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A Székely Hírmondó 100%-ban
újrahasznosított papírból

készül. 
Az erdő barátai vagyunk,
részletek a honlapunkon.

Legutóbbi sorsolásunk fődíját,
a több mint 100 kilós Rongy Eleket

a dálnoki Ráduly Edmond vihette haza.
A szerencsés nyertes (képünkön

a lemhényi Toro Impexben, jobbra)
a disznót szépen feldolgozza,

hűtőbe teszi, és a nyáron
falatozik belőle

Tegnap késő délután Olasz-
ország fertőzött vidékéről
érkezett személy jelentke-
zett a megyei kórházban
vizsgálatra. András-Nagy
Róbert kórházigazgató la-
punk érdeklődésére el-
mondta, hogy az illető tü-
netmentes, de a biztonság
kedvéért mintákat vettek tő-
le, amelyeket Bukarestbe
küldtek elemzésre, a jelent-
kezőt pedig megfigyelés
alatt tartják.



AKTUÁLIS    | 2

Napirenden

Willmann
Walter

Egyelőre nem tudjuk, ki dol-
gozta ki a friss brit bevándorlási
csomag szabályait, de a Priti Pa-
tel-féle rácson tömegével fog-
nak fennakadni kelet-európai és
a világ minden tájáról származó
kérelmezők. Az ugandai-indiai
származású, második generáci-
ós bevándorló belügyér hölgy
riporteri kérdésre beismerte,
hogy ő sem lehetne a szigetor-
szágban, ha egy ilyen csomag
érvényben van szülei érkezése-
kor, de ettől függetlenül meg-
védte azt.

A csomagban pedig kikötik,
hogy csak érvényes állásajánlat-
tal, célzott szakképesítéssel, an-
goltudással érdemes próbálkoz-
ni a szigetországban, előnyt je-
lent a meglévő munkaszerző-
dés, iskolai képzettség, doktorá-
tus. Szállásadói nyilatkozatot
kell bemutatni, és a kérelme-
zőknek képeseknek kell lenniük
eltartani magukat. A pontrend-
szer a brexit-kampány egyik
eleme volt, tehát Johnsonék
2016-os adóssága, viszont a ki-
vitelezés alapján azt is ráírhat-
ták volna, hogy „tökmagárusok,
ócskavasgyűjtők kerüljenek”,
így a bürokratikus harc titkos
fegyvere lehet.

Nem kell már kerítéssel, fegy-
veres határrendésszel riogatni a
potenciális bevándorlót, csak rá
kell kurjantani, hogy hol vannak
a papírok, s ha nincsenek, me-
het odébb. A csomag erőssége,
hogy jókora adag szelet kifog-
hat a szélsőjobb vitorláiból,
ezért mannának bizonyulhat az
AfD övön aluli ütéseitől tántor-
gó CDU számára – a bérmini-
mumba a baloldal aligha köthet
bele, ráadásul bármelyik ellen-
zője fejbe kólintható azzal, hogy
mekkora szociális terhet vesz le
majd a brit állam és az adófize-
tők válláról.

A másik oldalon meg, vagyis
nálunk ez még rosszabb kivé-
reztetést vetít előre, hiszen ha
divattá válik Nyugaton, a leg-
gyengébbeket meg a szociális
ellátásra jogosultakat kénysze-
rítheti haza, míg elszívja a jól
képzett, ambíciós és fegyelme-
zett munkaerőt. Utóbbiakat
meg prédikációkkal aligha lehet
itthon-maradásra biztatni egy
olyan országban, ahol a helysé-
gek több mint felében nincs
elég családorvos, 328 község-
ben egyetlen sincs, az oktatási
minisztériumot időnként anal-
fabétákra bízzák, a munkát
majd’ 50 százalékos adóval sújt-
ják, s a gyógyszer- meg étrend-
kiegészítő ipar a kereskedelmi
rádiók és tévék minden órájából
15-20 percen keresztül mossa a
polgárok agyát.

Állj, ki vagy?
Űrlapot!
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Dálnoki vitte haza Rongy Eleket

Nem gondolta, hogy nyerni fog
A Székely Hírmondó saját
hagyományához hűen
háromhavonta értékes
nyereményekkel ajándé-
kozza meg olvasóit. 
A legutóbbi sorsolás (ami-
ről már beszámoltunk) fő-
díja Rongy Elek, a több
mint 100 kilós disznó volt,
melyet a dálnoki Ráduly
Edmond vihetett haza.

Nagy Sz. Attila

A
69 éves Ráduly Edmond
szombat hajnalban egy fa-
lusfelével ment Lemhénybe,

hogy átvegye nyereményét a Toro
Impexben. Természetesen Rongy
Elek már elő volt készítve, az élő-
súlyban 120 kilós disznó kettévág-
va már a kampón lógott, szállításra
készen.

– Ez a jó disznó, amelyik ilyen
húsos – jegyezte meg a nyere-
ményről Ráduly Edmond.

Kérdésünkre a szerencsés nyer-
tes elmondta, hogy legalább 10 éve
előfizetője a lapunknak.

– Minden reggel azzal kezdem a
napot, hogy elolvasom a híreket a
Székely Hírmondóban. Nem mon-
danám, hogy kizárólag csak egy ro-
vat érdekel, mert minden hírt elol-
vasok, legyen helyi, vagy épp világ-
hír. Azt szeretem az újságban, hogy

színes és változatos hírekkel szol-
gál – mondta.

Rongy Elek kapcsán Ráduly Ed-

mond megjegyezte: igazából nem
gondolta, hogy neki kedvezne a
szerencse. Azt is bevallotta, hogy

amikor néhanapján a lapunk nye-
reményeit nézegette, leginkább
egy láncfűrészben reménykedett. 

– Jó lett volna egy druzsba, ami-
vel fát lehet vágni. De megmon-
dom őszintén, a disznónak jobban
örülök – jegyezte meg.

Ráduly Edmond leszögezte:
szerinte a disznóhúsnál nincs fino-
mabb és egészségesebb a székely
ember számára. Ő nem tartja ma-
gát válogatósnak, és biztos benne,
hogy a nyeremény minden részét
felhasználja.

– Otthon még van két süldőm
és az anyjuk. A nyereményt pedig
szépen feldolgozom, hűtőbe te-
szem, és a nyáron sütöm s eszem –
tette hozzá.

A nyertes megjegyezte, hogy ér-
tesülései szerint néhány falusfele,
mintha irigységből „rossz” szem-
mel nézné a nyereményét, de hát
ilyen a szerencse, mindig másnak
kedvez. Ezért is fizet továbbra is elő
a Székely Hírmondóra, mert még
mindig él benne a remény, hogy
egy nap megnyeri a láncfűrészt is.

Akik ezúttal nem nyertek, azok
se csüggedjenek, mert három hó-
nap múlva újabb sorsolás követke-
zik, és addig is lapunk révén napra-
kész tájékoztatást kapnak a legfon-
tosabb történésekről, pénteken-
ként tévéműsor-melléklettel jelent-
kezünk, és az sem elhanyagolható,
hogy mindemellett havonta ingye-
nes apróhirdetési szelvényt is fel-
használhatnak hűséges olvasóink. <<

Nincs, amiből megállapítani a medvekvótát

Egyelőre nincs számlálás
Egyelőre nincs vadszámbecslés,
így nem lehet tudni, mennyi le-
het a medvekvóta. A vadászok
azt mondják: az időjárás teljes-
séggel alkalmatlan a vadszámlá-
lásra, de vannak, akik szerint az
évente megejtett számlálás nem
releváns, mert „az eredmény
úgyis annyi lesz, amennyit ők
akarnak”.

A vadszámbecslésnek az a mód-
ja, hogy néhány jól meghatározott
területet meghajtanak, megszám-
lálják, hogy hány őz, vadmacska,
szarvas, és egyéb állat jön ki, és az
eredményt statisztikailag kivetítik
az egész vadászterületre. A medvék
esetében a gerincen és a patak
mentén vonulnak végig, rögzítik a
nyomokat, pontosan feljegyzik a
hosszúságát, szélességét, alakját és
ebből számolják ki az egyedszá-
mot, és vetítik ki a vadászterületre.
Ez a módszer jelenleg alkalmazha-
tatlan – mondja Fodor István, a
sepsibodoki vadásztársaság veze-
tője.

– Ezt vagy hóban, vagy erősen
felázott talajon lehet hatékonyan
elvégezni, száraz időben könnyen
megtörténhet, hogy ne vegyék ész-
re a nyomokat. Másrészt ennél vol-
nának sokkal biztosabb és moder-
nebb eszközök, például az etetőhe-
lyekhez szerelt videokamera,
amely az időt is rögzíti, hisz akkor
ki lehetne zárni azt, hogy egy álla -
tot esetleg többször számoljanak
meg. Harmadrészt az egésznek
nem sok értelme van, mert a vadá-
szok megszámolják a medvéket,
felküldik a minisztériumba, ott pe-
dig azt mondják, hogy nem annyi
van, hanem le kell vonni belőle egy
bizonyos százalékot, s akkor pon-
tosan az jön ki, amit ők akarnak –
vélekedik Fodor.

A 2016-os számlálás 6500 med-
véről szólt, amely – a legóvatosabb
becslések szerint is – legalább 8000
példányra nőtt azóta. Más vélemé-
nyek szerint Romániában a med-
vepopuláció bőven meghaladja a
tízezer egyedet. <<

(erdély)

Nem kapott mindenki béremelést 

Itt a pénz, hol a pénz?
Itt a piros, hol a pirosat játszik a
kormány a kórházakkal, állítják a
Sanitas szakszervezeti szövetség
képviselői. Szerintük nem kapott
mindenki béremelést, jóllehet a
költségvetésben elkülönítettek
erre pénzt. 

