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Semjén: a lavírozás bizonyos 
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Legtöbbször szomorú al-

kalmak azok, amelyek arra 
kényszerítik az embert, hogy 
egy pillanatra megálljon, saját 
életének egy szeletkéjét 
górcső alá vegye, elemezze, 
véleményezze, majd a vé-
gén adjon neki egy akármilyen 
minősítést.

3

      Szász Csaba

KOSTELEK

Magyarul 
a peremvidéken
Kosteleken kilenc éve zajlik ma-

gyar nyelvű oktatás a Moldvai 
Csángó Szövetség programjá-
nak köszönhetően, azonban 
egy ideje a nemzeti identitást 
erősítő, közösségépítő tevékenységek 
kigyűrűztek az iskolapadok közül. 

UDVARHELYSZÉK

Újból felcsaptak 
a lángok

Tűz ütött ki tegnap délután 
Székelyudvarhelyen: egy fafel-

dolgozó üzem kapott lángra a Fások 
utcában, a lángok átterjedtek a szom-
szédos épületekre is. Tegnap délután 
kigyulladt egy gazdasági épü-
let Patakfalván, ugyanakkor 
újra feléledt a tűz a Madarasi- 
Hargitán, ugyanott, ahol két hete 
meggyulladt az erdő. 

GO RT.

Új vezetőtanács
Új vezetőtanácsot választott 

a Go Rt. helyi közüzemek 
élére a gyergyószentmiklósi 
városi tanács. Ugyanakkor 
költségvetést módosítottak 
és pénzt különítettek el helyi ala-
pokból újabb beruházásokra.

CSÍKSZENTMÁRTONBAN 
ÜLÉSEZETT A MEGYEI TANÁCS

Alelnököket 
választottak

Csíkszentmártonban, a nemrég 
felújított Baka János Könyv-

tárban tartotta havi ülését Hargita 
Megye Tanácsa. Az ülésen döntött 
a testület az alelnökök személyét ille-
tően is. Petres Sándor, illetve 
Birtalan József tanácsosok-
nak szavaztak bizalmat, így 
ők tölthetik be a megyei tanács két 
alelnöki tisztségét.

LONDONI OLIMPIA

Erős magyar keret 
Az utóbbi időben egyre több 

külföldi újságban jelennek 
meg bizonyos éremkalkulátorok az 
olimpiára vonatkozóan. Ezekben 
igyekeznek megjósolni  azt, hogy 
különböző országok hány 
érmet fognak szerezni a 
holnap rajtoló londoni 
ötkarikás játékokon. A magyar csa-
pat elemzését mi is megpróbáljuk.

Rajt előtt Székelyföld 
Kerékpáros Körversenye 125 7Régi pompájában az 

egykori mozi épülete
Vetró András 
történelmi nagyjai
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,6186
1 amerikai dollár USD 3,8040
100 magyar forint HUF 1,5987



Körkép
társadalom
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> Elrabolt kislány. Több tucat 
rendőr, hegyimentő és önkéntes kap-
csolódott be kedd este egy 13 éves 
magyarországi kislány keresésébe. A 
bucsini menedékházak között ba-
rátnőjével kutyát sétáltató lányt egy 
ismeretlen fiatalember ragadta el, és 
eltűnt vele az erdőben. 

Üldözői közeledtével a túszejtő 
elengedte a kislányt. Kedd este értesí-
tette a rendőrséget a 112-es sürgőssé-
gi hívószámon egy Bucsinon nyaraló 
szovátai férfi, hogy szemtanúja volt, 
amint egy ismeretlen férfi kijött az 
erdőből, leszólított két, kutyáját sétál-

tató lányt, majd egyiküket megragad-
ta, és berohant vele az erdőbe. A férfi 
ugyanakkor négy-öt szomszédját is 
riadóztatta, és a lány keresésére indul-
tak. Hamarosan csatlakozott hozzájuk 
egy parajdi és egy gyergyószentmiklósi 
rendőrőrjárat, és a terep átfésülésébe 
kezdtek. Nemsokára a kislány megje-
lent a keresők előtt – egyedül. 

Bizonyára a keresők közeledtét 
érezve engedte el fogvatartója. A kis-
lánnyal és a szemtanúkkal folytatott 
beszélgetést követően a rendőrök 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
a támadó, egy magas, atlétatermetű 

fiatalember kijött az erdőből, a patak 
partján kutyát sétáltató két lányhoz 
csatlakozott, megkérdezve tőlük, hány 
óra. Mindkettőt el akarta ragadni, de 
megharapta a lányokkal lévő kutya. 
Így csupán egyiküket kapta hóna alá, és 
berohant vele az erdőbe. Itt egy hétvégi 
ház vécéjébe vitte, ahol egy bicskával 
fenyegette, mondván, hogy ne sikít-
son, miközben simogatta. A keresők 
közeledtét hallva, elengedte a kis-
lányt. 

Többórányi keresés után, sötéte-
déskor a rendőrök – akikhez csatla-
koztak székelyudvarhelyi kollégáik, 

valamint a hegyimentők – abbahagy-
ták a keresést, majd hajnalban foly-
tatták. A támadót tegnap kapták el 
Parajd község területén, ugyancsak 
egy erdőben. 

A kislány elrablásával gyanúsított 
fiatalember 21 éves, csomafalvi lakos 
és büntetett előéletű. 24 órára fogva 
tartotta a rendőrség, ma dönt az igaz-
ságszolgáltatás, hogy előzetes letar-
tóztatásba helyezik-e vagy sem. 

A rendőrség közleményben fejezte 
ki köszönetét az őket riasztó polgár-
nak és a keresésbe bekapcsolódott ön-
kénteseknek.hí
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Sajtótájékoztató keretében is-
mertették tegnap a prefektusi 
hivatalban, hogyan állnak a július 
29-i népszavazás előkészítésé-
vel. Mindenki szavazhat ott, ahol 
éppen vasárnap tartózkodik, füg-
getlenül attól, hogy abban a helyi-
ségben van-e az állandó lakhelye 
– jelentette ki a prefektus.

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

Legfontosabb tudnivalóként 
emelte ki Augusta-Cristina 
Urzică prefektus, hogy az 

államelnök leváltására kiírt referen-
dumon nem kizárólag az állandó 
lakhelyükön szavazhatnak az állam-
polgárok. Így azok, akik nyaralnak 
valahol, vagy éppen a hétvégét más 
településen töltik, ott is leadhatják 
a voksukat, lényeges viszont, hogy 
mindenki csak egyszer szavazhat. 
Azokat, akik nem a lakhelyükön 

voksolnak, így nem szerepelnek az 
adott szavazókörzet névjegyzékén, 
pótlistára írják, ezeket a pótlistákat 
pedig 60 napon belül ellenőrzik, így 
nyilvánvalóvá válik, ha valaki több 
helyen is voksolt.

Azt az újságírói felvetést, misze-
rint országos szinten, az esetlegesen 
többször szavazók nem befolyásol-
hatják-e a referendum eredményét, 
különös tekintettel arra, hogy ez 
netán csak 60 nap múlva derül ki, 
sem a prefektus, sem a rendőrség 
képviselője nem kívánta kommen-
tálni. Gheorghe Filip rendőrségi 
szóvivő viszont hozzátette, hogy a 
többszörös szavazásért akár börtön-
büntetéssel is sújtható az elkövető, 
de az is, aki csupán megkísérli ezt a 
bűncselekményt.

Hargita megyében 272 szavazó-
körzetet alakítottak ki, ugyanazokon 
a helyszíneken, ahol a helyhatósági 
választásokon is működtek. A vá-

lasztói névjegyzékeken megyeszin-
ten 270 ezer 886 név szerepel, ám 
összesen 298 ezer 80 szavazócédulát 
nyomtattak, ezek számát ugyanis 
megnövelték azokon az üdülőtele-
peken, ahol a szabadságolások miatt 
vélhetően több turista fog szavazni. 
A szavazócédulák egyébként A5-ös 
formátumúak, egyetlen lapból áll-
nak, és egyetlen kérdést tartalmaz-
nak: Egyetért az államelnök leváltá-
sával? Két kockába, az IGEN vagy a 
NEM választ tartalmazó négyzetbe 
lehet nyomni majd a pecsétet.

A szavazókörzetek július 29-
én 7 órától 23 óráig lesznek nyitva. 
A rendőrök, csendőrök, illetve a 
sürgősségi esetek felügyelőségének 
alkalmazottjai közösen biztosítják 
a rendet, a közlekedésrendészek pe-
dig megyeszerte ellenőrzéseket vé-
geznek a közutakon, így próbálják 
megfékezni a választási turizmust – 
mondta Gheorghe Filip.

A törvényeSSég betArtáSárA figyelMeztettek

Népszavazási előkészületek
CSíkSzentMártonbAn üléSezett A Megyei tAnáCS

Alelnököket választottak
Csíkszentmártonban, a nemrég 
felújított baka János könyvtár-
központban tartotta havi ülését 
Hargita Megye tanácsa. Az 
ülésen többek között döntött a 
testület az alelnökök személyét 
illetően is. Petres Sándor, illetve 
birtalan József tanácsosoknak 
szavaztak bizalmat az önkor-
mányzati képviselőtársak, így 
ők tölthetik be a megyei tanács 
két alelnöki tisztségét a követ-
kező négy évben.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A csíkszentmártoni Baka 
János könyvtárközpont te-
tőterében tartotta tegnap 

kihelyezett ülését Hargita Megye 
Tanácsa. Az ülést munkahangulat 
jellemezte, a napirendre tűzött ha-
tározattervezetek többségét egy-
hangúan fogadták el a tanácsosok, 
ellenszavazat vagy tartózkodás 
szórványosan fordult elő. – Az alel-
nökök megválasztása mellett, amely 
az ülés talán legfontosabb momen-
tuma volt, elfogadott a testület né-
hány, a megyei tanács intézmény-
rendszerét módosító javaslatot is. 

Utóbbiak a gördülékenységet szol-
gálják, a kampány alatt beérkezett 
visszajelzések alapján szeretnénk 
megkönnyíteni az ügyintézést a 
lakosok számára – nyilatkozta Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök. Jó 
néhány határozattervezet vonatko-
zott az infrastruktúra felújításáért 
szükséges területek, illetve útsza-
kaszok kezelésének, tulajdonjogá-
nak átruházásáról. Az ülésen az is 
kiderült, szerkesztőségünk is köl-
tözik, a Hargita Népe új otthona 
a megyeszékhely központjában, az 
egykori sürgősségi fogászat legfelső 
emeletén lesz. Döntöttek továbbá 
a tanácsosok a tej-kifli programot 
illetően, illetve elfogadták a megyei 
önkormányzat költségvetésének 
előterjesztett módosítási javaslatait. 
Az ülés végén szó esett az Úz-völgyi 
tábor egykori kaszárnyák épülete-
inek ügyéről. – Mindent meg kell 
tenni, hogy újra használatba kerül-
jenek az épületek, hiszen így állapo-
tuk rohamosan romlik. Dűlőre kell 
vinni Bákó megyével a határvitát, 
vagy akár meg kell próbálni közö-
sen lépni, de mindenképpen életet 
kell költöztetni az Úz-völgyi falak 
közé – volt az általános vélemény.

Hiába mondták a régiek, hogy „három az Isten iga-
za”, nálunk ugyanis lehet, hogy a negyedik is az lesz. A 
Băsescu  igaza... Minden megrövidítésünket, szégye-
nünket és keserűségünket felejtve, az otthon maradással 
dalolva megmenthetjük Băsescut, még legalább két és fél 
esztendőre. Mint ahogy azt tettük 2004-ben, 2007-ben 
és 2009-ben is...

Elsorolni is nehéz volna – szólal meg a történész em-
lékezete belőlem –, hogy hányszor manipulálták saját 
kárára ezt a népet, elkezdve Mihai Viteazul támogatá-
sával és a Báthory bíboros-fejedelem meggyilkoltatásával 
az elmúlt négyszáz esztendő folyamán!

Európa közvéleménye már 2004-ben is döbbenettel 
nézte, hogy ki mindenki ülhet az államelnöki székbe 
ebben a Balkán széli, kiszámíthatatlan országban. A 
2007-es felfüggesztési referendum szavazatai már a ro-
mán politikai osztály silánysága elleni tiltakozásnak volt 
a kifejezése. (Mintha egy sunyi csempészmatróz képes lett 
volna arra, hogy ezt a politikai garnitúrát tisztességes em-
berekre cserélje ki!... Amikor ő maga is ennek a rétegnek a 
terméke, mégpedig nem is felülről, hanem a legaljáról...) 
Utána elég volt kétszer-háromszor lejönnie a Székely-
földre, és hehegve hátba veregetnie a másik Viktort ah-
hoz, hogy 2009-ben minden logika, észérv és tapasztalat 

ellenére a Székelyföldről inkasszált hetvenezer szavazat 
segítségével ismét győzhessen...!

A manipulálható nép vagy nem is tudta, vagy köny-
nyen elfelejtett néhány „apróságot”, éspedig: hogy a fekete, 
tehát adót és társadalombiztosítást a közösbe nem fizető 
gazdaság már a nemzetgazdaság közel felét teszi ki; hogy 
a Blejnar-vezette adóhivatal (ANAF) az adók egyhar-
madát sem tudja (?), akarja (?) behajtani, s amit behajt, 
azt is szelektíven, pártpolitikai alapon csinálja; hogy egy 
árva lépés sem történt az ellen, hogy a kartonmilliárdosok 
a vagyonukat ne tudják az országból a különböző adó-
paradicsomokba kimenteni stb., ellenkezőleg: a bankok, 
a biztosítótársaságok és a multik megadóztatása helyett 
inkább a kisemberek és az idősek millióinak a megrövi-
dítése, arcátlan megkopasztása folyt... 

És az álláskereső fiatalok kivándorlásra való ösztöké-
lése...

De nem folytatjuk. Annyit azonban le lehet szögezni, 
hogy akik most nyíltan vagy burkoltan a referendum boj-
kottja felé terelik a nem tudom hányadszor is átverhető 
állampolgárokat, azok valamiért egyetértenek a fentebb 
jelzett folyamatok folytatásával. 

Ezt volna jó észrevenni, amikor meghozzuk a közel-
jövőnket meghatározó döntésünket.

                                                jegyzet n Nagy Benedek

Szóval: bojkott!(?)

kék hírek

Halálra gázolt kerékpáros. Az 
őt megelőző pótkocsis teherautó 
kerekei alá került Maroshévízen 
egy 53 éves kerékpáros. A kedd 
délutáni balesetben a kerékpáros 
életét vesztette, a teherautót ve-
zető szászrégeni sofőr ellen eljá-
rást indítottak.

Hamis hajtási. Gyergyó-
szentmiklóson igazoltattak a 
rendőrök egy 26 éves ditrói 
gépkocsivezetőt. Az eljáró rend-
őröknek Magyarországon kiállí-
tott jogosítványát mutatta fel, de 
az utólagos ellenőrzés során az 
irat hamisítványnak bizonyult. 

Egy felnőttet és három gyereket szállítottak kórházba 
tegnap este, miután két autó ütközött a Csíkszereda–Csíkszentkirály 
közötti útszakaszon található benzinkút előtt. A baleset körülmé-
nyeinek vizsgálata még folyik. fotó: balázs árpád



Kosteleken már kilenc éve 
zajlik magyar nyelvű oktatás 
a Moldvai Csángó Szövetség 
programjának köszönhetően, 
azonban egy ideje a nemzeti 
identitást erősítő, közösségépí-
tő tevékenységek kigyűrűztek 
az iskolapadok közül. A helyi 
Szellő Kulturális Egyesület 
több sikeres pályázatot nyúj-
tott be Hargita Megye Taná-
csához, amelyek nyomán töb-
bek között megélénkült a helyi 
néptáncmozgalom, de sikerült 
megszervezni a Kosteleki Kéz-
műves Kulturális Napokat is.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Kostelek apró csángó falu, 
lakosainak száma közel 
hétszáz fő, közigazgatá-

si szempontból a Bákó megyei 
Ágas községhez tartozik. Az et-
nikai megoszlás arányát tekintve 
azonban, egy kis magyar sziget a 
peremvidéken, hiszen 95 száza-
lékban magyarok lakják a telepü-
lést. A vallás tekintetében nagy-
jából fele-fele arányban katoliku-
sok, illetve ortodoxok a helyiek. 
Kostelek egyházi értelemben is 
peremtelepülés, hiszen a gyu-
lafehérvári érsekség legkeletibb 
faluja. A nyelvállapot nagyon jó, 
aminek fenntartását segíti, hogy 
2005 óta két magyar szakos tanár 
tanít az amúgy román iskolában. 
Elsőként Salamon Antal helyi 
plébános igyekezett megmoz-
gatni minden követ a magyar 
oktatás érdekében, így került be 
a település a Moldvai Csángó 
Szövetség 2000-ben indított ok-
tatási programjába. Azóta Imre 
Éva és Ferencz András magyar 
szakos tanárok Kosteleken tevé-
kenykednek, igyekeznek meg-

akadályozni, hogy kihaljon a 
faluban a magyar szó. A lelkes 
tanárok tevékenysége az elmúlt 
években túllépte a tantermek 
falait, az általuk alapított Szellő 
Kulturális Egyesület több kul-
turális, hagyományőrző, közös-
ségépítő rendezvényt szervezett. 
– Az iskola nem szervezett sem-
mi tanterven kívül álló progra-
mot, de a helyi � atalokat sem 
próbálta senki összefogni. Ennek 
a hiánynak a pótlására születtek 
meg a rendezvényeink, valamint 
alakot öltött elébb a Szellő nép-
tánccsoport, majd a Szellő Egye-
sület – számolt be Ferencz And-
rás. Sokat segített a Hargita Me-

gye Tanácsával két éve kiépített 
kapcsolat, a kosteleki láncszemet 
Becze István megyei tanácsos kö-
tötte össze, aki azóta is ápolja a 
kapcsolatot. Azóta több sikeres 
pályázatot nyújtottak be a falu-
ból a megyei önkormányzathoz, 
a támogatásnak köszönhetően 
megszaporodtak a település kul-
turális, hagyományőrző jellegű 
tevékenységei. Emellett a szin-
tén a megyei tanács által tető alá 
hozott gazdafórumok nyomán 
a kosteleki gazdák közül többen 
bekapcsolódtak például a megyei 
tanács sajtkészítő tanfolyamai-
ba is, egyre több helyi termelő 
viszi termékeit a csíkszeredai 

havivásárra. – Sokat segített Har-
gita Megye Tanácsa azáltal, hogy 
lehetővé tette számunkra a pá-
lyázatok benyújtását. Önzetlenül 
támogattak, hiszen Kostelek még 
csak szavazatokat sem hoz, mivel 
közigazgatási szempontból Bákó 
megyéhez tartozik – nyilatkoz-
ta Ferencz. Az eredmények sem 
maradtak el, a Szellő táncosai a 
Zalaegerszegi Kamarafesztiválról 
– amely Magyarország egyik leg-
színvonalasabb hagyományőrző 
fesztiválja – a nívódíjat hozták 
haza, illetve meghívást kaptak 
Budapestre, ahol a Hagyomá-
nyok Házában léphettek fel. – 
Közel harminc felnőtt-táncosunk 

van, de neveljük az utánpótlást 
is, az 1–8. osztályos diákok szá-
mára is zajlik néptáncoktatás – 
mondta Ferencz. Lett közösségi 
ház is a településen, ennek kiala-
kításába a szegedi Rotary Klub 
baráti társasága is besegített, egy 
paraszti portán, az épületek ere-
deti jellegét megőrizve alakítot-
tak ki szolgálati lakást a magyar 
nyelven oktató tanárok számára, 
valamint egy osztálytermet. Az 
egykori szénáscsűrből pedig kö-
zösségi ház lett, tetőterében pe-
dig vendégszobákat alakítottak 
ki.

