen jellegű pályázatokra, sem-
miképp nem akartunk lemaradni er-
ről, pályáztunk és nyertünk – árulta 
el Benke József, a Zetelaka és Társai 
Vadász és Halász Sport Egyesület 
igazgatója, azt követően, hogy pályá-
zatuk pozitív elbírálásban részesült.

A vadásztársulat 17 200 lej ér-
tékben vásárolt villanypásztort, ezt a 
saját vadászterületeire helyezte ki. 

Avram Camelia, a Vidékfejlesz-
tési Egyesület munkatársa elmond-
ta, a villanypásztor megvásárlását 
segítő kiírásukra a megyéből öt 
társulás, vadászegyesület pályá-
zott sikeresen, a zetelakiak mellett 
két Székelyudvarhelyen bejeg y-
zett szervezet, a Gordon és a 
Szalon, a tusnádi Szent Anna és 
Csíkszentsimon. A kérelmek alap-
ján a Gordon oroszhegyi, Szalon 
pedig siménfalvi területek védelmé-
ért igényelte a támogatást. Püspök Rudolf: jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésért ítélték el



a hargita népe heti kulturális melléklete

[ Címek, megszólítások – 8. oldal] n [ Az első Tandem projekt– 9. oldal] 

– 1996-ban Tófalvi Zoltán a Sóvidéki népi fazekasság 
című kötetében ezt írta: Korondon 253 fazekas van. 2007-
ben Ambrus Lajos a Korondi fazekasalbumban 40 fazekast-
fazekasműhelyt mutat be. Nos, hányan is vannak?

– Akkor, abban a 253-ban benne voltak azok is, akik nem 
dolgoztak korongon, nem tudtak korongozni, de kész gipsz 
formában tudtak, ahogyan itt mondják: sablonozni, vagy 
kakukkot nyomtatni, ami sípol, hogy játszhassanak velük a 
gyerekek. Jelenleg kb. 60-an foglalkoznak kerámiakészítéssel, 
a többi a 700-ig – mert ennyi engedélyt adtak ki – kereskede-
lem: veszik, adják.

– Hol árulják a korondi kerámiát?

– Szinte mindenütt az országban. Minden fürdőhelyen ta-
lálkozunk korondiakkal, Szebentől Bukarestig, a tengerparton, 
s árulják külföldön is. Ezenkívül vannak a heti, a havi és az évi 
vásárok, amit mind-mind jól tudnak a korondiak. A korondi 
ember mindig igyekezett a kereslethez igazodni, s olyasmit is 
forgalmaz, aminek semmi köze Korondhoz. Ez mind a demok-
rácia szüleménye! Régebb – dr. Kós Károly közléséből tudjuk 
– a korondi kerámiaárus eljutott Vas megyébe is, neves néprajz-
tudósunk ott találkozott velük, sőt egy 1943-as adat szerint, 
Lőrincz Kacor Árpád Berlinben árulta a korondi edényt.

– Menjünk egy kicsit vissza az időben. Melyek a legrégeb-
bi adatok a korondi kerámiakészítésről?

–Az 1600-as évekre visszamenőleg vannak bizonyíté-
kok, kályhacsempedarabok. Ezek számozva voltak. Egy ré-

szük fundamentumok, épületek alapjának ásásakor került 
elő. Ilyenek vannak 1780–90-ből.

– Hol őrzik ezeket?

–A székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi múzeum-
ban, a Páll Lajos-gyűjteményben, Tófalvi Zoltánnál, s az 
én gyűjteményemben is vannak ilyen régi darabok. Nekem 
volt olyan csempém, amelyiken azt írta: Nemes Monus 
de Korund. Az 1700-as évekből való. Korondon rengeteg 
cserepes csempe készült már az 1500–1600-as években. A 
használati edényeknek nagy hagyománya volt régebb is.

– Az évszázadok során kik voltak a korondi fazekasok 
legnagyobb konkurensei?

– A legnagyobb konkurenciát a székelyudvarhelyi 
Fazakas Céh jelentette. Már 1572-ben megalakultak. Az 
udvarhelyiek többször fordultak Rákóczihoz, Apafihoz, 
hogy ne engedjék a korondiakat Székelyudvarhelyen árul-
ni. A fémipar fejlődésével a 19. században megjelennek a 
érckályhák, ami szintén nagy konkurenciát jelentett a ke-
rámiaiparnak. Szerencsére 1893-ban Székelyudvarhelyen 
megalakult az Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola, ahová 
Korondról is bejutottak néhányan, megtanulták a mázas 
csempe és a mázas edények készítését. Ez menti meg a „vas-
korszaktól” a kerámiát! Az itt tanuló fiúk hazakerülnek, és 
dolgozni kezdenek. Volt egy Gáspár Gyula nevezetű vál-
lalkozó, aki nem értett a kerámiához, de Németországból 
hozott egy mestert, csinált egy kis gyárat.

folytatás a 10. oldalon

zékelyudvarhelyen az unitarizmus csak a 19. 
század második felében, 1872-ben tudott 
szervezett egyházközséggé alakulni, körülbe-
lül 80-90 taggal. Az alapítás id. Daniel Gábor 

udvarhelymegyei főispán, Koncz Lajos, Jakab Lajos, Szőcs 
Márton, Kénosy Béla, László Ferenc, László Domokos, 
Ádám Dénes, Szentkirályi Árpád, Pálffy Ferenc, Elekes Jó-
zsef, Maurer Károly, Simény Endre, Szász György, Jakab 
Dezső, Becsek Dánielné, Vas Józsefné, Boncza Sámuel és 
Szász Sámuel nevéhez fűződik. 

Kisgyörgy Sándor kénosi lelkész volt az újonnan ala-
kult gyülekezet első beszolgáló lelkésze, aki 1872. október 
6-án az akkori székház termében tartotta meg beköszön-
tő beszédét. Kisgyörgy helyét 1888-ban Lőrinczi István 
foglalta el, aki 1892-ig szintén Kénosból szolgált be Ud-
varhelyre. Utána Vári Albert jött, aki 1905-ig szolgálta a 
kettős egyházközséget, amikor a székelyudvarhelyi gyüle-
kezet önálló lett, és első lelkészének őt választotta. A lel-
készbeiktatót 1905. július 2-án tartották a főtéri reformá-
tus templomban, ahol jelen volt Ferencz József unitárius 
püspök is, aki beszédében a templomépítés szükségességét 
is hangsúlyozta. Az egyházközség még 1888-ban telket 
vásárolt 4000 koronáért templomhelynek, 1891-ben pe-
dig Ferencz József püspök és id. Daniel Gábor főgondnok 
aláírásával gyűjtőívet bocsátottak ki. A gyűjtés 5 éven ke-
resztül folyt, és mintegy 7200 korona gyűlt össze, azonban 
ez még mindig kevés volt az építkezések elkezdéséhez. A 
templomépítés ügyének újabb lökést adott Tóthné Benkő 
Zsuzsánna asszony, aki 1894. február 7-én kelt végrende-
letében általános örökösévé a székelyudvarhelyi unitárius 
egyházközséget tette. Már ezelőtt a harangalapra 2000 ko-
ronát adományozott. A Petőfi utcában lévő kis házért az 
egyházközség 3200 koronát kapott – emellett még 5000 
koronát készpénzben. Az adományozók sorát és a pénztő-
két a gyepesi származású id. László Ferenc gyarapította, aki 
1896. június 10-én bekövetkezett halála előtt egy csaknem 
16 000 koronáról szóló takarékpénztári könyvet ajánlott 
fel az udvarhelyi unitárius egyházközség javára. 

folytatás a 8. oldalon

Az unitárius templom 

Székelyudvarhely 
unitárius temploma

Józsa János keramikust, a népművészet mesterét otthonában kereste fel  
Székely Ferenc, aki a kerámiáról, mázakról, a mesterség titkairól beszélgetett vele.

Kiflihold és aranypáva

S



folytatás a 7. oldalról 
Ezenkívül nejével, Török Ráchellel közösen tett végren-

deletük értelmében Székelyudvarhelyen a piactéren egy házat 
és kepealap címen 4000 koronát hagyományoztak. Ez az ado-
mány újabb erőt adott az egyházközségnek, és lehetővé tette 
a Bethlen utcában a Vánky-féle telek megvásárlását 28 000 
koronáért. A Vánky-féle telek hátsó részével és ennek 2000 ko-
ronáért való megpótlásával az egyházközség elcserélte Kovács 
Dénessel a Bethlen utcára járó telke egy részét. Így szerezte meg 
a mostani telket, amelyen már akkor állott egy szép kényelmes 
lakás. A Vánky-féle telek megszerzése az egyházközség anyagi 
erejét kimerítette, templomépítésre a saját erejéből nem is gon-
dolhatott. Ezért 1902-ben újabb gyűjtőívet bocsátott ki, mely 
az egyetemes egyház évi adományaival az építés megkezdésé-
ig 12 077 koronát hozott. Emellett az egyházközség felhívást 
bocsátott ki a vármegyében lévő unitárius egyházközségekhez 
anyagadomány céljából. 

Templom hiányában kezdetben az istentiszteleteket Bod-
rogi Áronné Bethlen utcai házában, aztán a László Domokos, 
majd a Sándor Mózes lakásán tartották. 1888-tól a Bethlen 
utcában vásárolt ház egyik szobájában, majd a Vánky-féle ház-
ban, végül pedig a Tóth Ferencné által adományozott házban. 
Amikor ezek szűknek bizonyultak, akkor a városháza nagyter-
mében voltak az istentiszteletek.

Az első templomtervet id. Daniel Gábor készíttette el 1891-
ben, ezt azonban az időközben megváltozott területviszonyok 
között nem fogadta el a főhatóság. 1901-ben Diószeghy Sámu-
el is készített egy tervet, ami szintén nem került kivitelezésre. 
Végül az egyházközség Pákei Lajos kolozsvári építészhez for-
dult, aki 1902-ben elkészítette a templom tervét 43 827 korona 
66 fillér költségvetéssel, melyet az unitárius egyház fő irányító 
szerveként működő Egyházi Képviselő Tanács jóváhagyott. A 
templomépítést felkarolta és teljes odaadással támogatta a vár-
megye és a város akkori vezetősége is. 1904. június 1-jén – a he-
lyi sajtó szerint – a Budapest Szálló dísztermében hangversenyt 
szerveztek az udvarhelyi unitáriusok építendő templomuk ja-
vára. 1906. március 10-én Fekete Benjámin 42 000 koronáért 
elvállalta az építés kivitelezését. Az alapkövet július 3-án Vári 
Albert lelkész imája után tették le. A szerződés értelmében a 
vállalkozó még ugyanazon év október 15-ig köteles volt tető 

alá hozni az épületet. 1906. november 1-jén Derzsi Árpád helyi 
bádogos tette fel a toronygombot a 36 méteres torony tetejére. 
1906-ban Székely Lajos én neje Soós Juliánna 800 koronát ad-
tak a szószék elkészítésére. Szabó György pedig 2400 koronát 
adományozott az új orgona megvételére. Az ötmázsás nagyha-
rangot és a hárommázsás kisharangot Thury Ferenc budapesti 
harangöntő készítette el 1907-ben. A keblitanács határozata 
értelmében „Az egy Isten tiszteletére” felirat került a torony 
homlokzatára. A templom előtti kerítés elkészítését Pákei Lajos 
tervei alapján ugyancsak Fekete Benjámin vállalta el. A temp-
lomot 1908. május 24-én szentelték fel Ferencz József püspök 
jelenlétében.

A műemlék leírása
A városközpontból, ha Csíkszereda irányába indulunk – a 

Kőkereszt téren át –, a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, 
melynek  jobb oldalán hamarosan feltűnik az unitárius temp-
lom négyszöghasáb alakú, fehérre meszelt tornya. Építésekor 
még többnyire alacsony, tornácos házak uralták a templom 
környezetét, nem messze innen pedig a „nagypiac” fogadta a 
vásárra besereglő vidékieket. A vásáros forgatag zsivaja elmúlt, 
a gubacskővel kirakott főutat már rég leaszfaltozták, jócskán át-
alakult a templom környezete, de az udvarhelyi unitáriusok ma 
is ugyanabba a templomba járnak istentiszteletre.