Erdély András

A szakszervezet felszólítja a kor-
mányt, hogy az egységes bértör-
vény előírásainak megfelelően adja
meg mindenkinek a január 1-jétől
járó béremelést. A szövetség emlé-
keztet, hogy a jogszabály kimond-
ja: 2020. január 1-jétől a béreket a
2022-ben esedékes és a 2019-ben
megkapott bérek közötti különb-
ség egyharmadával kell(ett volna)
emelni. 

A szakszervezet úgy tudja: az
idei költségvetési törvényben elkü-
lönítettek összeget a bérek emelé-
sére, csak a kormány „elfelejtette”
megoldani, hogy ezek a kórházak
büdzséjébe jussanak. 

A szakszervezeti vezetők „ag-

gasztónak” találják a miniszterel-
nök utalásait a béremelések fede-
zésére. Úgy értékelik, hogy az nem
lehet megoldás, hogy a közkórhá-
zakban emelik a szolgáltatások
árát. Az alkalmazottak érdekeit
képviselő szervezet, amely nem
tudja eldönteni, hogy rosszindu-
latról vagy hozzá nem értésről van-
e szó, elvárja, hogy a kormány
azonnal megoldást találjon a bér-
emelés kérdésére. <<

A szakszervezet szerint nem
mindenki kapott béremelést
úgy, ahogyan azt a bértörvény
előírja. Képünk illusztráció

Ráduly Edmond úgy véli, az egészséges székely konyha elen-
gedhetetlen része a disznóhús
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karantén megyénkben
Olaszországból érkezett csa-
ládot helyeztek karanténba
Bodzafordulón. Iulian Cons-
tantin Todor prefektus tegnap
közölte, a két felnőtt és egy gyer-
mek nemrég érkezett haza
Olaszországból, s bár a család-
ban senkinél nem azonosítottak
koronavírus által okozott tünete-
ket, elővigyázatosságból a laká -
sukban, vesztegzár alatt tartják
őket. A megyei Sürgősségi Hely-
zetek Bizottsága felszólította az
önkormányzatokat, hogy jelölje-
nek ki olyan helyiségeket, ahová
karanténba lehet helyezni a fer-
tőzésgyanús személyeket. Lévén,
hogy a Bodzavidékről nagyon
sokan dolgoznak Olaszország-
ban, Bodzafordulón a biztonság
kedvéért kijelöltek két művelő-
dési házat és egy sporttermet a
karanténba helyezendő szemé-
lyek számára. <<

Jénáki az RMdSZ jelöltje
Hétvégén Lemhényben moz-
góurnás előválasztással dön-
tötték el az RMdSZ helyi pol-
gármesterjelöltjének kilétét. A
több mint 900 személy a követ-
kezőképpen adta le voksát: Jé-
náki Csongorra Alsólemhény-
ben 253-an, Felsőlemhényben
pedig 142-en voksoltak, össze-
sen 395 szavazattal első helyen
végzett. Miklós István 28 voksot
kapott Alsólemhényben, 261-et
Felsőlemhényben. Molnár Bar-
na jelenlegi megbízott község-
vezető kapta a legkevesebb
szavazatot, 141-et Alsólemény-
ben, 74-et pedig Felsőlemhény-
ben. Ennek megfelelően a júni-
usi helyhatósági választásokon
Jénáki Csongor indul az RMDSZ
polgármesterjelöltjeként. 
(daczo) <<

Torján is lesz ingyenes
telekkönyvezés
Az Országos kataszteri és In-
gatlan-nyilvántartási
Ügynökség (ANCPI) idén
több mint 500 község lakossá-
ga számára teszi lehetővé az in-
gyenes telekkönyvezést, ebből
az első 246 jogosult területi-
közigazgatási egység számára
áprilisban indulnak a hivatalos
közbeszerzési eljárások a mun-
kálatok odaítélése érdekében. A
246-os listán egy háromszéki
község szerepel, mégpedig Tor-
ja a maga 12.416 hektárjával.
Háromszéken tavaly csaknem
5000 igénylőnek készítettek in-
gyenes telekkönyvezést, az ide
kapcsolódó munkálatok jelen-
leg is folyamatban vannak a te-
lepülések háromnegyedében,
közölte a Kovászna Megyei Ka-
taszteri és Ingatlan-nyilvántar-
tási Hivatal. (bl) <<

Rövid hírek
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Megakadályoznák a Rétyi Nyír kiszáradását

Felelőtlen „megcsapolás”
Olvasóink jelezték, hogy
kirándulásaik során a Ré-
tyi Nyírben kiszáradt tó-
fészkeket, derékmagas-
ságban kitört-kiszáradt
fákat találtak.
Dombora Lehellel, Réty
polgármesterével beszél-
gettünk, és kiderült, hogy
több felelőtlen személy
„csapolja” a természetvé-
delmi területet, illetve ar-
ról is szó esett, hogy mi-
ként akadályoznák meg a
Nyír kiszáradását, elpusz-
tulását.

Tinca Teddy

R
éty polgármestere kérdése-
inkre elmondta, hogy a jelen-
ség nem újkeletű. Kiderült,

hogy a gyors haszon érdekében a
Rétyi Nyír ökoszisztémájának
tönkretétele már több évtizeddel
ezelőtt kezdődött, amikor a régi
rendszerben méretes sáncot ástak
– a bejárattól hosszan az erdő mel-
lett a Feketeügyig –, hogy lecsa-
polhassák az itt lévő tavakat, és így
növeljék a gazdasági, termőterüle-
teket.

– A természet azóta saját magát
gyógyította, ez a sánc eltömődött,

a rajta lévő hidak beszakadtak, mi-
vel az elmúlt 20 évben nem volt
karbantartva, ebben a sáncban ala-
kultak ki vizes területek, jómagam
is itt láttam utoljára kék békát.
Több elmélet született, miszerint
ennek betömésével újra feltelné-
nek a tavak a Rétyi Nyírben. Saj-
nos, nem ennyire egyszerű a jelen-
ség! Fontos hangsúlyozni, hogy
már a sáncban sincs víz, a talajvíz-
szint még lejjebb van: és erre is van
magyarázat. A valós problémát a
Feketeügy szabályozása okozta –
avatott be Dombora.

Kiderült, hogy a 70-es évek ár-
vizei után az illetékesek az árvízvé-
delemre hivatkozva levágták az

egykori kanyarokat, így alakultak ki
a mostani patkó alakú holtágak, il-
letve ástak egy nyílegyenes medret
is, így felgyorsult a víz esése, mé-
lyebbre ásta magát a Feketeügy.

– A Feketeügy vízszintje mé-
lyebbre került, ami a felgyorsult
vízfolyás direkt következménye, ki-
alakult egy bizonyos elszívó hatá-
sa, így harminc év alatt legalább
1,5-2 méterrel csökkent a talajvíz-
szintje a Rétyi Nyírnek. Bármine-
mű csapadék, a Rétyi Nyírből – a
tófészkekből – lehúzódik egy bizo-
nyos idő alatt a Feketeügybe, és
természetesen az elmúlt időszak
klímaváltozása is érzékelteti hatá-
sát. Több éve foglalkoztat a kiszá-

radás megakadályozása, hiszen ez
valós probléma, összességében egy
ökoszisztéma-katasztrófa – magya-
rázta az elöljáró.

Kifejtette, hogy Kovászna Me-
gye Tanácsával, topográfusokkal,
geológusokkal és a természetvé-
delmi terület gondnokságát ellátó
ügynökséggel közösen több meg-
oldást is elemeztek, fúrásokat vé-
geztek, többek között a közeli Bél-
di-patakból is hoztak volna vizet
csőrendszerrel, de mély talajfúrá-
sokkal is vizet „varázsoltak” volna
a helyszínre. Sajnos, eddig egyik
sem bizonyult kivitelezhetőnek.

– Az egyetlen megoldást a Fe-
keteügy vízszintjének vízlépcsők-
kel való visszaemelésében látom,
de erre árvízvédelmi okok miatt
egyelőre kevés a lehetőség. A bajt
tetőzi, hogy egyesek a gyors ha-
szon reményében nem tisztelik a
természetet, olyanokat is elkap-
tunk, akik már-már ipari méret-
ben csapolták a nyírfákat, lyuka-
kat fúrtak tavasszal a fatörzsekre
– amikor a fa magába szívta az
életadó nedvet – és lecsapolták a
nyírfa nedvét, továbbá természe-
tesen a kiszáradt fa is könnyű pré-
dát jelent, vannak, akik szekérhez
kötve törik ki a fákat. De az is ag-
gasztó, hogy a nyírfánál sokkal
nagyobb vízelszívó képességgel
rendelkező fenyő is egyre jobban
elszaporodott a nyírerdőben –
összegezett Dombora. <<

Szakmunkások tömegeit képezik

Esély a tanulásra
Idén 23 szakképző tanfolyamot
szervez a regisztrált munkanél-
külieknek a Kovászna megyei
Munkaerő Ügynökség. A sok
kurzus ellenére azonban még
mindig a tartós munkanélküliek
teszik ki a nyilvántartottak há-
romnegyedét. Minderről Kele-
men Tibor munkaügyi igazgató
tájékoztatta a sajtót.

Bodor Tünde

Háromszázhuszonkét sze-
mélynek jelentenek szak- vagy át-
képzési lehetőséget az idei évre
előirányozott tanfolyamok, és
most már közéjük sorolhatók
azok is, akiknek eddig nem voltak
hozzáférhetők. Múlt év őszétől
néhány foglalkozáshoz már nem
kérik az eddig kötelező nyolc-
vagy tízosztályos végzettséget,
elemi iskolával is elvégezhetők:
ilyen a takarító, a zöldövezet-kar-
bantartó, konyhai kisegítő, hegyi
idegenvezető, kutyafodrász stb.
Ezek közül a megyei munka-
ügynél takarítókat képeznek

majd, illetve lesz biztonsági őr,
szakács, cukrász, kasszás, operá-
tor, könyvelő, személyzeti felelős,
manikűrös-pedikűrös, szakács,
masszőr, recepciós tanfolyam is.
A hivatal 14 kurzust saját képző-
központjában tart meg, nyolcat
pedig a brassói regionális köz-
pontnak kiszervezve. Jelenleg is
folyik a favágó-, pizzasütő-, sza-
kács-, pék- és ácsképzés.