Idén először falunapokat is 
szerveznek a szellősök, mostanáig, 
mint mesélték, csak búcsút tartot-
tak augusztus 25-én a településen, 
ezúttal azonban hagyományőrző 
kézműves- és kulturális napokkal 
összekötve színvonalas falunapo-
kat terveznek. – A kosteleki kul-
turális és hagyományőrző prog-
ramok társszervezője a megyei 
tanács alintézménye, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ. Jól 
jön a segítség, nélkülük sokkal 
szegényebb lenne a falu a helyi 
kultúra, hagyományok és a ma-
gyar identitás megőrzését szolgá-
ló rendezvények terén – fogalma-
zott Ferencz.

Sokat lendítene a falun, ha 
felújítanák, vagy legalábbis járha-
tóvá tennék kisautók számára is a 
Csíkszépvízről induló, a hegyek 
között Kostelekre vezető utat. A 
14 kilométeres szakasz jelenleg 
csak terepjáróval járható, a helyi 
termelőknek sokat segítene, ha a 
jelenlegi országúti 90 kilométeres 
kerülő helyett ezen az úton eljut-
tathatnák a termékeiket a csíki 
piacra, vásárokra. – Reményke-
dünk, egyszer az út is meglesz – 
sóhajtott Ferencz András.
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Megállni, mérlegelni, számadást készíteni akkor szokás, 
ha valami véget ért vagy valami más elkezdődött. Nem min-
dig tesszük ezt szívesen. Ilyenkor a kerek egésznek egy apróbb 
szeletkéjét vesszük górcső alá, elemezzük, véleményezzük, 
majd a végén adunk neki egy akármilyen minősítést. Mert 
fontos nekünk hasonlítgatni, osztályozni, értékelni. Esztendők 
fordulóján ez bevett, sőt szinte kötelező szokás, hogy aztán 
majd valahol, valamikor bátran kijelentsük: „2012? Az egy 
jó esztendő volt”. Valóban? Mi alapján? Vajon kinek volt jó? 
Mert lehet, hogy példának okáért a borász rátekint majd az 
idei termés egyik palackozott részeredményére, és épp az ellen-
kezőjét állapítja meg. A nagyobbik gond, hogy milyen alapon 
elemezgetjük valaminek a szeletkéjét, ha összességében azt sem 
tudjuk, mekkora is az a valami. Esetleg nem is egy teljes egész. 
Sőt még annak a szeletje sem az. Hogyan is mérlegelhetjük az 
idei esztendőt, ha alig vagyunk túl a felén? Ha nem látjuk, 
hogyan is néz ki a teljes egész. Sőt a maják szerint nem is lesz 
az. Pedig sorolhatjuk.

Januárban jött a Costa Concordia, és borult egyet. Febru-
árban kaptuk az újabb zátonyrafutást, Emil Boc kormánya 
is megfeneklett. Egész márciusban egy doktori disszertáció 
„schmittelése” volt a fő téma, melynek lemondás lett a vége. 
Áprilisban idehaza Ungureanut is buktatták, ez volt Romá-
nia legrövidebb életű kormánya az utóbbi két évtizedben.

Hiába ígért száz csodát a május, helyette szomorú búcsút 
hozott, a Bee Gees alapítója, Robin Gibb ment el. Júniusban 
közös szláv szervezéssel rúgtak labdába a � úk, a spanyolok leg-
nagyobb örömére. Idehaza a szavazópolgárok rúgtak labdá-
ba, ennek az USL és az RMDSZ örülhetett a legjobban, előb-
biek tettek is arról, hogy júliusban Băsescut lehívják a pályáról 
és leültessék a kispadra. Tovább is van, mondjam még?

Holnap kezdődnek az olimpiai játékok, vasárnap so-
kan maradnak otthon a népszavazás tiszteletére. Október 
16-án a Föld lakossága eléri a 7 milliárd főt, novemberben 
az Egyesült Államokban elnöki, minálunk parlamenti vá-
lasztások lesznek. Hogy a mandátumok meddig tartanak, 
azt nem tudni, tíz nappal szilveszter előtt, december 21-én 
ugyanis a maják szerint valami véget ér, és valahol, valaki 
mérlegelni fog.

Legtöbbször szomorú alkalmak azok, amelyek arra kény-
szerítik az embert, hogy egy pillanatra megálljon, saját életének 
egy szeletkéjét górcső alá vegye, elemezze, véleményezze, majd 
a végén adjon neki egy akármilyen minősítést. A nagyobbik 
gond, hogy milyen alapon elemezgetjük életünk szeletkéjét, ha 
összességében azt sem tudjuk, meddig tart? Mennyire és mikor 
tekinthető egésznek? Talán nem is lesz az. Sőt még annak a 
szeletje sem. Hogy saját életünk mandátuma meddig tart, az 
sajnos csak akkor derül ki, amikor mi már nem leszünk olyan 
helyzetben, hogy a teljes egészről mérleget készítsünk. Ez a fel-
adat – ha csak részben is – valaki másra hárul.

Mint ahogy most ránk hárul az a feladat, hogy értékeljünk 
valamit, aminek idő előtt jött el a vége. Hogy megbecsüljük 
azt, ami volt, hogy még jobban értékeljük azt, ami maradt. 
Megállni, mérlegelni, számadást készíteni akkor szokás, ha 
valami véget ért vagy valami más elkezdődött. Nem mindig 
tesszük ezt szívesen. Július 24-én ugyanis Tusványoson véget 
ért valami, és valahol, valaki máris mérlegel. Az utolsó szám-
jegy a mi esetünkben még kérdéses, de egy sírkövön sajnos a 
véget jelenti: –2012. Nyugodj békében, Pali!

–2012
      NÉZŐPONT  Szász Csaba

hargitanépe

MEGÉLÉNKÜLT A KULTURÁLIS ÉLET, HAGYOMÁNYŐRZÉS KOSTELEKEN

Magyarul a peremvidéken

Kosteleki lányok viseletben. Perefernum
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udvarhely

Körkép

> Jégpálya és vízierőmű. Bővült a húsz-
millió eurós beruházásként beharangozott 
műjégpálya építési terve: az ötletgazda Ice 
Rink Egyesület a Nagy-Küküllőn egy törpe-
vízierőmű, vagyis egy a műjégpályát kisegítő 
áramfejlesztő megépítésére is urbaniszti-
kai bizonylatot kért. Május 4-én hoztuk a 
hírt, hogy Bunta Levente polgármester és 
a székelyudvarhelyi Ice Rink Egyesület egy 
kanadai szakemberrel, Ed Lohrenzzel egyez-
tetett egy húszmilló eurós költségvetésű be-
ruházásról, egy fedett műjégpálya megépíté-
si tervéről. Akkor azt is megtudtuk, hogy a 
kanadai szakember azért került képbe, mert 
vállalkozása több évtizedes tapasztalattal 

rendelkezik különböző geotermális, ener-
giatakarékos fűtés- és hűtésrendszerek, így 
környezetbarát műjépgályák kiépítése terén. 
Székelyudvarhelyen az Ice Rink (magyarul 
műjégpálya) Egyesület tagjainak fejéből 
pattant ki az ötlet: kell egy műjégpálya, hisz 
úgy gondolkodtak, a városnak csak akkor 
lehet újból hokis élete és hokicsapata, ha 
egy minden évszakban használható jégcsar-
nok áll rendelkezésre. A májusi találkozón 
potenciális helyszínként a városi strand 
melletti területet nevesítették, illetve az 
is elhangzott, hogy a kanadai cég emberei 
elemezni fogják annak lehetőségét, hogy 
a Nagy-Küküllőn egy vízierőművet épít-

senek, mely elsősorban a műjégcsarnokot 
szolgálná ki, és ha majd termelési kapa-
citása engedi, a város energiaszámláját is 
enyhíthetné. Tegnap a téma kapcsán Ádám 
Mózes, a helyi vízügy vezetője tudatta, a 
napokban felkeresték őt az Ice Rink tagjai, 
és azt mondták, a Nagy-Küküllőn a sétatér-
nél található úgynevezett kis buktatónál, 
vagyis köznyelven a sétatéri gátnál építtet-
nének meg egy törpe-vízierőművet. Farkas 
Domokos, a polgármesteri hivatal urba-
nisztikai osztályának vezetője is megerősí-
tette a hírt: kiadtak már egy urbanisztikai 
bizonylatot egy műjégpálya, illetve egy 
mikrogenerátor, kis vízierőmű megépíté-

sére. Farkas hozzátette, utóbbi a jégpályát 
szolgálná ki, annak áramellátását segítené, 
hiszen egy ilyen létesítménynél a legna-
gyobb költséget az áramfogyasztás jelenti. 
Farkas azt is kiemelte: az Ice Rink abban a 
fázisban van, hogy tervezget, modellezget, 
és immár teljesen részletekbe menően fel-
méri a lehetőségeket. Mindez azt is jelenti, 
hogy egyelőre nem tudni, mikor épül meg 
az igencsak költséges műjégpálya és a törpe-
vízierőmű, ám az már biztos, hogy az em-
lített felek, egyesület, polgármesteri hivatal 
és kanadai vállalkozás részéről komoly a 
szándék ez irányban. Már csak pénz kellene, 
főleg pályázati. hí
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Udvarhelyszéki tüzek

Újból felcsaptak a lángok
szívinfarktUs végzett a volt alpolgármesterrel

Elhunyt Péter Pál

Tűz pusztított a víz mellett. Több ipari épület is lángra kapott a Küküllő partján

minden bizonnyal szívinfark-
tus okozta péter pál halálát: a 
környezetvédelmi szakember, 
székelyudvarhely volt alpolgár-
mestere kedden este tizenegy 
óra körül, a tusványosi sza-
badegyetem nyitóestjén esett 
össze, életét a helyszínre sie-
tő mentősök már nem tudták 
megmenteni.

HN-információ

Július 24-én, kedden este vá-
ratlanul elhunyt Péter Pál 
környezetvédelmi szakem-

ber, Székelyudvarhely volt al-
polgármestere, önkormányzati 
képviselője. Információink sze-
rint a tusványosi szabadegyete-
men tartózkodó Péter a Quimby 
zenekar koncertjén, nem messze 
a színpadtól esett össze, s fel-
tehetően szívinfarktus okozta 
halálát – a helyszínre siető men-
tősök háromnegyed órán ke-
resztül próbálták újraéleszteni, 
sikertelenül.

Péter Pál 1975. május 29-én 
született Székelyudvarhelyen. 
1997-ben a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem földrajz karán 
szerzett oklevelet, a Szent István 
Egyetem környezettudományi 
doktori iskolájának hallgatója 
volt. Közéleti pályafutását az 
RMDSZ színeiben városi taná-
csosként kezdte, többmandátu-
mos tanácsos, a 2000–2004-es 
időszakban Székelyudvarhely 
alpolgármestere volt. A városi 
testületből 2005. novemberében 
a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez igazolt át, 
ahol a kör nyezetvédelmi politi-
kák alkal ma zásáért fe lelős irodát 
ve zette, majd 2007-től 2010-es 
lemondásáig az ügynökség igaz-
gatója volt. A civil szférában 
is szerteágazó környezetvédel-
mi tevékenységet folytatott: a 
székelyudvarhelyi AGORA – 
Fenntartható Fejlesztési Mun-
kacsoport elnökeként számos 
helyi és országos jelentőségű kör-
nyezetvédelmi probléma mellett 
szállt síkra, illetve az Ecologis 
Consulting Kft. révén tanácsadói 
munkát is kifejtett. Felesége, Só-
lyom Andrea a Sapientia egye-
tem csíkszeredai adjunktusa.  

Akik ismerték, megdöbbenve 
értesültek a tragikus hírről, hiszen 
távozása pótolhatatlan űrt hagy 
hátra nemcsak rokonai, barátai 
szívében, hanem Székelyföld is 
kevesebb lett egy értékes, ereje 
teljében levő, mindig tenni akaró  
és környezetünkre felettébb érzé-
keny emberrel.

Tegnap délután a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség 
nevében Kelemen Hunor adott 
ki közleményt az esettel kapcso-
latban. Mint a szövetség elnöke 
írja, „Péter Pál lendületes és ak-
tív résztvevője és vezetője volt 
Székelyföld közösségi és civil éle-
tének, a környezetvédelmi szak-
ma egyik kiemelkedő tudású és 
munkabírású, rendkívül színes 
egyéniségű, közismert képviselője 
volt. Péter Pál hiánya pótolhatat-
lan veszteség Székelyföld közélete 
számára, elvesztése fájó űrt hagy 
maga után barátai, munkatársai 
körében.”

Az RMDSZ mellett a 
Tusványos szervezőcsapata, va-
lamint Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala és helyi tanácsa 
is osztozik a család gyászában. Az 
intézmény közleményében úgy 
fogamaznak, Péter Pál városunk 
közéletének egyik legaktívabb 
tagja volt, aki magánemberként, 
de közéleti személyiségként is 
kitörölhetetlen és feledhetetlen 
nyomot hagyott Székelyudvarhely 
életében.

Péter Pált péntek délután öt 
órakor helyezik örök nyugalomra 
a székelyudvarhelyi római katoli-
kus temetőben.

Tűz ütött ki tegnap délután Szé
kelyudvarhelyen: egy fafeldolgo-
zó üzem kapott lángra a fások 
utcában, a lángok átterjedtek a 
szomszédos épületekre is. tegnap 
délután kigyulladt egy gazdasági 
épület patakfalván, ugyanakkor 
újra feléledt a tűz a Madarasi
hargitán, ugyanott, ahol két hete 
meggyulladt az erdő. Az oltásban 
részt vevők dolgát tegnap egy 
másik tűzeset is nehezítette: a 
MadarasiHargitára vezető szent-
egyházi út mellett egy közel tíz-
áras erdőrész kapott lángra.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
Radó Krisztina

Tegnap délután tűz ütött ki 
a székelyudvarhelyi Fások 
utcában, ahol több ipari 

épületben is jelentős kár keletke-
zett. Szemtanúk szerint először a 
Metwoplast Kft. udvarán levő desz-
kaszárító kapott lángra, ahonnan a 
tűz egy fát tároló épületre terjedt át. 
Ezt követően a Lactis tejfeldolgozó 
üzem épületét is megtámadták a 
lángok, illetve a Delkamet Kft. is a 
tűz martalékává vált. A helyszínen 
megtudtuk, nem keletkezett volna 
ekkora anyagi kár, ha minden cég-
nek saját tűzcsapja lett volna. Mivel 
a Fások utcában levő hat vállalkozás-
nak csupán egy tűzcsap áll rendelke-
zésre, a tűz megfékezése több időt 
vett igénybe. 

– A tűz a szomszédos épület-
ből terjedt át a tejfeldolgozó üzem 
sajt- és tehéntúrórészlegére, majd 
az üzem kazánháza, illetve a labor 
teteje kapott lángra. Szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt, időben 
sikerült kimenekülni az épületből – 
mondta lapunknak a tejüzem egyik 
munkatársa.

Az udvarhelyi tűzoltók három 
autóval érkeztek a helyszínre, ahol 
munkájukat több helyi önkéntes is 
segítette, ugyanakkor a lángokkal 
való harcban részt vettek a bögözi, 
oroszhegyi, farkaslaki, valamint a 
székelykeresztúri önkéntes tűzoltók 
is. Az udvarhelyi tűzoltóknak nem 
ez volt az egyetlen tűzesetük ebben 
az időszakban: egy másik egység Pa-
takfalvára, egy égő csűrhöz kapott 
riasztást. Mint a helyi tűzoltóságtól 
érdeklődve megtudtuk, több mázsa 

széna égett el, azonban a lángok nem 
terjedtek tovább, amiben közbe-
játszott az is, hogy téglából épült a 
gazdasági épület. Az udvarhelyi tűz-
oltók munkáját a patakfalvi tűznél 
a homoródszentmártoni önkéntes 
tűzoltók segítették.

Egyre több tűz a Hargitán
A felerősödő, már-már viharos 

erejű szél, valamint a szárazság mi-
att tegnap ismét kigyulladt az erdő 
Kápolnásfalu és Szentegyháza kö-
zött, a Madarasi-Hargita erdőjében. 
Mint a helyszínen tartózkodó Rus 
Sándortól, Szentegyháza polgár-
mesterétől megtudtuk a természeti 
kár rohamosan nő, hiszen immár 
mintegy ötvenhektárnyi terület vált 
a lángok martalékává, a tűz most 
Kápolnásfalu felé harapódzott el. A 
polgármester tájékoztatása szerint 
ugyanakkor egy másik tűzeset to-
vább nehezíti dolgukat, osztja meg 
erejüket, hiszen a Szentegyházáról 
a Madarasi-Hargitára vezető út 
egyik oldalán mintegy nyolc árnyi 
erdő gyulladt ki, feltehetően gon-
datlanságból. Mint megtudtuk az 

oltásoknál a hegyivadászat egysége 
mellett hivatásos és önkéntes tűzol-
tók is segédkeznek, érkezett segítség 
Zetelakáról és Fenyédről, ugyan-
akkor természetesen meghúzták a 
kápolnásfalusi és a szentegyházi ha-
rangokat, érkeztek a helybéliek is. A 
nehezebb terepre traktorok vontatta 
tartályokkal hordják a vizet a közeli 
patakból, a könnyebben megköze-
líthető helyeken pedig a tűzoltóság 
tartálykocsijaival próbálják megfé-
kezni a tüzet. Mint megtudtuk, teg-
nap délután több mint száz ember 
próbálta útját állni a lángoknak.

– Óriási a füst, ugyanakkor az 
erősen fújó szél is nehezíti az oltást. 
Amíg nem jön egy nagy eső, esélyünk 
sincs kioltani teljesen a tüzet, csupán 
megfékezni tudjuk. Imádkozunk, 
hogy legyen egy minél nagyobb eső, 
ami eloltja a tűzfészkeket – fogal-
mazott Rus Sándor. A polgármester 
szerint az erdőtüzeket felelőtlen sze-
mélyek, erdei gyümölcsöket gyűjtők 
okozzák, akik nem mérik fel, hogy a 
hetek óta tartó aszály következtében 
száraz az aljnövényzet, gyorsan tova-
terjednek a lángok.