A kelet–nyugati irányban elhelyezkedő, háromtengelyes 
főhomlokzatával az utcára néző épületet az enyhén kiugró 
négyemeletes toronytest uralja. A főhomlokzat földszintjén a 
torony mellett kétoldalt a templom előterébe egyenes záródású 
ablakok engedik be a fényt, ezeknek a részeknek a homlokzat-
tagolásában pedig a sima kváderfalazat érvényesül. Ez a kikép-
zés a második emeleten fordítva jelenik meg, itt ugyanis a tor-
nyon köszön vissza a – körablakot övező – sima kváderfalazatú 
megoldás. A földszinti egyenes záródású ablakok tengelyében 
pedig ezúttal félkör alakban záródnak az ablakok. A főhomlok-
zat második szintjét – a torony falára kerülő AZ EGY ISTEN 
TISZTELETÉRE felirat fölött – egy hangsúlyos övpárkány 
zárja le, erre építették rá a torony harmadik emeletét közrefogó, 
a függőleges és vízszintes épületrészek kiegyenlítésére szolgáló 
volutákat, melyeket a széleken kőből faragott obeliszkek dí-
szítenek. A harmadik szinten díszes, fogrovatos pilaszterekkel 
közrefogott félköríves ablakot láthatunk, amely fölött a római 
számlapos óraszerkezetet helyezték el. A torony utolsó, negye-
dik szintje kapta a legszebb díszítést. A sarkokon korintuszi 
fejezetes pilaszterek vannak, melyek között minden oldalon 
álzárókővel díszített félköríves iker (hang)ablakok nyílnak, a 
pilaszterfejezetek között pedig szép füzérdíszeket figyelhetünk 
meg. Mindezt a profilált koronázópárkány zárja le, amire a 
laternával záródó toronysisak került.

Az oldalhomlokzatok tagolása – a paplak felőli – északi 
és a déli oldalon azonos kialakítású. A főhomlokzat alsó két 
szintjén, a torony melletti részeken már látott egyenes, illetve 
félköríves záródású ablakok jelennek meg itt is. Ehhez a három-
tengelyes nyújtott hajófalhoz azonban egy nyeregtetővel fedett, 
emeleti részén nagyméretű félköríves ablakkal tagolt keresztház 
épült, a hajó északkeleti és délkeleti oldalához pedig – egyten-
gelyes falszakasz után – egy-egy kör alaprajzú háromemeletes, 
hagymasisakkal fedett lépcsőtorony csatlakozik. Így a templom 

alaprajzát tekintve megállapíthatjuk, hogy Pákei ezzel a megol-
dással egy bővített központos belső terű templomot tervezett.

A kisméretű templomba a főhomlokzati torony alsó szint-
jén nyíló félköríves lezárású főbejáraton keresztül juthatunk 
be, kétoldalt láthatjuk Kriza János, illetve Orbán Balázs kőből 
faragott, közel életnagyságú szobrát. A főbejárat díszes kiala-
kítású: a magas lábazatra helyezett, jón fejezetes oszlopok – és 
a mögöttük lévő, a falnak támaszkodó pilaszterek – triglifes-
metopés frízzel díszített párkányt tartanak, amit timpanon 
zár le. A toronyaljból egy előcsarnokba jutunk: balra egy zárt, 
négyszög alaprajzú helyiség található, amit ravatalozóként hasz-
nálnak, a túloldalon nyílik az ugyancsak négyszögű, a nyugati 
karzatba vezető lépcsőnek helyet adó fülke. A templombelsőbe 
érve szembesülünk azzal a megérzéssel, amire a külső homlok-
zatok szemlélésekor már számítottunk. Egy centrális elrende-
zésű térben találjuk magunkat, a templombelső közepén álló 
úrasztala köré ugyanis egy nyolcszög alaprajzú tér szerveződik. 
A kétszintesre tagolt belső falfelületeket a hosszanti oldalakon 
pillérek támasztják alá, erre építették rá a négy karzatot, amelyet 
farácsos mellvéd szegélyez. A berendezési tárgyak közül legin-
kább a bejárattal szemközti oldaltól balra található, fából ké-
szült, festetlen szószék említhető, amelynek hatszögű kosarán 
négyzetes mezőben lévő faragott rozetták vannak. Itt láthatjuk 
az egyik rozetta alatt azt a kis feliratot, melyből a szószéket meg-
rendelő házaspár neve, illetve az adományozás évszáma derül 
ki: AJÁNDÉKOZTA: VARGYASI SZÉKELY LAJOS ÉS 
NEJE SÓS JULIANNA 1907. A szószékkorona csúcsdísze-
ként a fiait saját vérével tápláló pelikán jelenik meg. 

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

Válogatott irodalom: Kedei Mózes: A székelyudvarhelyi Unitárius Egy-
házközség megszervezése és templomépítésének története. In: Unitárius naptár 
1999. Szerk. Andrási György. 108–112.
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ovatunk múlt heti cikke (Hívat és kéret) apropó-
ján olvasóink közül többen is jelezték, szeretné-
nek olvasni az egyházi és a régi világi címekről 
és megszólításokról. Kezdjük az egyháziakkal!

A régi, vagyis az 1945 előtt használt világi címek – mint 
például a tekintetes, nagyságos, méltóságos, nagyméltósá-
gú stb. – eltűnésével/eltüntetésével ellentétben az egyházi 
életben, illetőleg a papok megszólítására használt formák 
napjainkig megőrződtek. Bizonyos esetekben azonban 
némi korszerűsödési folyamattal számolnunk kell ezen a 
meglehetősen hagyományőrző területen is. Mert ma már 
az egyházi megszólításformák közül is háttérbe szorulnak 
vagy kiszorulófélben vannak az úgynevezett feudális hie-
rarchiára, a monarchia szokásaira emlékeztető címek. Pél-
dául napjainkban a régebbi – református püspöknek kijá-
ró – méltóságos és főtiszteletű (püspök úr) forma helyett 
inkább csak a főtiszteletű címet/megszólítást használjuk. 
Hivatalos helyzetben, levélben, nyilvános beszédben ter-
mészetesen használhatjuk így is: Méltóságos és Főtiszteletű 
Püspök Úr!

A pápa megszólítása és címe: szentatya vagy szentséges 
atya. Levélben például: Őszentsége

XVI. Benedek pápának Rómába. Megszólítása: Szentsé-
ges Atyám! A bizalmasabb társalgásban – de csak akkor! – a 

katolikus pap megszólításaként is szokás használni a szent-
atyám formát. A pápa után a legmagasabb rangú főpap a 
bíboros. Címe/megszólítása: főmagasságú vagy eminenciás. 
Nagyméltóságú és főtisztelendő cím illeti meg a római kato-
likus érseket, püspököt, segédpüspököt (mint megszólítási 
forma is él Erdély területén). Ezt a címet lehet a kegyelmes 
formával helyettesíteni (kegyelmes atyám, kegyelmes atya). 
Méltóságos és főtisztelendő címzés jár a római katolikus nagy-
prépostoknak, főapátoknak, pápai prelátusoknak. Nagysá-
gos és főtisztelendő címet viseltek/viselnek a kanonokok, 
prépostok, apátok, pápai kamarások, összes főesperesek. A 
pápai prelátusokat, más főpapokat szokás még egyházon be-
lül – és főként Olaszországban – Monsignore (monszinyóre) 
formában szólítani. Tisztelendő megszólítás jár a plébános-
nak, segédlelkésznek (káplánnak), tanácsosnak, diakónus-
nak. Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem jut eszünkbe 

a pontos cím, megszólítás. Ilyenkor az egyházközségi veze-
tőtől fölfelé a főtisztelendő megszólítás használata segíthet 
rajtunk: főtisztelendő érsek úr, főesperes úr stb. A kisebb be-
osztásúak esetében a tisztelendő atya, tisztelendő úr a helyes 
megszólítás. A katolikus egyházban az apácák megszólítása: 
tisztelendő nővér.

A református, unitárius, evangélikus, tehát a protestáns 
teológusokat, segédlelkészeket, lelkészeket/lelkipásztorokat 
tiszteletes úrnak szokás szólítani. Az ő feleségük: tiszteletes 
asszony. Az egyházközségi vezetőtől fölfelé a nagytiszteletű 
cím járja (nagytiszteletű esperes úr, a protestánsoknál nincs 
főesperes). A református püspök címe: főtiszteletű püspök 
úr. Az unitárius és evangélikus püspök címére és megszólítá-
sára külön vigyáznunk kell, mert eltér a református szokástól: 
ezek főtisztelendő (nem főtiszteletű!) urak. Az izraelita fő-
rabbi megszólítása: főtisztelendő úr, a rabbié: tisztelendő úr. 
Szükséges ezúttal azt is megjegyeznünk, hogy a katolikusok 
azt a főbb kormányzati egységet, amelynek élén a püspök/
érsek áll, egyházmegyének nevezik. Az egyházmegye több 
kerületből áll, a valamely egyházkerület élén álló papnak 
főesperes a neve. A protestánsoknál az egyházmegye több 
egyházközségből (legkisebb helyi szervezet) áll, az egyház-
megye élén az esperes áll, több egyházmegye alkot egy egy-
házkerületet, azt a püspök irányítja.

Címek, megszólítások
R                       helyesen n Komoróczy György

Templombelső

Főbejárat

Székelyudvarhely unitárius temploma
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gy hónapra megváltozott a lak-
címem, jó érzéssel ismételgettem 
a spanyol nevű városrész négy 
szótagját (én-szi-ni-tász), sajátos 

dallamát, ami mintha a jelentése szerinti fák 
(magyarul „élő tölgyek”) lélegzésének, suso-
gásának ritmusát sugallná...

Encinitas San Diego északi részén, a bel-
várostól 25 km-re található, az 5-ös Interstate 
autópálya mentén. Spanyol neve sok mindent 
elárul abból, hogy kik, mikor alapították ezt 
az öt részből álló óceánparti városrészt.

Legnagyobb erénye véleményem szerint 
az, hogy épületei nem törnek az ég felé, ra-
gyogóan keverik a sokféle itt lakó náció épí-
tészeti örökségének és gyakorlati észjárásának 
vonásait, pillanatig sem feledve, hogy itt nem 
úr a tél, s a tavasz, ősz is a napfény alattvalói. 
Ennek a városrésznek mind az öt „lakóöve-
zete” kisvárosi csendről, rendezettségről, biz-
tonságról és jómódról árulkodik. 

Encinitas történelmi belvárosában elraga-
dó kávézók, üzletek, nagyszerű éttermek talál-
hatók. Valamikor az itt vezető Highway101 
volt az egyetlen, San Diegót Los Angelesszel 
összekötő „történelmi folyosó”, part menti au-
tópálya. Ma alternatív útvonal azok számára, 
akik nem sietnek és élvezni szeretnék ennek 
a virágokkal teli városnegyednek szépségét, 
gyönyörű bannereit, utcai világítását. A bel-
város mai képét közösségi erőfeszítés nyomán 
az Encinitas Mainstreet Egyesület civil kez-
deményezés alakította ki, és óvja, fejleszti fo-
lyamatosan. Ez az egyesület szervezi az egész 
évben zajló kulturális, sport-, kereskedelmi 

fesztiválokat, a gyermek-, felnőtt-szórakozta-
tás eseményeit, vásárokat, ünnepségeket.

Encinitas belvárosában lüktet a mo-
dern élet egyik legfőbb jövedelmi forrása, 
a turizmus. A festői Moonlight Beach-en 
emelkedik a 94 szobával, lakosztályokkal 
rendelkező Best Western Inn híres szálloda, 
óceánparti kilátással. Dombteteje úgy van 
kiképezve, hogy ott romantikus esküvőket 
lehet rendezni. Közelében egy másik turis-
tacsalogató, a hagyományos ázsiai ételeket 
és japán sushit felszolgáló Ocean Tomiko 
bár és grill.

A belvízi Encinitas igazi vízi paradicsom, 
fürdőhely, ahol a szép villák lakói és a turisták 
bevásárlóközpontokat, üzleteket, éttermeket, 
ajándékboltokat tartanak el. Hogy milyen 
az életszínvonaluk az idevalósiaknak, azt jól 
mutatja az itt lakók büszkesége, a tökéletesen 
gondozott hatalmas óceánparti golfpályájuk.

A városrészeket, lakóparkokat a szeszélye-
sen fel-le hullámzó domb- és hegyvonulatok 
választják el egymástól. Ilyen rész a domblej-
tő mindkét oldalán végigvonuló Leucadia 
Boulevard, amely ahhoz a lakónegyedhez 
vezet, amelyet 1870-ben angol spiritiszta tele-

pesek létesítettek, hogy vallásukat szabadon 
gyakorolhassák. A telepet a görög Leukadia 
(a Paradicsom) szigetről kapta. Ennek az 
encinitasi résznek a vonzerejét a tájon kívül 
a mexikói konyhájú éttermek adják. Tulajdo-
nosaik személyesen köszöntik a vendégeket, 
akik között számtalan hollywoodi híresség is 
található. Los Angelesből idáig eljönnek egy 
jó vacsora és a malomkerék kalapú, festői ru-
házatú mexikói zenészek kedvéért.

Olivenhein már a nevében is mutatja, 
hogy német telepesek alapították. Lakóhá-
zaik is erről árulkodnak. A régi gyűlésterem, 
amit ma az állami hivatalnokok használnak, 
történelmi attrakció. 