A munkaügy által januárban
nyilvántartásba vett 16–24 év kö-
zötti, nem tanuló és nem dolgozó
468 fiatal (az angol elnevezésük
rövidítésével NEET-ek) túlnyo-
mó része is (172) a nehezen fog-
lalkoztathatók közé tartozik. 

– Igyekszünk tudatosítani ben-
nük, hogy fontos lenne elhelyez-
kedni. Számukra az Ifjúsági és
Sportigazgatósággal karöltve vál-
lalkozói kompetenciákat fejlesztő
tanfolyamot tartanak. Az állam
1000 lejes támogatással stimulál-
ja őket, hogy munkába álljanak:
ha sikerül legalább 3 hónapig
fenntartani a folyamatos munka-
viszonyt, 1000 lejt kapnak. <<

Mínuszban működik a szolgáltató

Barót és vízügyei
A baróti vízszolgáltatóról időről
időre felröppennek ugyan hírek a
városban, konkrétumot azonban
nem sokat tudni róla. Nemrég a
városi tanácsban is asztalra ke-
rült a vízszolgáltató kérdése, ab-
ból kifolyólag, hogy Lázár-Kiss
Barna polgármester a tanácso-
soknak szegezte a kérdést: ho-
gyan legyen tovább?

El kellene dönteni, a helyi szol-
gáltatóval maradna inkább Barót,
vagy inkább a megyei vízügyhöz
csatlakozna, mondta. A polgár-
mester megígérte, hogy kimutatást
hoz a helyi szolgáltatótól, hogy
mindenki láthassa, az milyen ered-
ményességgel működik, és szükség

van-e esetleg arra, hogy a vízárakat
emeljék. 

Végül az egyik tanácsos, Incze
István tette közzé az elmúlt tanács -
ülésen a helyi vízszolgáltató statisz-
tikai adatait, melyből az derült ki,
hogy a baróti polgármesteri hivatal
kötelékében működő szolgáltatás-
nak lényegesen több a kiadása, mint
a bevétele, ahhoz pedig, hogy az
egyáltalán kifizetődő legyen, a ba-
róti víznek az ára köbméterenként
valahol 6 lej körül kellene legyen.

Jelenleg a fogyasztók egy köb-
méter vízért, beleértve a csatorná-
zást is, 2,8 lej körül fizetnek, tehát
ennek az árnak a duplája lenne az
elfogadható. <<

(böjte)

Több évtizede hanyatlik a Rétyi Nyír természetvédelmi 
terület, pusztulnak növényritkaságai, reliktum fajai

Jelenleg még
olcsónak
mondható a
baróti víz. Kér-
dés az, hogy
meddig?
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Anyaországi
figyelő

Most mondja!

borbély Zsolt
Attila

Ön szerint miért népszerű a laposföld-elmélet?
Keresztély Zsolt,
24 éves, 
alkalmazott
Soha nem ér-
tettem, hogy
egyesek miért

képesek mindenféle butaságot el-
hinni. Bár az is lehet, hogy sokan di-
vatból állnak be az ilyen „hitgyüle-
kezetbe”, mert ettől többek akarnak
lenni, mint mások. Az, hogy az em-
ber gyerekként sok mindent elhisz,
egy dolog, de az, hogy felnőttként
olyasmit kezd hinni s vallani, amit
tudományosan már rég megcáfol-
tak, elég szomorú. Innen is látszik,
hogy egy-egy jó mesével mennyire
meg lehet vezetni az embereket.

Kovács László,
20 éves, 
egyetemista
Ha a középkor-
ban élnénk,
nem is lenne

meglepő, hogy az emberek hisznek
a laposföld-elméletben, de így
2020-ban ilyesmiket hinni azért
elég meredek. Ezek az emberek úgy
tesznek, mintha az űrkutatás csak ál-
tudomány lenne, és mintha min-
denki összeesküdött volna az em-
beriség ellen, azzal a céllal, hogy el-
titkolják: a Föld valójában lapos.
Egy hóbort ez is, és a hóbortok nép-
szerűek.

Marthi Balázs,
27 éves, 
alkalmazott
A minap olvas-
tam, hogy az
egyik ilyen la-

posföld-hívő rakétát készített, hogy
felszállva bebizonyíthassa, valóban
lapos a Föld. Aztán tragikus módon
a kísérlet közben elhunyt. Az ember
halála tragédia, de lehetett volna
több esze is, és nem áldozza fel ma-
gát fejetlenül egy ilyen agyament el-
mélet miatt. Az emberi butaság ha-
tártalan, talán ez az elmélet népsze-
rűségének az oka.

Ráduly Bence,
22 éves, 
alkalmazott
Szerintem azért
van népszerűsé-
ge, mert az em-

berek szeretnek hinni mindenféle
kirívó dologban. Magyarán, sokan
azt szeretik, ha minél elborultabb el-
méletekben hihetnek, mert ezáltal
is úgy érezhetik, hogy ők színesebb
egyéniségek. Én nem tudom ezeket
a laposföld-hívőket megérteni, és
igazából nem is akarom, az ő dol-
guk, de tévednek, az biztos.

kérdezett: Nagy Sz. Attila

OK KO

a francia Renault cégnek, mert a kör-
nyezetkímélés jegyében két éven
belül egy hibrid, illetve egy teljesen
elektromos Daciát tervez piacra
dobni.

a Hunyad megyei egészségügyi ható-
ságnak, mert emberhiányra hivat-
kozva mobiltelefonon monitoroz-
nak egy, a Veneto tartományból ha-
zatért diákcsapatot.

Ne fojtsa
magába!

Tisztelt
Szerkesztőség!

Szóljon hozzá bármilyen közéleti témához, üzenjen a szomszédnak vagy az elöl-
járóknak, dicsérjen vagy bíráljon tetszés szerint. A lényeg, hogy véleménye tö-
mör, velős legyen, ne sértsen személyiségi jogokat. A rövidítés, válogatás jo-
gát fenntartjuk, az üzeneteket nem őrizzük meg, azok tartalmáért nem válla-
lunk felelősséget, a telefonszámokat, illetve e-mail-címeket nem jegyezzük
meg. Üzenetét SMS-ben, MMS-ben vagy e-mailben küldheti be, a lapban taglalt
témákhoz közvetlenül a honlapunkon is hozzászólhat (az egyes cikkek végén).

• SMS, MMS: 0728 035 166  • e-mail: office@szekelyhirmondo.ro
• web: www.hirmondo.ro 

Mi lesz velünk?
Kimondhatjuk, hogy a demokráci-
ára való átállás hazánknak nem si-
került. Akkor sem voltam derűlátó,
amikor Romániát befogadták az eu-
rópai nagycsaládba, most sem va-
gyok… 
Az Európai Unió alkotmányát létre-
hozó szerződés szövegezésekor szé-
leskörű vita folyt arról, megjelenjen-
e benne, és ha igen, hogyan a ke-
resztény örökség mint az európai ér-
tékek forrása. Az egyházak és egyhá-
zi közösségek számára a kérdés el-
sődleges jelentőséggel bírt. Azonban
Isten nevének említése, illetve Euró-
pa keresztény gyökereire történő hi-
vatkozás is a megoldatlan kérdések
között szerepel a mai napig.
Az EU lakosságának túlnyomó
többsége ma is azonosul a keresz-
ténységgel, akár gyakorló hívőként,
akár csak kulturális hovatartozása
megjelöléseként. Mára sajnos meg-
változott ez a szemlélet, megválto-
zott a politikusok véleménye az eu-
rópai kereszténységről. Az Európai
Parlamentbe juttatunk olyan sze-
mélyeket is, akik a Soros eszméit

vallják magukénak. Felfordult Eu-
rópa…
Romániának az unióba való befoga-
dása minden bizonnyal elsietett lé-
pésnek bizonyult, meggyőződésem,
hogy ezt sokan tisztán látták, ám az
ország stratégiai elhelyezkedése
minden bizonnyal fontosabb ténye-
ző volt. Az ország bizonyos részei
alig haladták túl a jobbágyi társadal-
mi rendszert, hiszen az addigi jövő-
menő helytartók, uralkodók egye-
bet sem akartak, csak gyorsan visz-
szaszerezni a befektetett pénzüket,
s az ortodoxiát felhasználva minél
nagyobb ideológiai sötétségbe ta-
szítani a népet… Aztán ránk tuk-
málták a kommunistákat. Ezzel kez-
dődött meg az ország teljes lezül-
lesztése. Az erőltetett túliparosítás-
sal elérték a románoknak Erdélybe
való áttelepítését… Aztán jött a
nagy felfordulás egész Európában, s
az unió, és most megkezdődött
egyes idegen nemzetek Európába
való áthelyezése. Mi pedig mond-
junk le vallásunkról? 

Orbán Barra Gábor, 
Sepsiszentgyörgy

kérdéseinknek nem célja, hogy nagy titkokról rántsák le a leplet.
A megye lakóinak hangulatát, gondját-baját, örömét hivatottak kifürkészni,
a hétköznapok szürkeségében kívánnak némi színt, változatosságot találni vagy találtatni. 
de ez inkább a válaszokon múlik. Mi csak kérdezünk.