270 hektáron pusztított a tűz

Hargita megyében mintegy 270 hektárnyi erdős, bozótos területen 
pusztítottak júliusban tüzek – jelentette a megyei katasztrófavédelem 
munkatársa, Ovidiu Dudu alezredes. Július eleje óta 29 tűzesethez ri-
asztották a tűzoltókat. A tüzek erdőket, bozótosokat, fakitermeléseket 
károsítottak meg. Az alezredes szerint az erdőtüzek fellángolását felelőt-
len turisták vagy erdei gyümölcsöket gyűjtők okozták. A kászonaltízi 
erdőtűz a hivatalos hatósági felmérés szerint 70 hektárra terjedt ki, de 
Zeteváralja közelében is mintegy ötven hektáron pusztítottak a lángok. 
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Körkép

> Maroshévíziek Budapesten. A 
maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egye-
sület tagjai is részt vettek Csepel ereklyés 
országzászlójának felavatásán a Szent Imre 
téren, annak apropóján, hogy hivatalosan 
pontosan 300 évvel ezelőtt kezdődött a 
falu újbóli benépesítése. Az egyesület tag-
jait azért hívták meg az avatóünnepségre, 
mert az Ereklyés Országzászló mozgalom 
a maroshévízi Urmánczy Nándor ötlete 
alapján jött létre. Az ünnepségen részt vett 
a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egye-
sület elnöke, Czirják Károly és alelnöke, Há-
mos Mihály is. – Az Ereklyés Országzászló 
mozgalom a maroshévízi Urmánczy Nán-

dor ötlete és elképzelése alapján született. 
Urmánczy haláláig, 1940-ig több mint 600 
országzászlót avattak fel, azonban a kom-
munizmus éveiben mind Magyarországon, 

mind Erdélyben ezeket lerombolták. 1990 
után több országzászlót állítottak vissza 
az anyaországban és Erdélyben egyaránt 
– tudtuk meg Czirják Károlytól, aki hoz-

záfűzte, hogy az egyesület a megemlékező 
ünnepségre a meghívást Németh Szilárd és 
Borbély Lénárd országgyűlési képviselőktől 
kapta. A zászlóavatáson emlékező beszédet 
mondott Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnöke és Németh Szilárd országgyű-
lési képviselő, polgármester. Az eseményen 
több száz érdeklődő kísérte figyelemmel 
az új országzászló felavatását, amely a II. vi-
lágháború előtt eredetileg is azon a helyen 
állt. A maroshévízi küldöttség az ereklyés 
zászlóavató ünnepség mellett részt vett egy 
városkapu-avatón, orgonakoncerten is. Az 
Urmánczy egyesület vezetősége találkozott 
Kövér László házelnökkel is. (Miklós Réka)hí
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Nagy kiterjedésű tűz pusztított 
egy maroshévízi fafeldolgozó 
üzemben, értesüléseink szerint 
fennállt annak is a veszélye, hogy 
kigyullad a közeli benzinkút.

J. A.

Kigyulladt egy fűrészüzem 
Maroshévízen tegnap reg-
gel, az oltásban öt hiva-

tásos és önkéntes tűzoltó-alakulat 
vett részt. Az Olt Sürgősségi Esetek 

Felügyelősége szerint a rohamo-
san terjedő lángok rövid időn belül 
ötszáz négyzetméternyi területet 
fedtek be, és fennállt annak a ve-
szélye, hogy átterjed a tűz az üzem 
közvetlen szomszédságában lévő 
benzinkútra is. Emiatt a szakembe-
rek folyamatosan vízzel hűtötték az 
üzemanyagtartályokat. Szemtanúk 
szerint a lángok martalékává vált két 
műhely, két fűrészporszárító és az 
irodaház. Atűzoltás nemcsak a nagy 

kiterjedésű tűz miatt voltak bonyo-
lult, hanem azért is, mert az épületek 
tetőzete száraz fából készült, és szi-
getelésként üvegvattát használtak. 
Emiatt az épületeket előbb ki kellett 
födniük a szakembereknek, hogy el-
olthassák a tüzet.

Az oltásban két rohamkocsival 
vettek részt a maroshévízi hivatásos 
tűzoltók, de két kocsival siettek a 
bajbajutottak segítségére a ditrói, va-
lamint a salamási önkéntesek is.

Új vezetőtanácsot választott a 
Go Rt., helyi közüzemek élére 
a gyergyószentmiklósi városi 
tanács. Ugyanakkor költség-
vetést módosítottak és pénzt 
különítettek el helyi alapokból 
újabb beruházásokra.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Új vezetőtanácsot választott 
saját soraiból a Go Rt., 
helyi közüzemek élére a 

gyergyószentmiklósi városi tanács 
tegnapi soros ülésén, ugyanis a 
közüzemek működési szabályzata 
értelmében a létesítmény minden-
kori tulajdonosa a helyi önkor-
mányzat. Mezei János polgármes-
ter előterjesztésében kifejtette, két 
javaslat is érkezett az új vezetőta-
nács összetételére, az egyik válto-
zat szerint valamennyi tanácsos, a 
másik változat szerint pedig mind-
össze hét tanácsos foglalna helyet a 
vezetőtanácsban.

A határozattervezet vitájában 
viszont a tanácsosok elvetették az 
első változatot, de a Lázár Zoltán 
RMDSZ-es tanácsos javaslatát is, 
miszerint az új vezetőtanácsban há-
rom RMDSZ-es és négy MPP-s ta-
nácsos foglaljon helyet. Így maradt a 
polgármester által javasolt öt–kettős 
felállás, vagyis a Go Rt. vezetőtaná-
csában helyet kapott Lázár Zoltán 
és Szőcs Tivadar RMDSZ-es, vala-
mint Sándor István, Szőcs László, 
Kastal László, Sikó Gyula és Vadász-
Szatmári István MPP-s tanácsos.

Ugyancsak a tegnapi ülésen 
döntöttek a városatyák arról, hogy 
6000 lejt különítenek el a költség-
vetésből egy faházikó megvásárlá-
sára a közösségi kert javára. Mint 
ismeretes, Gyergyószentmiklós ön-
kormányzata a Makkos utcában 
konyhakertet alakított ki, amelyet 
a lakók igényelhettek. A házikót 
pedig azért vásárolják, hogy legyen 
ahol tárolniuk a kertészkedéshez 
szükséges szerszámokat.

A várpataki hidat elvitte a víz, 
az új hídra további 8000 lejt külö-
nítettek el a költségvetésből, illet-
ve további 9000 lejt szántak a köz-
ponti park felújítási munkálataira.

Napirend utáni felszólalásá-
ban Bajkó László RMDSZ-es 
tanácsos kifogásolta, hogy a City 
Parking cég nem bocsát ki olyan 
parkolóbérletet, amelyet a vállalko-
zók több autóra is használhatnak. 
A tanácsos szerint több vállalkozó 
is nehezményezte, hogy külön-
külön minden autóra bérletet kell 
váltaniuk, holott megoldható len-
ne egyetlen közös bérlettel a par-
kolás, amit mindig épp az az autó 
vesz igénybe, amelyiknek szüksége 
van rá. Lázár Zoltán RMDSZ-es 
tanácsos viszont azt nehezményez-
te, hogy a gyalogátjárókhoz na-
gyon közel festették a parkolókat, 
ezáltal életveszélyessé téve az úton 
való átkelést. Nagy Zoltán alpol-
gármester megígérte, hogy a soron 
következő tanácsülésre meghív-
ják a City Parking képviselőjét, és 
megpróbálnak megoldást találni a 
problémákra.

Tanácsülés GyerGyószenTmiklóson

Új vezetőtanács

leéGeTT eGy maroshévízi fafeldolGozó üzem

A benzinkút is veszélyben volt

Új vezetőtanácsot választottak a Go Rt. élére

felújíTják az önkormányzaT épüleTeiT

Régi pompájában az egykori mozi épülete

Elkészültek a gyergyószent miklósi 
egykori mozi épületének homlok-
zati rekonstruálási munkálataival. 
A főtéri műemlék épület átadása 
után rögtön hozzálátnak a jelen-
leg háziorvosi rendelőként mű-
ködő, régi polgármesteri hivatal 
épületének külső javításához is.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Anapokban fejezik be a Gyer -
gyószentmiklós főterén 
ta  lálható hajdani mozi 

épü letének felújítását, de az arra sé-
tálók számára már megtekinthető a 
kész homlokzat. – Már befejezték 
a mozi külső borításának felújítá-

sát, csak az oldalfalak maradtak, 
amivel rövid időn belül elkészül a 
kivitelező – mondta legutóbbi 
sajtótájékoztatóján Mezei János 
polgármester.

Kiemelte, bár sokan megje-
gyezték, hogy az előre kifüggesztett 
tervrajzzal ellentétben az épület 
szürke és nem zöld, ez csak a pannó 
nyomdai hibájának tudható be.

– Rekonstruáltattuk az épület 
eredeti színét, amit több mint 70-
100 éve kapott, és ezt fogadta el a 
műemlékvédelmi hatóság is. Sőt 
akad olyan lakó is, aki elmondta, 
emlékszik még azokra az időkre, 
mikor a mozi falai épp ilyen szürkék 
voltak – fejtette ki Mezei.

A közel 180 ezer lejes költség-
vetésű munkálat alkalmával az 
épület homlokzatát újították fel, 
a nyílászárókat cserélték ki, vala-
mint a héjazati és díszítőelemeket 
javították.

– Idénre nem állunk meg a város 
épületeinek felújításával, nemsokára 
elkészül az esketőterem is, majd azu-
tán, várhatóan jövő héten elkezdőd-
nek a munkálatok a régi polgármes-
teri hivatal épületénél is – tájékozta-
tott Mezei.

A jelenleg orvosi rendelőknek 
otthont adó ingatlanon is csak a 
külső borítást újítják fel, emellett 
a jelenlegi polgármesteri hivatal 
épületének újrafödését is tervezik. 

Felújították az egykori mozi épületének homlokzatát
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 hirdetések

Több mint tíz éve lépett ér-
vénybe az a jogszabály, amely 
értelmében a romániai közutak 
használatáért a járműtulajdo-
nosoknak díjszabást kell fizet-
niük, ez alól kivételt csak a te-
lepüléseken belüli úthasználat 
jelent. Külföldiek esetében az 
országhatár átlépése pillana-
tában következik be a díjsza-
bás-fizetési kötelezettség. A 
díjszabás befizetésének elmu-
lasztása, illetve az ellenében 
kibocsátott matrica (rovigneta) 
hiánya szabálysértést jelent, 
és bírságot kell kirónia az el-
lenőrző szerveknek. Minderről 
a 2002/15-ös kormányrendelet 
rendelkezik. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Aszóban forgó jogszabályt 
a 2002/424-es törvénnyel 
hagyták jóvá, de utólag 

azt többször is módosították és 
kiegészítették. A jelenleg (még) 
hatályos előírások értelmében 
a díjszabás befizetésének elmu-
lasztása esetén a vétkes nemcsak 
bírság megfizetésére kötelezett, 
hanem amellett kártérítési díj-
szabást is be kell fizetnie a jármű 
típusa függvényében, annak ösz-
szegét pedig a kormányrendelet 
4-es számú melléklete tartalmaz-
za. A szabálysértést megállapító 
hatóságnak a jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetnie a kártérítés ellen-
értékét és annak kifizetési mód-
ját. Ugyanakkor a hazai úthasz-
nálók esetében a szabálysértési 
büntetés alkalmazásával egyide-
jűleg vissza kell tartani a jármű 
forgalombejegyzési bizonylatát, 
mindaddig, amíg nem bizonyo-
sodik be a kártérítési díjszabás 
befizetésének a ténye. Mindezt a 

mostanig érvényben lévő jogsza-
bály 8. szakasza írta elő.

A szóban forgó előírások jog-
gal váltottak ki elégedetlenséget a 
gépkocsi-tulajdonosok tükrében, 
a törvény ezen előírásainak alkal-
mazása sok félreértésre és vitára 
adott okot, a jegyzőkönyveket 
igen sokan bíróságon támadták 
meg. Ugyanakkor gyakran elő-
fordult, hogy napokig vagy akár 
hetekig az eljárás okán azok tulaj-
donosai nem használhatták. 

Holnaptól azonban másként 
lesz, ugyanis hatályba lépnek a 
2002/15-ös kormányrendelet mó-
dosító 2012/144-es törvény, 
amely a Hivatalos Közlöny július 
24-i számában jelent meg. Ezzel 
a törvénnyel eltörölték az úgy-
nevezett kártérítési díjszabást, s 
ilyenképpen a matrica hiányában 
csupán csak a szabálysértési bün-
tetés fizetendő. Magától értetődő 
az is, hogy ezentúl nem tartható 
vissza a jármű bejegyzési bizony-
lata sem.

2010. október 1-jétől a sza-
bálysértés megállapítható az uta-
kon vagy az utak menték elhe-
lyezett homologált műszaki esz-
közök segítségével is, s a jegyző-
könyv kibocsátására utólag kerül 
sor. Ennek érdekében a törvény 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
a szabálysértési jegyzőkönyvet a 
szabálysértő hiányában is kiállít-
sák, annak utólagos beazonosítá-
sa nyomán. E tekintetben is mó-
dosult a mostani törvény révén a 
kormányrendelet: a műszaki esz-
közök „segédletével” megállapí-
tott szabálysértési jegyzőkönyvet 
a szabálysértés megállapításának 
időpontjától 30 napon belül kell 
közölni a szabálysértővel. E te-
kintetben újdonság az, hogy eb-
ben a 30 napos periódusban nem 

állítható ki egy újabb szabálysér-
tési jegyzőkönyv a matrica hiá-
nyának, illetve az úthasználati 
díjszabás be nem fizetése okán.

A törvény továbbá arról is 
rendelkezik, hogy annak hatály-
ba lépésétől számított 30 napon 
belül megfelelőképpen módosí-
tani kell a 2010/769-es miniszte-
ri rendelettel jóváhagyott alkal-
mazási normákat, valamint arról 
is, hogy a törvény hatályba lépé-
sének időpontjáig alkalmazott és 
a bíróságokon megtámadott kár-
térítési díjszabások megsemmisí-
tődnek. A mostani törvénymó-

dosításnak van egy nevetséges, 
de akár megbotránkoztatónak is 
nevezhető vetülete: hatályon kí-
vül helyezték a kormányrendelet 
8-as szakaszának (6)-os bekezdé-
sét, de ugyanakkor nem a (7)-es 
bekezdését. Márpedig ez utóbbi 
bekezdés arról szól, hogy a (6)-os 
bekezdés előírásai alkalmazan-
dók a külföldön bejegyzett gép-
kocsikra vonatkozóan is. Hogy 
azt miként fogják alkalmazni 
olyan körülmények között, ami-
kor a szóban forgó (6)-os bekez-
dést hatályon kívül helyezték.

Módosult A KözúthAsználAti díjszAbásrA vonAtKozó jogszAbály

Megszűnik a kártérítés-fizetési 
kötelezettség

Az út használatáért fizetni kell. Meghúzták a csíkot fotó: balázs árpád

Filiala de distribuţie a Energiei Electrice „Electrica 
distribuţie transilvania sud” sdEE hArghitA
versenyvizsgát hirdet a következő állásokra:

• egy villanyszerelő a Méréstechnika osztályra gyergyószentmiklósi mun-
kavégzéssel;

• egy villanyszerelő a csíkszeredai Közép- és kisfeszültségű Üzemeltetési 
Kirendeltséghez.

Részvételi feltételek:
 középfokú villamossági végzettség;
 B kategóriás hajtási jogosítvány;
 kedvező pszichológiai bizonyítvány.

Előny:  tapasztalat közép- és kisfeszültségű villamos berendezések üzemelte-
tésében;  alapfokú számítógép-kezelői ismeretek (EXCEL).

Pszichológiai vizsga 2012. augusztus 10-én 9 órakor a csíkszeredai székhelyen.
A versenyvizsga (írásbeli vizsga és szóbeli meghallgatás): 2012. augusztus 13-

án 9 órakor.
Jelentkezni lehet a cég székhelyén: Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 1. szám, a sze-

mélyzeti osztályon 13 és 15 óra között 2012. augusztus 9-ig, telefon: 0266–205710.
Szükséges iratok: szándéknyilatkozat, önéletrajz, végzettségi okiratok, munka-

könyv, személyi igazolvány, hajtási jogosítvány másolata, munkakönyvet helyettesí-
tő igazolás, családorvosi igazolás.

A szóban forgó előírá-
sok joggal váltottak 
ki elégedetlenséget a 
gépkocsi-tulajdono sok 
tükrében, a tör vény 
ezen előírásainak alkal-
mazása sok félreértésre 
és vitára adott okot, a 
jegyzőkönyveket igen 
sokan bíróságon tá-
madták meg. 



a hargita népe heti kulturális melléklete

[Címek, megszólítások (2.)  – 8. oldal] n [San Diego, a „latin szerető” – 9. oldal] 

etró András kézdivásárhelyi szobrász mun-
kásságának egyik fontos szeletét képezi az 
emlékszobrászat, történelmi nagyjainknak a 
megmintázása, melyre az 1989 után bekövet-

kezett társadalmi változások adtak lehetőséget.
A szabadság iránti vágy, a remény egy új kezdetre elő-

ször az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szellemi-
ségének, a szabadságharc meghatározó alakjainak tisztele-
tében fogalmazódott meg, elsősorban azoknak a megren-
deléseknek köszönhetően, amelyeket a 90-es évek elejétől 
Vetró András Beregszásztól kezdve, Lendván, Komáromon 
át a székelyföldi városokig kapott. Vetró felszabadultan, 
felkészülten, nagy kedvvel, sőt elszántan látott hozzá a fel-
gyülemlett adósság törlesztéséhez. Gróf Széchenyi István 
domborműves emléktábláját Beregszászon 1991. október 
5-én avatták fel, két évre rá pedig Révkomáromban a vá-
rosháza előtti téren.

Az 1848-as Habsburg-ellenes harcnak Háromszéken 
is erős történeti hagyományai vannak. Vetró 1993-ban 
alkotja meg első nagyobb szabású helytörténeti emlékmű-
vét Kézdivásárhelyen – Gábor Áron segédjének – Turóczi 
Mózes öntőmester mellszobrát a róla elnevezett téren, 
majd ezt követi Kossuth Lajos, Bem József, Petőfi Sándor 
szobra. A köztéri művek meghatározó hányada regionális 
érvényességgel bír. Háromszék nagyjainak állít emléket 
a Tuzson János honvédőrnagyról, Nagy Mózesről, Bod 
Péterről, Mikes Kelemenről, Kőrösi Csoma Sándorról és 
Csereyné Zathureczky Emíliáról mintázott szobraival.

Vetró a mintázás előtt szorgalmasan kutat, dokumen-
tál, a fennmaradt leírásokból, történetekből, töredékekből 
kiindulva jut el a sajátos megfogalmazás egyszerre újszerű, 

ugyanakkor hiteles és expresszív kifejezéséig. Az arcvoná-
sokat élesen, széles mozdulatokkal, de plasztikusan min-
tázza, a kiemelkedő részeket domborzatszerűen fűzi egybe 
– írja róla Banner Zoltán. Csereyné Zathureczky Emília 
domborműves emléktábláját először az imecsfalvi Cserey-
kúria falán helyezték el, majd 2000-ben a Székely Mikó 
Kollégium falára került Vetró András második dombor-
műve a múzeumalapítóról. A szobrász, Csereyné arcmásá-
nak elkészítésekor egyaránt figyelembe vette a fennmaradt 
fényképeket és a Gyárfás Jenő által megfestett portrét. Né-
hány esetben azonban nem állt rendelkezésére megfelelő 
képi dokumentum, ekkor sokkal szabadabban, még inkább 
egyéniesítve volt képes megalkotni a megrendelt portrét. 
Jó példa erre a Kovásznai Képtárban lévő Kőrösi Csoma 
Sándor gipsz dombormű, amelyen elszánt küldetéstudattal, 
erős elhatározással, aszkétikusan sovány testtel ül Csoma 
Sándor – Banner Zoltán szavaival „a tibeti cella ridegségé-
ben”. A kantai iskolaépítő Nagy Mózesről nem maradt fenn 
képi ábrázolás, Vetró benne a tenniakaró, közösségét biztató 
papot mintázta meg – olvashatjuk Sántha Imre Géza tollá-
ból, aki téglát vet „eszméiből, hogy falat emelhessen a tu-
datnak és a léleknek” – írja erről a szoborról Banner Zoltán. 
Azt gondolnánk, Petőfi Sándor senkivel össze nem téveszt-
hető, emblematikus figura. Vetrót az ő portréjánál éppen az 
érdekli, hogyan lehet ezt a mindenki által ismert arcot úgy 
megmintázni, hogy másként, esetleg újszerűen hasson? A 
köztudatba bevésődött – hagyományossá vált – vonásokat 
nem másolni akarja, hanem a költőt igyekszik megismerni. 
Olvasva verseit egyre inkább egy kissé szomorkás, önmar-
cangoló Petőfi rajzolódik ki előtte. 

folytatás a 8. oldalon

z első világháború közepétől az egymástól nagy 
távolságra eső két megye, a magyarországi Haj-
dú és az erdélyi Csík megye története részben 
összefonódott. Kilencvenhat esztendeje, hogy 

1916 őszén meglepetésszerű román katonai támadás indult 
Magyarország ellen. A csapás legelőször a Székelyföldre zú-
dult. A székelységnek menekülnie kellett. Mintegy 206 000 
ember gyalog, ló-, tehén- vagy ökrösszekéren, esetleg vona-
ton, pánikszerűen nyugati irányba indult.