Egy egész napot Encinitas autós felfedezé-
sével töltöttem, mégis estefelé még úgy érez-
tem, hogy egy kicsit felderíthetném azokat 
az utcákat is, amelyek vendéglátóim villájával 
szomszédosak. Egyedül és gyalog indultam a 
sétára a teljesen kihalt utcákon, tereken. Tu-
lajdonképpen egy botanikus kertben jártam. 
Nem az igazi, encinitasi, 5000 növényfajjal 
rendelkező, 35 hektáros füvészkertben, ha-
nem a villák előkertjeinek és udvarainak cso-
dálatos buja színes növényrengetegében. A 
szinte egyforma villasorok, garázssajtók nem 
adhattak támpontot, hogy el ne tévedjek, in-
kább a virágok és elrendezésük segítettek fél 
óra múlva „hazatalálni”. Kísérőm a nap volt, 
iránytűm az óceáni szellő, útjelzőim boldog 
rózsák, kaméliák, oleanderek, ezernyi más 
élénk színű, frissített, ápolt virág.

Varázslatos Encinitas, örökre meghódí-
tottál!
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Encinitas, fogadj örökbe!E

hargitanépe

ülönös helyszínen különös esemény zajlott Csík-
szereda egykori gabonaraktárában, a Siló – Kor-
társ Művészeti Központban. A helyszín bő két 
hétig szolgált lakóhelyként és az alkotás tereként 

annak a 10 fiatal művésznek, akik Porogi Dorka rendezésében 
Shakespeare Szeget szeggel című darabját mutatták be ebben a 
nem éppen szokványos térben. Nagy volt az érdeklődés, nagy 
volt a siker is.

A nemrégiben alakult, Derzsi Dezső színművész által ve-
zetett Tandem csoport célja, hogy színházzal foglalkozó fiatal 
alkotóknak lehetőséget nyújtson a találkozásra és a közös mun-
kára, előadások létrehozására.

A többnyire a marosvásárhelyi színművészeti egyetemen 
tanult művészek fontosnak tartják, hogy a fiatal színházi gene-
ráció a megszokott lakó- és munkahelyéről, alkotói közegéből 
kilépve a szakmai kommunikációnak és a kulturális kapcsola-
toknak másfajta módozatait keresse – egymással és a nézőivel 
egyaránt.

A közös munkáról a művészeket kérdeztük.
Derzsi Dezső úgy véli, nagyon izgalmas találkozást tudhat-

nak maguk mögött:
„Célunkat, hogy fiatal (nem csak) színházi alkotóknak le-

hetőséget teremtsünk a közös gondolkodásra, a közös munkára, 
sikeresen elértük. Természetesen, ha végiggondolom az elmúlt 
16 napot, rengeteg hiányossággal találkozom. Ez elsősorban 
abból adódhat, hogy mindannyian fiatalok és tapasztalatlanok 
vagyunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy éppen ezekkel a hi-
bákkal együtt tekinthető a Tandem első munkája egésznek. Re-
ményeink szerint a munkát folytatjuk, hogy milyen formában, 
hol és mikor, azt még nem tudjuk pontosan. A Tandem lényege 
ugyanis, hogy munkáit elsősorban az egymás és a környezete 
iránti kíváncsiság inspirálja, ez pedig magában hordozza a csa-
pat folyamatos átalakulását, valamint a helyszínek változását. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk szívesen olyan 
helyszínen, ahol már egyszer megfordultunk.”

Csillag Botond színészt is megkérdeztük:
„Dorkával még bölcsészkorunkban kezdtünk el együtt is 

színházat csinálni, Crescendo név alatt. A társulat már nem 
aktív, de mint baráti társaság még mindig összejárunk, illetve 
többen a pályán maradtunk, és évek óta keressük a lehetőségét, 
hogy újra együtt dolgozhassunk. Dorka itt végzett Marosvá-
sárhelyen, én Budapesten dolgoztam sok erdélyivel, no meg ők 
velem, úgyhogy adta is magát a dolog, hogy ezt ebben a szel-
lemben folytassuk. Dezső pedig már vagy egy éve szervezi, saját 
ötletétől vezérelve, és az utolsó pillanatban sikerült is tető alá 
hoznia a projektet. Azaz a magtárba. Bele. Úgyhogy minden 
összevágott. A legtöbben már dolgoztunk hasonló körülmé-

nyek között, együtt is, de én egyik bandataggal sem próbáltam 
két óránál többet egész életemben (kivéve Zenkőt, ő osztálytár-
sam volt fél évig a kaposvári színin), s mondhatom, hogy eh-
hez képest és ettől függetlenül nagyon gördülékenyen tudtunk 
együttműködni, sőt úgy összebarátkoztunk, hogy mondanom 
sem kell… A magtár szuper jó hely, élni is jó volt benne, dol-
gozni meg hát még! Na. Mindannyian azt éreztük, hogy olyan 
izgalmas maga a tér, hogy valóban elég csak brooki értelemben 
keresztülsétálni az egyik emeleten, máris színház lesz belőle. De 
ezzel nem biztos, hogy el lettünk volna két hétig, úgyhogy vé-
gül ez lett belőle. A darabbal eddig nem foglalkoztam, kemény 
dió, de ő húzta a rövidebbet, mi meg belőle, naná. Színházcsi-
nálók voltunk, nemcsak színészek, és ez igen egészséges. Visz-
szavágyom.”

Nem kis kihívást jelenthetett a díszlet-jelmeztervezőnek, 
Bagoly Zsuzsannának sem a Siló környezete:

„Talán én voltam az utolsó láncszem ebben a projektben. 
Mire részesévé válhattam ennek a kreatív csapatnak, már adott 
volt a helyszín és a darab is. Nagyon örültem ennek a találko-
zásnak és kihívásnak. Már ismertem a Siló épületét és a benne 
rejlő kincseket is, de soha nem gondoltam volna, hogy ezeket 
majd egy színházi előadásban is használhatom. Csak rá kel-
lett néznem a régen a magtárat szolgáló gépelemekre, vasakra, 
lapátokra és már javarészt adta is önmagát a díszlet. A terek is 
nagyon izgalmasak voltak, bár nem színházi terek, már csak a 
mélységük és a magasságuk miatt sem. A nem nagy befogadó-
képességű tereket még sok helyen betonoszlopok is szétszab-
dalják, de ez lehetőséget adott arra, hogy a nézőket szabadon 
mozgathassuk az előadás terében.”

Porogi Dorka rendező is lelkesen mesélt az alkotás folyama-
táról:

„Tizenhat nap egymással és Shakespeare-rel – ez volt a 
célkitűzés. A Szeget szeggel rettenetesen nehéz darab, sokszá-
lú, csavaros, komplikált történet, talán éppen ezért érdekelt, 
hogy mit tudunk kezdeni vele. A munka valódi olvasópróbá-
val kezdődött: a hét színésszel együtt, mondatról mondatra, 
meg-megállva olvastuk el Mészöly Dezső fordítását, együtt 
húztuk meg a szöveget – nemcsak mondatokat, hanem renge-
teg szereplőt, jelenetet is kihúztunk (olyat is, amit sajnáltunk); 
együtt írtuk át, vagyis együtt készítettük el az előadás végleges 
szövegét, vázát – és mindeközben már színpadi helyzetek is 
tisztázódtak, ötletek születtek, mozgásba lendült a történet. 
Én ebből a fázisból (négy-öt nap) nagyon sokat tanultam: volt 
olyan szerep például, amit a közös olvasás előtt ki akartam húz-
ni, de kiderült, hogy nem lehet, vagy kár volna, illetve ennek a 
fordítottja is megtörtént. Nem arra törekedtünk, hogy ’profi’ 
munkát végezzünk, hanem arra, hogy jót, magunkhoz képest, 

vagyis az a szándék vezetett, hogy csak annyit merítünk eb-
ből a műből, amennyit tisztességgel meg is bírunk fogalmazni 
azután. (Persze így is túlvállaltuk magunkat, de ez kísérlethez, 
munkamódszerhez szükséges.) A térre, jelmezekre vonatkozó 
elképzelések is alakultak közben, változtak, ahogy az előadás is 
változott, ehhez nagy rugalmasságra volt szükség a tervező és 
a színészek részéről egyaránt. Kezdetben csak annyit tudtunk, 
hogy több térben gondolkodunk, hogy „járkálós” előadás lesz, 
hiszen a Siló épülete ezt követeli meg, majd rájöttünk arra is, 
hogy ha így van, akkor szinte minden emelet, minden tér kis-
sé más stílust és hozzáállást követel. Az utolsó felvonás, a darab 
megoldása például így került abba a térbe, ahol a két hét alatt 
laktunk, aludtunk, ettünk, beszélgettünk, és így kapta meg 
azt az oldott, ’civil’ formáját, játékstílusát, amelyben végül be-
mutattuk. Ilyen értelemben nem is annyira színházi előadásról 
van szó talán, inkább eseményről, bár az ítélet vagy a címkézés 
nem az én dolgom. Én csak azt tudom, hogy jó – fáradságos, 
de szuper luxus – élvezet és öröm volt együtt dolgozni. Bagoly 
Zsuzsi, Bekő Fóri Zenkő, Csillag Botond, Derzsi Dezső, Gecse 
Ramóna, Kovács Kati, Kónya Ütő Bence, Puskás László, Szőcs 
Tamás, köszi szépen! Hálás vagyok, hogy ez megadatott.”

A projekt fő támogatói: Hargita Megye Tanácsa és a Har-
gita Megyei Kulturális Központ, az Erdélyi Összművészeti 
Egyesület, valamint a Siló – Kortárs Művészeti Központ voltak, 
további támogatók: Hotel Salvator, Communitas Alapítvány, 
Becherovka, Nemtévé, Kerékvár.

Túros Eszter

Az első Tandem-projekt

K



folytatás a 7. oldalról
Körülbelül tíz év után a gyár megszűnt, de addigra a 

korondiak eltanulták a titkot. Elkezdődött a korondi 
mázasedény, kávéskészlet, boroskészlet, étkészlet, hasz-
nálati tárgyak gyártása, s megrendelés érkezett Német-
országból, Ó-Romániából meg máshonnan. A románok 
vásárolták a halottaik utáni edényeket: tálat és kancsót. A 
kancsóban adták a bort, a tálban a főtt rizst – pománába. 
Minden évben volt egy ilyen osztás a halott emlékére. Ez 
egy bizonyos napon volt, mint a somlyói búcsú. Miután a 
rizset kiették, s a bort kiitták, az edényt összetörték, nem 
volt szabad egyébre használni. Ezért minden évben mást 
kellett csinálni. Csak az agyagedényt fogadták el, nem kel-
let nekik a porcelán. Ez a múlt század elején volt, s tartott 
az 1950–60-as évekig.

– Szintén a Tófalvi-kötetből tudom, hogy az 1930-as 
években a kerámia szállítását is forradalmasították: hat 
autót vásároltak a korondiak, azzal szállították az eladási 
pontokra...

– Igen, ezt nevezzük autós kereskedelemnek, amikor 
nemcsak szekérrel, hanem teherautóval is viszik a kész 
kerámiát. Minden gyorsabban történik, több forgalmazó 
kell, több munkáskéz, több a kereslet...

– Miért épp Korond az erdélyi kerámiakészítés fellegvá-
ra, mi ennek a titka?

– Azért, mert az itteni agyag felel meg a legjobban 
mind a mázas, mind a máz nélküli edény készítésére. A 
sárga agyagból készül a máz nélküli edény, a palából a 
mázas edény. Gyermekkoromban én is készítettem máz 
nélküli edényt, ami úgy történt, hogy a sárga agyagba 
annyi homokot tapostam, amennyit felvett. Erre azért 
volt szükség, hogy főzés közben ne hasadjon el az edény. 
Vizeskorsóban régebb kivitték a vizet a határba, ott süt-
hette a Nap, mert a korsó kívül izzadt, s hidegen tartot-
ta a vizet. Ennek az a magyarázata, hogy átszivárog a 
víz az edény falán, s a kívül lecsapódó víz hidegen tartja 
a benne lévő vizet. Olyan, mint a hűtőszekrény! Bent 
a házban nem lehet vizet tárolni, csak ha előbb főznek 
benne valamit, s a pórusok betömítődnek. A mázas 
edény megtartja a vizet, bent is lehet tárolni. Egész éle-
temet arra tettem fel, hogy tökéletesítsem a kaolin fel-
tapadását a korondi agyagra. A zománc és a máz össze-
tétele olyan kell legyen – a feszültség a kettő között –, 
hogy amikor lehűl, a máz ne repedezzen meg. Ha nem 
repedezik meg a máz az edény felületén, akkor az ital 
nem folyik ki belőle. Ha túl kövér a máz, nem felel meg 
kémiailag, megrepedezik, hálós lesz, mint a szita. Ez a 
titka a mázasedénynek.