A ki rendszeresen használja a
világhálót, vélhetően tudja,
hogy a Google nevével

fémjelzett szolgáltatás-együttes
a maga műfajában egyedural-
kodó és szinte kikerülhetetlen.
Ha érzékeny a politikai üzene-
tekre, akkor azt is, hogy e cég
politikai szempontból nem
semleges, hanem része annak a
globális háttérhatalomnak,
mely a keresztény, fehér és he-
teroszexuális emberek önazo-
nosságának egyes elemeit tu-
datos hadjárattal igyekszik
tönkretenni.

Azért beszélek a kereszté-
nyekről, fehérekről és hetero-
szexuálisokról, és nem általában
a vallási, faji, valamint nemi ho-
vatartozásról, mert a „politikai-
lag korrekt”, globális fősodor
célkeresztjében ezek a „rémisz-
tő képződmények” állnak. Érde-
mes például megnézni az álta-
luk uralt és ellenőrzött Wikipé-
dia megfelelő angol nyelvű cím-
szavait a „meleg büszkeségre”,
„fekete büszkeségre” és „fehér
büszkeségre” vonatkozólag.
Előbbi kettő bemutatása támo-
gató, pozitív, utóbbi megbé-
lyegző és lejárató.

De ha a majd’ mindenki által
használt, telefonra szabott Go-
ogle-kereső alatt a senki által
nem kért friss híreket vizsgáljuk,
ott is elég egyértelmű a politi-
kai szelekció. Hogy mást ne
mondjak, a legvisszataszítóbb
álhíroldalnak, az OLKT-nak is
odatolják az emberek orra alá a
hazug és mocskos propagandá-
ját. (Az OLKT képes volt Tőkés
László ellenségét a volt püspök
barátjának hazudni, ahhoz,
hogy az illető botrányát végül a
főellenségre, Orbánra, Tőkés
politikai szövetségesére verjék
rá. Vagy közölnek Hírcsárda-hí-
reket valósként, miközben a Hír-
csárda egy bevallott, humoros-
nak szánt álhíroldal.)

A hadjárat többfrontos, a tu-
datipartól az európai lakosság-
és értékcseréig terjed. Ezen tö-
rekvésekkel szemben kontinen-
sünkön a legtudatosabban, leg-
nyíltabban és legegyértelműb-
ben a magyar kormány lép fel.
A kormányt támogató egyik
szellemi műhely a Pesti Srácoké.
A Google nemcsak a Pesti Srá-
cok 700 videós youtube-csator-
náját törölte, amire egyébként
semmi oka nem volt, hanem a
portál újraindított csatornáit is.
A harmadikat is, melynek neve
sem utalt a népszerű portálra.
Tette mindezt úgy, hogy meg-
hirdetett szabályrendszere nem
tartalmaz olyan kitételt, hogy
ha valakinek vagy valakiknek
törölték egy csatornáját, akkor
ne indíthatna újat.

A levelek tartalma nem föltétlenül tükrözi a szerkesztőség álláspontját.
Címünk: 525400 kézdivásárhely, függetlenség u. 1. szám 

Sepsiszentgyörgy, Csíki u. 7. sz.  

 

Google-önkény
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Gratulálni szeretnék annak az erős, okos személynek, akinek sikerült
győzedelmeskednie a Wegener park szomszédságában levő szemetes-
kuka fölött. Na, ezért kell őrizni a parkot éjjelente, mert ilyen emberek
lakják a büszke céhes várost – fogalmaz a fotót beküldő olvasónk.

• Kíváncsian várjuk, hogy Romá-
nia hogyan veszi majd fel a har-
cot ezzel a vírussal, hiszen köz-
tudott, hogy Olaszországban él
a legtöbb romániai vendég-
munkás. Ezek hamarosan „ha-
zamigrálnak” onnan, magukkal
hozva a járványt is, egy olyan or-
szágba, melynek az egészség-
ügye a fekete földdel egyenlő.
Mert ide nem kell koronavírus,
itt anélkül is százával, ezrével
halnak meg emberek a kórhá-
zakban. Gondoljunk csak a bu-
karesti diszkótűzvész égettjeire,
az egyszerű szezongrippében el-
hunytakra vagy arra a páciensre,
aki a műtőben, az orvosok keze
alatt gyúlt meg, műtét közben.

• Abból a kevés fizetésből még ma-
gán-egészségbiztosítást is fizet-

ni?! Próbálna meg havi 1300 lej-
ből élni az, aki az ilyen hülyesé-
geket kitalálja!

• Mit jelent az, hogy „jogszabály-vá-
kum”? Írják csak le nyugodtan,
hogy olyan világot élünk, ahol
egy vadonatúj traktort nem lehet
beíratni. É még egy másik fontos
tudnivaló: nem mindegyik pol-
gármesteri hivatal bocsát ki sárga
számot olyan traktorra, amelyik-
nek nincsen törzskönyve!

• A szenátori fizetést le kell csök-
kenteni minimálbérre, plusz ha
nincs jelenlét, azt a napot vágják
ki, mint a rendes munkásembe-
reknek, akinek még normát is
kell teljesítenie a minimálbérért,
nem úgy, mint ezeknek az in-
gyenélőknek, akik havi 4000 eu-
róért alszanak a parlamentben!
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Orban nem újrázhat?
Alkotmányos természetű jo-
gi konfliktus alakult ki az ál-
lamelnöki Hivatal és a parla-
ment között azáltal, hogy Klaus
Iohannis államfő ismét a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) elnökét,
Ludovic Orbant bízta meg kor-
mányalakítással – döntött hét-
főn az alkotmánybíróság (CCR).
A taláros testület szerint Iohan-
nis elnöknek újabb kormányfő-
jelöltet kell nevesítenie. A kép-
viselőház és a szenátus elnöke
által benyújtott beadványban
hangsúlyozzák, azáltal, hogy is-
mét Orbant bízta meg kor-
mányalakítással, Románia elnö-
ke semmibe vette a parlament
döntését. Az aláírók szerint Or-
ban miniszterelnöki jelölése az
alkotmány előírásaival is szem-
bemegy, többek között sérti az
intézmények közötti lojális
együttműködés elvét. <<

45 áldozat
Negyvenötre nőtt az influen-
za halálos áldozatainak szá-
ma romániában – közölte hét-
főn az Országos Közegészség-
ügyi Intézet (INSP) keretében
működő Fertőző Betegségeket
Ellenőrző és Felügyelő Országos
Központ. A legutóbbi áldozat
egy 55 éves, Kolozs megyei fér-
fi, aki az A típusú influenzavírus-
sal fertőződött meg. Más beteg-
ségben is szenvedett, és nem
volt beoltva influenza ellen. <<

Népszerű a motorozás
Az európai unióban 8%-kal,
romániában 43,2%-kal nőtt
2019-ben a forgalomba beírt
motorkerékpárok száma, az egy
évvel korábban regisztráltakhoz
képest – írja a Gépkocsigyártók
és Importőrök Egyesületének
(APIA) hétfői közleményében.
Romániában a 43,2%-ból 19%-
ot tesznek ki a forgalomba beírt
robogók. A legnagyobb európai
motorkerékpár-piac továbbra is
Olaszország, itt tavaly 231.712
egységet írtak be forgalomba,
ez 5,5%-os növekedést jelent
2018-hoz képest. Összesítésben
Franciaország következik
197.470 (+11,3% az előző évhez
képest) és Spanyolország
177.037 motorkerékpárral (+
10,7%). <<

2167 tanuló „szünetel”
Jelenleg országszerte 2167
tanulót érint az oktatás teljes
vagy részleges szünetelteté-
se az influenza miatt – közölte
hétfőn a tanügyminisztérium. A
szaktárca leszögezi, hogy ez a
szám nem az influenzában meg-
betegedett diákok számával
egyenlő. Részlegesen vagy telje-
sen szünetel az oktatás Buka-
restben és további 10 megyé-
ben, ezek: Maros, Teleorman, Ko-
lozs, Szilágy, Ilfov, Iaşi, Konstan-
ca, Galac, Brassó és Suceava. <<

2020. február 25., kedd

Otthoni karanténban lesznek a diákok

14 napig megfigyelés alatt tartják
Otthoni karanténban
lesznek két hétig azok a
gyulafehérvári diákok és
tanáraik, akik vasárnap
este értek haza egy több-
napos kirándulásról az
olaszországi Veneto tar-
tományból, ahol több ko-
ronavírusos megbetege-
dést regisztráltak az el-
múlt napokban.

A
Fehér megyei közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP)
ügyvezetőigazgató-helyette-

se, Daniela Dreghici Popa szerint
az iskolásokat és tanáraikat 14 na-
pon át megfigyelés alatt tartják
majd. „Naponta felhívjuk őket te-
lefonon, elmondják, ha vannak tü-
neteik, lázuk, és állapotuk alakulá-
sa függvényében meghozzuk a
szükséges intézkedéseket. Egyelő-
re mindannyian a lakhelyükön van-
nak karanténban, külön szobában,
elszigetelve annyira, amennyire az
otthoni körülmények ezt lehetővé
teszik” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy ellenőriz-
ni fogják-e a karanténra vonatkozó
előírások betartását, az igazgatóhe-
lyettes azt mondta, nincs elegendő
személyzet erre, de bíznak „a szü-
lők érettségében”. Minden szülő-
nek elküldték WhatsApp-üzenet-

ben az ajánlásokat: hogy az érin-
tetteket külön szobában szigeteljék
el, a család más tagjai ne tartóz-
kodjanak velük egy helyiségben, le-
hetőleg külön fürdőszobát hasz-
náljanak, és külön étkezzenek.
Az illetékes szerint a kirándulócso-
port tagjai „jelen pillanatban nem
fertőzőek”, mert nem a vesztegzár
alatt levő településeken voltak el-
szállásolva. Érkezéskor mind a 45
gyereknek és hat tanárnak meg-
mérték a lázát, és válaszolniuk kel-
lett néhány kérdésre. „Azon kívül,
hogy nagyon fáradtak voltak, nem
volt más problémájuk” – tette hoz-
zá a DSP képviselője, aki szerint, ha

bármiféle tünet jelentkezik a cso-
port tagjainál, kórházba szállítják
őket.