Az életerős székely férfiak az első világháború harcterein 
küzdöttek. Így a menekülők táborát leginkább gyermekek, 
asszonyok és öregek alkották. Csíkból Hajdunánás nevű kis-
városba 3200 ember érkezett és talált menedékre. Egy népes 
községnyi, jobbára csíki lakost kellett a városnak befogadnia 
és elhelyeznie. A humánum és mindenekfölött a nemzeti 
összetartozás érzése ösztönözte a hajdúságiakat arra, hogy 
segítő jobbot nyújtsanak a bajba jutott székelyeknek.

A Ferenc Ferdinánd trónörökös életét kioltó me-
rénylet (1914) miatt az Osztrák–Magyar Monarchia, 
Németország sürgetésére hadat üzent Szerbiának. Né-
metország elérkezettnek látta az alkalmat arra, hogy 
nagy európai ellenfeleivel, Angliával, Franciaországgal 
és Oroszországgal leszámoljon. II. Vilmos német csá-
szár a háború kirobbanásakor azt ígérte, hogy 1914 
őszére, mire a falevelek lehullanak, a katonák már haza 
is térnek. A németek villámháborúban akartak győzi. 
De nem így történt. A fegyveres konfliktus világhábo-
rúvá szélesedett, amely több mint négy évig tartott, és a 
központi hatalmak, Németország és Ausztria–Magyar-
ország súlyos vereségével zárult.

Románia eközben Erdélyre áhítozott, de Ausztria-Magyar-
ország szövetségese lévén, egyelőre semlegességet fogadott. Az 
antant államok, Anglia, Franciaország és Oroszország Romá-
niának ígérték Erdélyt és más magyar területeket. 1916 nyarán 
Románia úgy ítélte meg: küszöbön áll a központi hatalmak 
veresége, ezért augusztus 17-én titkos szerződést kötött az 
antanttal, és 1916. augusztus 27-én hadat üzent Ausztria-Ma-
gyarországnak. A 420 000 katonával támadó román hadsereg 
18 ponton kezdett hadműveletet Magyarország ellen. Erdélyt 
csupán 30 000 magyar katona védte. A támadáskor a magyar 
belügyminisztérium a Székelyföldről csak a fegyverfogható la-
kosságot vezényelte volna el. A hadsereg azonban a határ menti 
vármegyék teljes kiürítését szorgalmazta. Aki pedig menekülni 
akart, annak a hadsereg segítséget nyújtott. Az anyák természe-
tesen vitték magukkal a gyermekeiket is. Akkor sok apró gyer-
mek volt minden székely családban.

folytatás a 8. oldalon

V

Az első világháború végén 3200 csíki me-
nekült lelt szállásra Hajdúnánáson. „A hu-
mánum és mindenekfölött a nemzeti ösz-
szetartozás érzése ösztönözte a hajdúsá-

giakat arra, hogy segítő jobbot nyújtsanak 
a bajba jutott székelyeknek” – írja Szőcs 
János történész, a Csíki Székely Múze-
um nyugalmazott muzeológusa, Buczkó 
József hajdúnánási közíró, helytörténész 
Szállást adtunk hűséges magyar véreink-
nek. Székely menekültek Hajdúnánáson. 

1916–1918 című könyvét méltatva.

Székely menekültek 
Hajdúnánáson

Ha Csíkszeredában a Kossuth Lajos utcában járunk, a Temesvári út sarkához közeled-
ve egy tömbház falán láthatjuk a város híres szülöttének, a neves társadalomkutató 
Venczel Józsefnek a domborműves emléktábláját. Az 1993-ban felavatott plakett al-
kotója nem más, mint a kézdivásárhelyi Vetró András szobrászművész, akinek évtize-
dek óta szívügye történelmi nagyjaink megmintázása. Vetró András munkásságának 
egyik fontos szeletét képezi az emlékszobrászat, melyre az 1989 után bekövetkezett 

társadalmi változások adtak lehetőséget. Kovács Árpád írása.

Vetró András történelmi nagyjai

A

San Diego, a „latin szerető”



folytatás a 7. oldalról
Nem egy szépfiú. Vetró portrészobrairól Banner Zoltán 

találóan jegyzi meg, hogy „[...] karakterhűek, a meglévő-
megszerezhető forrásokhoz mérten hitelesek, kelletüknél 
nem klasszicizálóbbak, sőt mintázásukban [...] modern 
egyszerűsítésre törekszik, ami nem a történelmi, hanem a 
jelen idő illúziójában részesíti a szemlélőt. Ugyanakkor ab-
ban sem tagadja meg önmagát, ahogyan bizonyos részletek 
(haj, bajusz, szakáll, viseleti elemek stb.) megformálásában 
ízesen, élvezettel, kedvesen eljátszik az anyagszerűség érzé-
keltetésével.”

Történelmünk nagyjait tehát Vetró András nemcsak 
monumentális térszobrokkal, hanem a kisplasztika műfa-
jában is szemléletesen képes felsorakoztatni. Egyik utolsó 
bronz plakettsorozatát az aradi vértanúk tiszteletére készí-
tette, melyet 2009. október 6-án a tizenhárom honvédtiszt 
kivégzésének 160. évfordulója alkalmával mutattak be a 
kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban.

A történelmi személyiségek különböző műfajokban 
megmintázott portréi mellett Vetró András 1995-ben el-
készítette a magyar jakobinusok emléktábláját, amelyet a 
Sepsiszentgyörgy központjában lévő Beör-palota északi 
falán helyeztek el. Eredményesen kivette részét az emlék-
művek elkészítésében is. Dóczy András csíkszeredai szob-
rásszal a Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete, 
az Erdélyi ’56-os Bajtársi Társaság és Kézdivásárhely ön-
kormányzata felkérésére 2009-ben alkotta meg az 1956-os 
emlékművet, amelyet a forradalom és szabadságharc felső-
háromszéki mártírjai, a meghurcoltak tiszteletére állítot-

tak fel a kézdivásárhelyi Függetlenség úton – írja Sántha 
Imre Géza. A Magyarországon lévő 1956-os emlékművek 
között számosat ismerünk, amelyek a hagyományos forma-
nyelvet követik, van amelyen a szabadságot megtestesítő 
női alak lendületesen vezeti előre híveit, láthatunk elesett 
hősöket, lyukas zászlókat, kopjafákat, nonfiguratív kom-
pozíciókat, de vannak egészen puritánnak ható, lényegre 
törő, egyszerű alkotások is, például Szigetszentmiklóson, 
ahol egy földhalomra helyezett bronz utazóbőrönd szim-
bolizálja a forradalmat követő megtorlást. Vetró András 
alkotását szemlélve elsősorban az expresszivitás, az erős 
kifejezőerő jut eszünkbe, az az érzésünk, hogy ez a szobor 
nem illeszkedik a már ismert emlékművek formanyelvéhez, 
de a magas posztamensre helyezett fiatal leány hasított feje 
láttán érezzük azt a szimbolikus töltetet, ami a forradalom 
áldozatainak sorsában közös.

Életrajzi adatok
Vetró András 1948. október 14-én született Temesvá-

ron; 1973-ban végzett a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskola szobrászati szakán. Tanárai: Löwith 
Egon szobrászművész, Bretter György filozófus, Földes 
László esztéta és édesapja, Vetró Artúr, akitől tehetségét és 
szobrászati alapismereteit kapta. A főiskola elvégzése után 
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceumba kérte kinevezését, 
ahol azóta mintázást, rajzot és művészettörténetet tanít.

1973-tól a Romániai Képzőművészek Szövetsége sep-
siszentgyörgyi fiókjának tagjaként rendszeresen vesz részt 
minden évben a megyei tárlaton.

1974-ben vette feleségül Vetró Bodoni Zsuzsa grafi-
kus- és festőművészt. Kisebbik fia, Vetró Bodoni Barnabás 
kortárs művészettel foglalkozik Sepsiszentgyörgyön, na-
gyobbik fia, Vetró Bodoni Sebestyén András Brassóban 
rajzot és művészettörténetet tanít.

Pedagógiai és alkotói munkássága mellett szerepet vál-
lalt Kézdivásárhely és Felső-Háromszék közéletében is: a 
Nagy Mózes Közművelődési Egyesület elnöke, a Múze-
umbarátok Egyesületének alelnöke, a 15. (Második) Szé-
kely Határőr Gyalogezred századosa. Tagja az 1994-ben 
újraalakult Barabás Miklós Céhnek, valamint a Romániai 
Magyar Rajzpedagógusok Egyesületének.

Több ízben volt egyéni kiállítása Kézdivásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Csíkszeredában, Szé-
kely udvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron. Emel-
lett Kovásznán, Bukarestben, Magyarországon, valamint 
Franciaországban és Svájcban is szerepeltek munkái önálló 
tárlat keretében. Összesen több mint száz csoportos kiállí-
táson vett részt szobraival itthon és külföldön.

Felhasznált irodalom:
Szücs György: Vargha Mihály. Sepsiszentgyörgy–Csíkszere-

da, 2010, Székely Nemzeti Múzeum–Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó.

Banner Zoltán: Vetró András. Csíkszereda, 2007, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó.

Sántha Imre Géza: Nagy Mózes. In: http://www.szoborlap.
hu/13819_nagy_mozes_kezdivasarhely_vetro_andras_2010.
html

Uő: 1956-os emlékmű. In: http://szoborlap.hu/13892_1956_
os_emlekmu_kezdivasarhely_vetro_andras_2009.html

Uő: Venczel József emléktábla. In: http://szoborlap.hu/15938_
venczel_jozsef_emlektabla_csikszereda_vetro_andras_1993.html
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történelmi Magyarországon az ezerki-
lencszáznegyvenöt előtt használt, de iro-
dalmi, történelmi vagy más munkákban 
előforduló világi címekkel, megszólítá-

sokkal folytatjuk. A kérdés jobb átláthatósága végett 
nem árt ezúttal egy, 1947 januárjában hatályba lépett 
– Budapesten hozott – törvény bizonyos paragrafusait 
felidézni: A magyar nemesi és főnemesi rang (herceg, 
őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) megszűnik. Tilos a 
megszüntetett rangra való címzést használni, ilyen példá-
ul a főméltóságú, nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, 
nagyságos, tekintetes, nemzetes (úr/uram, asszony/asz-
szonyom, kisasszony). Az örökös főispán cím megszűnik. 
Nemesi előnévnek, nemesi címernek és jelvénynek vagy 
a nemesi nemzetségi származásra utaló kifejezésnek (de 
genere) használata tilos (…).

A címek nem csupán az örökölt nemesi rangokhoz 
kapcsolódtak, hanem társadalmi álláshoz is, tehát pol-
gárok is viselhették hivatali beosztásuktól függően. Né-
hány fontosabb és gyakoribb példa. A felség(es) cím és 
megszólítás a császároknak, királyoknak és feleségüknek 
járt. A császár a legmagasabb uralkodói rang. Akárcsak a 
pápának, az uralkodóknak is közvetlenül csak az állam-

fők szoktak levelet írni. Fenséges címet viseltek a fejedel-
mek és a nagyobb uralkodóházak hercegei. A főméltósá-
gú cím illette meg hivatalosan egy 1920-ban hozott tör-
vény alapján Magyarország kormányzóját és feleségét. A 
kormányzó más családtagjának nem járt ez a cím vagy 
megszólítás. Az uralkodó hercegek szintén ezt a címet 
használták. A nagyméltóságú cím járt a miniszterelnö-
köknek, a felsőház és képviselőház elnökeinek, minisz-
tereknek, magas beosztású bíráknak és ügyészeknek, 
tábornokoknak az altábornagytól fölfelé. Ezt a címet 
szokás volt még a kegyelmes vagy excellenciás formával 
helyettesíteni. Méltóságos címet viseltek például a gró-
fok, bárók, székely primorok, főispánok, államtitkárok, 
felsőházi tagok, egyetemi tanárok. Nagyságos cím és 
megszólítás járt vagyonosabb földbirtokos közneme-

seknek, országgyűlési képviselőknek, alispánoknak, 
nagyobb beosztású köztisztviselőknek, kormányta-
nácsosoknak. A nagyságos régebb főrangú személy 
címe is lehetett: nagyságos fejedelem. Ma – magyar 
nyelvterületen – az asszonyok tiszteletét kifejező 
megszólításra használjuk. Tekintetes címet hasz-
náltak közép- vagy nagybirtokos (de nem főrangú) 
nemesek, testületek (tekintetes vármegye), értelmisé-

giek (egyetemi és főiskolai diplomások), katonatisztek, 
bizonyos állami tisztségviselők. A nemzetes címzés illet-
te meg a kisbirtokos nemeseket és a Horthy Miklós-féle 
vitézi rend tagjait.

György Lajos néhai kolozsvári egyetemi tanár, 
rektorhelyettes az alábbi megszólításokat használta 1940. 
október 24-én a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József 
(ma Babeş–Bolyai) Tudományegyetem ünnepi megnyitó 
ülésén (A kolozsvári egyetem hazaérkezett): Főméltóságú 
Kormányzó Úr! Főméltóságú Asszonyom! Királyi Fen-
ségek! Eminenciás Uram! Kegyelmes Uraim! Domine 
Rector Magnifice! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Feltételezhető, hogy a fentebb mondottak alapján ol-
vasóink könnyebben eligazodnak a professzor megszólí-
tásaiból kitetsző színes világban.

Címek, megszólítások (2.)
A                       helyesen n Komoróczy György

Kossuth Lajos mellszobra Kézdivásárhelyen Nagy Mózes szobra a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium udvarán Márton Áron püspök szobra Kézdivásárhelyen

Vetró András történelmi nagyjai
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ég csak a hűvös autóban ülök a 
hatsávos autópálya egyik csíkján, 
még csak a fürdőhelyláncola-
tok fákkal árnyékolt villasorait, 

domboldalakra, erdők közé épített szállodáit, 
az utakat szegélyező pálmákat, narancsligete-
ket, virágzó sövényeket, a közlekedési hidakra 
futtatott színes folyondárokat, az óceánpartot, 
az öbölparti repülőtér felé igyekvő, az autókí-
gyó fölött pár méterre elsziszegő leszálló gép-
madarakat látom, de máris azt érzem, hogy ez 
a város levett a lábamról, pedig még nem tet-
tem azt a kövezetére.

Ez a mágikus vonzerő nemcsak a teljesen 
mediterrán éghajlatának, a levegője tiszta-
ságának, óceánparti fekvésének, változatos 
domborzatának és egzotikus történelmének 
köszönhető, hanem a latinságának is! Annak, 
hogy Kalifornia legdélibb, a mexikói határhoz 
közeli másfél milliós városban jótékonyan ke-
veredik a spanyol temperamentum és életsze-
retet az angolszász-amerikai céltudatossággal. 
Amit éghajlatának egész évben tartó meleg, 
kellemes tavasza állandó lüktetésben tart. 
Hisz az időjárás télen is csak hangulati elem, 
legfennebb egyetlen pulóvert jelent, mert 
majdnem mindig süt a nap, és a közeli óceán, a 
sivatag és az egyórányi autóút távolságra emel-
kedő hó borította hegyek miatt mindig mozog 
a légáramlat.

San Diego története legalább olyan szeszé-
lyesen változatos, mint amilyen a domborzata. 
Ugyanis erre a területre tette először lábát fe-
hér hódító! Ennek dacára mégis a XIX. század 
vége felé lakosainak száma még csak 12 (!) volt. 

Eredetileg ezt a települést a San Diequito és a 
Kumeyaay indiánok lakták. Aztán 1542-ben 
az egyik öbölben kikötött a spanyolok szolgá-
latában levő portugál hajós, Juan Rodriquez 
Cabrillo, aki a helyet San Michel-öbölnek 
nevezte el. Cabrillo szép, romantikus, fehér 
kőszobra a mai Port Loma félsziget déli, ré-
szén található, a nevét viselő világítótoronnyal, 
melynek teraszáról a szerencsésebb turisták 

minden „télen” és március végéig elcsíphetik a 
szürkebálnák vonulását.

Cabrillo nem időzött sokat a poros indián 
faluban, amely változatlanul tovább szunyókált 
természetes állapotában, míg egy spanyol ha-
jós, Sebastian Viscaino is kikötött itt hatvan év 
múlva, 1602-ben, San Diego de Alcala napján. 
Sebastian ezt a nevet adta az indián falunak és 
nagyjából ennyivel „gyarapította” az ottaniak 

életét. Elhajózása után 167 évig észrevétlenül 
tengődött tovább San Diego, míg a Mexikó fe-
lől érkező Juniperro Serra ferences pap missziós 
települést nem alapított itt, a kaliforniai térítő-
láncolat első spanyol települését, ami később a 
mexikóiak számára is fontos támaszpont lett a 
gringókkal vívott harcukban 1821–28 között, 
miután Pedro Fages várossá fejlesztette.

San Diego modern kori felvirágzása a pol-
gárháború (1865) és az első világháború vége 
(1919) közötti időben kezdődött. A vasúti 
és vízi közlekedés fejlődése, a földek birtokba 
adása, a természeti kincsek kiaknázása, a tech-
nikai prosperitás, az új találmányok alkalma-
zása csodákat művelt. A bevándorlók munka-
szeretetének, érvényesülési vágyának korabeli 
dokumentumait bárki megnézheti a Balboa 
Parkban található múzeumokban. Amikor 
onnan kijőve körbenéztem a belvárosban, ak-
kor tudatosodott bennem az a hatalmas lép-
ték, ami csekély száz év alatt világelsővé tette 
Amerikát. Ez a dinamika nem tűri az össze-
hasonlítást, illetve kisebbrendűségi érzést kelt 
az összehasonlítókban. Az én megyeszékhely 
városom kapitalista „újjászületésének” húsz 
évét ismerve, földig hajlok azok előtt, akik öt-
ször húsz év alatt azzá tették San Diegót, amivé 
mára vált. Azaz nem a történelmi, technikai, 
természeti konjunktúra és szerencse ötvözete 
eredményévé, hanem egy tudatos várospolitika 
sikertörténetévé, melyben egyaránt főszereplő 
a gyümölcstermesztésre alapozott élelmiszer-
ipar, a kereskedelem, hajózás, a repülőgép- és 
rakétaipar, az elektronikus ipar és az utóbbi két 
évtizedben a fejlett turizmus.
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San Diego, a „latin szerető”M

z Alcsíki Fúvóstábor záróünnepségét tartot-
ták tegnap Csíkszentmártonban. Az érdeklő-
dő lakosok és szülők mellett részt vett Korodi 
Attila parlamenti képviselő, Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint a megyei 
tanács testülete, amely aznap tartotta kihelyezett ülését 
a községben.

A tíznapos, 82 ifjú zenésznek szakmai elmélyülést 
biztosító tábor létrejöttéről Gergely András polgármes-
ter számolt be. Mint mondta, az elmúlt öt évben jelentős 
fúvósmozgalom bontakozott ki a térségben, aminek ered-
ményeként már nyolc fúvószenekar működik Alcsíkon. 
A mozgalom tartósságát hathatós helyi és megyei önkor-
mányzati támogatás biztosította, miután nyilvánvalóvá 
vált a kezdeményezők komoly hozzáállása. A támogatás 
révén folyamatosan javultak a fúvószenekarok körülmé-
nyei, és hangsúlyt fektettek az elengedhetetlen utánpótlás-
nevelésre is.