– Úgy érzi, fontos dolgot oldott meg ezzel?

– 40 évig dolgoztam flittelt mázzal, olvasztott üveg-
mázzal. Én flitteltem. Beleöntöttem a tintát, s nem volt 
egy hajszálrepedés sem, nem folyt ki, bátran forgalmaztuk, 
mert tudtuk, nem vallunk szégyent vele.

– A termelő és vásárló közt – tudjuk: legtöbb esetben nem 
a termelő a forgalmazó – kik az úgynevezett „közvetítők”, az 
igények és formai követelmények, elvárások továbbítói?

– A szekeresek, az autósok, az eladók. Azok, akik elsőb-
ben „vételezik” a vásárlók véleményét, ízlését, s amikor ha-
zajöttek, odaszóltak: ide tégy még egy virágot, húzz több 
vonalat, a füle legyen másképp. Tudták, hogy a szászoknak 
a tiszta fehér edény kell, csak egy kis zöld levéldísszel közé-
pen, a mezőségi románok a virágos edényt kedvelik, külö-
nösen kék színben, a magyarok pedig a barna-sárga-zöld 
színezésű virágdíszt kedvelik, főleg az edény felső részén.

– Miért és mennyiért árulták régebb a korondi edényt?

– Gabonáért, pénzért, szalonnáért, élelemért. Mikor 
gabonáért adták: egyszer töltve, kétszer töltve, háromszor 
töltve. Az edénytől függően. Az élelem maradt a szekeres-
nek, a fazekas mindig gabonában egyezett ki a szekeressel. 

Egy katlan főzőfazék ára öt véka búza vagy tíz véka kukori-
ca volt, függött az edénytől. Ez 200 darabot tett ki, ebben 
volt kisebb is, nagyobb is.

– A viszonylagos anyagi jólét mellett, szót kell ejtenünk 
arról a szakmai betegségről is, amit a helybeliek egyszerűen 
csak mázbetegségnek neveznek...

– Saját magamról beszélek! Mikor 15 éves voltam, 
ólommázzal zománcoztunk, s a két kezem egyszer csak 
csuklóból leeset, nem tudtam felemelni. Elmentünk 
Dienes orvos-tanár úrhoz Marosvásárhelyre, megvizs-
gált, s azt mondta, hogy nem tudom mennyi ólom van 
bennem. Elkezdték a kezelést, kihajtották az ólmot 
belőlem, s a kezem újból felállt. Magamban elgondol-
tam, ez nem jó, ebbe bele lehet halni, s elkezdtem az 
ólmot és a borsavat összeolvasztani 1000-1100 fokon. 
Beszereztem magamnak magyar és német nyelvű szak-
könyveket, s a frittelt mázat elkezdtem olvasztani. Ez 
úgy történik, hogy van egy olvasztótégely samottból, 
s amikor fel van hevítve 1000 fokra, bele kell rakni az 
ólomport és a földpátot. A legjobb a norvég földpát. Ez 
megolvad üveggé, belefolyik egy cseberbe, amiben víz 
van, s ott szétesik törmelékké. Átlátszó kristályüveg lesz 
belőle, amit malomban meg kell őrölni. Kaolin és 
még kevés földpát tevődik hozzá, megvan, 
milyen arányban, s akkor tevődik fel 
az elkészült edényre a máz. Nos, 
ebből 60 év alatt vesz fel any-
nyit a szervezet, mint 1 év 
alatt abból, ami nem volt 
megolvasztva. 40 évet ez-
zel a mázzal dolgoztam, 
s nem volt mérgezés. 
Az az előnye, hogy az 
ecetsav nem oldja fel 
az ólmot. Mert tud-
juk, az ecet oldja a va-
sat is.

– Beszéljünk gyer-
mekkoráról is...

– A gyermekkorról 
sajnos nem sok jót tudok 
mondani, árvaságon nőttem 
fel. Mindjárt a második világ-
háború után meghalt édesapám, 
hatan maradtunk árván, anyám megzava-
rodott, nagybátyám egy átalvetőben hozott magához 
a Vadasmezőből, Korond határából, mert nekik nem 
volt gyermekük. Örökbe fogadott, maga után íratott. 
Az öreg meg is veregetett, nem voltam édesfiuk. Há-
romszor voltam világbujdosó, mert az öreg veregetett, 
féltem tőle, de visszakerültem, s ő tanított meg a faze-
kasságra. Úgy tanított meg, hogy a Jáhoros-völgyből 
hoztam a palát a hátamon, meggyúrtam, s nekikezdtem 
korongozni. Az öreg nem nézte jó szemmel, mert ő me-
zőgazdasággal foglalkozott. Végül ángyom azt mondta 
neki: Eridj, na, mutasd meg annak a gyereknek, hogy 
kell a palát felhúzni. Odaállt, s azt mondta: úgy nézd 
meg, hogy többet nem mutatom meg! Megfogta a keze-
met, s ketten felhúztuk. Ez volt a tanítás.

– Többé sohasem mutatta meg?

– Nem. Makrancos székelyember volt. Egy hétre rá a 
kicsi edények már meg voltak csinálva. 13 évesen kezdtem, 
s 14-15 éves koromban már mintáztam a kicsi állatfigu-
rákat. Olyanok voltak, hogy lógott rajtuk a madár tolla. 
Elkezdtük vinni Szinajára, s úgy vették, hogy az itteni ke-
reskedők rám álltak, dolgozzak nekik. Úgy is volt, hogy 
bevittük az árut, egyből kifizettek 13 ládát, s jöttünk haza, 
csináltuk a következőt.

– Kitől tanulta az állatfigurák mintázását?

– Ez jött magától. Mintáztam őzikét, szarvast, med-
vét, vaddisznót. Ezt összeállítottam kompozícióba. 
De ekkor már járt ki Bandi Dezső tanár úr, s Hunyadi 
László Sándor. Bandi Dezső lerajzolta az eredeti motí-
vumokat s odaadta a szövőasszonyoknak, a fafaragók-
nak, a keramikusoknak. Úgy akarta, hogy a családok 
más-mást csináljanak, más és más mintával dolgozza-
nak. Azt akarta, hogy én csináljak szobrokat korongon, 
István Lajos kézzel mintázzon hamutálakat és állatfigu-
rákat. A Pállokat arra tanította, hogy milyen mintákat 
fessenek. Azt akarta, hogy a családok elhatárolódjanak 
egyik a másiktól. 

– És ez bejött? 

– Nem jött be! Elvittük kiállításokra, de nem vették. 
Vissza kellett térjünk a hagyományos kerámiához, hogy 
meg tudjunk élni.

– És Hunyadi László Sándorral milyen kapcsolata volt?

– Ő vitt be a marosvásárhelyi művészeti iskolába, a szob-
rászati szakra. Ott ismerkedtem meg Tompos Kálmánnal, 
aki egy személyben volt nyomdász, festőművész, kémikus, 
cinkográfus. Féllábú ember volt, s volt egy akkora kemencéje, 
mint egy ler, gázzal ment. Képes volt lefeküdni féllábal mel-
lém, hogy nézzük, mikor olvad a máz. Valójában ott kezd-
tem el a festékek gyártását. Adott egy levelet, hogy menjek el 
Kolozsvárra a porcelángyárba, Brünn Izsákhoz, aki a gyárat 
vezette, mester volt. Ott tanultam meg a porcelántechnoló-
giát, a porcelánfestést. Ő is adott egy levelet, elküldött Buka-
restbe Gotlieb Antalhoz. Ő fotokeramikus volt, sírkövekbe 
beépített képeket csinált. Tőle tanultam a fotokerámiát és a 
festékkészítést a fotokerámiához. Mikor eljöttem, ő is adott 
egy levelet, hogy menjek el Brassóba egy üveg- és tüköröntő-
höz, ahol megtanultam, hogyan kell önteni és csinálni a tük-
röt ezüst-nitrátból. A nevére már nem emlékszem, de ő szász 
volt. Mikor hazakerültem – ezek mind 1–2 éves időszakok 

voltak –, hátizsákkal bejártam a vidéket, s elkezd-
tem gyűjteni a régi csempéket, edényeket. 

Ha nem adták ide, lerajzoltam a mintát. 
A padláson most is vannak töredé-

kek. Még rajzoltam a kolozsvári és 
a szebeni múzeumban is. Mind-

ez a katonaság előtt volt, 20-22 
éves lehettem. 

– Van-e folytatója ennek 
a művészeti ágnak?

– Nincs. Nem tudják! 
Mindig az volt a vágyam, 
hogy porcelánkészítő legyek, 
porcelánt fessek. De nem 

volt lehetőség. Nem volt pén-
zem! Én ezt Marosvásárhelyen 

tanultam Pécsi Károlytól, aki 
Herenden tanult porcelánt festeni. 

Amikor Vásárhelyen voltam, ameddig 
mások futballoztak, addig bejártam ehhez 

a két emberhez: Tomposhoz és Pécsihez.

– Legtávolabbi pont a világon, ahol találunk korondi ter-
méket?

–Új-Zéland. Ahol magyarok laknak, ott találkozunk 
korondi kerámiával is. Például régebb itt járt a bangladesi 
magyar nagykövet. A magyar nagykövetek gyakran jöttek 
hozzám vásárolni. Eléggé köröztek a szekusok, figyeltek 
minden lepést, őrizték őket, s amikor elmentek a vendé-
gek, bejöttek, érdeklődtek, de én nem foglalkoztam a poli-
tikával, csak a munkával.

– Híres emberek, akik megfordultak a Józsa-portán?

– Nap mint nap jönnek, megállnak, szétnéznek, vásá-
rolnak, kevesen mutatkoznak be. Biztos van közöttük híres 
ember is. Többen névjegykártyát hagynak, egy egész rakás 
van belőlük. De hogy a kíváncsiaknak is eleget tegyünk, 
megfordult nálunk Orbán Viktor és kísérete is.

– Nemrég töltötte a 70-et, s ha az Úr is úgy akarja, mit 
szeretne még megvalósítani, hová szeretne eljutni még?

– Örvend a lelkem, hogy azt a gondolatot, amit én vala-
mikor dédelgettem – szobrász és porcelángyártó akartam len-
ni –, Judit lányom örökölte. Mármint a kisszobrászati részt. 
Emellett Budapesten elvégezte a művészettörténetet és a kis-
plasztikát is. Mielőtt megmintáz valamit, előbb dokumentá-
lódik. A fiam itthon van, most ő dolgozik korongon. Sok ter-
vem van. Az egészségtől függ. Szeretnék épületdomborműves, 
zománcos, égetett díszeket készíteni itt, Korondon. Érdekel a 
kerámia figurális fejlesztése, a rajzolás stb. Szeretnék fejlődni 
mintázásban és szobrászatban. A kerámia is örökös változás-
nak, fejlődésnek van kitéve. Zsolnay Vilmos, a híres Zsolnay-
gyár tulajdonosa, mikor halálos ágyán volt, azt mondta: most 
már tudnám, hogy mit kell csinálni. Valahogy én is így va-
gyok. Gondolom, visszatér a Kós Károly-féle népi építészet, 
a Makovecz-féle építészet, s ebbe beleillik ez a domborműves 
díszítés. A marosvásárhelyi Kultúrpalota is Zsolnay-féle dom-
borműves díszítéssel készült, félporcelán, vízhatlan, örökös, 
tartós darabok ezek. Jó volna ezt is csinálni!
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Kiflihold 
és aranypáva
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Ismerjük, de nem eléggé

Hargita megyében borvizekből, 
borvízfürdőkből nincs hiány, 
igen sok faluban kiépítették 
vagy éppen felújították a régi 
népi fürdőt, ezeket is sokan 
használják különböző betegsé-
geik enyhítésére, gyógyítására. 
A kezelésekre járók egy része 
orvosi ajánlatra megy egyik 
vagy másik fürdőbe, sokan vi-
szont főleg a falvak népi fürdőit 
látogatók tapasztalatai, illetve 
ismerősök tapasztalatai alap-
ján döntenek a fürdő mellett, 
megfigyelésekre, hagyomá-
nyokra támaszkodva használ-
ják a gyógyvizet.

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

Én azt mondom, csak szak-
vélemény alapján szabadna 
használni a kádas vagy akár 

kismedencés, melegített gyógy-
vizű fürdőket – mondta meg-
keresésünkre dr. Váncsa Gábor 
tusnádfürdői balneológus-fiziko-
terápiás szakorvos. 