Nicolae Albu Fehér megyei pre-
fektus szintén azt hangsúlyozta,
hogy megelőzésként hozták az ott-
honi karanténra vonatkozó intéz-
kedést, a csoport egyik tagjának
sincs semmiféle tünete.
Vasárnap délután a Fehér megyei
hatóságok még azt nyilatkozták,
hogy az 51 személy nem otthoni
karanténban lesz, hanem egy közös
helyen tartják majd megfigyelés
alatt őket 14 napig. 

Az egyik kísérő tanár elmondta,
hogy miután tudomásukra jutottak

az esetek (vagyis több koronaví-
russal fertőzött személyt azonosí-
tottak az olaszországi tartomány-
ban, ahol tartózkodtak), kerülték
az érintkezést az emberekkel, és
maszkot viseltek.

Ugyanakkor a Temes Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság
(DSP) megelőző jelleggel fel-
ügyelet alá és 14 napos otthoni
karanténba helyezett további há-
rom személyt, akik vasárnap a te-
mesvári Traian Vuia repülőtérre
érkeztek az olaszországi Berga-
moból. (Bodzafordulón is karan-
ténban van egy család, részletek a
3. oldalon.) <<

Helyiségek áram nélkül Hargita megyében

Országszerte tarolt a szél
Hargita megyében települések
maradtak áram nélkül, a Bâlea-tó
környéki szálláshelyeket nem le-
hetett megközelíteni, Brassó,
Maros és Bákó megyében is tom-
bolt a szél tegnap.

Több fát és egy reklámpannót
is kidöntött a nagy erejű szél hétfő
reggel Brassó megyében, egy
tömbházról pedig letépte a hőszi-
getelést. A Brassó megyei kataszt-
rófavédelem szerint a viharos ere-
jű szél nem szedett áldozatokat,
csak anyagi kárt okozott. Ugyan-
akkor Predeal és Brassó között
fennakadások voltak a vasúti for-
galomban, egy vágányon közle-
kedtek a vonatok ezen a távon. 

A brassói polgármesteri hivatal
hétfő reggel bejelentette, hogy a
szél miatt nem indítják el a brassó-
pojánai felvonókat, kivéve a Bra-
dul és a Stadion felvonót.

Az erős szél miatt három Har-
gita megyei település maradt teg-
nap elektromosáram-ellátás nél-
kül, tájékoztatott a Hargita Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség

(ISU). Az érintett helységek: Bi-
kafalva, Felsőboldogfalva és Oc-
falva. Összesen hét transzformá-
torállomás maradt elektromos
áram nélkül, a meghibásodás 600
fogyasztót érint.

Maros megyében is fákat és
reklámpannókat döntött ki, tető-
ket rongált meg hétfőn a nagy ere-
jű szél, Marosvásárhelyen meg-
rongált öt háztetőt, két tömbház
oldaláról pedig letépte a vakolatot.
Marosszentgyörgyön, Káposz -
tásszentmiklóson és Ákosfalván is
fákat csavart ki a szél.

Bákó megyében hét települé-
sen teljesen egészében, további
tízben részlegesen szűnt meg az
áramszolgáltatás a viharos idő mi-
att.

Nem lehetett megközelíteni a
Bâlea-tó környéki szálláshelyeket
sem, a vörös szélriasztás miatt
ugyanis leállították a felvonót –
mondták a menedékházak mű-
ködtetői. Narcisa Milian meteoro-
lógus szerint a Fogarasi-havasok-
ban levő Bâlea-tónál 86 kilomé-
ter/órás sebességgel fújt a szél. <<

Féltestvérek vállaltak gyermeket

Moldvai való világ
Egy évtized után került ismét a
hatóságok és a sajtó látókörébe
egy eset: az ügyészség tudatos in-
cestus (vérfertőző) kapcsolat
gyanújával indított bűnvádi eljá-
rást a Iași megyei Mogoșești köz-
ségben élő fiatal párral szemben.
A vádirat szerint Luminița és Va-
sile úgy alapított családot és lett
két gyermekük, hogy tudták,
édesanyáról testvérek.

A 32 éves Luminița Latescu és a
38 éves Vasile Dodu szétzilálódott
családban született, ugyanattól az
édesanyától, de más-más férfitól.
Kisgyermekként nem ismerték egy-
mást, csavargók, hajléktalanok al-
kalmi közösségeiben kerültek sze-
relmi kapcsolatba tizenéves koruk-
ban. A lány terhes lett, a szülés előtt
egy-két nappal (2007 novemberé-
ben) összeházasodtak. Abban az
időszakban tett ellentmondásos
vallomásaik szerint „tudták is, meg
nem is” hogy anyáról testvérek. A
kipattant sajtóbotrány miatt ügyük
bíróságra került, 500 lejre megbír-
ságolták őket, emellett az ítélet nyo-

mán az illetékes polgármesteri hi-
vatal utólag semmissé nyilvánította
a házasságkötési aktáikat. Másfajta
megrovás vagy hatósági eljárás nem
történt, élettársi viszonyban ma-
radtak, a gyermekvédelmi szervek
rendben találták a családi otthont.
Nemsokára megszületett Luminița
második gyermeke, és a számonké-
résekre válaszolva a fiatalok azt
mondták, nem Vasile az édesapa,
mert Luminițának egy másik férfi-
val volt alkalmi kapcsolata. A ható-
ságok ezt félrevezető nyilatkozat-
nak vélik, de a magas költségek mi-
att még nem rendelték el a DNS-
vizsgálatot. 

A bűnvádi eljárás kezdeménye-
zését az ügyészség Jászvásárban
nemrég újból iktatta, hosszú ideig
tartó, folyamatos vérfertőzéses (te-
hát törvénybe ütköző) kapcsolat-
tal, valamint hamis nyilatkozattal,
hatóságok félrevezetésével vádol-
ják a fiatalokat. A területi gyermek-
védelmi igazgatóság közölte, ré-
szükről egyelőre nem indokolt,
hogy a gyermekeket elvegyék a
szülőktől. (bl)

Akik nem
tartják be a
karanténra vo-
natkozó sza-
bályokat,
szankciókra
számíthatnak,
nyilatkozta
Adrian Streinu
Cercel, a fővá-
rosi Matei Balş
intézet veze-
tője



Aszfalt 
a csatorna után 

Csak azt követően kerül-
het aszfalt a főútra, hogy elké-
szült a csatorna. Ennek a
munkálatnak – elvben – már-
cius végén, április elején fog-
hatnának neki. Optimista szá-
mítások szerint, ha a licit ered-
ményhirdetése után nem lesz
óvás (csak két cég tett le pá-
lyázatot), a projektet egy év
alatt befejezhetnék.  A megyei
tanács arra tett ígéretet, hogy
követik a munkálatokat, és
miután befejeződött a csator-
názás, aszfaltszőnyeg kerülhet
a most a községen mintegy
négy kilométer hosszan átha-
ladó, megyei útra. Ez egy erő-
sen optimista forgatókönyv
szerint azt jelentené, hogy
2021 őszére akár az út is elké-
szülhet. <<

Nincs jelentkező 
az iskolára

Másfél éve nem tud elkölte-
ni 1,7 millió eurót a kőröspata-
ki önkormányzat. Ennyi pénzt
nyert európai uniós pályázaton
a Kálnoky Ludmilla Általános
Iskola felújítására, de nem ta-
lálnak kivitelezőt, akinek „kel-
lene” ez az összeg. A helyi ta-
nács 2018-ban háromszor hir-
dette meg a tervezést és kivite-
lezést együtt, kétszer jelentke-
zett egy-egy cég, de hiányos
dokumentációt nyújtottak be,
ezért el kellett utasítani, har-
madszor – ennek határideje ja-
nuár végén járt le – nem je-
lentkezett senki. Az önkor-
mányzat negyedszerre is kiírta
az elektronikus pályázatot, az
ajánlatokat ezúttal február 24-
éig várták. Arra is hajlandók
lennének, hogy negyedéven-
ként fizessenek, csak már jöj-
jön valaki, és dolgozzon. <<

Felújítják 
a kultúrházakat 

Végre úgy tűnik, kerül je-
lentkező a sepsikőröspataki és
kálnoki kultúrházak felújításá-
ra. Erre is, akárcsak a csator-
nára és az iskolára, megvan a
pénz, igaz „csak” 500 ezer eu-
ró. Az összegben benne van a
tervezés is, és a pályázat részét
képezi a fűtési rendszer felújí-
tása is. Külön „jó pontnak”
számít, hogy egy helyi vállal-
kozónak van esélye elnyerni a
munkát. A felújított épülete-
ket nemcsak kulturális célokra
használhatnák, hanem hely-
színül szolgálhatna akár eskü-
vők, más nagyobb események
lebonyolítására is. <<

Az állampolgár csak azt látja,
hogy évek óta beszélünk a csator-
náról, és nem történik semmi. És
– amúgy – ebben igaza van. Miért
érdekelné őt, hogy a román kor-
mány fenekestől felforgatta a
rendszert, azáltal, hogy megemel-
te a minimálbért az építkezésben,
és emiatt akár évekig hirdetünk
újra és újra egy licitet, de senki
nem jelentkezik, és gyakorlatilag
semmit nem tudunk tenni –
mondta évértékelőjében Kis-
györgy Sándor, Sepsikőröspatak
polgármestere.

A
csatornával az a gond, hogy
„onnan indul minden” –
mondja a polgármester.