Hasonló véleményen volt Péter Csaba, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola vezetője is, hangsúlyozva, hogy 
reneszánszát éli a fúvósmozgalom, és a megye ifjú fúvósai-
nak csaknem 90 százaléka a népiskolában tanul.

– Nagy a versengés a szakágon belül, de nem kell félte-
nünk e hagyományt a kihalástól – mondta Péter Csaba.

Borboly Csaba megyeitanács-elnök szerint a fúvósze-
nekarok és a hagyományőrzés többi formájának teret biz-
tosító programok támogatása nem lenne lehetséges a helyi 
tanácsok pozitív hozzáállása nélkül.

– E táborok nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, 
hanem a kapcsolatteremtést is akár a különböző szakágak 
között is, és jó példával szolgálnak a közösség tagjainak, 
illetve színesebbé teszik a települések mindennapjait – fej-
tette ki a tanácselnök.

Korodi Attila parlamenti képviselő arról beszélt: szük-
ség van arra, hogy felnézzünk valakire.

A kis zenészek továbbtanulását megkönnyítendő, Har-
gita Megye Tanácsa jóvoltából kottafüzeteket is kiosztot-
tak a táborzárón.

– Egy közösségen belül a példaértékű munkának van-
nak előfutárai is. Ezeket az embereket is méltatni kell, 
és biztatni a folytatásra – mondta Borboly Csaba, mie-
lőtt a táborzáró eseményen munkásságukért kitüntette  
ft. Vakaria Béla szentszéki tanácsost, Salló Ferenc közigaz-
gatási referenst, Bajkó István tanárt, népművelőt, Borbáth 
István Ágoston biatlonedzőt, illetve Szabó Cecília zeneta-
nárt, akik Csíkszentmártonért, Csíkszentmárton lakosai-
ért alkottak maradandót.

A hangszeren tanuló diákok, fiatalok és idősek számára be-
tekintést nyújtani a fuvószenei világ színességébe, és nem 
utolsósorban, hogy a már zenélésben magukat képzők 
tovább fejlesszék meglévő tudásukat – ezek voltak a cél-
kitűzései a nemrég zárult, első alkalommal megszervezett 
Csíkszentsimoni Fúvóstábornak.

Hetvenkét diák vett részt múlt héten a Csíkszent-
simonban első alkalommal megszervezett fúvóstáborban. 
A résztvevők Csíkszentsimonból, Újtusnádról, Szentta-
másról és Székelyudvarhelyről érkeztek. 

– Nagy élményt jelentett számukra attól a tizenöt ne-
ves előadóművésztől tanulni, akik magas színvonalat kép-
viselő zenekarokban is játszanak – fogalmazta meg Sándor 
Árpád szervező.

A Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar karmestere a 
továbbiakban ismertette a tábor előadóit: Adamik Gábor 
tubaművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnázium és 
Szakközépiskola tubatanára, a Magyar Állami Operaház 
tubaművésze; Berki Sándor, a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának szólókürtöse, a Miskolci Bartók Béla Zene-
művészeti Főiskola kürttanára; Mundi Margit, a Szobi Ko-
dály Zoltán Zeneiskola fuvolatanára, igazgatóhelyettese; 
Király Tibor, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott 
klarinétművésze; Deé Róbert, a Nagyváradi Szimfonikus 
Fúvószenekar első trombitása, szólamvezetője; Székely 

István, a Nagyváradi Állami Egyetem klarinéttanára, a 
Clarinetto Stadler klarinetkvintet művészeti vezetője; Ko-
vács László, a Nagyváradi Állami Egyetem szaxofon szak 
hallgatója; Babos Dénes, a Nagyváradi Állami Egyetem 
klarinét szakán mesterképzős hallgató; Babos Zsolt fuvo-
latanár; Pekáry Andrea magyar-ének szakos tanár, etnog-
ráfus; Sztranyák Dávid (a Szegedi Tudományegyetem Ze-
neművészeti Karán harsona szakon tanul); Török József, 
a Kecskeméti Művészeti Iskola rézfúvos-, kamarazene- és 
tubatanára, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tubamű-
vésze és a Heavy Brass Guys tubakvartet tagja.

Sándor Árpád beszámolója szerint a tábor hétköznapi 
programja a következőképpen alakult: a hangszeroktatás 9.00 
órakor kezdődött és 13.00 óráig tartott. Az ebédszünet után 
14–16 óra között zeneelméletet oktattak a kezdők, valamint 
a haladók számára. A továbbiakban 17–19 óra között kama-
razene-oktatással folytatták, majd vacsora után 20 és 21 óra 
között tábori összpróbával zárult a napi tevékenység.

Sándor Árpád karmester hangsúlyozta, hogy a tá-
bor létrejöttében oroszlánrészt vállalt Fábián László, 
Csíkszentsimon község polgármestere, valamint Csóg 
Samu iskolaigazgató, a rendezvény sikeréhez pedig hoz-
zájárultak a szülők és vállalkozók, akik adományaikkal, 
munkájukkal támogatták a kezdeményezést.

Darvas Beáta

A

Az első csíkszentsimoni fúvóstábor

Hagyományőrzés hagyományteremtéssel



Székely menekültek 
Hajdúnánáson

folytatás a 7. oldalról
Csíkból szekerek hosszú sora kígyózott át a Hargitán. A 

menekülő karavánokat vármegyék szerint kijelölt helyekre irá-
nyították. Madarasra augusztus 28-án, hajnalban érkezett a hír 
a román betörésről. Már 11–12 órakor elindultak az első kara-
vánok. Estefeléig a falu nagy része elhagyta otthonát. Domokos 
Pál Péter szerint Csíkban nem maradt több 200-300 öregem-
bernél. Gyergyóban rendelet szólította fel a 17–56 éves férfi-
akat a menekülésre. Udvarhelyről leginkább vonattal indultak 
tovább. A határ menti megyék lakosságán bizonytalanság, majd 
kétségbeesés lett úrrá. Felcser Miklós delnei plébános a Szent Já-
nos-templom kriptájában rejtette el a plébánia értékes tárgyait. 
A menekülők jó százaléka itthon hagyta állatait: szarvasmar-
háit, sertéseit, a majorságot, továbbá a gabonát, a takarmányt. 
1916-ban jó termés volt.

A nyugat felé indulók közt, írja a delnei pap, felbomlott a 
rend, minden isteni és emberi törvény. Voltak sokan, akik az ál-
lataikat is magukkal vitték, de azok az úton gyakran elhulltak, 
vagy tulajdonosaik kótyavetyén túladtak rajtuk. Salati Ferenc 
gyergyóalfalvi káplán írja: jajveszékelés, fejvesztés, óriási felfor-
dulás között pakolt, ásott, sietett mindenki. Mindenki menni 
akart. Éjjel a Bucsin-tetőn gyermeksírás hallatszott. Ott éjjel 
hideg volt. A madéfalvi Somodi József, aki akkor négyéves volt: 
az édesanyja három árvával ökrösfogaton vergődött át Udvar-
helyre. Búzás Imre csicsói plébános mondja: augusztus 28-án 
délelőtt siránkozó gyimesi csángókat láttak a falun átvonulni. 
Megerősítették a betörés hírét. A csicsóiak gyalogosan vagy sze-
kérrel indultak. Hangos sírással vettek búcsút szülőhelyüktől. 
Az al- és felcsíkiak torlódása rémessé tette az átkelést a Hargi-
tán. Az ügyeskedők ebben a helyzetben is igyekeztek hasznot 
húzni mások nyomorúságából. Otthon a lakások tárva-nyitva 
maradtak.

Az első szerelvények, amelyek menekülteket szállítottak, 
1916. szeptember 8-tól érkeztek Nánásra. A csíkiak mindenfé-
le apró cók-mókkal megrakodva jutottak oda, de leginkább az 
életüket akarták menteni. Jöttek nyitott vagonokban is. „Váro-
sunk egész közönsége a menekülők szenvedéseit, nyomorúsá-
gát átérzi, sorsukban osztozik. Emberi és hazafias kötelességünk 
szeretettel fogadni őket” – írja a Hajdúnánási Újság. 

Gyimesbükkről öt Brassay gyermek érkezett, a legnagyobb, 
Erzsike 14 éves, a legkisebb, Imre 2 éves volt. Erzsike gondos-
kodott róluk, mert az édesanyjukat a menekülés zűrzavarában 
valahol elveszítették. Az apjuk katona volt. Viharvert ruhában 
érkeztek. Egyiknek-másiknak cipője sem volt. A városban min-
dennapos volt a síró anyák látványa, akik gyermekeiket keres-
ték. A magyar belügyminiszter a gyergyóiakat, felcsíkiakat, 
gyimesieket irányította Hajdúnánásra, azonban érkeztek oda 
máshonnan is. A Nánásra menekült lelkek száma 1916 októ-
berében 3200 fő körül állapodott meg. Három gyergyói, ti-
zenkilenc csíki településről, két kászoni és két gyimesi faluból 
érkeztek a hajdúsági városba.

Hajdúnánáson bizottság alakult a menekültek fogadására, 
ügyeik intézésére. A feladatok zöme az ottani gimnázium taná-
raira hárult. Brassay Károly tanár vezetésével Segélyező Bizott-
ságot hoztak létre. A csíkiak kenyér-és lisztutalványokat kaptak, 
ruhasegélyben részesültek. A gimnázium udvarán, épületében 
fogadták a távolról jötteket. A református elemi iskolában át-
meneti szállást biztosítottak a kényszerből útra kelt csíkiaknak.

Hajdúnánás lakossága, amint Buczkó József jelzi, 17 ezer 
fő körüli volt. Ekkor mintegy 3200 fővel nőtt a népesség. 
Igaz viszont az is: több mint 3 ezer nánási férfi nem volt 
otthon, a harctereken szolgált. A nagy világégés következ-
tében a helyiek is sokat nélkülöztek, szenvedtek, de a mene-
külteknek így is adtak, amit adhattak. Ruhával, élelemmel 
látták el őket. A polgármester kérte a helyieket, hogy ócska 
ruhát, cipőt, a gyermekeknek pedig tejet adjanak. „Mutas-
sa meg Hajdúnánás, hogy ott a székely nem pusztulhat el”, 
mondotta a polgármester. A menekült gyermekek nagyobb 
része, őszre kelve, cipő nélkül volt. A hatóság gyűjtött és 
csináltatott cipőket. De az elvárások a lehetőségeket túlha-
ladták. Sokan nehezen találták helyüket az új környezetben. 
Voltak, akik cselédkönyvet váltottak ki, hogy dolgozhassa-
nak és némi keresethez jussanak.

Az iskolázás ügyében kilincselt a csíki tanfelügyelő, a neves 
magyar népmesegyűjtő, Berze Nagy János. Hajdúnánáson egy 
jó iskolányi elemistával nőtt a tankötelesek száma. A tanítás 
délelőtt-délután folyt. Tankönyvet, íróeszközt, füzetet körül-
belül 500 csíki iskolás kapott. Névsoruk, sajnos, nem maradt 
meg. De tudjuk, hogy gyermekként édesanyjával ott volt a 
gyergyókilyénfalvi Jakab Antal, aki később, 1980–1990 között 
Erdély katolikus püspöke tisztét töltötte be. Az édesapja neki is 
akkor a fronton küzdött. A nánási társadalom arra törekedett, 

hogy karácsonykor, a szeretet ünnepén a menekültek ne érez-
zék a szeretet hiányát. Hajdú vármegye ruhaanyagról, 400–500 
cipőről gondoskodott. Karácsonyestét rendeztek. A gimnázi-
umban karácsonyfát raktak. Az asztalon sok-sok csomag volt, 
bennük cukorka, sütemény, mézeskalács.

Buczkó József idézi Szélyes Sándor Székely karácsony című 
versét. Ebből négy sort én is lemásoltam. A költő az Urat szólal-
tatja meg: „Én a székelyekről hallottam eleget, / Mondtak már 
rólatok hideget, meleget. / Tudom, hívők vagytok, sokat imád-
koztok, / De szidásomban is világelsők vagytok.”

A menekültek ajkán Nánáson Mária-énekek csendültek fel: 
„Van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem. / Neve 
Mária, aki az én életemnek vezércsillaga.”

1916–1917-ben a helyi anyakönyvbe 29 Csík megyei újszü-
lött nevét írták be. Ugyanakkor az anyakönyv 38 megyénkbeli 
személy elhunytáról is tudósít. Nagy részük gyermek.

A Bocskai István fejedelem óta (1604–1606) nemes haj-
dú-lakosság befogadta, átölelte a földönfutóvá lett székely 
testvéreit.

Csík megye 1916 októberében jórészt felszabadult a román 
megszállástól. Az első csíki nagyobb csoport november 18-án 
indult vissza. 1917 áprilisától újabb nagy embercsoportok in-
dultak haza. Salati Ferenc gyergyóalfalvi káplán a hazatelepülés 
egyik szervezője volt. Búcsúbeszédében minden jótéteményért 
köszönetet mondott a jó nánásiaknak. „Isten fizesse meg!” kife-
jezést  használta, ismételte.

Minden csíki menekült otthona kifosztva, kirabolva várta 
vissza gazdáját. 1916 őszén a visszavonuló román hadsereg fel-
gyújtotta Csíkszereda városát. 44 kő-, 104 faház, 15 kő- és 242 
fa melléképület égett le. 

A helyi lap, a Hajdúnánási Újság a fő forrása azon informá-
cióknak, amelyek a csíki menekültek fogadását, életét, viszon-
tagságát, nyomorúságát ecsetelik. A gyimesbükki Tatár család 
1918 nyaráig lakott a nánási Vad Imre szüleinél. A határ men-
tén elhúzódó harcok miatt csak akkor térhetett haza.

Nem tekinthetünk el attól, hogy meg ne említsük, misze-
rint Hajdúnánáson a menekülteknek kiosztottak félmillió 
koronát, 580 pár cipőt, 2 ezer méter női ruhánakvalót, 205 
télikabátot, 80 nadrágot, 70 sapkát. Emellett igen sok régi ru-
hát és cipőt. Többen kaptak télire kályhát, rendkívüli segélyt, 
a betegek ingyengyógyszert, a rászorultak temetkezési támo-
gatást. Meg kell jegyeznünk azonban, miszerint ez a történet 
a román hadsereg számára sem kirándulás volt. 150 ezer hadi-

foglyot és 100 ezer halottat veszített a hadjárat során. Hadse-
regének több mint felét.

Delnén, írja a pap, a papilakot kifosztva, összetörve találta. 
A gabonát, a takarmányt, a fát elszállították. A menekültek 
lassan kezdtek hazaszállingózni. Lévén hadszíntér, őszi vetés 
Csíkban nem volt. A tavaszi vetés megejtésében a katonaság 
segítette a lakosságot.

A kilyénfalvi plébános lejegyezte: a román katonák 17 itt-
hon maradt öreget elhajtottak. Közülük csupán egy tért haza. 
A plébánia könyvei a trágyadombra kerültek. A csíkszeredaiak 
életükön kívül minden vagyonukat elveszítették. Lakásukból 
minden mozdíthatót elvittek. Házaik nagyrészt a tűz martalé-
kává váltak. Madarasról 70-80 férfit a krakkói hídhoz, munkára 
parancsoltak, majd Romániába hajtották őket. Nagyobb részük 
odaveszett. Tekerőpatakról 21 férfit fuvarosként a rablott holmi 
és a román sebesültek szállítására magukkal hurcoltak. Állataik, 
szekereik odamaradtak. A hollói Péter József, aki már 1916-ban 
menekültként volt Hajdúnánáson, 1941-ben visszatért oda. 
1944 őszén a szovjetek málenkij (kis) robotra elhajtották. So-
hasem tért haza.

Akadt olyan család, amely ezután is sokáig tartotta a kap-
csolatot a Csík megyeiekkel. Hajdúnánási Balla László család-
ja majdnem mindmáig kapcsolatban állt a gyimesbükki Tatár 
István családjával. A román betöréskor a Tatár család is Hajdú 
megyébe menekült. Amikor a nánásiak hozzájuk látogattak, 
a gyimesbükkiek „értünk azt sem tudták, hogy mit tegyenek 
örömükben… ránk adták a gyimesi csángó magyarok ruháza-
tát… pontosan úgy néztünk ki, mint ők maguk… azt akarták 
kifejezni, hogy közülük valók vagyunk, hogy egyek vagyunk 
velük”, mondotta Balla Lászlóné Vad Katalin, 84 éves nánási 
asszony. A könyv szerzője ehhez még hozzáfűzte: „A szeretet 
sohasem múlik el.”

A székely ügyek intézői közül Buczkó József felvillantotta 
néhányuk portréját. A Brassay Károlyét, Király Sándorét, Spá-
niel Vincéét, Márk Imréét, Váczy Józsefét. Otrokócsi Nagy Ele-
két. Mindnyájan helybeli tanárok. Többszörösen megemlíti az 
akkori polgármester, dr. Berencsy János ügyvéd nevét.

Ezt a nagy gonddal megírt, emlékezésre méltó eseményeket 
feltáró munkát olvasásra ajánlom a csíkiaknak is. Meg kellett 
emlékeznünk erről a könyvről, hiszen 1916–1918-ban a hajdú-
ságiaknak és a csíkiaknak részben közös történelmük volt. Az 
akkori hajdúnánásiak abból a szeretetből építkeztek, melynek 
szálláshelye a nemzeti összetartozás temploma.
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A nánásiak által állított emlékjel
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Körkép

> A mai program: Lőrincz Csaba sátor: 
10 órától: Magyarnak lenni jó! – állampol-
gársági helyzetkép (meghívottak: Répás 
Zsuzsanna, Wetzel Tamás, Boldoghy Olivér, 
Zsigmond Barna Pál, Szász Péter; moderá-
tor: Tiboldi László); 13 órától: Az önkor-
mányzatok feladatai a közjó szolgálatában 
(meghívottak: György István, Kovács Péter, 
Antal Árpád András, Potápi Árpád János, 
moderátor: Albert Tibor).

Kós Károly sátor: 13 órától: Egységes 
Székelyföld – a szimbólumoktól a konkrét 
fejlesztési tervekig (meghívottak: Borboly 
Csaba, Tamás Sándor, Sorbán Attila, Nemes 
Előd, moderátor: Portik Vilmos).

Missz sátor: 11 órától: Székely Mikó 
Kollégium esete a román igazságszolgálta-
tással (meghívottak: Markó Attila, Kató 
Béla, Antal Árpád, moderátor: Pozsony Já-
nos Csaba).

Depo sátor: 14 órától: Épített örökség 
védelme határon innen és túl (meghívottak: 
Hegedűs Csilla, Sarkadi Márton, moderá-
tor: Szekeres Attila).

Erdély Café: 13 órától: A Székelyföldi 
virtuális útlevél projekt indítása – bemutató 
és sajtótájékoztató (meghívottak: turisztikai 
szövetségek és információs irodák vezetői).

Koncertek: Vad Fruttik (20 órától); In-
tim Torna Illegál (22 órától).