A kiépített gyógyfürdőknél, 
az előírások szerint ki kell legyen 
függesztve a víz összetétele, a javal-
latok, illetve ellenjavallatok, és az 
ideális az volna, ha orvos is kapcso-
latban állna az illető fürdő működ-
tetőjével, egyfajta szakmai kont-
rollt biztosítva. Váncsa doktor azt 
mondja, a Tusnádfürdőre fürdőzni 
járóktól gyakran hallja, hogy az ő 
településükön vagy annak közelé-
ben is van kisebb-nagyobb, jobban 
vagy kevésbé kiépített fürdő, ame-
lyet teljesen szabadon használnak 
a sokéves tapasztalatok alapján, jól 
bevált kezelési programokat alkal-
mazva, főleg ízületi panaszaikat, 
érszűkületet, keringési bántalmai-
kat gyógyítva ott. 

Fele-fele arány
Csíkszereda mellett, Zsögöd-

fürdőn is működik egy jól kiépí-
tett, meleg borvizes gyógyfür-
dő, ahová szintén sokan járnak 
gyógyírt keresni panaszaikra. 
Mihály Judit, a fürdő működte-

tője azt mondta, a kezelésre járók 
körülbelül fele orvosi ajánlatra 
keresi fel a fürdőt, a másik fele pe-
dig azért jön, mert már évek óta 
jár, és tapasztalatból tudja, hogy a 
meleg borvíz jót tesz neki. Főleg 
középkorúak és idősebbek járnak 
fürdőzni, ízületi és reumás meg-
betegedéseiket próbálják enyhí-
teni, de vannak, akik az idegeiket 
gyógyítják, a fiatalabbak pedig tö-
rések után vagy gerincproblémák 
miatt járnak oda kezelésre. 

A működtetőt megkérdeztük, 
hogy azok, akik nem orvosi aján-
latra mennek fürdőzni, honnan 
tudják, hogy hány fürdőt vegye-
nek, milyen gyakran, és mondjuk, 
mennyi ideig ülhetnek a vízben. 
Válaszában a néhai Jakab Kálmán 
csíkszeredai belgyógyász-kardi-
ológus főorvost emlegette, aki 
annak idején nagy tudója volt a 
témának, sokan még most is az ő 
ajánlásai alapján használják a für-
dőt, és tudják, hogy ő annak idején 
12-18 alkalmat írt elő, és a kezelé-
sek között legalább 4-6 hónapnyi 
szünetet javasolt. 

Jóból is megárt a sok
– Ezek a vizek nagyon jók, 

szénsavasok, és elég tömény vizek, 
melyek hatása általában ugyanaz 
– mondja dr. Váncsa Gábor a vidé-
künkön fellelhető gógyvizekről. 
Ha ülőfürdőként alkalmazzák, 
elsősorban az érrendszeri megbe-
tegedések orvoslására alkalmasak, 
de ha már akkora a gyógyvizes 
medence, hogy a betegeknek 
mozgáslehetőségük is van, a moz-
gásszervi megbetegedések, reumás 
elváltozások kezelésére kiváló. 

Persze az sem mindegy, hogy 
mennyi ideig fürdőzik a beteg. Ál-
talában 20-30 perces lehet a kád-
fürdő, és ugyanennyi időt szabad 
mozgással is eltölteni a gyógyvi-
zes medencében.

– Volt rá eset, hogy a betegek 
egy órát, másfelet ültek a vízben, 
és jöttek a problémák: szív- és 
érrendszeri gondok, vérnyomás 
emelkedés, rosszullét, ájulás, vagy 
akár különböző gyulladásos fo-

lyamatok feléledése – magyarázza 
a szakember. 

Az időtartamra vonatkozó 
szabályt még akkor is jó betarta-
ni, ha sokaknak leginkább hétvé-
gén van idejük felkeresni egy-egy 
borvízfürdőt, és úgy gondolják, 
hogy ha már eljutottak, akkor 
maximálisan kihasználják az időt. 
Az sem szabad megtévesszen 
senkit, hogy az ország nyugati ré-
szében, illetve Magyarországon 
lévő meleg vizes fürdőkben hosz-
szú órákig is lehet fürdőzni, mert 
azoknak a vizeknek a töménysége 
elenyésző, majdnem tiszta víznek 
mondhatók, így nem okoznak 
gondot, ha hosszú ideig ül ben-
nük a beteg.

– A mi vizünk itt körülbelül 
tizenkétszer töményebb, mint 
a félixi, a mineralizációja sok-
kal nagyobb, ezért bizonyos idő 
után már nem gyógyító, hanem 
megterhelő a szervezet számára – 
mondja dr. Váncsa Gábor.

Jobban is ismerhetnénk
A szakember szerint az or-

vosok sem igazán ismerik a kis, 
népi fürdőket, ezért nem is igen 
ajánlják azokat betegeik számá-
ra, ellenétben a közismert fürdő-
helyekkel. Ez, mint említettük, 
egyrészt a kis fürdőkre vonatkozó 
ismeretek hiányával magyarázha-
tó, de azzal is, hogy ezek a fürdők 
felett gyakorlatilag nincs szakmai 
kontroll, használatuk így szinte 
teljes egészében a hagyományo-
kon alapszik. 

Valamikor orvosi szempont-
ból is többet törődtek ezekkel a 
fürdőkkel, a már említett dr. Jakab 
Kálmán, egykor Csíkszeredában 
élő és dolgozó főorvos tanulmá-
nyozta ezek gyógyító hatásait, 
összegyűjtötte a velük kapcsola-
tos tudnivalókat. Váncsa doktor 
azt mondja, az akkor készült 
monográfiába foglaltak ma is 
érvényesek, kicsit felfrissítve az 
információkat, a helybéli lakos-
ság előnyére válna, ha ezeknek a 
borvizeknek a gyógyító hatása 
közismertebb volna.

A Barátok feredője Csíksomlyón. Hisznek gyógyító erejében fotó: baLázs árpád
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>  IX. Nemzetközi Birkózótábor. Júli-
us 4–11. között a korondi Lőrincz Márton 
Sportklub kilencedik alkalommal szervez-
te meg a községhez tartozó Pálpatakán a 
Nemzetközi Birkózótábort, melyen ezút-
tal két magyarországi (Kiskunfélegyháza, 
Miskolc) és három hazai csapat (Segesvár, 
Szentegyháza, Korond) összesen 36 bir-
kózója és birkózóedzője vett részt. – A 
tábor iránt töretlen az érdeklődés – árulta 
el Ambrus Sándor, a korondi sportklub 
elnöke, aki külön köszönetet mondott 
a korondi önkormányzatnak a nyújtott 
segítségért. A szervezők gondoskodtak a 
résztvevők kikapcsolódásáról is, a napi 1-2 

edzés mellé egy kirándulást is beiktattak, a 
sportolók ellátogathattak a Bucsin-tetőre és 
a Békás-szorosba is. Az edzőtábort Hargita 
Megye Tanácsa támogatta.

>   Kikapott a Loki. A Debrecen 1–0-ra 
kikapott az albán Skenderbeu vendégeként 
a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. 
fordulójának első, keddi mérkőzésén. A ha-
zai együttes végig többet és veszélyesebben 
támadt, fölénye pedig a 65. percben Plaku 
révén érett góllá. A visszavágót egy hét múl-
va Nyíregyházán rendezik. Eredmény, BL, 
2. forduló: Skenderbeu (albán) – Debrece-
ni VSC 1–0 (0–0) /Plaku (65.)/.

>  Pályán a Rapid. Ma rendezik az Eu-
rópa Liga 2. selejtező fordulóinak odavá-
gó mérkőzéseit. Az első körből továbbjutó 
Honvéd mellé csatlakozik a Videoton, míg 
román részről a Bukaresti Rapid. A műsor, 
2. forduló, odavágó: Anzsi Mahacskala 
(orosz) – Budapest Honvéd (18, M2), Bu-
karesti Rapid – MyPA (finn, 20.30. Digi 
Sport1), Pozsonyi Slovan (szlovák) – Szé-
kesfehérvári Videoton (21.15).

>  Kosárlabda- és úszótábor. A Tele-
mark Sportegyesület idén is megszervezi 
a már hagyományos úszó- és kosárlab-
datáborát Maroshévízen. Mind az úszó-

táborban, mind a kosárlabdatáborban 
a szervezők 4-4 óra edzést, továbbá az 
erő és állóképesség növelését tűzték ki 
célul. Az edzések mellett a szervezők 
biztosítanak szórakozási – strandolás 
az Urmánczy-fürdőn – lehetőséget is az 
érdeklődőknek. A kosárlabdaedzések a 
Kemény János Elméleti Líceum sportter-
mében lesznek megtartva, míg az úszó-
edzések az Urmánczy-fürdő termálvizes 
medencéiben. A táborokra augusztus 13-
18. között kerül sor. Az ára 475 lej. Az 
ár tartalmazza a szállást, napi 3 étkezést, 
edzéseket, belépőket a strandra, nem tar-
talmazza viszont a szállítást.hí
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Miniatűr játszma
A Kecskeméti Tavasz elnevezésű 

nyílt sakkverseny 5. fordulójában 
2001. június 13-án rövid játszmá-
ban sikerült legyőznöm a német 
Moricz Lauert. Fiatal ellenfelem a 
27. Sakksuliban tárgyalt Philidor-
védelem elleni csapdák egyikébe 
sétált.

Biró (2333) – Lauer (2176)
1.e4 e5 2.Hf3 d6 3.d4! Hd7 

(3...ed4 4.Hd4 Hf6 5.Hc3 Fe7 még 
jól játszható, de 6.Fe2! 0–0 7.0–0 
után világosnak nagyobb tere van. 
A másik felállás 6.Ff4 0–0 7.Vd2 a 
hosszúsánc tervével, de itt a 7...d5 
ellenlökéssel kell számolni.) 4.Fc4! 
c6 5.Hg5 Hh6 6.a4! (A lépés a b5-
szárnyi támadás megakadályozása 
mellett vezérnyeréses csapdát ké-
szít elő.) Fe7? (Besétál a kelepcébe! 
6...ed4 7.Vd4 He5 8.Fb3 kellett.) 
7.Ff7+!! Hf7 8.He6 Vb6 (8...Va5+ 
9.Fd2 Vb6 10.a5! Vb2 11.Fc3 Va1 
12.Fa1 Bb8 13.Hg7+ Kf8 14.He6+ 
Ke8 15.f4! vagy 14...Kg8?? 15.Vg4+ 
Hg5 16.Hg5 Ff6 17.Vf3 világos fö-
lényes állásával.) 9.a5 Vb4+ (9...Va6 
vagy 9...Vb5 lépésekre 10.Hc7+ 
„családi sakk” jöhet.) 10.c3 Vc4 
11.Hc7+ (Az elemzőprogramok 
még erősebbnek tartják 11.Hg7+!! 
Kf8 12.b3!! Vb3 13.Vb3 Kg7 14.0-0 
sorrendet, 12...Va6-ra 13.He6+ Kg8 
14.Hc7 jöhet.) Kd8 12.b3!! és sötét 
feladta (1–0).

Sakkverseny 
a Gyimesekben
A Biró-sakkiskola 5–10 éves 

sakkpalántái versennyel, focizással, 
hegymászással és tájházlátogatással 
egybekötött edzőtáborban vet-

tek részt az elmúlt hétvégén a 
gyimesfelsőloki Kinga Vendégház-
ban. A 20-20 perces rapid körver-
senyt a csíkszeredai Antal Dávid 
nyerte 7 ponttal (7-ből), 2. Ferencz 
Attila (Gyimesfelsőlok) 6 pont, 3. 
Gábor Szilárd (Gyimesközéplok) 
5 pont, 4. Isán Magor (Csíkszere-
da) 4 pont. A 7 éves Isán Magor 
kitartó sakkozóként és legjobb 
focistaként kapott különdíjat, a 
gyimesközéploki 74 éves Kedves 
Béla bácsit a fiatalok önkéntes sakk-
oktatásáért díjaztuk.