– Nem csinálhatod meg az utat,
ha nincs csatorna, mert utólag nem
túrhatod fel az egész falut még egy-
szer. De csatorna nélkül beruházó
sem jön, hisz a legkevesebb, amit
kér, az a villany, víz és csatorna, s tel-
jesen igaza is van – mondja Kis-
györgy Sándor. 

A csatornaépítés pedig nem ha-
lad. Az önkormányzat másfél éves
előkészítés után még 2016 áprilisá-
ban aláírta a szerződést, tehát tulaj-
donképpen azóta megvan a pénz,

mégsem lehet egyről kettőre jutni.
Miután elkészültek a tervek, 2018-
ban meghirdették a kivitelezést –
nem jelentkezett senki. 2019-elején
meghirdették még egyszer – nem
jelentkezett senki. 2019 nyarán
meghirdették harmadszor – nem je-
lentkezett senki. 

– Az amúgy is nehezen működő
rendszert a minimálbér-emeléssel
gyakorlatilag egészen szétverte a
kormány. A tervek már 2018-ban
készen voltak, mielőtt ez a híres tör-
vény megjelent volna. A kiírásra há-

romszor egymás után nem jelentke-
zett senki, eltelt jó másfél év úgy,
hogy – kívülről nézve – nem történt
semmi. Most a tervező kiszámolta,
hogy a szükséges összeg 36 száza-
lékkal nőtt meg. Korábban majd-
nem pontosan egymillió euró volt,
ide nem kell sok matematika, ez 360
ezer euróval drágult. A kormány ter-
mészetesen mossa kezeit, ő nem ad
több pénzt. Ő csak emeli a minimál-
bért, a következményekkel nem tö-
rődik, aztán te vegyél elő pénzt,
ahonnan akarsz – sorolja az elöljáró.

Minthogy azonban „minden in-
nen indul”, a helyi tanács felvállalta,
hogy előteremti azt a 360 ezer eu-
rót, és december elején, a negyedik
licitet, ugyanarra a munkára, immár
1,36 millióval írta ki. A cégeknek lát-
szólag megjött a munkakedve, je-
lentkeztek öten. Két helyi és egy Il-
fov megyei cég, különböző okok
miatt, konkrét ajánlatot nem tett.
Maradt egy Temes és egy Dâmbo-
viţa megyei vállalat.    

– A törvény szerint a helyi tanács
semmibe nem szólhat bele. Annyit
tehet, hogy vár arra, hogy az általa
megfizetett konzultáns cég elemez-
ze a beérkezett ajánlatokat, és dönt-
se el, hogy melyik céggel dolgoztat-
hatunk. Ha utólag valami balhé lesz,
azért természetesen nem a konzul-
táns cég a felelős, hanem a polgár-
mester. Az ajánlatok egyenként
olyan 1800 oldalt tesznek ki, amit
azért alaposan át kell tanulmányoz-
ni ahhoz, hogy érdemi, lehetőleg
meg nem támadható döntést hoz-
zál – mondja a polgármester.

Sem a polgármester, sem a helyi
tanács nem tudja befolyásolni az
eredményt olyan értelemben, hogy
a helyi cégeket részesítsék előny-
ben. (Mondjuk, ha a helyiek le sem
tesznek ajánlatot, eleve nincs, ami-
ről beszélni – szerk.).

Szerencsés esetben, ha nem lesz
óvás, akkor négy évvel azután, hogy
megszerezték rá a pénzt, 2020 ápri-
lisában megkezdődhet a munka. <<

Újabb mandátumért indul a polgármester

Újrázna Kisgyörgy Sándor
Imahétre és nemzeti ünnepre készülve

Unitárius tervek Kálnokon 

Kisgyörgy Sándor ragaszkodna
hozzá, hogy munkájának végre lát-
szata is legyen, hisz nagyon fruszt-
rálja az a körülmény, hogy miután
nem kevés munkával többmillió
európai uniós és hazai támogatást
szerzett a községnek, ebből alig si-
került valamit megvalósítani. 

– Be szeretném fejezni a meg-
kezdett pályázatainkat, mert seho-
gyan sincsen az jól, hogy négy éve
itt van a bankszámlánkon a pénz, és
a román kormány miatt, amely
mintha szinte készakarva azon
munkálkodna, hogy ellehetetlenít-

se az önkormányzatok dolgát, nem
tudjuk már végre kiépíteni a csator-
nahálózatot. Félreértés ne essék, a
pályázati pénzek felhasználását nem
az Európai Unió követelményrend-
szere teszi szinte lehetetlenné, ha-
nem mi magunknak keserítjük meg
sorsunkat – mondja a polgármester.

Kisgyörgy Sándor 2012-ben, az
akkor húsz éve tisztségben lévő Sil-
viu Ioachimmal szemben szerzett
mandátumot, amelyet 2016-ban
sikeresen megújított.  A 2020-as
önkormányzati választásokra júni-
usban kerül sor. <<

Imahétre készülnek a kálnoki
unitáriusok, amely mindig a
nemzeti ünneppel ér véget – tud-
tuk meg Szabó Adél helyi lelki-
pásztortól. A faluban mindig „el-
csúsztatják” az év elejéről, ami-
kor a reformátusok tartják az
imahetet, így – jó szokás szerint –
a hívek mindkét templomba ellá-
togathatnak.

A faluban egyébként mintasze-
rű az együttműködés a két egyház
között, a gyermekfoglalkoztatástól
a nőnapi ünnepségig mindent
együtt és/vagy felváltva csinálnak. 

– Idén úgy következik, hogy a
nőnapi ünnepség a református
testvéreinknél lesz, a nemzeti ün-
nepet pedig nálunk tartjuk, és a
hagyományoknak megfelelően az

istentiszteleten Tóth Anna refor-
mátus lelkésztársam szolgál –
mondta el megkeresésünkre Sza-
bó Adél.

Az unitárius lelkész a papilak és
az iroda felújításának folytatását, a
közösségi ház kapujának és keríté-
sének kicserélését sorolta idei ter-
vei közé, de – mint minden évben
– megtartják a pünkösdi istentisz-
teletet, amit hagyományosnak szá-
mító szeretetvendégség követ.  A
tiszteletes asszony elmondta azt is:
idén Kálnok ad otthont az egyház-
köri közgyűlésnek, ahol eldöntik,
hogy ki lesz az esperes.

Kálnokon mintegy 130 unitári-
us hívő van, de a kálnoki lelkész
szolgál Bodokon, ahol 45 hívőt tar-
tanak számon, és a szórványnak
számító Étfalva-Zoltánban is. <<

Erdély András
Sepsikőröspataki Körkép

Újabb négyéves mandátumot szerezne Kisgyörgy
Sándor. Bár jelentkezni február végéig lehet, a sep-
sikőröspataki elöljáró érdeklődésünkre elmondta:
ha a választók is úgy akarják, további négy évig a
község élén tevékenykedne.

Kisgyörgy
Sándor
újabb
négyéves
mandátum -
ért indulna,
hogy
befejezze a
megkezdett
pályázatokat

Idén az
unitárius
templom ad
otthont a
refor mátu sok -
kal együtt és
felváltva
tartott
nemzeti
ünnepnek

Négy év sárbirkózás

Csatorna-saga

A csatornától indul minden 
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Új tervekkel kezdi az évet a LAM Alapítvány 

Sok a visszatelepedő 
Ha a bejegyzéstől számítjuk, már 30 éves a
LAM Alapítvány, amely több fejlődési szaka-
szon is átesett az évtizedek alatt, de alap-
gondolata ugyanaz, mint a kezdetekkor: a
gazdák támogatása. A 2020-as év kihívásai-
ról, tervekről beszélgettünk Klárik Attila
igazgatóval (képünkön), az elmúlt évek tük-
rében. 

Bús Ildikó

– Mennyit változott a kezdetek óta a LAM alapít-
vány? Hol tart most? 
– Az intézményesített forma előtt már működött az ala-

pítvány csírája, és bár sok minden változott, a tartalmi alap
megmaradt. A lényege stabil: régiófejlesztés az itt élő em-
berek által. Mai napig ez a tevékenység fő vonala. A külső-
ségek változtak: megalapozás, bejegyzési formák, sarkalatos
történések, uniós csatlakozás, távolodás a svájci tőkétől, kép-
zésrendszer átszervezése. De a legfontosabb részei megvan-
nak ma is, a fejlődés organikus volt. 

– Az alapítvány egyik alappillére a felnőttképzés.
Milyen képzések voltak tavaly, milyen részvétel-
lel, sikerrel? 
– Minden évben igyekszünk elébe menni az igényeknek,

újat kitalálni, mint például a vadőr-vadgazda képzés. Tavaly
virágkötészetet indítottunk, népszerű képzés volt, sokan ér-
deklődtek. Jelenleg is zajlik, vannak jelentkezők. A felnőtt-
képzési tanfolyamokra 18 év feletti hallgatók jelentkezhet-
nek, a feltételek szakonként változnak, de szükség van az is-
kolarendszerű alapképzésre. 

– Milyen terveik vannak idénre? Lesznek-e újdon-
ságok, programok, képzések, támogatások? 
– Új képzésen gondolkodunk, de ez meglepetés lenne.

Jelenleg állattenyésztési és mezőgazdasági képzéseink van-
nak, illetve a vállalkozói képzések. Tavaly 123 oklevelet ad-
tunk ki, ebből 70 szakmai bizonylat. 