> Székely termékek Tusványoson. 
Tusványoson Hargita Megye Tanácsának 
lehetősége nyílik a Székelyföldön előállí-
tott termékek és szolgáltatások népszerű-
sítésére, a Székely termék védjeggyel ellá-
tott termékek bemutatására. Július 26–28. 
között, csütörtöktől szombatig naponta 
10 és 20 óra között a megyei tanács szé-
kelytermék-sátrai várják az érdeklődőket, 
ma 12 órától ugyanott bemutatják a ter-
mékeket – lesz kerámia, csuhétermékek, 
festett népi ajándéktárgyak, házikenyér, 
méhészeti termékek, lekvárok, szörpök, 
mustár, töltött káposzta, ásványvíz, sajtké-
szítmények, mézeskalács, pálinka.hí
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Újratervezésre szorul a jelenlegi politikai helyzet, a román–magyar viszony

Semjén: a lavírozás bizonyos mértékig megengedett
huszonharmadik kiadásához ér-
kezett a Bálványosi nyári sza-
badegyetem és Diáktábor, köz-
ismertebb nevén a tusványos. 
Az eseménysor tegnap délelőtti 
megnyitóján egyperces néma 
csenddel emlékeztek az azelőtt 
este tusványoson elhunyt pé-
ter pálra.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hogyan látják az emberek 
a Tusványost? Tényleg a 
világ közepe? – tette fel a 

kérdést a rendezvény megnyitóján 
Jakab Attila főszervező, aki humo-
rosan Tusványosi-vírussal megfertő-
zötteknek nevezte a tábor visszatérő 
résztvevőit.

– Egy év alatt sok minden 
változott, ismét itt az alkalom az 
újabb számvetésre. A tavalyi viha-
ros időjáráshoz hasonlóan, jelen-
leg politikai vihart kaptunk, ami 
újratervezést igényel, a közismert 
GPS-hasonlattal élve. Európai és 
romániai vihar is tombol, amely-
nek szele a szórványban élőket 
is érinti, emiatt kell készen állni 
az újratervezésre – fogalmazott 
felszólalásában Németh Zsolt, a 
magyar külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára.

elmúltak a mézeshetek
A magyar–román politikai 

együttműködés, sajnos a vége felé 
jár, a „mézeshetek” elmúltak már, 
ezek ékes példái a Mikó-ügy, vala-
mint a MOGYE helyzete. Itt most 
az a kérdés, hogy Románia kilép-e a 
közös európai szolidaritási rendszer-
ből, vagy továbbra is marad? Victor 
Ponta és a jelenlegi román kormány 
részéről egyértelmű támadás érke-
zett a jogállamiság ellen – emelte ki 
az államtitkár.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnöke is bevallotta, 
hogy Tusványosi-vírussal fertőzött, 
de ez nem káros vírus, s amivel évről 
évre egyre többen fertőződnek meg. 
Toró is elismerte, hogy az újrater-
vezés lehet az idei Tusványos egyik 
kulcsszava, mivel sok mindent újra 
kell gondolni, az erdélyi magyar bel-
politikát is beleértve, ezt pedig hosz-
szú távon, nem csak az őszi választá-
sok tükrében.

– Olyan eredményes vitákra van 
szükség, amire lehet majd építeni a 
jövőben. A vírus mellékhatása ne a 
félelem legyen, s amikor innen elme-
gyünk, merjük bátran kimondani, 
amit gondolunk, nyíltan, egyenesen 
beszéljünk – nyitotta meg erdélyi 
részről is a Tusványost Toró.

– Sok jó ember kis helyen is 
elfér – reagált az egyre több ide-
érkező kapcsán megfogalmazott 
„aggodalomra” Albert Tibor, Tus-
nádfürdő polgármestere. – Nagy 
örömömre szolgál, hogy évről évre 
nagyon sok fiatal is bekapcsolódik 
a rendezvénybe, mindenkit arra 
biztatok, hogy vegyen részt a prog-
ramokon, válassza ki a 135 előadás-
ból a kedvére valókat, ugyanakkor 
tartalmasan kapcsolódjon ki, 
érezze jól magát, ha pedig medvét 
látna a plakátokon, söröscímkén, 
logókon szereplők mellett, akkor 
ne ijedjen meg tőle.

Németh Zsolt, a Pro Minoritate 
Alapítvány és a Tusványos nevében 
adománylevelet és egy tűzoltóautó 
makettjét ajándékozta a település 
elöljárójának, jelezve, hogy az igazi 
is hamarosan megérkezik, hiszen 
erre is szüksége van a kisvárosnak a 
további fejlődéshez.

2014-ben 
összhoni parlament
Semjén Zsolt magyar minisz-

terelnök-helyettes elmondta, a je-

lenlegi magyar kormány nemzet-
politikájának egyik ismérve, hogy 
felelősséget érez minden egyes 
magyar iránt, szerte a világban. 
Hangsúlyozta, két elterjedt téve-
dést kell elkerülni: az egyik tagad-
ja, hogy érték lenne a nemzeti lét, 
a másik viszont tagadja más nem-
zetek élethez való jogát. Ezért is 
nagyon fontos az állampolgárság 
kiterjesztése minden magyar szá-
mára a világ bármely pontján. A 
honosítási eljárás kapcsán a minisz-
terelnök-helyettes Tusványoson 
jelentette be, hogy megvan már a 
háromszázezredik állampolgársági 
kérelem, ugyanakkor már a kétszáz-
ezredik magyar állampolgár tette 
le ez idáig az esküt.

Mint mondta, szavazati jogot 
biztosítanak a határon túl élő ma-
gyar állampolgároknak is.

– Így a 2014-es parlament már 
összhoni parlament lesz, minden 
magyar állampolgár szavazata révén. 
Nem mondunk le ugyanakkor az 
autonómiatörekvésekről sem: míg 
a szórványmagyarságnak kulturális, 
addig a tömbmagyarságnak területi 
autonómiát kell biztosítani – hang-
súlyozta Semjén.

A magyar kormányfőhelyettes 
hozzáfűzte: Tény, hogy a helyható-
sági választásokon az RMDSZ-re 
ruházódott a felelősség, hogy eb-
ben a nehéz politikai helyzetben 
legitimen lavírozzanak, fenntartsák 

és építsék a fokozatosan elhidegülő 
román–magyar viszonyt a beolvadás 
veszélye nélkül.

ki hogyan szavaz 
a referendumon?
Semjén Zsolt magyar miniszter-

elnök-helyettes magánvéleményét 
is megosztotta a megnyitón részt-
vevőkkel, hangsúlyozva, hogy nem 
akarja befolyásolni a referendumon 
való részvételt.

– Én Băsescu felfüggesztése 
ellen szavaznék, értékelve azt a jó 
viszonyt, ami az elmúlt években 
volt az RMDSZ–PDL kormány 
idején. Băsescu megosztó, ugyan-
akkor karizmatikus személyiség – 
vélekedett.

Ugyancsak a referendum témá-
ját boncolgatták A jogállamiság és 
népszavazás Romániában témájú 
nyilvános vitán is.

A vasárnapi referendum alapos, 
balkáni kocsmai verekedésnek ígér-
kezik egy falusi kocsmában, amely-
nek lefolyása minket, magyarokat 
is befolyásol. Sajnos ez a nem min-
dennapi helyzet feloldja, megosztja 
a magyar közösséget is a román po-
litikai helyzetben – fejtette ki Toró 
T. Tibor.

Az EMNP elnöke ismertette 
pártja állásfoglalását a referendum-
mal kapcsolatban, szerinte a távol-
maradás lenne a legmegfelelőbb 
magatartás.

– Ne legyünk cinkosok ebben 
a harcban – hangsúlyozta Toró, aki 
ezt követően egy másik előadásra 
távozott, Szilágyi Zsolt alelnökre 
bízva a párt álláspontjának fenn-
tartását.

Szilágyi balkáni kickbox-meccs-
nek nevezte a politikai tör té néseket.

– S ez a meccs azért kötetlen, 
mert a szabályait menet közben 
írják. Erre a meccsre minket csak 
statisztának hívtak, azonban a 
pofonokból mi is kaphatunk – vi-
lágított rá az alelnök, hozzátéve, 
hogy ő távol marad az urnáktól, 
nem Băsescu iránt táplált szim-
pátiából, hanem az USL-vel való 
egyet nem értés miatt.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere emlékeztetett arra, 
hogy több mindent nyilatkozott 
az elmúlt időszakban az RMDSZ.

– Nem engedhetjük, hogy ál-
lást foglalva a semmi nélkül marad-
junk. A két pólus között őrlődve 
az RMDSZ hivatalos álláspontja 
a helyes, miszerint mindenki lel-
kiismerete szerint szavazzon. Az 
elmúlt évek szavazásain is látszik, 
hogy ha a magyarok nem érintettek 
a választásokban, akkor jelentősen 
csökken részükről a részvétel. Szo-
ciológusként úgy látom, hogy nem 
a magyarok fogják eldönteni ezt a 
kérdést – világított rá Antal, hozzá-
fűzve: – Nem a mi ügyünk elsősor-
ban, de megrögzött demokrataként 
a távolmaradásra sem buzdíthatjuk 
az embereket.

Mint mondta, a balkáni játék 
nem tegnap kezdődött, és nem is 
holnap fog véget érni, az egyetlen jó 
dolog, hogy Európa is ránk figyelt.

– Nem könnyű szívvel érkez-
tem ide – vallotta be Smaranda 
Enache. – Azt hittük a rendszer-
váltás után, hogy megdöntjük a 
nagy, szovjet típusú diktatúrát a 
demokrácia révén, és nem újabb 
kis diktatúrák jönnek létre. Ez a 
román politikai elit krízise, amit 
ők kell megoldjanak, ugyanakkor 
a felelősséget nekünk is vállalnunk 
kell a szavazás kapcsán. Két rossz 
közül kell választani, az emberek 
azonban a harmadik utat, a jövőbe 
nézést, a tervezést kell válasszák. 
Én azt hangsúlyozom, hogy el kell 
menni, de a jelenlét mellett már sa-
ját belátásunk szerint kell szavazni.

Az első vita résztvevői: Antal Árpád, Smaranda Enache, Csinta Samu, Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt  fotó: tamás attiLa
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> Jégkorong. Fontos kérdésekről ta-
nácskozott az IIHF a helsinki világbajnok-
ság alatt rendezett kongresszusán. Az egyik 
napirendi pont a világbajnokságon való rész-
vétel szabályozása volt. Az IIHF alapszabá-
lyának és kiegészítő rendelkezéseinek 202. és 
203. pontjai (32–33. oldal) világos követel-
ményrendszert támasztottak a világbajnok-
ságokon indulni kívánó nemzetekkel szem-
ben. A 2010-es IIHF-tanácsülés azonban a 
2009/2010-es szezonban induló nemzetek 
számára a 2012/2013-as szezon befejeztéig 
moratóriumot adott a minimumkövetel-
mények teljesítéséhez. Az újonnan induló 
országoknak már a 2010/2011-es idénytől 

kötelező volt megfelelniük a követelmény-
rendszernek, most arról született döntés, 
hogy a 2013/2014-es induláshoz min-
denképpen már a 2012/2013-as idény-
ben meg kell felelniük ennek. Az IIHF 
férfiszakágban felnőtt, junior (U20) és 
ifjúsági (U18) világbajnokságot rendez, a 
nőknél felnőtt- és ifjúsági világbajnokság 
van, ezen öt kategóriára határozták meg 
az elvárásokat a tagországok számára. Fér-
fi felnőtt és U20-as világbajnokságon csak 
olyan ország vehet részt, amely rendelke-
zik legalább egy 500 ülőhelyes, minimum 
56 x 26 méteres fedett pályával. A vb-n 
részt vevő országoknak a megfelelő kor-

csoportban legalább 60 igazolt játékos-
sal kell rendelkezniük, továbbá legalább 
négycsapatos, csapatonként minimum 
15 mérkőzéses ligát kell szervezni. Emel-
lett be kell mutatni egy aktívan működő 
sportágfejlesztési programot, amelyben 
minimálisan 100 játékos vesz részt. Az if-
júsági korúak világbajnokságán való rész-
vételhez a fedett pálya ugyanúgy kötelező, 
a korcsoportos világbajnokságon részt 
venni jogosult országokban minimum 45 
regisztrált játékosnak kell lennie, akiknek 
legalább évi 12 meccs lejátszására kell le-
hetőséget biztosítani bármilyen szinten. 
Legalább 60 játékossal működnie kell egy 

sportágfejlesztési programnak is az ifjúsá-
gi korosztályban.

Az újra bevezetésre kerülő szigor azon-
ban néhány tradicionális résztvevőt lépé-
sekre kell hogy sarkalljon. Mongólia nagy-
jából egy évtizede indul a Divízió 3-ban, 
ám az országban a mai napig nincs egyetlen 
fedett pálya sem. Esetükben alighanem el 
kell dönteni, hogy belevágnak-e egy pálya 
befedésébe, vagy a világbajnokságok helyett 
a jövőben a Challenge Cup of Asia sorozat-
ban indulnak. Más országokban a bajnokság 
szervezése okozhat problémát, így például 
Szerbiában, ahol tavaly gyakorlatilag meg-
szűnt a felnőttbajnokság.hí
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Sakkfesztivál 
Csíkszeredában
Augusztus 9–18. között 15. al-

kalommal rendezik meg Csíkszere-
dában a Bancpost elnevezésű nem-
zetközi sakkversenyt. A Sapientia 
termeiben 6 versenyre kerül sor. 
Az A-csoportban Élő-pontért és  
sakkminősítésért küzdhetnek. A 
játékosok 90 percet és lépésenként 
fél perc bónuszidőt kapnak játsz-
mánként. A gyermekverseny (B) 
8, 10 és 12 éves korcsoportokban, 
játékosonként 90 perc gondol-
kodási idővel zajlik. Az Élő-pont 
nélküli és leigazolatlan sakkozók 
a C-csoportban („hobby players”) 
indulhatnak, és versenyzőként szin-
tén 90 percet kapnak egy partira. 
Az A- és B-versenyen csak az új le-
igazolással rendelkező sakkozók in-
dulhatnak. A fordulók naponta 16 
órától kezdődnek (augusztus 11-én 
és 17-én 9 órától). Augusztus 11-
én 14 órától feladványfejtő verseny 
(D), augusztus 17-én 16–20 óra 
között villámverseny (E) és augusz-
tus 18-án 9–13 óra között rapidver-
seny (F) lesz, melyre bárki benevez-
het. Nevezési határidők: A-, B- és 
C-verseny augusztus 5., D-verseny 
augusztus 10., E- és F-verseny au-
gusztus 16. A megnyitóra augusztus 
9-én 15 órakor kerül sor a Sapientia 
nagyaulájában. A jubileumi verseny 
összdíjalapja nettó 6400 lej. Az első 
forduló előtt 30 perccel a résztve-
vők kell jelentkezzenek a versenybí-
rónál (www.caissa.nextra.ro). 

A sakkvilág hírei
Június 13–22. között 40. alka-

lommal rendezték meg Dort mund-
ban a Sparkassen Chess Me e ting 

nagymesterversenyt. A 10 fős, kör-
mérkőzéses rendszerben lezajlott 
19-es erősségű (Élő-átlag 2711) 
versenyt a 20 éves olasz Fabiano 
Caruana (2775) nyerte 6 ponttal a 
szintén 6 pontos Sergey Karjakin 
(2779) előtt. Egyenlő pontszám 
esetén a több győzelem döntött. A 
3. helyen négyes holtverseny ala-
kult ki 5,5 ponttal: 3. Ponomarjov, 
4. Kramnik, 5. Naiditsch, 6. Lékó 
Péter. Lékó veretlen maradt, de az 
utolsó két helyezetten (Bartel és 
Gustafson) kivül mást nem sikerült 
legyőznie.

Július 21.–augusztus 3. kö-
zött 45. alkalommal rendezik 
meg Svájcban a bieli versenyt. Két 
forduló után a tavalyi győztes, a 
világelső 22 éves norvég Magnus 
Carlsen áll az élen (http://www.
bielchessfestival.ch/en/home/).

Sakktanulmány
Világosnak gyaloghátránya van 

Leonid Kubbel 1951-ben szerkesz-
tett tanulmányában. A nagyobb 
gond, hogy bástyája ütésben áll, 
és futója is le van kötve. Világos 
indul, és döntetlent harcol ki : 
1.Be2+!! Ke2 (1...Ke4 2.Bd1 Bf6 
3.Ve7+! Be6 4.Vb4+ Ke5 5.Be1+ 
Kf6 6.Vf8+ Kg5 7.Bg1+ vagy 2...
Vf6 3.Ve8+! Kf5 4.Bf1+ vezért 
nyer.) 2.Fc3+ Kc3 3.Vf5 (Világos 
öröme átmeneti, most sötét per-
cei következnek.) Fe2+! 4.Kc5 
(4.Ka5?? Ba6 matt.) Bc6+!! 5.dc6 
d6+ 6.Kd5 Fc4+ 7.Ke4 Fd3+ 
8.Kd5!! (8.Kf4?? Ff5 9.Kf5 Kd4 
10.Ke6 Kc5 11.Kd7 Kb6!!, és sö-
tét nyer.) Ff5 és patt!

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Sakksuli (29.)Rajt előtt Székelyföld 
Kerékpáros Körversenye

Bécsben kisorsolták a férfi-
kézilabda Európa-kupa első 
két körének párosításait. A 

Székelyudvarhelyi KC idegenben 
kezd, ellenfele a ciprusi European 
University Cyprus lesz. A máso-
dikban egy, a Bajnokok Ligája se-
lejtezőjéből érkező gárda lehet az 
SZKC ellenfele. Az első körben a 
Székelyudvarhelyi KC idegenben 
kezd szeptember 8/9-én, a visszavá-
gót egy hétre rá rendezik.

A ciprusi együttes második he-
lyen végzett hazája bajnokságában. 
Az európai porond nem ismeretlen 
számára, rendre valamelyik kiírásban 
részt vett – igaz, hogy egy kör után 
búcsúzni is kényszerült. Az elmúlt 
szezonban a KEK-ben indulhattak, 

ott a magyar FTC-Pler kettős győ-
zelemmel ütötte el a továbbjutástól. 
A játékoskeretét tekintve nagyrészt 
ciprusi kézilabdázók, tavaly egy 
bolgár és egy horvát idegenlégiósuk 
volt. A második körben – tovább-
jutás esetében – a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében a török Besiktas és a 
fehérorosz Dinamo Minszk párharc 
vesztese lesz a romániai bronzérmes 
ellenlábasa. A párharcokat október 
13/14-én, illetve 20/21-én rendezik. 
Itt az SZKC hazai pályán kezdhet.

Edzőmeccsen játszanak
A Székelyudvarhelyi KC és 

a Ceglédi Kézilabda Klub SE jó 
kapcsolatának köszönhetően a ma-
gyarországi együttes ezen a héten 

Székelyudvarhelyen edzőtáborozik. 
Pénteken 18 órától a két csapat meg-
mérkőzik egymással.

Javában zajlik a kemény terhelés 
a Székelyudvarhelyi KC-nál, napi 
két alkalommal készülnek a soron 
következő bajnoki évadra a játéko-
sok. Ezen a héten a sportcsarnokban 
nemcsak az udvarhelyi csapat, hanem 
a Ceglédi KKSE is edz. A kapcsolat 
részeként a két gárda pénteken 18 
órától edzőmeccset játszik a sport-
csarnokban. Az SZKC-nak ez lesz 
az első ilyen jellegű találkozója. A 
magyarországi klub az elmúlt idény-
ben megnyerte a másodosztályt, így 
az NB1-ben folytathatja. A felek a 
meccs után döntenek, hogy lesz-e 
második összecsapás szombaton.