Sakktanulmány
Világosnak bástyája van 2 gyalo-

gért Leonid Kubbel 1952-ben szer-
kesztett tanulmányában. Azonban 
futója ütésben áll, és a c2-gyaloggal 
is kell számolni. Ahogy a tanulmá-
nyokban lenni szokott, világos a 8. 
lépésben egy lépéskényszert oko-
zó királylépéssel nyer: 1.Bd4+!! 
(1.Kd2? Bc3!! 2.Bd4+ Kc6 3.Kc1 
d2+ 4.Bd2 Bg8 5.Bc2+ Kd5 6.Bd2+ 
Kc4 csak döntetlenre elég.) Kc8 (1...
Ke6 2.Kd2 Bc3! 3.Be3+ Kf7 4.Bf4+ 
Kg6 5.Bg4+ Kh6 6.Be6+ Kh7 
7.Be7+ Kh6 8.Bh4+ Kg6 9.Bh1!, és 
sötét további anyagot veszít.) 2.Kd2 
Bc3 (2...Fg6 3.Bgd3! nyer.) 3.Kc1 
d2+ 4.Bd2 Bg3 5.Fb6!! Fd7 6.Bc2+ 
Fc6 (6...Kb8 7.Fc7+ Kc8 8.Fg3+ 
bástyát nyer, vagy 7...Ka7 8.Ba2+ 
Ba3 9.Ba3+ Fa4 10.Ba4 mattot ad.) 
7.Bd2!! Fd7 8.Kb2!! Kb8 (Sötét lé-
péskényszerben van, bástyája beszo-
rult g3-ra.) 9.Bd7, és a 4 lépéses mat-
tot (9...Bg2+ 10.Kb3 Bg3+ 11.Kb4 
Bb3+ 12.Kb3 Kc8 13.Bd8 matt) 
nem lehet elkerülni.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (28.)TováBBjuToTT az FK

Könnyed csíki győzelem

az Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) közzétette a soron követ-
kező idény Európa-kupájának 
sorsolási menetrendjét, a csa-
patok besorolását. Ez alapján a 
Székelyudvarhelyi KC-nak há-
rom párharcot kell megnyernie, 
hogy a csoportkörbe jusson.

Már az első körben ellen-
felet kap a Székely-
udvarhelyi KC férfi-ké-

zilabdacsapata az Európa-kupá-
ban a július 24-i bécsi sorsoláson. 
A második számú európai kupá-
ban, az újonnan alakult Európa-

kupa (European Cup) névre hall-
gató kiírás az EHF-kupa és a KEK 
összevont sorozata lesz.

Az első körben kiemeltként sze-
repel a székelyudvarhelyi együttes, 
de a soron következő szakaszokban 
már jobban rangsorolt gárdákat 
kaphatnak. Szükség lesz Fortuna is-
tennő segítségére, hiszen húzhatnak 
az SZKC mellé erős ellenlábast már 
az első körben. Az első kör meccse-
it szeptember 8–9., illetve 15–16. 
között játsszák. A július 24-i sorso-
lásnál azt is megtudhatjuk, hogy a 
második körben ki lehet az ellenfél 
– továbbjutás esetén.

Lehetséges ellenfelek az első kör-
ben: HB Dudelange (luxembur-
gi), ASA Meso Lovosice (cseh), 
HC Kehra (észt), European U. 
Cyprus (ciprusi), PlanetWin365 
Conversano (olasz), United HC 
Tongeren (belga), A.E.K. Athens 
(görög), HC Mojkovac (monte-
negrói), HC Dobrudja (bolgár), 
Sporta Hlohovec (szlovák), PGU 
Kartina Tiraspol (moldovai), 
Tauron Stal Mielec (lengyel), Besa 
Famiglia (koszovói), London GD 
Handball (angol), S.L. Benfica 
(portugál), Ystads IF (svéd), Bern 
Muri (svájci), RK Siscia (horvát).

KéziLaBda Európa-Kupa

Már az első körben 
játszania kell az SZKC-nak

Továbbjutott a labdarúgó ro-
mánia-kupa második körébe a 
Csíkszeredai FK, miután tegnap 
délután két góllal legyőzte a Ma-
rosvásárhelyi FCM ii-es csapa-
tát. az ilyés róbert vezényelte 
csíkiak a vártnál könnyebben 
intézték el a vásárhelyi gárdát.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Sokáig úgy nézett ki, hogy a 
Csíkszeredai FK labda rú gó-
csapátanak ellenfele a Ro-

mánia-kupa 1. fordulójában a Ma-
rosvásárhelyi FCM első számú 
együttese lesz. Ám a vásárhelyiek 
végül tegnap estére egy felkészülési 

mérkőzést kötöttek le a Kolozsvári 
CFR-vel, így végül a második szá-
mú csapattal jöttek el, akik a múlt 
idényben a harmadik ligában sze-
repeltek. Az FK így, ha nem is egy 
első osztályú csapattal, de legalább 
egy erőssel megmérkőzhetett, és fel-
mérhette, hogy hol áll. Ilyés Róbert 
főpróbája is sikeresnek bizonyult, 
aki hosszú évek után először szere-
pelt Csíkszereda mezében hivatalos 
mérkőzésen. Lehet, hogy ő érte is 
jött ki a rengeteg szurkoló. Ennyi 
érdeklődőt talán csak a 90-es évek-
ben vonzott a labdarúgás.

A találkozót egyébként a vendé-
gek kezdték aktívabban, de ahogy 
pörögtek a percek, úgy egyenlítő-

dött ki a harc. Sőt az első játékrész 
végére már a magabiztosabban ját-
szó hazai gárda uralta a mérkőzést. 
Bár az első játékrészben helyzetek 
adódtak, azok rendre kimaradtak, 
így 0–0-val térhettek szünetre a fe-
lek.

A térfélcserét követően az 
FK totális fölényben játszott. 
Az 50. perctől számos lehetősé-
get puskáztak el. Gliga, Szőcs és 
Magirescu is megtörhette volna 
a jeget. A 75. percben ez végre si-
került. Gliga jobb oldali centere-
zését követően Doltea csúsztatta 
okosan a labdát a hálóba. A foly-
tatásban is támadásban maradtak 
a hazaiak, és végül az utolsó per-
cekben el is döntötték a találkozó 
sorsát. A gólszerző újból Doltea 
volt. A csíkiak akár nagyobb ará-
nyú győzelmet is arathattak vol-
na, de végül ennyi is bőven elég 
volt a továbbjutáshoz.

Eredmény
Csíkszeredai FK – Marosvásár-

helyi FCM II. 2–0 (0–0) /Doltea 
(75., 90.)/.

Csíkszereda: Ambrus – Antal 
/Sándor (72.)/, Török, Magirescu, 
Tóth – Gliga, Ilyés, Vrabie, Tankó 
– Szőcs /Székely (67.)/, Kovács 
/Doltea (29.)/. Lapon szerepelt 
még: Dusa és Hodgyai.

Megérdemelten jutott tovább a csíki csapat Fotó: Balázs árpád



lakás

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

ELADÓ sürgősen földszinti, 3 
szobás tömbházlakás frissen fel
újítva. Irányár: 19 800 euró. Tele
fon: 0742–971197, 0744–220405. 
(22265)

KIADÓ augusztus 1-jétől I. emele
ti garzonlakás Csíkszeredában, a Szív 
utcában. Telefon: 0744–681688.

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

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu 
utca 31/BIS, 2E, 9A szám alatt. Tele
fon: 0749–142719. (22261)

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

KIADÓ Csíkszeredában 95 m2es, 
két fürdőszobás ház udvarban. Tele
fon: 0751–507044. (22270)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti 
tömbházlakás a Fenyő utcában, fel-
újított állapotban. Telefon: 0746–
678224.

ELADÓ Etéden családi ház (meg
felel nyaralónak is, mivel patak fo
lyik mellette) fürdőszobával és 50 
ár gyümölcsöskerttel, valamint gaz
dasági épületekkel. Telefon: 0751–
617334.

telek

VÁSÁROLNÉK beltelket Csík som
lyón. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 14 ár beltelek Csík
szentkirályon. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszere
dában, a Fortuna lakópark szomszéd
ságában. Beszámítok autót. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 36 ár beltelek Csíkszereda 
csíkszentléleki kijáratánál, PUZ jóvá
hagyva. Telefon: 0266–314371.

ELADÓ 27 ár szántóföld, valamint 
5 ár belterület Csíksomlyón. Érdek
lődni 20 óra után. Telefon: 0745–
104660, 0266–324574.

jármű

ELADÓ 2005-ös évjáratú, tűzpiros 
Logan 1.4MPi, jövő évig érvényes 
papírokkal, szervizkönyvvel. CSERE 

is érdekel drágább autóval. Ára: 2100 
euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ: 2010es évjáratú Audi 
A4es, 2.0 TDi, 143 LEs, Euro 5ös, 
frissen behozva, extrákkal – irányár: 
13 000 euró; 2010es Volkswagen 
Polo 1.6 TDi, Euro 5ös, beírva, hargi
tai rendszámmal – irányár: 9400 eu
ró. Telefon: 0744–220405. (22266)

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 aj
tós, 2,0 TDi, 170 LE, DSG automata 
sebességváltós Audi A3as, szerviz
könyvvel, első gazdától, kitűnő álla
potban (bixenon, dupla klíma, sport
ülések, bőr sportkormány, fűtött tük
rök, fedélzeti számítógép, téli és nyári 
alufelnis kerekek). Ára: 9500 euró. 
Telefon: 0740–300313.

ELADÓ 82 LEs, homlokrakodós 
Fiat Agri 4 x 4es traktor, Fiat 780as, 
Fiat 780 DT alkatrészként, valamint 
John Deere 60 LEs, homlokrako
dós traktor. Telefon: 0744–514745. 
(22273)

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Szé
kely udvarhelyen munkanélküliek szá
mára a Kreativ Kontir Kft. szervezésé
ben. Telefon: 0721–605266 .

szolgáltatás

Cégvezetők, figyelem! Vállaljuk 
cége számviteli politikájának elké
szítését. Telefon: 0721–605266, 
Kreativ Kon tir Kft.

VÁLLALJUK területek felméré
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását, helyszíni kitűzését 
és teljes körű ügyintézését. Nyug
díjasoknak kedvezménnyel. Telefon: 
0722–967539.

vegyes

A CSÍKSZEREDAI ÁLLAMI ERDÉ
SZETI HIVATAL 2012. július 31én 10 
órától árverést szervez gyérítésből 
származó fa értékesítésére. Telefon: 
0266–371076. 

ELADÓ egy pár, egyéves, Ma
gyarországról behozott pej és fekete, 
jeltelen méncsikók. Telefon: 0743–
699534. (22234)

ELADÓK körgereblyék, forgatók, 
javítást igénylő körkaszák jutányo
san, legelőtakarító, körborona, pi
tyókapergetők stb. Telefon: 0744–
514745. 

ELADÓ mozgássérülteknek elekt
romos kocsi. Telefon: 0746–190785. 
(22283)

ELADÓK juhok Csíkmadaras 666. 
szám alatt. Telefon: 0755–236850. 
(22280)

A Prestarea kisipari szövetkezet 
ELADJA a csíkszeredai, Borvíz u. 3. 
szám alatti ingatlanját (volt vulkani
záló). Telefon: 0266–312409, 0744–
472591.

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

ELADÓ poentlász zsinór (18 m) – 
ára: 1,50 lej/m, valamint bronztőkés 
Strauss koncertpianinó – irányár: 
1300 euró, alkudható. Telefon: 0266–
321512.

eltűnt

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy

SÁNDOR B. ISTVÁNNÉ
Tankó Erzsébet

életének 70. évében július 16-
án elhunyt. Drága halottunktól 
ma a 16 órakor kezdődő szent-
misét követően veszünk végső 
búcsút a csíkszentsimoni te-
metőben. Gyászoló családja.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
július 19re,

CZITROM 
ALEXANDRINA

Didi

halálának első évfor
dulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

2012. július 6án 22.30 körül 
a képen látható kerékpát eltűnt a 
Szak szervezetek Művelődési Háza 
kör nyékén. A becsületes megta
láló jutalomban részesül! Telefon: 
0740–892742, 0740–525031, 
0745–521731.
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MAGYARORSZÁGRA 
ERDEI 

MUNKÁSOKAT
 KERESÜNK!

Jelentkezni a 0036–205–
001111-es mobilszámon 
lehet hétfőtől péntekig 

9–18 óra között.

Tanácsülés
Hargita Megye Tanácsának elnö-

ke a 2012/954. tanácselnöki rendele-
tével 2012. július 25-én 18 órára ösz-
szehívja Hargita Megye Tanácsának 
rendes ülését a csíkszentmártoni 
Baka János Könyvtár konferencia-
termébe, Csíkszentmárton, Fő út 
34. sz. 

Napirenden: határozattervezetek 
megvitatása/elfogadása, melynek 
név jegy zékét kifüggesztették Hargi-
ta Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.
ro honlapon; különfélék. 

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.

Az RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Micro Domino Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt ár-
verést szervez az adós vagyonállományába tartozó különféle mobiltelefo-
nok és tartozékaik egybeni értékesítése céljából. A kikiáltási ár 11 730 lej.

Az árverésre 2012. július 27-én 12 órakor kerül sor a csíkszeredai 
Tricohar MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt hetente 
megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órában mindaddig, amíg a 
készlet tart. Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek  
részt, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, 
a részvételi illetéket, a feladatfüzetet, részvételi szándékukat az árverés idő-
pontja előtt benyújtják a jogi felszámolóhoz.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es és a 0745–146096-as telefonszámokon.