– Az alapítvány másik fő része a pályázatírás,
szaktanácsadás. Milyen pályázati, EU-s finanszíro-
zási lehetőségek vannak idénre a gazdáknak? 
– Tág volt a lehetőségek tárháza, Magyarország is aktí-

van bekapcsolódott a vidék- és régiófejlesztésbe, de a romá-
niai főtengelyeken is sok pályázat volt az elmúlt időszakban.
Most ciklus vége van két-három aktív kiírással, amelyekre
még jelentkezni lehet, de az el nem költött pénzekre is lehet
pályázni. A következő ciklusról sok mendemonda terjed, de
az biztos, hogy növelik az országok önrészét, és Románia át-
lagos önrésze a duplája lehet (30 százalék), hangsúlyt fek-
tetnek a fiatal és a vidékre telepedő gazdákra, agrárszakem-
berekre. A 2021–2027-es cikluson most dolgoznak, semmi
sem biztos, ezért azt javaslom, hogy ragadják meg a gazdák
a maradvány összegeket.

– Említette a visszatelepedő vidéki gazdákat.
Mennyire jellemző ez Háromszékre? 
– A közelmúltban jellemző volt, hogy városi értelmiségi-

ek költöztek vidékre, ez egyfajta divat volt, felívelő időszak-
kal. Most fiatal gazdaemberek vásárolnak telket vagy újíta-
nak fel családi házakat, és telepednek vissza, ami gazdálko-
dási jellegű és előremutató vidékfejlesztési szinten. Célcso-
portváltozás van a vidékiesedés szempontjából. 

– Milyennek látja a romániai gazdákat, termelő-
ket segítő programokat? Mennyire élnek ezekkel
a lehetőségekkel a háromszékiek? 
–  A román agrárpolitikát szétszórtnak látom, szakmaiat-

lanság tekint vissza minden oldalról. Sok területen, ahol or-
ganikus fejlődést tudtak volna generálni, elfogytak az össze-
gek, nem megalapozott ez a politika, hanem ad hoc jellegű
dolog. Óriási hiányosságok vannak, de mégis azt látom, hogy
javulóban van, látom a jeleit a felzárkózásnak.

– Elvégezte a Sapientia agrármérnöki karát ma-
gyarul az első évfolyam Sepsiszentgyörgyön. Mi-

lyen kilátásai vannak egy kezdő agrármérnöknek
a megyében? 
– Egyre jobb kilátásai vannak, főleg, ha a visszatelepedést

nézzük. Nagy szükség lenne farmvezetőkre, növénynemesí-
tő mérnökökre, mivel az élelmiszertermelés egyre inkább
növekszik. Ilyen szakemberekre, erre a szakágra nagy szük-
ség lesz. <<

Tavaly virágkötészetet indítottak, népszerű képzés
volt, sok érdeklődővel
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Czegő Zoltán

S okszor dúdoltam hegymászás közben vagy vízben küszködvén
levegőért vigasztaló keresztény éneket, a zsoltár segít vészhely-
zetben. A vallásórák mintha mindig készen állnának segítségre

Erdélyországban. De a magyar Himnusz utolsó szakasza is mintha
egyenesen az erdélyi magyarság sorsán zokogna: Szánd meg Isten
a magyart,/ kit vészek hányának./ Nyújts feléje védőkart/ tengerén
kínjának.

Sirató falaink is omladozva már. Szinte lázító kesergésben kiáltja
Albrecht Dezső a máig érvényes parancsot: Merjünk magyarok len-
ni! Bánffyhunyadon született 1908-ban, február 26-án, író, szerkesz-
tő, jogász, menekült Párizsba a román elnyomás elől, volt ott főurak
kertésze, egész életében az építő Erdély híve, és ezt itthon egy per-
cig se nézte jó szemmel a duhaj országbíró román hatalom. Fő mű-
vének a címe ez a merésre sarkalló parancs: merjünk magyarok len-
ni. Többek között szóvá tette, a magyaroknak csak egy rokona van,
az Európa, de ez a „rokon” se akar tudni rólunk! A magyarság Európa
reménytelen szerelmese. Bennünk Európa túléli saját magát…

Ez az utóbbi följegyzésem nagyon riaszt a mostani migránsmen-
hely Európára, és tereli már akkor tekintetünket a kétes jövendőre. –
Bennünk Európa túléli saját magát… Mi még most is európai öntu-
datról, közösségi érzésről ábrándozunk, mikor már Európa nem
akar tudni saját magáról sem…

Albrecht Dezső nem a rózsafüzért, nem a homokot morzsolta,
hanem tanított gyakorlati országépítésre még a román diktatúrák
idején is. Románia a második világháború egyik győztese, és jutal-
mazottjaként aztán kikéri Albrecht Dezsőt mint háborús bűnöst íté-
letre, de nem kapja meg. Megkapjuk mi az uralmat a világháborúk
örökös bűnhődőiként is. Immár mi is, akár Albrecht, unokáink is ro-
mán nyelven sajátíthatják el a tudományokat szülőföldünkön. Se
jog, se kenyér; korbács meg zárka az volt s van bőven. És mit tesz a
rokonunknak vágyott Európánk? Semmit.

És ismét szólaltatom az Erdélyen túli idegen magyar földön el-
hunyt Albrecht Dezsőt: Az erdélyi magyarság csak egy láncszem a
nemzet életében, nem önmagáért való. – Ezzel az írott ok- és célfej-
téssel figyelmeztet a Hitel egykori remek szerkesztője, a híres Vásár-
helyi Találkozó szónoka, a Magyar Nemzeti Bizottmány egyik (1948)
kiváló vezetője, hogy Erdély sorsa végzetes is lehet, de még akkor
sem nemzeti végcél, hanem csak az egyik. Óhatatlanul eszünkbe jut
ezek kapcsán, hogy a kis lépések politikusai ugyan jól érezhetik ma-
gukat kis palotáikban, ám az elnyomás tankszerű törvényei és tör-
vénytelenségei ellen semmire se mennek s megyünk, topogván ki-
osztott országokban, hiányolván a szabadság biztosítékait. 

Rólunk meg rokonainkról van szó Európában, még akkor is, ha
maga a földrész ravasz politikus szövetsége húzza-vonja magára és
ránk a vizes lepedőt, veszejtve azt a kulturális hagyományrendszert,
mely a magyarokat rokonítja s mi rokonulunk hitben is velük. Eb-
ben a helyzetben újból elhangzik a kiáltás Erdély még meglévő vá-
rainak tornyaiból, a román lobogók szélverésében, hogy merjünk
magyarok lenni!

Ebben a létbiztonságban is szerényen megbúvó nemzetben
rendre föltűnnek a rokonkeresőink is. Hogy miért inkább kelet felé
irányulnak ezek a kutatások? Mert Attila királyig, a krónikákban Is-
ten ostorának nevezett hun uralkodóig s még odébb is voltak és él-
nek rokonaink. Kőrösi Csoma Sándor, Szentkatolnai Bálint Gábor
után minden hivatalos tagadás és tiltás ellenére is föltűnnek a gya-
logos látogatók köreinkből, Czakó Gáborék és László Gyuláék.

És itt van, volt a magányos Körmendi Lajos költő, író, a Nagykun-
ság fia és aztán nevelője (1946–2005). Karcagon a Nagykunság fővá-
rosában született. Tapasztaltam, ott ha nem is olyan hangos, de ép-
pen olyan önérzetes a származás, mint a székelyeknél. Azon gondol-
kodom itt, Székelyföldön, mi is sarkallta Körmendit, hogy újból és új-
ból kutassa Ázsia óriási pusztáit, a kazakok hazáját, azok költészetét.
Nem elég az európai rokonság? De nem ám! A kazakok megszen-
vedték oroszok, cárok, szovjetek hatalmát s uralmát. Ma függetle-
nek. Van ilyen is. És Európában hányszor de hányszor aljasodtak le
önmaguk alá, kik függetlenedtek végül is! Ötszáz évvel ezelőtt létesí-
tettek a kazakok független országot. Fél ezret átraboskodott a ma-
gyar nemzet is. Itt vagyunk, Erdélyben, áldott rokonaink! 

Rokonlátóban

S
okan találkoztak már különfé-
le mandala-ábrázolásokkal, de
nem biztos, hogy tudták is,

pontosan mit látnak, ezért kezdés-
ként ide kívánkozik a meghatározá-
sa: a mandala szó az ősi indiai
nyelvből, a szanszkritból származik.
Jelentése: kör, ív, körszelet, korong.
Más vélemény szerint jelentése az
elmével is kapcsolatban áll (manas,
„elme”). Eredetét tekintve legin-
kább a buddhista tibeti és indiai
kultúrához köthető, ahol ma is,
évezredek óta használják meditáci-
ós technikákhoz, gyakorlatokhoz. 

Családi örökség
a kézműves tehetség

Akár jelnek is vehetném, hogy
mostanában olyanokkal kerülök
kapcsolatba, akik mondhatni ké-
sőn, több váltás, próbálkozás után
találták meg a számukra megfele-
lő munkát, igaz ez Gyöngyire is,
aki szebbnél szebb mandaláit dísz-
tárgyakra, ékszerekre festi, az
egyedi kézműves darabok pedig
rendszerint nagyon gyorsan gaz-
dára találnak.

– A művészi hajlamot a családból
hozom, nagyapám, két nagybátyám
és édesapám is keramikus tervező-
ként dolgozott, de a család többi tag-
jai is kapcsolatban vannak valami-
képp az alkotással, a művészetekkel.
Jómagam azonban valóban hosszú
kitérő után jutottam el ide, mintegy
harminc évet töltöttem a konfekció-
iparban, irodai és nem irodai mun-
kát egyaránt végeztem, és végigkí-
sért a szabás-varrás iránti rajongás is.
Érdekes, hogy ez utóbbira nem lát-
tam példát otthon, mégis, amint me-
sélik, már kisgyerekként folyton
varrtam, játék tűket készítettem haj-
csatokból, azokkal „dolgoztam”. Vé-
gül, mint minden nagyobb váltás-
hoz, döntéshez, ahhoz is több té-
nyezőre volt szükség, hogy felhagy-
va a konfekcióiparral, mandalák fes-
tésével kezdjem keresni a kenyerem.