Ciprusi ellenfelet kapott az SZKC

Az eddigi kiírások legnépesebb 
mezőnyére számítanak Székely-
föld Kerékpáros Körversenyének 
szervezői, a versenyre előzetesen 
ugyanis 17 országból 24 csapat, 
azaz mintegy 170 sportoló neve-
zett be. A Tusnád Ásványvíz Rt. fő-
támogatásával, augusztus 9–12. 
között zajló hatodik székelyföldi 
viadalon 5 szakaszt kell teljesíte-
niük a résztvevőknek, összesen 
több mint 500 km-t téve meg a 
négy versenynap alatt.

Acsütörtöki nyitószakasz csa-
patidőfutam lesz, a gárdák 
kétperces időközönként 

indulva a Csíkszereda – Szellő-tető 

útvonalon haladnak, és közel 450 
méteres szintkülönbséggel küzde-
nek meg. A második napon, pénte-
ken Háromszékre kerekezik a me-
zőny. Tusnádon, Kézdivásárhelyen 
és Sepsiszentgyörgyön sprintpró-
bák, míg a Nyergestetőn B kategó-
riás hegyimenés nehezíti a második 
etapot.

A körverseny királyetapjának 
is nevezhető harmadik szakasz 
során három B kategóriás (Tolva-
jos-tető két alkalommal és Libán-
tető), valamint egy C kategóriás 
mászást kell teljesíteniük a spor-
tolóknak, emellett Szentegyházán, 
Gyergyószentmiklóson és Csíksze-
redában sprintszakaszok lesznek 

kijelölve. Az utolsó versenynapon, 
vasárnap két félszakasz szerepel a 
körverseny programjsában. Délelőtt 
10.00 órakor a Hármaskereszttől 
indítják az egyéni időfutamot, míg 
a délutáni zárószakaszon, a 17.00 
órakor rajtoló mezőny a Csíksze-
reda – Csíkrákos – Csíkszépvíz 
– Csíkszereda útvonal megtétele 
után a megyeszékhely utcáin kiala-
kított 5,5 kilométeres pályán 17 
kört teljesít.

Székelyföld Kerékpáros Körver-
senyének szervezői – Csíkszereda 
Pol gármesteri Hivatala, a Csíki 
Sportegylet, Hargita Megye Sport- és 
Ifjúsági Igazgatósága és az Intersport 
Egyesület – ebben az évben is szá-
mottevő anyagi és szervezésbeli 
támogatást kaptak a sportesemény 
partnereitől, Hargita és Kovászna 
megye tanácsától, valamint Sep-
siszentgyörgy, Kézdivásárhely és 
Gyergyószentmiklós Önkormány-
zatától. Székelyföld Kerékpáros 
Körversenye főtámogatója idén 
is a Tusnád Ásványvíz Rt., továbbá 
a Harborsz logisztikai vállalat, a 
MOL olaj- és gázipari vállalat és 
a fa nyílászárókat gyártó Fenestela 
68. Székelyföld Kerékpáros Körver-
senyének előkészítésében és lebo-
nyolításában a szervezők a brassói 
Tess márkaképviselet, a Waberer’s 
és a Topo Service támogatására is 
számíthatnak.

Alig három hét múlva rajtol a körverseny



lakás

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

ELADÓ Csíkszentdomokoson 
csa ládi ház gazdasági épületekkel, 
1620 m2-es telken, rendezett iratok-
kal, bármilyen tevékenység kiala-
kítására alkalmas. Telefon: 0743–
853033. 

ELADÓ Etéden fürdőszobás 
családi ház gazdasági épületekkel, 
50 ár kerttel, amelyikben gyümöl-
csös és szántóterület van. Nyara-
lónak is megfelel, patak folyik mel-
lette. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0751–617334.

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás, 
konyhás tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Hunyadi János u. 35/B/8. 
szám alatt. Ára: 25 000 euró. Tele-
fon: 0747–396479. (22329)

Sürgősen ELADÓ vagy KIADÓ 
Madéfalván, az állomás környékén, 
Fő út 822. szám alatt 3 szobás, 
konyhás, fürdőszobás ház nagy ud-
varral, 16 ár kerttel. Irányár: 23 000 
euró. Telefon: 0740–769198, +36–
20–5348276. (22303)

ELADÓ 2 szobás, összkomfor-
tos tömbházlakás Szentegyházán, a 
Hársfa utca 3. szám alatt. Telefon: 
0748–456967.

KIADÓ hosszú távra 2 szobás la-
kás konyhabútorral. Telefon: 0740–
173143.

ELADÓ emeletes családi ház 
Csíksomlyón, 14 ár telekkel, dupla 
garázzsal. Telefon: 0747–821849. 
(22322)

ELADÓ Marosfőn, az új katolikus 
templom mellett egy közművesített – 
víz és kanalizálás –, csempekályhás, 
télen-nyáron lakható ház. Irányár: 18 
000 euró. Telefon: 0744–708292.

KIADÓ hosszú távra 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszereda köz pont-
jában. Telefon: 0745–944805. (22310)

KIADÓ hosszú távra egy búto-
rozott szoba egyedülálló személy-
nek Csíkszeredában, a Lendület 
sétányon. Alacsony házbér. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá-
lyú, földszinti, 3 szobás lakás a Har-
gita Vendégváró közelében, a Pacsirta 
sétányon (saját hőközpont, rendezett 
fürdő, beépített erkély, parkolóhely). 
Ára megegyezés szerint. Telefon: 
0743–925607, 0743–925607.

ELADÓ I. emeleti, nyugati fekvé-
sű, 2 szobás tömbházlakás a Tudor 
negyedben. Irányár: 21 000 euró. 
Telefon: 0765–234644.

ELADÓ Csíkszeredában, a Fenyő 
utcában 2 szobás, I. emeleti, felújított 
tömbházlakás a Fortuna lakóparkkal 
szemben. Telefon: 0746–678224.

ELADÓ Csíkszentléleken fa építé-
sű ház 14 ár telekkel. Telefon: 0742–
076598, 0742–668958.

telek

ELADÓ 15 ár beltelek Csík szent-
léleken főút mellett. Irányár: 15 000 
euró. Telefon: 0726–959295. (22319)

jármű

ELADÓ 1998-as évjáratú VW 
Caddy kétszemélyes, beírva. Irányár: 
1550 euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2003-as Lada Niva 4 x 
4-es jó műszaki állapotban. Irányár 
1550 euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2001-es VW Polo beírva. 
Irányár 2750 euró. Telefon: 0745–
654923.

ELADÓ U–650-es traktor törzs-
könyvvel – 13 000 lej; Steyr 45 LE 
traktor – 12 700 lej; International 40 
LE – 13 000 lej; Fiat 55 LE – 16 200 
lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2000-es évjáratú Daihatsu 
Terios 1.3, benzines, 4 x 4-es, frissen 
behozva Németországból, 97 000 
km-ben, szervizkönyvvel. Extrák: két 
légzsák, négy elektromos ablak, köz-
ponti zár, rádió, ABS. Telefon: 0722–
967539.

vegyes

ELADÓ bronztőkés Strauss kon-
certpianínó. Irányár: 1500 euró, al-
kudható. Telefon: 0266–321512.

ELADÓ több olajfestmény; vit-
rinszekrény hozzá való íróasztallal 
150+250 lej; négy fotel – 50 lej/db; 
két kanapé 100 lej/db; két rézcsillár, 
három- és ötágas. Telefon: 0747–
396479. (22329)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

KIADÓ helyiség szépségsza-
lonban műkörmös részére. Telefon: 
0745–420821.

ELADÓ téglagarázs pincével a 
Femina-udvarban. Telefon: 0745–
609354. (22318)

ELADÓK vágni való disznók 
120–140 kg között. Telefon: 0740–
205365. (22304)

ELADÓK sportfelszerelések, szo-
babiciklik, taposók, futópadok, elekt-
romos táskavarrógépek, átfolyós 
melegítő gázbojlerek új állapotban, 
férfikerékpá rok, vörös és fehér, mi-
nőségi szőlőbor, egysoros pityóka-
pergető, valamint széna nagy meny-
nyiségben. Telefon: 0746–195430.

ELADÓ egy háromkarikás ara-
gázkályha jó állapotban és egy két-
ajtós ruhásszekrény szintén jó álla-
potban. Telefon: 0742–648606.

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Szé-
kelyudvarhelyen munkanélküliek 
szá  má ra a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

Állatok gondozására KERESEK 
családot vagy két személyt. Tele-
fon: 0745–545335. (22326)

Vasbetonszerelőket és ácsokat 
ALKALMAZUNK azonnali kezdés-
sel. Telefon: 0742–620484.

Autómosóba munkást KERE-
SÜNK. Telefon: 0740–894444. 
(22322)

Jól képzett varrónőket KERESEK 
budapesti varrodámba. Szállást díj-
mentesen biztosítok. Fizetés meg-
egyezés szerint. Telefon: +36–1–
2280629 és 0745–485861.

INFORMATIKAI cég tapasztalt 
INFORMATIKAI SZAKEMBERT AL-
KALMAZ hardver- és szoftver-kar-
bantartói munkakörbe. Feltételek: 
PC-telepítés, konfigurálás, javítás; 
hálózati ismeretek (Cat 5e); B ka-
tegóriás jogosítvány; Microsoft 
operációs rendszerek telepítése 
és karbantartása. Telefon: 0744–
519659.

szolgáltatás

Síremlék és kripta készítését 
VÁLLALOM márványból és mozaik-
ból. Telefon: 0758–483312.

Családi házak építését, felújítá-
sát, faházak építését, templomok 
restau rá lását, gombás házak kezelé-
sét, felú jítását VÁLLALOM. Telefon: 
0742–404912. (22253)

VÁLLALJUK területek felméré-
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását és teljes körű ügyinté-
zését. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Telefon: 0722–967539.

részvétnyilvánítás 

Őszinte részvéttel osztoznak a 
Kossuth Lajos utca 46A lépcsőház 
lakói

ERŐS JÓZSEF

családja gyászában. (22324)

megemlékezés

Nem múlnak el, 
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. 
július 26-ra,

DEMETER ENDRE
(Öcsi)

halálának 11. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott! Szerettei – Csíksze-
reda. (22323)

elhalálozás

Hirdetések

Vihar végezte be 
életedet,
az Ég fogadja be 
lényedet,
és az anyaföld 
tört testedet!
Isten Veled!
 Halász István

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
testvér, sógor, rokon és barát,

FERENCZ CSABA

életének 45. évében 2012. július 
20-án hirtelen elhunyt. Halottunk 
földi maradványait július 26-án, 
ma 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi 
temető ravatalozójából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család.

A csend beszél tovább,
helyettem ő mondja el,
A csend beszél tovább,
helyettem ő énekel.
Elbúcsúzom,de ott leszek,
Ahol a szél zúg,
a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad,
belőlem néhány pillanat.
Akkor is hallod hangomat,
hogyha fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy és ott leszek,
ahol a szél zúg a nap nevet...
 (Republic)

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 2007. július 24-re, a 
drága jó gyermek, test-
vér, nagynéni, sógor-
nő, rokon és önzetlen 
jó barát,

GRÁNCSA EMESE-
ADRIANA

(Mesi)

halálának ötödik évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
július 28-án reggel 7 órakor lesz a 
Millenniumi római katolikus temp-
lomban. Áldott emlékét szívünkben 
örizzük. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
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Magyarországon, Pécsett, fakereskedés KERES 

FENYŐ ÉPÜLETFÁRA 

rendszeres, egész évben szállító, évi 35-40 kamion mennyiségre, gyár-
tó FAIPARI CÉGET. Kereskedelmi szerződéssel, korrekt hosszú távú 
kapcsolatban precíz fizetéssel. 

Honlap: www.fakereskedespecs.hu. 
E-mail: info@gvholz.hu.
Mob: +36 20 9228 566.

Az IN-COM EURO Kft.

• karbantartó lakatost és 
• autószerelőt 

ALKALMAZ.

Telefon: 0744–541106.

A TIMBER Kft.
– Csíkszereda, Haladás sétány 7/A-16. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Csiba út sz.n. telephelyen folytatott 
FAFELDOLGOZÁSI tevékenység működtetéséhez a környezetvédelmi  en-
gedélyezési eljárást elindította. A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival 
kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt. Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –

a 2006/1897-es kormányhatározat előírásainak megfelelően nyílt kikiál-
tásos árverésen értékesíti a fogva tartott személyektől elkobzott javakat 
(mobiltelefonok és azok tartozékai). Az árverésre 2012. augusztus 10-én 
11 órakor kerül sor az intézmény székhelyén. A részvételi ügycsomó besze-
rezhető 2012. augusztus 3-án 15 óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

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.

A PRESTAREA Kisipari Szövetkezet

eladja a csíkszeredai Borvíz u. 3. sz. alatti ingatlanját (volt vulkanizáló).

Érdeklődni a 0266–312409-es és 0744–472591-es 
telefonszámokon lehet.

A S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Medgyes

földgázszállítási tevékenységgel foglalkozó vállalat, értesíti az érintetteket, hogy a  kö-
vetkező tevékenységekre a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította:

• Általános fémmegmunkálás (cod CAEN 2562), fafeldolgozás (cod CAEN 1623), 
autójavítás és -karbantartás (cod CAEN 4520) a Medgyesi Területi Részlegeknél;

• Általános fémmegmunkálás (cod CAEN 2562), a Szeben, Szentágota, Segesvár 
és Dicsőszentmárton részlegeknél;

• Földgáz szállítása vezetékes rendszerben(cod CAEN 4950) Szeben, Fehér, Ma-
ros, Hargita és részlegesen Brassó megyében.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 9–14 óra között a Szebeni Regionális Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén: Szeben, Hipodromului utca, 2A szám alatt, Tel.: 0269–422653. 
Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül, írásban lehet  kö-
zöli naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező személyi adatainak 
feltüntetésével.
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Sport

> Szomjaznak az újságírók. Nagy fel-
háborodást váltott ki, hogy az előző olim-
piák gyakorlatával és az előzetes ígéretekkel 
ellentétben nem látják el ingyen vízzel a fő 
sajtóközpontban (MPC) és a versenyhely-
színeken dolgozó újságírókat a hivatalosan 
pénteken kezdődő londoni játékok szerve-
zői. Nyolc, illetve négy éve, Athénban és 
Pekingben az alapvető szolgáltatások közé 
tartozott az ivóvíz biztosítása, ezúttal azon-
ban fizetni kell érte, mégpedig egy félliteres 
palackért 1,05 fontot (körülbelül 6 lejt). 
A helyzetet súlyosbítja, hogy az Olimpiai 
Park bejáratánál, a biztonsági ellenőrzés 
során minden 100 milliliternél több fo-

lyadékot tartalmazó flakont elkoboznak. 
A „külvilágból” tehát nem lehet vizet be-
hozni, a szomjazók – márpedig a szokatlan 
melegben mindenki az – arra kényszerül-
nek, hogy az MPC-ben vásároljanak. Az 
ügy a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 
(AIPS) felháborodását is kiváltotta, hivata-
los közleményben fordult a szervezőbizott-
sághoz. A LOCOG úgy reagált, hogy szer-
dától a főbejáratnál engedélyezte fejenként 
két liter víz behozatalát, a többi belépőhe-
lyen azonban marad a szigor. Jayne Pearce 
szóvivő hozzátette: az egyes emeleteken 
található kutaknál mindenki ingyen feltölt-
heti a magával hozott palackját.

> Sima győzelem a britek ellen. 
Ahogy két hete Kunszentmártonban, úgy 
most a londoni olimpia rajtja előtt három 
nappal is magabiztosan győzte le a magyar 
férfi-kézilabdaválogatott a brit csapatot 
tesztmérkőzésen a Copper Box elnevezésű 
ötkarikás versenyhelyszínen. Eredmény: 
Magyarország – Nagy-Britannia 44–21 
(18–10).

> Továbbjutott a Debrecen. A Deb-
receni VSC 3–0-ra legyőzte Nyíregy-
házán az albán Skenderbeu együttesét 
a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 
2. fordulójának keddi visszavágóján, így 

3–1-es összesítéssel jobbnak bizonyult 
riválisánál. A DVSC a 3. fordulóban a 
fehérorosz BATE Boriszov és a macedón 
FK Vardar párharcának győztesével ta-
lálkozik, melynek első felvonásán előbbi 
hazai pályán 3–2-re nyert, s a visszavágót 
tegnap rendezték. A következő kör első 
találkozóját július 31-én vagy augusztus 
elsején játsszák, a visszavágó egy héttel 
később lesz Nyíregyházán. Bajnokok 
Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágó: 
Debreceni VSC – Skenderbeu (albán) 
3–0 (1–0) /Coulibaly (12., 87.), Varga J. 
(58.)/. Továbbjutott: a Debreceni VSC 
3–1-es összesítéssel.hí
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Erős magyar keret Londonban
Az utóbbi időben egyre több 
külföldi újságban jelennek meg 
bizonyos éremkalkulátorok az 
olimpiára vonatkozóan. Ezek-
ben igyekeznek megjósolni – 
gazdasági helyzet, sportsike-
rek stb. alapján – azt, hogy kü-
lönböző országok hány érmet 
fognak szerezni a holnap rajto-
ló londoni ötkarikás játékokon. 
A magyar csapat elemzését mi 
is megpróbáljuk.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

158 magyar sportoló lesz ott 
Londonban a nyári olim-
piai játékokon. A Magyar 

Olimpiai Bizottság (MOB) 10 
érem, köztük 3 aranyérem meg-
szerzését tűzte ki célul. A kü-
lönböző éremkalkulátorok igen 
eltérő képet nyújtottak a magyar 
esélyekről. Volt olyan, aki alig 
pár érmet jósolt, de volt olyan 
is, aki 20-nál többet. A magyar 
keret eredetileg 159 fős kellett 
volna legyen, ám Fazekas Róber-
tet doppingvétség miatt levette a 
listáról a MOB. Az alábbiakban 
sportáganként elemezzük a ma-
gyar esélyeket, és végül megírjuk, 
hogy mely sportolókat tartjuk 
éremesélyesnek.

Asztalitenisz (összesen 
4 érmet osztanak)
Magyarországot négy sportoló 

fogja képviselni Londonban. Cso-
daszámba menne, ha valamelyik 
sportoló érmet tudna szerezni.

Atlétika (47)
Húsz sportoló szerzett kvótát, 

de Fazekas Róbertet doppingvét-
ség miatt visszaléptették. A magyar 
oldalon életben maradtak a hagyo-
mányos ágak, mint a diszkoszvetés, 
a súlylökés és a kalapácsvetés. Leg-
nagyobb sansza Pars Krisztiánnak 
van az aranyra kalapácsvetésben, 
ellenfele a fehérorosz Ivan Tyihon 
lesz. Éremre, de legalább pontszer-
ző helyre esélyes még a diszkosz-
vető Kővágó Zoltán és a súlylökő 
Kürthy Lajos. A legutóbbi Eb-n 
ezüstérmet szerző 20 éves Deák 
Nagy Marcelt (400 m síkfutás) is 
van, aki már éremesélyesnek kiál-
totta ki, de neki csak négy év múl-
va lehet erre sansza. A sprintszá-
mokban amerikai és jamaicai, míg 
hosszútávfutásban kenyai érmekre 
lehet számítani. A fennmaradó 
más szakágakban (hétpróba, ma-

gasugrás stb.) az európai országok 
fognak osztozkodni az érmeken.

Birkózás (18)
Magyarországot 7 sportoló fog-

ja képviselni. Mind a hét magyar 
sportoló volt már Eb-n és vébén 
dobogós. A magyar szereplés nagy-
ban fog függeni a jó sorsolástól. Ki-
magasló teljesítmény a volt szovjet 
tagországok sportolóitól várható.