Az RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Blandonia Kft. jogi felszámolói minőségében folytatja a nyílt árverést az 
adós vagyonállományába tartozó következő javak értékesítése céljából: – kombinált gyalu 
és fúrógép – 7340 lej; H Sartorius Duseldorf RFG körfűrész – 683 lej; vízszintes csiszo-
lógép – 130 lej; faeszterga – 1361 lej; HBS 610-es körfűrész – 1568 lej; Kabro formázó-
gép – 3518 lej. Az árverésre 2012. július 27-én 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló szék-
helyén, és azt hetente megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órában mindaddig, 
amíg a készlet tart. Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát és a részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es és a 0745–146096-as telefonszámokon.

A Hargita Népe Lapkiadó

PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.

Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való 
hajlandóság, jó helyismeret. Bérezés: megegyezés alapján.

Önéletrajzot és motivációs levelet a marketing@hargitanepe.ro 
e-mail címre várunk vagy a szerkesztőség titkárságán augusztus 3-ig.

Az újrahasznosítható hulladékokat 
havonta egyszer, az Ön utcájában a hónap 
utolsó hulladék-szállítási napján kell ki-
tenni az erre rendszeresített műanyag zsá-
kokban, a háztartási hulladékgyűjtő edény 
mellé. Ezen hulladékokat külön szállítjuk 
el, az általunk működtetett válogatóműbe 
újrahasznosítás és -értékesítés céljából.

Az  ügyfeleink továbbra is fizethetik a szolgáltatás díját az Eco Csík 
székhelyén az Akác utca 1-es, valamint a Decemberi forradalom 17-es 
szám (Gál Sándor-szobor mögött) alatti pénztáraknál! Köszönjük a lakos-
ság együttműködését!

VERSENYVIZSGA FŐTANFELÜGYELŐI ÁLLÁSRA 

A Nevelési, Kutatási,  Ifjúsági és Sportminisztérium versenyvizsgát szer-
vez a HARGITA MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG főtanfelügyelői állá-
sának betöltésére a 2012. július 20.–szeptember 15. közötti időszakban.

A szabályzat, a részvételhez szükséges feltételek és iratok, illetve a köny-
vészet megtekinthető a tanfelügyelőség honlapján: www.isjhr.eduhr.ro vagy 
a tanfelügyelőség székhelyén. A kérések és a szükséges iratok leadhatók na-
ponta 10–12 óra között a tanfelügyelőség székhelyén a 319-es irodában a 
július 27.–augusztus 3. közötti időszakban.

Bővebb felvilágosítással a 312514-es telefonszámon 
állunk rendelkezésükre.
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Sport

hirdetés

> Nagy marad Barcelonában. Nagy 
László a következő szezonban is a FC 
Barcelona kézilabdacsapatában játszik 
majd. A katalán klub tegnap hivatalos 
honlapján arról számolt be, hogy nem 
sikerült megegyeznie az MKB Veszp-
rémmel a magyar válogatott átlövő kivá-
sárlásáról, így a játékos kitölti az idény 
végéig szóló szerződését. A Barcelona 
szerint Nagy a 2013/2014-es idényre 
már megállapodott a Veszprémmel. „A 
magyar csapat ajánlata nincs összhang-
ban annak a játékosnak az értékével, aki 
a világ legjobb jobbátlövője, és nem éri 
el a Nagy szerződésében rögzített 3 mil-

lió eurós kivásárlási árat” – áll a katalán 
klub közleményében. A Veszprém hon-
lapján ugyanakkor az olvasható, hogy 
a magyar klub vezetői továbbra sem 
tettek le arról, hogy Nagy már a most 
kezdődő szezonban is a magyar csapa-
tot erősítse. „Az eddigi megbeszélések 
szerint ezt az ügyet a két klub ráér az 
olimpia végéig lerendezni. A mai nap-
tól a Barcelona részéről a tárgyaláson 
részt vevő vezetők szabadságra mentek, 
így terveink szerint augusztus elején 
folytatjuk az egyeztetéseket” – olvasha-
tó többek között a veszprémiek közle-
ményében. Enric Masip, a katalán klub 

technikai igazgatója május 2-án jelen-
tette be, hogy az átlövő elszerződik, és 
a magyar klubnál folytatja pályafutását. 
A 31 esztendős, szegedi nevelésű Nagy 
2000 óta játszik a Barcelonában, a ma-
gyar válogatottba három év kihagyás 
után júniusban tért vissza, az együttes-
sel a norvégok elleni párharcban kihar-
colta a 2013-as világbajnoki részvételt, 
és ott lesz a jövő pénteken kezdődő lon-
doni olimpián is.

> Címvédés a Vodafone-kupán. Ta-
valyi és 2010-es sikerét megismételve 
megnyerte a budapesti Vodafone-kupát a 

londoni olimpiára címvédőként készülő 
magyar férfi-vízilabdaválogatott, miután 
a torna keddi zárónapján négy góllal le-
győzte az ausztrál csapatot. A sikerhez az is 
kellett, hogy a magyarokat hétfőn legyőző 
világbajnok olaszok a nap korábbi talál-
kozóján vereséget szenvedjenek a spanyo-
loktól. A magyarok eredményei: 1. forduló: 
Magyarország – Spanyolország 9–4; 2. for-
duló: Magyarország – Olaszország 9–10; 
3. forduló: Magyarország – Ausztrália 8–4 
(1–0, 2–1, 3–2, 2–1). A 3. Vodafone-kupa 
végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. 
Ausztrália 4 (21–24), 3. Spanyolország 4 
(18–22), 4. Olaszország 3.hí
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Kettes és négyes fogathajtó országos bajnoKság

Újabb rangos lovasversenyre 
készül Csíkkarcfalva

Csíkkarcfalva ad otthont a hétvé-
gén a kettes és négyes fogathaj-
tó országos bajnokság harmadik 
fordulójának. a versenyre 17 
sportoló nevezett be. ezúttal a 
négyes fogatok is rajthoz állnak, 
ezt a számot az idén vezették be 
a versenynaptárba.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Három napon keresztül 
Csíkkarcfalva ad ott hont 
a kettes és a né gyes fogat-

hajtó országos bajnokság harmadik 
fordulójának. A szervezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak Szé-
kelyföld legrangosabb lovasverse-
nyére. Kozma Ervin versenyigazga-
tótól megtudtuk, hogy az eseményt 
a Csíkiló SE szervezi Hargita Megye 
Tanácsának és a csíkkarcfalvi önkor-
mányzat társszervezésében. Termé-
szetesen számos cég, magánszemély 
illetve közbirtokosság is támogatja 
a rendezvényt, akiknek köszönik a 
segítséget.

A péntektől vasárnapig zajló ver-
senyre 17 lovas nevezett be: Babó 
Kálmán, Bajkó Tibor, Bartha Edu-
árd, Bartalis Attila, Bodó Zoltán, 
Csoma András, Imre Zoltán, Kádár 
Barna, Nistor Nicolae, Orosz László, 
Pál Attila, Pop Paul, Romfeld Zsolt, 

Szabó Róbert, Váncsa Jenő, Varga 
Roland és Rákóczi Gergő.

A versenyek három próbából 
fognak állni: díjhajtásból, ma ra-
to hajtásból és akadályhajtásból. A 
hajtók és a lovak a próbák alatt igye-
keznek bemutatni felkészültségüket 
idomításból és erőnlétből. A har-
madik forduló holnap 13 órától fog 
rajtolni a díjhajtással, majd vasárnap 
délután 15 órakor zárul a díjátadó 
ünnepséggel.

A díjhajtás pénteken 13 órától 
kezdődik a karcfalvi labdarúgópá-
lyán. A 40 x 100 méteres alapterü-
letű füves négyszögben különböző 
figurák bemutatását kell a hajtónak 
végrehajtania egy kötelező, előre 
megadott program szerint, amely 
különböző jármódokat (lépés, üge-
tés, sebesügetés stb.) tartalmaz. A 
négyszög bizonyos pontjain betűk-
kel ellátott táblák vannak, amelyek 
amolyan tájékozódási pontként segí-
tik a hajtók versenyzését és természe-
tesen a bírók munkáját.

A maratonhajtás szombaton 10 
órától kezdődik a Madicsafürdőnél 
kialakított versenypályán. A mara-
tonhajtás vagy terepverseny a lovak 
erőnlétét, a hajtó igazi versenyző 
adottságait lemérő versenyszám. A 
pálya hossza 22 km lehet és 5 sza-
kaszból áll.

Az akadályhajtás vasárnap a 
karcfalvi labdarúgópályán lesz 
megtartva 11 órától. Ezt a verseny-
számot 70 x 120 m-es akadálypá-
lyán rendezik, amelyet 20 akadály 
nehezít. Ezeket megadott sorrend-
ben kell teljesíteni. A „kapuk” (aka-
dályok) szélessége mindössze 10-10 
cm-rel nagyobb a kocsik hátsó kere-
kének nyomtávjánál. A verőhibáért 
3 hibapont jár. Az alapidő túllépé-
séért pedig 2 másodpercenként egy 
hibaponttal büntetik a hajtót. Azok 
a versenyzők, akik hibátlanul telje-
sítik a pályát, összevetésen vesznek 
részt.

Az országos bajnokság eddigi 
eredményei: 1. forduló (Cséffán, 
Bihar megye): 1. Rákóczi Ger-
gő (Nagykároly), 2. Bajkó Tibor 
(Gyergyószentmiklós), 3. Kádár 
Barna (Székelyudvarhely); 2. for-
duló (Szamosbethlen, Beszterce 
Naszód megye): 1. Rákóczi Ger-
gő (Nagykároly), 2. Bajkó Tibor 
(Gyergyószentmiklós), 3. Kádár 
Barna (Székelyudvarhely).

A négyes fogatok versenyét 
Cséffán a sepsiszentgyörgyi Bartha 
Eduárd, Szamosbethlenben pedig 
a csíkszentmártoni Bodó Zoltán 
nyerte. A bajnokság utolsó, ne-
gyedik fordulóját Marosvásárhe-
lyen rendezik.

A négyes fogatok az idén kerültek be a versenynaptárba Fotó: tamás attila / archív

Tízórás cirkusz a közgyűlésen

Tánczost újraválasztották
ellenszavazat nélkül választot-
ták újra a román jégkorong-
szövetség elnöki tisztségébe 
tánczos barnát. a szövetség 
tegnap Izvorani-ban tartotta 
közgyűlését, mely nyolcórás cir-
kusz és kétórás tisztújítás után 
ért véget. tánczos ellenjelöltje 
bejelentette, bíróságon támadja 
meg a tisztújítást.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Délelőtt tíz órakor kezdő-
dött tegnap Izvorani-ban 
a Román Jégkorongszö-

vetség (RJSZ) közgyűlése, mely 
este hatig inkább a cirkuszról 
szólt, semmint a tisztújításról. A 
HC Steaua képviseletében Jean 
Pavel volt a hangadó, őt a Sportul 
Studenţesc képviselőjének sikerült 
csupán túlordibálnia. A leköszönő 
ellenfele Gheorghe Florian volt, a 
bukaresti sportvezetőt támogató 
tábor sokáig nem hagyta szóhoz 
jutni az ülést vezető és még az RJSZ 
elnöki tisztségében lévő Tánczos 
Barnát. A vita órákon át arról folyt, 
hogy az U10-es csapatoknak van-e 
szavazati joguk, illetve a korosztály 
számára kiírt pontvadászat bajnok-
ságnak nevezhető-e. Ugyanakkor 
a Florian-tábor nehezményezte, 
hogy egy hónapja még 21, teg-
napra viszont 34 klub került fel a 
küldöttek listájára. Azt is vitatták, 
hogy az alapszabályzat szerint csak 
valamelyik – felnőtt vagy utánpót-
lás – hazai bajnokságban csapatot 
indító klubnak van szavazati joga, 
ám mivel az elmúlt idény lejárt, és 
a következő pontvadászatban részt 
vevő csapatok részvételét még nem 
hagyta jóvá a közgyűlés, gyakorla-
tilag nem ismert a voksra jogosult 

klubok neve.
Délután három órakor jutottak 

el odáig a résztvevők, hogy meg-
szavazzák annak a bizottságnak a 
tagjait, amelynek érvényesítenie 
kellett volna a küldöttek listáját. 
Ám George Justineant hiába vá-
lasztották bizottsági tagnak, nem 
jelent meg az ülésen, helyét később 
Nagy Attila Ferenc vette át. Így este 
hat órakor jutottak el odáig, hogy 
igazolták a küldötteket. Eszerint a 
34 klub közül 27-nek volt szavazati 
joga a közgyűlésen, ám este hat óra-
kor tízen távoztak, így csupán 17 
küldött szavazott az új elnökségről.