Cselgáncs (14)
Magyarországot 8 sportoló fog-

ja képviselni. A nyolc magyarból 
hatan esélyesek éremre vagy jó he-
lyezésre. Ungvári Miklós, Bór Barna, 
Csernoviczki Éva, Karakas Hedvig, 
Mészáros Anett, Joó Abigél állha-
tott fel dobogóra Eb-n és vébén is. A 
sorsolás szabálya – akárcsak a birkó-
zóknál – érvényes a cselgáncsnál is.

Evezés (14)
Négy magyar fog vízre szállni 

ebben a sportágban. A négyből a 
Hirling Zsolt–Varga Tamás páros 
már volt Európa- és világbajnok is, 
de a szép idők elmúltak a magyar 
evezés fölött.

Kajak-kenu (16)
Ebben a sportágban szinte 

biztosra vehető, hogy lesz ma-
gyar aranyérem is. A kérdés csak 
az, hogy hányat fognak szállíta-
ni. Csapatban női kajak négyes, 
a kajak kettes és a férfi kajak né-
gyes, egyéniben pedig a kajakos 
Douchev-Janics Natasa, és Kozák 
Danuta, kenuban pedig Vajda At-
tila esélyes éremre.

Kerékpár (18)
A Tusnád Cycling Team kereke-

se Lovassy Krisztián fogja a magyar 
színeket képviselni. A kerekesnek a 
legjobb 30-ba való kerülés a célja.

Kézilabda (2)
A magyar férfi-kézilabda-

vá logatott érdekelt. A székely-
udvarhelyi Ilyés Ferencet is 
soraiban tudó válogatott a ha-
lálcsoportba került. A legköny-
nyebb ellenfél Dél-Korea. A ha-
tos csoportból, amelyben még a 
spanyolok, a horvátok, a dánok 
és a szerbek érdekeltek, az első 
négy jut tovább az egyenes ki-
esési szakaszba. Ha a csoportbeli 
akadályokat veszik a fiúk, akkor 
minden lehetséges. A 2004-es 
olimpián a 4. helyig meneteltek 
a magyarok. A felkészülési mér-
kőzések alapján jó formában van-
nak a fiúk. Igaz, a tesztmeccsek 
nem mérvadóak.

Műugrás (8)
Két magyar sportoló fog részt 

venni a játékokon, de legfeljebb 
csak pontszerzési eséllyel rendel-
keznek.

Ökölvívás (13)
Romániához hasonlóan a ma-

gyarok is mindig el-el tudtak egy-
egy érmet csípni ökölvívásban. De 
ez a sport is egy picit hanyatlóban 
van Magyarországon. A három 
mag yar közül reális éremesélye 
egyiknek sincs. Talán Káté Gyula 
okozhat meglepetést, de ő is egy 
örök tehetség maradt csak.

Öttusa (2)
Magyarországot 4 sportoló fog-

ja képviselni. Az öttusa megmaradt 
a tradicionális magyar sportágnak, 
akárcsak a kajak-kenu. A négy ma-
gyar résztvevő – Kasza Róbert, 
Marosi Ádám, Kovács Sarolta, Tóth 
Adrienn – közül bárki érmet sze-
rezhet. Óriási esélyekkel is utaznak 
Londonba.

Sportlövészet (15)
Magyarországot 3 sportoló 

fogja képviselni. A magyar spor-
tolók közül Sidi Péter az, aki nagy 
reményekkel utazik Londonba. 
Sidi három számban áll rajthoz 
– férfi légpuska; kisöbű puska 
fekvő; kisöbű puska összetett – és 
mindegyikben esélyes, sőt a lég-
puskában és a kisöbű puska össze-
tettben a legnagyobb favoritok 
közé tartozik.

Súlyemelés (15)
Egy magyar próbál szerencsét. 

Nem lesz esélye.

Szinkronúszás (2)
Magyarországot 2 sportoló kép-

viseli. Éremesély egyenlő a nullával.

Tenisz (5)
Két magyar lány indul majd el a 

játékokon. Ha mennek 2-3 kört, az 
dicsérendő lesz.

Torna (18)
Három magyar induló lesz. Egy 

közülük abszolút favorit. A lólen-
gés-specialista Berki, ha nem arany-
nyal tér haza, csalódás lesz.

Triatlon (2)
Magyarországot 1 sportoló kép-

viseli. Éremesély nincs.

Úszás (34)
Magyarországot 32 sportoló 

fogja képviselni, és több érem is 

elvárható tőlük. Hosszú Katinka 
három számban is éremesélyes: 
200 és 400 méter vegyesúszásban 
és 200 méter pillangón. Gyurta 
Dániel 100 és 200 méter mellen, 
ellenfele a kirobbanó formában 
levő japán Kitajima lesz. Cseh 
László 400 és 200 méter vegyes és 
200 méter pillangón. Cseh ellenfe-
lei a két amerikai, Michael Phelps 
és Ryan Lochte (csúcstartó 400 és 
200 vegyesen) lesznek. Érmes le-
het még Bernek Péter (200 m hát), 
Biczó Bence (200 m pillangó), Kis 
Gergő (400 és 1500 m gyors), Ja-
kabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 
400 m vegyes), Kapás Boglárka 
(800 m gyors), Risztov Éva és a női 
4 x 200-as gyorsváltó.

Vitorlázás (10)
Magyarországot 3 sportoló 

kép viseli. Éremesély e sportágban 
sincs.

Vízilabda (2)
Ebben a sportágban a magya-

rok mind a női, mind a férfime-
zőnyben érdekeltek. A magyar 
férfiválogatott az elmúlt 12 évben 
csak az olimpiát tudta megnyerni 
a világesemények közül, bár min-
dig favoritként indultak minden-
hol. Most sincs máshogy, és az 
előjelek kedvezőek, hiszen sem 
Eb-t, sem vébét nem nyert a Ke-
mény-legénység. A nőknél mond-
hatni titkos favoritok a magyarok. 
Merész András fiatal csapata bár-
mire képes – a bravúrtól a kínos 
csalódást keltő eredményig.

Vívás (10)
Négy sportoló lép a pástra. A 

vívás valamikor az a sportág volt, 
ahonnan biztosan várhattunk 
legalább egy magyar érmet. Ez 
mára már nem igaz. Bár a négy 
sportoló most sem esélytelen, de 
sok reményt nem lehet hozzájuk 
fűzni.

Magyarország az olimpiákon

Részvételek száma: 25 (1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1924, 1928, 
1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 
1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012). Történelmi éremtáblázat: 
160 arany-, 142 ezüst- és 161 bronzérem. A legeredményesebb sport-
ágak: vívás (34 arany-, 22 ezüst- és 26 bronzérem), úszás (23 arany-, 23 
ezüst- és 17 bronzérem), kajak-kenu (19 arany-, 27 ezüst- és 25 bronz-
érem). Londoni éremesélyesek: Pars Krisztián (atlétika, kalapácsvetés), 
Módos Péter, Lőrincz Tamás, Bácsi Péter, Deák Bárdos Mihály, Hatos 
Gábor, Ligeti Dániel (mind birkózás), Ungvári Miklós, Bór Barna, 
Csernoviczki Éva, Karakas Hedvig, Mészáros Anett, Joó Abigél (mind 
cselgáncs), kajak-kenu (női kajak négyes, a kajak kettes és a férfi kajak 
négyes, egyéniben: Douchev-Janics Natasa, Kozák Danuta, Vajda Atti-
la), öttusa (Kasza Róbert, Marosi Ádám, Kovács Sarolta, Tóth Adrienn), 
Sidi Péter (férfi légpuska; kisöbű puska fekvő; kisöbű puska összetett), 
Berki Krisztián (torna, lólengés), úszás (Hosszú Katinka, Cseh László, 
Gyurta Dániel, Bernek Péter, Biczó Bence, Kis Gergő, Jakabos Zsuzsan-
na, Kapás Boglárka, Risztov Éva, a női 4 x 200-as gyorsváltó), vízilabda 
(férfi- és női csapat).

Pars Krisztián egyik legnagyobb favorit kalapácsvetésben



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 208. napja, a hátralévő napok szá-

ma 158. Napnyugta ma 20.48-kor, napkelte 
holnap 5.56-kor.

Isten éltesse
Anna és Anikó nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A héber eredetű Anna, valamint annak 

erdélyi becézőjéből önállósult Anikó jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj.

Július 26-án történt
1956. Egyiptom államosította a Szuezi-

csatorna Társaságot.
1963. Több mint ezer ember életét kö-

vetelte egy földrengés a macedón főváros-
ban, Szkopjéban.

1971. Felbocsátották az Apollo–15 
amerikai űrhajót, amely végrehajtotta az 
első bővített tudományos programú hold-
ra szállást.

2005. Tokióban az ENSZ égisze alatt 
környezetvédelmi gyermek-csúcstalálkozót 
tartottak.

Július 26-án született
1829. Auguste Marie Francois Beernaert 

Nobel-békedíjas belga politikus
1856. George Bernard Shaw Nobel-díjas 

ír származású angol drámaíró, kritikus
1907. Gertler Endre/André magyar szü-

letésű belga hegedűművész
1928. Stanley Kubrick Oscar-díjas ame-

rikai filmrendező

Július 26-án halt meg
1840. Márton József tanár, nyelvész, szó-

táríró, akadémikus, a magyar nyelv külföldi 
oktatásának egyik legelső úttörője

1932. Cyriel Buysse flamand író
1984. George Horace Gallup amerikai 

újságíró, reklám- és közvélemény-kutatási 
szakember

1986. Vincente Minnelli Oscar-díjas 
olasz származású amerikai filmrendező

1986. Averell Harriman amerikai poli-
tikus

Jöjjön velünk! – emléktúra

A csíkszeredai Gentiana Természetjá-
ró Egyesület mint a 33. éve útjára indított 
Jöjjön velünk! elnevezésű túramozgalom 
utódjaként létrehozott civilszervezet va-
sárnap emléktúrát szervez, amelyre min-
den egykori és mostani természetbarátot 
szívesen vár. Útvonal: Csíkszépvíz – szép-
vízi gyűjtőgát – Szalonka-patak völgye 
– Kishavas-alja – Csíkszépvíz. Indulás: 
vasárnap reggel a 7.10-kor induló rendes 
járatú autóbusszal Csíkszépvízig. Túrave-
zető: Rafain Ernő. Érdeklődni a 0745–
107618-as telefonszámon lehet szomba-
ton este 9 óráig. 
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Előadás Balánbányán
Ma délután 7 órától folytatódik a Botorka 

Közművelődési Órák elnevezésű előadássoro-
zat. Ezúttal a bányavállalat 1989 utáni hely-
zetéről értekezik Szász László, a felszámolás 
alatt lévő vállat igazgatója Mit kaptunk és 
mit hagyunk? – A balánbányai bányavállalat 
helyzete 1989 után címmel. Az első előadás-
ban Orbán Loránd mutatta be Balánbánya 
történelmét, és a hallgatók látták, mennyire 
összefüggött a település – bányatelep, falu, 
majd város – élete a bányászat helyzetével: 
amikor a bányavállalat jól működött, fejlő-
dött a település, és amikor válságban volt a bá-
nyászat, hanyatlás következett be a település 
életében is. Az 1989 utáni időszak újonnan a 
bányavállalat válságát, majd bezárását hozta 
magával. Ezt az időszakot mutatja be Szász 
László előadása, és arra keresi a választ, hogy 
ezúttal a városnak sikerül-e a bányászat utáni, 
bányászat nélküli fejlődés útját megtalálnia. 
Az előadássorozat támogatói: Hargita Megye 
Tanácsa és a Communitas Alapítvány.

Nyitóhangverseny
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és 

Városi Tanácsa, illetve a Csíki Kamarazene-
kar Egyesület szervezésében augusztus 2-án, 
csütörtökön 20 órától tartják a Csíkszere-
dai Városnapok Nyitóhangversenyét. Közre-
működik a Csíki Kamarazenekar és a Nagy 
István Művészeti Szakközépiskola Vegyes 
Kara (karvezető: Gergely Simon Ibolya). 
Karmester: Kaposi Gergely – Budapest. Szó-
listák: Hajdú Veronika, szoprán – Budapest; 
Domoszlai Sándor, tenor – Budapest; Sán-
dor Csaba, basszus – Csíkszereda. Műsoron: 
Aleksandr Glazunov: Szvit vonósokra Op. 
35; Borbély Loránd: Chanson (ősbemutató); 
Franz Schubert: G-dúr mise. Helyszín: Szent 
Ágoston-templom. A belépés díjtalan.

Világtalálkozó
Július 26–29. között tartják a Gyer gyó-

szentmiklósiak Világtalálkozóját. Az idén 
első alkalommal szervezett világtalálkozó ke-
retében táncra perdítik a helyieket, a szerve-
zők csárdásrekord felállítására törekednek. A 
cél: kétezer vagy legalább ezer, székely ruhába, 
illetve ünneplőbe öltözött gyergyószéki húsz 
percen át ropja a csárdást szombaton 13 órá-
tól Gyergyószentmiklós főterén. A kísérletre 
jelentkezni, illetve regisztrálni a http://www.
gyergyoicsardas.ro honlapon lehet. A rendez-
vénysorozat ma Szent Anna-napi búcsúval 
veszi kezdetét, 8.30-kor lesz az indulás a Szent 
Miklós-templomtól a Szent Anna-kápolnáig, 
holnap kopjafaállítás, élménybeszámolók, 
gyergyói írók, költők találkozója, kiállítás, 
Anna-bál és utcabál szerepel a programban, 
szombaton fotókiállítás, népzene-előadás, 
néptáncgála, kulturális műsorok, gyermek-
programok teszik színessé a rendezvényt, va-
sárnap pedig emlékfaállítás, közös bográcso-
zás, koncertek várják az érdeklődőket.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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www.parapista.com

para

– Kisasszony, itt tilos a fürdőzés!
– De miért nem szólt azelőtt, hogy levetkőztem volna?

– Azért, mert vetkőzni nem tilos...

Tárlat

Az Atitudini Contem-
po rane nevet viselő 
V. Országos képző-

művészeti tárlat lesz látogatható 
július 27. és augusztus 8. között 
a csíkszeredai Szakszervezetek 
Művelődési Házában. A kiállí-
tás 56 romániai képzőművész 
90 munkáját tartalmazza: fest-
mények, grafikák, fotográfiák, 
díszítőművészeti munkák, 
szob rászati alkotások.

A képzőművészet kedvelői a kiállítás 
megnyitójára holnap 18 órától mehetnek 
el a csíkszeredai Szakszervezetek Művelő-
dési Házának Márványtermébe (Szabadság 
tér 16. szám). A kiállítás szervezői: Romá-
niai Képzőművészek Szövetsége (UAPR), 
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei 
Kulturális Központ és Dan Tudor Truică, 

a kuratóriumi bizottság elnö-
ke. A vándorkiállítás ez évi 
tárlata a következő városokba 
látogat Csíkszeredán kívül: 
Râmnicu Vâlcea, Curtea de 
Argeş, Slobozia, Jászvásár és 
Bukarest.

Az Atitudini Contem-
po rane tárlat, jellege és a 
kiállításokon bemutatott al-
ko tások változatosságának 
kö szönhetően 2008 óta a 

romániai kortárs képzőművészeti tevé-
kenységek körében az egyik legfontosabb 
kezdeményezéssé vált. 

Elindulása óta az országos képzőmű-
vészeti tárlaton összesen 1200 romániai és 
külföldi képzőművész vett részt több mint 
2000 alkotással, amelyek 46 városban és 72 
kiállítótérben voltak kiállítva. 

Csíkszeredában 
az Atitudini Contemporane
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Gyermekbirodalom épül 
a Potter-szerző kertjében

Varázslatos gyermekbirodalmat épít-
tet edinburghi házának kertjében 
kisebb gyermekeinek J. K. Rowling, 

a Harry Potter varázslósaga multimilliomos 
szerzője.

Az írónő 250 ezer fontot szán arra, hogy 
kertjében kilencéves � ának és hétéves lányá-
nak egy-egy kétemeletes, 12 méter magas 
házat csináltasson. A � e Daily Telegraph 
online híradása szerint a fenntartható mó-
don kezelt erdőségből származó fából készü-
lő házak cölöpökön állnak majd, és a kicsik 
akár a kertben ásott alagutakon keresztül is 
bejuthatnak új birodalmukba. A két házikót 
a tervek szerint kötélhíd köti össze. A kis� ú 
csapóajtón és tűzoltópóznán is elhagyhatja 
a házát, míg húga csigalépcsőt vagy rozsda-
mentes acélcsúszdát használhat erre a célra.

Az edinburghi önkormányzathoz be-
nyújtott tervek a Harry Potter-sorozat mági-

kus világát idézik. Egy városi illetékes szerint 
Rowling biztos megkapja az engedélyt az 
építkezéshez, hiszen valójában csak játszó-
házakról van szó, nem lakóhelyekről.

Rowling férjével, két kisebb közös gyer-
mekükkel és előző házasságából származó 
19 éves lányával él házában, amelyet nagy 
kert vesz körül. A kertben az utóbbi időben 
nagyszabású munkálatokat végeztek, hogy 
reneszánsz stílusúra alakítsák, és óriási fák-
kal ültették körbe a falakon belül. A szom-
szédok szerint így már senki sem kandikál-
hat be a Rowling-birtokra, és bár a faházak 
magasak lesznek, valószínűleg azokat sem 
lehet majd kívülről látni.

A Sunday Times leggazdagabbakat fel-
soroló listája alapján az írónő 560 millió 
fontos vagyonnal rendelkezik. Híradások 
szerint eddig több mint százmillió fontot 
fordított karitatív célokra.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Továbbra is sok napsütésre lehet számítani, 
kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem valószínű, 
legfeljebb a hegyvidéken elszórtan. Melegfron-
ti hatás jelentkezhet az arra érzékenyeknél. 

Ritka az, amikor valami igazán spontán 
és nívós esemény történik kedvenc kisváro-
somban. Mert ugyebár a városnapok, ilyen-
olyan fesztiválok mind egy lére mennek, ami 
pedig igazán jó lenne, azt elpolitizálják, 
akkora feneket kerítenek neki, hogy még el 
sem kezdődött, de már annyit hallottunk 
róla, hogy szinte unjuk. S ekkor jön néhány 
� atal, és azt mondja, márpedig ők aján-
déknapokat szerveznek. Furcsálltam is az 
egészet: mi az, hogy ajándéknap? Mire fel 
nyár közepén? S melyik politikai párt van a 
hátterében? Aztán megvigasztaltak, mond-
ván: „Csak... Legyen néhány nap a város 
életében, amikor ajándékoznak egymásnak 
az emberek, csak úgy, egymás iránti szere-
tetből, tiszteletből. Például muzsikát, mű-
vészetet stb.” No, ez már igencsak tetszett, és 

miután két egymástól független forrásból le-
ellenőriztem, semmi politika nincs az egész-
ben, azt mondtam: oké, srácok, csatlakozom. 
Kiderült, nemcsak én gondoltam így, hanem 
még néhányan mások is. Aztán összeültünk 
és beszélgettünk, arról, kit és hogyan aján-
dékozzunk meg, illetve mit kapunk majd 
cserébe. Mondtam, vannak jó lekvárjaim, 
talán több is, mint amennyit elfogyaszta-
nánk, abból adhatnék, de készíthetnék vala-
mi � nom falatot is a muzsikusoknak, ha már 
ajándékba muzsikálnak. Majd jött valaki és 
azt mondta: „Ajándékozni kell időt, tojást, 
szappant vagy pénzt, és elfogadni ajándékba 
időt, tojást, szappant vagy pénzt. Annak kell 
ajándékozni, aki elfogadja, és attól elfogadni, 
aki ajándékozza.” S úgy igaz, ahogy mond-
ja... Ráadásul spontán...

Ajándékozni, csak úgy...
            VILLANÁS  Jánossy Alíz
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