Tánczos Barnát ellenszavazat 
nélkül választották újabb négy évre a 
RJSZ elnöki tisztségébe, ám kihívó-
ja már az est folyamán bejelentette, 
bíróságon támadja meg a közgyűlés 
határozatát. – A sporthatóság ré-
széről jelen lévő igazgató aláírta az 
ülés jegyzőkönyvét, és nem vonta 
kétségbe a tisztújítás törvényességét 
– mondta lapunknak Tánczos. Az 
elnök azt mondta, számított arra, 
hogy támadni fogják, de nem gon-
dolt arra, hogy ekkora cirkuszt ren-
dez Florian tábora.

a rJsz vezetősége
Elnök: Tánczos Barna.
Alelnökök: Bencze Attila, Florea 

Florin. A Szövetségi Büró tagjai: 
Antal Előd, Cseke Szilárd, Lázár 
Ernő, Miklós Ervin, Olti-Paşca Zol-
tán, Gabriel Cernica, Stroe Gabriel, 
Cosmin Topârceanu. Fellebbvi-
teli bizottság: elnök: Ráduly Róbert 
Kál mán; tagok: Mihai Brandabur és 
Adrian Rusu.

A tegnap megválasztott Szö-
vetségi Büró augusztus elején ül 
össze, a testület dönt majd a főtit-
kári tisztségről.
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Csütörtök
Az esztendő 201. napja, az évből még 

165 nap van hátra. Napnyugta ma 20.55-
kor, napkelte holnap 5.49-kor. 

Isten éltesse 
Emília nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Emília jelentése versen-

gő, vetélkedő. 

Július 19-én történt 
1515. II. Ulászló magyar király, I. Mik-

sa Habsburg-császár és I. Zsigmond lengyel 
király találkozója alkalmával örökösödési 
szerződést kötött. 

1553. Angliában trónra lépett I. (Tu-
dor) Mária, aki kegyetlenül üldözte a pro-
testánsokat, ezért kapta a Véres Mária mel-
léknevet. 

1870. Franciaország hadat üzent Po-
roszországnak, ezzel kitört a francia ve-
reséggel és az egységes Német Birodalom 
kikiáltásával végződő háború.

1994. Phenjanban eltemették Kim Ir 
Szent, a világ leghosszabb ideig hatalmon 
lévő kommunista vezetőjét. 

Július 19-én született 
1834. Hilaire Germain Edgar Degas fran-

cia festő és gra� kus 
1893. Vlagyimir Vlagyimirovics Maja-

kovszkij szovjet–orosz költő 
1946. Ilie Năstase román teniszező, üzlet-

ember 

Július 19-én halt meg 
1814. Matthew Flinders angol tengerész, 

Ausztrália névadója 
1910. Johann Gottfried Galle német csil-

lagász 
1992. Heinz Galinski zsidó politikus, a 

németországi zsidóság egyik tekintélyes ve-
zetője 

2002. Alan Lomax Grammy-díjas ameri-
kai népzenekutató és -gyűjtő 

Szent Anna-búcsú

A lázárfalvi Szent Anna Közbirtokosság, a 
Pro Szent Anna Egyesület és a Lázárfalvi Ró-
mai Katolikus Egyházközösség szombaton 
Szent Anna-búcsúra várja az érdeklődőket. 
Az esemény programja: 11.30-tól fogadják a 
keresztalját a Szent Anna-kápolnánál, melyet 
ünnepi szentmise követ, 13 órától keresztállí-
tás lesz az 1800-as években még létező Szent 
Joákim-kápolna emlékére, 14 órától pedig 
a csíkkozmási Tuzson János fúvószenekar 
műsorát kísérhetik � gyelemmel. 14.30-tól 
hagyományőrző csoportok előadásait láthat-
ják, melyet 17 órától folk-rock-koncert követ 
(megzenésített székely történelem a Szekler 
zenekar előadásában).
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programajánló

Kétnapos EKE-túra 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztálya kétnapos túrát szervez a Csí-
ki-havasok főgerincén július 21–22-én, 
ahová szeretettel vár minden túrázni vá-
gyót. Útvonal: I. nap: Gálkútja patak száda 
(820 m) – Tibék-patak – Ördöghágó – 
Terkőmező (1300 m) – Naskalat (1553 m) 
– Szalamástető (1551 m) – Kondrakereszt 
(1450 m) – Rézégés-teteje (1403 m) – Bo-
dorvész – Határpatakfeje (Sötétpatak mel-
lékága, 1275 m). Szállás hegyi tanyán, jó vizű 
forrás közelében. II. nap: Bocs-tető (1372 m) 
– Kisbükk – Alagút-teteje (1100 m) – Utusalj-
tető (1254 m) – Rez-tető (1219 m) – Kőnyak 
– Pogányhavas (1351 m) – Kispogányhavas 
(1195 m) – Szent László-kápolna és -emlékhely 
– Csíkszépvíz (800 m). Indulás: július 21-én, 
szombaton reggel Csíkszeredából a 6.27-kor 
induló személyvonattal Csíkszentdomokosig. 
Innen kisbusszal a kezdőpontig. Hazatérés: jú-
lius 22-én, vasárnap Csíkszépvízről autóbusz-
szal Csíkszeredáig. Szükséges kellékek: esőkö-
peny, derékalj, hálózsák. Túravezető: id. Kánya 
József, telefon: 0745–072237.

Disznóorr-sarka-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát. Útvonal: Csíkszereda – Kígyós-puszta – 
Disznóorr-sarka – Kerekeger – Csíkszereda. 
Indulás: vasárnap 9 órakor a Hargita Vendég-
váró épülete előtti térről.  A túrára a 0745–
107618-as telefonszámon lehet bejelentkezni 
szombaton este 9 óráig. 

Szalmakalap Fesztivál
Székelyudvarhelytől negyvenegy kilomé-

terre fekszik Kőrispatak, azaz „Kalapfalva”, ahol 
pénteken és szombaton Szalmakalap Fesztivált 
tartanak. Pénteken sportrendezvények, nó-
taest, karaokeverseny, aszfaltrajzolás színesíti 
a programot, szombaton pedig főzőverseny, 
kirakodóvásár, kalapvarrás, festménykiállítás, 
kulturális műsor, ügyességi versenyek, tűzijá-
ték, bál és koncert szerepel a programban.

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok mi-
att szünetel az áramszolgáltatás ma 8–18 
óra között Csíkszereda következő utcáiban: 
Szék (a 45–157. és a 62–190. szám alatt), 
Bánya, Fodorkert, Somlyó-pataka, Barátok, 
Kissomlyó, Ferencesek, Köves, Széked, 7 Ve-
zér, Kas I., II., Kájoni János (1–59., 2–64. 
szám alatt), illetve Csobotfalván, Fitódban és 
Szentléleken (a 130–157. szám alatt).
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– Mi az, mama, a seprűje szervizben van?

A Hargita Népe ajánlja

Vasárnap, július 22-én a Gyilkostói 
Sokadalomra várják az érdeklődő-
ket. A program 13 órától a Szent 

Kristóf-kápolna búcsús ünnepi szentmisé-
jével veszi kezdetét, melyet Lukács József, 
a kölni magyar pasztoráció plébánosa ce-
lebrál, 14 órától pedig a járműveket áldják 
meg, majd felvonul az ünneplő közönség a 
kápolnától a Gyilkos-tó partján felállított 
színpadig, ahol népzene- és néptáncgálával 
folytatódik az ünnepség. Közreműködik: 
Koós Éva énekes (kísér: i� . Jánoska Béla prí-
más, id. Jánoska Béla czimbalmos, Gombos 
Tamás brácsás, Gyárfás Róbert klarinétos 
és Köllő Gergő nagybőgős). 16.30-tól a 
szárhegyi Cika zenekar Katona élet című 

műsorát kísérhetik � gyelemmel, 17 órá-
tól pedig a Hóvirág Néptáncegyüttes lép 
színpadra. 19 órától nemEZ-koncert lesz, 
21 órától pedig táncház zárja a napot a 
Turist Vendéglőben. Közreműködik: Bartis 
Zoltán, Gombos Tamás, Köllő Gergő. Kí-
sérőrendezvények: 10–20 óra között huszár-
táborba látogathatnak el a résztvevők, ahol 
a huszárok a hagyományokkal kapcsolatos 
mesterségeket mutatják be a Földváry Károly 
Hagyományőrző Egyesület és a Góbé Lovas 
udvar jóvoltából, illetve lesz kézművesvásár, 
főzőverseny, hajómodell-bemutató és nyílt 
kézműves-foglalkozások a Pro Terra Ala-
pítvány közreműködésével (fonalgra� ka, 
bútorfestés). 

Gyilkostói Sokadalom
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Bemutatkozik 
a Stereogám zenekar

Első teljes estés koncertjét tartja a 
székelyudvarhelyi Stereogám zenekar, 
a Szentimre utcai G. Caféban. Tagjai 

máshonnan is ismertek: Tóth Árpád éne
kes a Tomcsa Sándor Színház színművésze, 
Hadnagy László (basszusgitár) zenetanár, 
illetve oszlopos tagja a Székelyföldi Filhar
móniának, Sófalvi Bálint a Visus Kulturális 
Egyesület munkatársa, illetve számos helyi 
zenekar dobosa, Máthé László Ferenc (gi
tár) és Antalfi József (billentyű), a két ala
pító pedig a Hargita Népe Udvarhely újság
íróiként dolgoznak. A bemutatkozó koncert 
repertoárja 12 saját szerzeményből áll. A da
lok stílusa leginkább az alternatív műfajba 
sorolható be, hiszen a viccestől a komolyig, 
egészen a polgárpukkasztóig minden meg
található benne. „Életemben nem gondol
tam volna, hogy valaha is zenekarban fogok 
énekelni, főleg, hogy nem is nagyon tudok. 
De örülök, hogy a sors összehozta nekem 
ezt a helyzetet, jó a fiúkkal együtt zenél
getni, marháskodni, szépen lassan kovácso

lódni. Egy kocsmázás alkalmával született 
a nevünk.  Már egymillió nevet felemleget
tünk, s egyik sem tetszett, megkérdeztem, 
hogy a monogámnak az ellentéte ugye a 
stereogám? Erre lett egy nagy röhögés, és 
Zsuzsi (Árpi menyasszonya – szerk. megj.) 
mondta, hogy akkor legyen ez a nevünk. 
Így lettünk Stereogám” – ismerteti a tud
nivalókat Tóth Árpád, a zenekar frontem
bere. A bemutatkozó koncert pénteken 21 
órakor kezdődik, amelyet buli követ. 

Tekintet készítette: vitos hajnal, csíksomlyó
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az időnként megnövekvő gomolyfelhőzet mel
lett több órára kisüt a nap. Főként északkeleten ala
kulhat ki néhol zápor, zivatar. A nyugati, északnyu
gati szél napközben időnként megerősödik.

Beszéljünk sokat, sokáig, semmiről! 
– lehetne a neve annak a „játéknak”, 
amit újfent űz bizonyos hivatal illetékese 
kedvenc kisvárosomban az újságírókkal. 
Ugyanis a kampányban megszoktuk, 
hogy heti rendszerességgel tájékoztatott 
az, aki választást akart nyerni, és mint 
utóbb kiderült, nyert is. Ugyanakkor ígé-
retet kaptunk arra, hogy ezután rendsze-
resek lesznek a sajtótájékoztatók, mert fő a 
nyitottság, ugyebár, és a polgárnak jogában 
áll tudni, mi történik éppen a városban, 
mivel vannak elfoglalva választott veze-
tői. A bárgyú újságíró – elnézést a kollé-
gáktól, személyesen magamra értettem a 
jelzőt – pedig mi mást tenne, mint meg-
jelenik, valahányszor csettintenek ama 
hivatalban, mert az a dolga, hogy olva-
sóit tájékoztassa az éppen aktuális hírek-
ről, eseményekről. S főleg olyankor jelenik 

meg, ha hét témát sorakoztatnak fel, köz-
tük olyant is, amivel kapcsolatosan máris 
kérdése fogalmazódik meg. Aztán már az 
elején kiderül, hogy az illetékes, akinek 
feltenné kérdését, nincs is jelen a sajtótá-
jékoztatón, végighallgatja bő félórán ke-
resztül, miről fog tájékoztatni valaki más 
valamikor később, illetve milyen szenzá-
ciós volt az utóbbi rendezvény, amit már 
rég megírtunk. S azt is, hogy érdemben 
semmi változás a soron következő ren-
dezvények kapcsán, de rendületlenül és 
töretlenül ügyködnek rajta az illetékesek. 
Aztán, ha már úgyis ott van, felteszi kér-
dését, noha tudja, hogy érdemben választ 
úgysem kap rá, mivel az illetékes ott sincs, 
és már nem érdeke tartani a kampány-
ban tett ígéreteit. Hát ettől lettem ideges. 
Csak azt nem értem, miért, hisz ez vár-
ható volt...

Mitől lettem ideges?
            villanás n Jánossy Alíz

skandi

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.július19.

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. augusztus 1-jéig kell beküldeni.

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