Magyar városban élni!
– Gyerekkora nem Kézdivá-
sárhelyen telt…
– Brassóban születtem, szüleim

tordai és mákói származásúak, én

még gyerek voltam, amikor Gyulafe-
hérvárra költözött a család, majd on-
nan 12 éves koromban jöttünk Kéz-
divásárhelyre. Édesapám döntése
volt az utóbbi, aki felismerte, hogy a
román városban, iskolában milyen
mértékben „elrománosodott” a csa-
lád is: mi, gyerekek azon kaptuk né-
ha magunkat, hogy otthon is ezen a
nyelven beszélünk. Nagymamám ve-
lünk élt, neki köszönhetjük, hogy
megőriztük az anyanyelvet. Édes-
apám mindenképp magyar vidékre
akart költözni velünk, és mivel itt járt
iskolába, illetve a szigetelőgyárban
munka is volt számára, ide kerültünk.
Talán nem túlzás azt állítanom, hogy
valóságos kulturális sokk volt itt le-
szállni a vonatról, édesanyámmal és a
testvéreimmel folyamatosan mon-
dogattuk egymásnak: né, ez az em-
ber is magyarul beszél…meg ez is…
Hihetetlen volt. Nem is költöztünk
el, a húgom szintén Kézdin, a nővé-
rem Lemhényben él.
– A zene is az élete része.

– Kiskorom óta szerettem éne-
kelni, Gyulafehérváron hegedűisko-

„A mandala a kozmosz,
illetve különféle istenek
hindu vagy buddhista
vallási ábrázolása, elké-
szítési folyamata maga is
egyfajta meditatív szer-
tartás” – ezt erősítette
meg beszélgetésünk so-
rán Kudelász Gyöngyi
mandalafestő is, aki egy
véletlen folytán ismerke-
dett meg ezzel a képi vi-
lággal. Ám még valószí-
nűbb, hogy véletlenek
nincsenek… Gyöngyi egy bátor döntéssel a hobbijára építette megélhetését

Az ékszereket a kézdivásárhelyi népművészeti üzletben, a múzeum mellett is megtalálják   
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lát végeztem, de már akkor a gitár vonzott
jobban, így itt, Kézdin már ezen a hangsze-
ren folytattam, az iskola keretében. Több
együttesben énekeltem, fontos része ez is
az életemnek.

Mandalák bűvöletében
– Hogyan jutott mégis a varrás, a
zene mellett a mandalafestésig?
– Legelső alkalommal körülbelül négy

éve, egy évente megrendezett természet-
gyógyászati táborban találkoztam a man-
dalával. Ezt a legelső, színes ceruzával raj-
zolt példányt a mai napig őrzöm. Rögtön
megragadott, és itthon is folytattam az in-
ternetről kinyomtatott minták színezését,
ám ez pár darab után abbamaradt. Hogy
mégis újra bekerült az életembe, abban
nagy szerepe van a kökösi gyöngyfűző Po-
licsek Máriának, egy általa készített nagyon
szép darab keltette fel újra az érdeklődése-
met, 2018-ban. Ő a gyöngyfűzés mellett
mandalákat is fest üvegre, vászonra és fára.
Rögtön be is szereztem magam is a pont-

festés-technikához szükséges kellékeket, a
megfelelő festéket stb., és azóta a mandalák
bűvöletében ragadtam. Az ékszereken kí-
vül festettem már bakancsra, gitárra, pénz-
tárcára stb. Közel áll hozzám, hiszen krea-
tív, alkotói munka, ugyanakkor kötött is:
pontos geometrikus formákkal dol-
gozunk, számolni kell, hiszen a
mintának szimmetrikusnak
kell lennie, én pedig ezzel
a vetülettel is tudok azo-
nosulni, a számok, a
mértan ismerős terü-
let. Az alkotói folya-
mat is kivételes:
olyan nyitott, ihletett
állapotba kerülök
közben, mint amikor
például dalt írok, úgy
érzem: „nem is én csi-
nálom”, valahonnan kí-
vülről jön az egész. Ami-
kor nekifogok, nem látom
még, hogy milyen lesz a kész
mandala, legfeljebb a színeket tu-
dom, amiket használni szeretnék. Menet
közben „rajzoltatja magát”, és „jelez”: ér-
zem, amikor kész van, ahogy azt is, ha még

befejezetlen, és rá kívánkoznak újabb mo-
tívumok.

– Mi a kész mandalák további sor-
sa?
– Érdekes, hogy miként találnak új gaz-

dára, nekem az elején nem állt szándékom-
ban eladni ezeket, de valahogy ez is ter-

mészetesen kialakult. Akik látták
az elkészült medálokat, éksze-

reket rajtam, maguknak is
szerettek volna hasonlót, a

közösségi oldalon is egy-
re többen követték a
munkáimat, és kezdték
kérni, itthon és külföl-
dön is. Ekkor még tel-
jes munkaidőben dol-
goztam, ez egyfajta ki-

kapcsolódás, feltöltődés
volt, az már csak a hab

volt a tortán, és szinte hi-
hetetlen számomra, hogy

sokan ezért szívesen áldoznak
pénzt is. Idővel, sokak biztatásá-

ra, tavaly augusztus végén kiváltottam
a vállalkozói engedélyt is, és hoztam egy
döntést: a hobbim lesz a munkám, azóta
több mint 500 mintát „pingáltam”.

JEGYZET

Dr. Péter Sándor

N agyon szép, különleges hangulatú kiállítás
megnyitására, méltatására kért fel a sepsi-
szentgyörgyi városi művelődési ház. Az önte-

vékeny (amatőr) festőművész Udvarhelyről hozta el
munkáinak egy részét, összesen negyven darabot,
azzal a szándékkal nyilván, hogy lehetőleg magával
ragadja a kíváncsiakat. Az eseménynek az is érde-
kessége volt, hogy amolyan árukapcsolásosra sike-
redett, ugyanis vele együtt mutatták be Kisgyörgy
Zoltán egyik nagy sikerű turisztikai könyvét. A fes-
tőművész – hadd jelentsük ezt ki bátran! – Gál Atti-
la tárlata tehát amolyan „előzenekarként” szerepelt,
de aki továbbgondolta ezt a rendezvényt, könnyen
elgondolhatta magában, hogy tulajdonképpen
nem is rossz az ilyen jellegű társítás: az olajjal ké-
szült képek a természetbe ringatnak bele, néhány
kép éppen a könyvben rögzített tájat merevítette
vászonra, s így –meggyőződésem – a kettő felerősí-
tette egymást. Visszatérve a festőre: a szokásostól
eltérően nem nyugdíjas korában vett ecsetet a ke-
zébe, hatvanon innen van még, de a festmények
bizonyítják: nem koptatta feleslegesen a festőisko-
lák padjait. Marosvásárhelyi születésű lévén, rajzta-
nára, Haáz Sándor avatta be azokba a titkokba,
amelyeket aztán maga is átélt, s amelyek hozzáse-
gítették ahhoz, hogy uralni tudja a spaklit, az ecse-
tet, a zsírkrétát, a grafitot. Nem akármilyen fokon! A
most falra akasztott alkotásai arra késztettek, hogy
visszafogott, szinte-szinte álomba ringató, nyugal-
mat, csendességet árasztó színei mögé is próbáljak
bepillantani, s meglelni azt, ami hiányzik. Számom-
ra meglepetés volt mindjárt a bejárat fölött, első
képként látni a Van Gogh-ot idéző napraforgócsok-
rot, ez ugyanis akár meglepetést okozó tényező-
ként is elfogadható: ha valaki ilyen megrendítően
szép csokrot tud varázsolni, miért maradnak el a
többi virágok? Persze, azért nem hűtlen teljesen a
virá gokhoz. Egyik-másik fa, cserje éppolyan, mint-
ha tavasz lenne, a barackfák virágzása, a tibódi virá-
gos kert, a vörös juhar kissé felvidítja azt a tompa
színérzetet, amelyet a kiállítás egésze sugall. Hirte-
len Berzsenyi Dániel elégiái ötlenek az eszembe, ő
ringat bele verseivel abba a természeti egyhangú-
ságba, szinte mélabúba, amelyből egy-egy virító
csokor könnyen ki tud billenteni. Nehéz eldönteni
egyik-másik kép láttán, hogy a búcsúzó ősz, vagy
az érkező tavasz jelentkezik. Ezért is kérdeztem
meg a művészt, hogy szereti-e a virágokat, s kide-
rült, a sárga tulipán és a sárga rózsa a kedvence, a
színek közül a sárgát kedveli. És így el is jutottunk
mindjárt a gyönyörű sárga napraforgóig. A fák kö-
zül a lombhullatóak nála a „menők”, s a fenyő, ha jól
néztem, egyetlen képen áll egymagában, magá-
nyosan. A kiállítás egy része falusi utcákat, egyszerű
kis lakokat örökít meg, köztük Tamási Áron szülő-
házát. Mondtam is a megnyitón, hogy ezek az
utóbbiak valamikor tanúkként állhatnak elmúlt
idők bizonyságaiként.  Mint ahogy azok lehetnek
majd azok a falfestmények is, amelyekkel munka-
helyét, az egyik udvarhelyi iskola termeit díszíti. El
tudom hinni, hogy Udvarhelyen, Maszelka János
tanítványaként belekóstolt az akvarell-készítésbe is,
s a hegyaljai tájak, a Homoród- és Nyikó-mente, a
Csíki-medence megannyi gyönyörű tája, a környék
legszebb virágai is megjelennek majd a következő
kiállításokon is. Az eddigi hat udvarhelyi egyéni ki-
állítás, a siófoki, zákányszéki, zamárdi, no és a mos-
tani sepsiszentgyörgyi bemutatkozás után az ud-
varhelyi iskolagondnok munkái sok örömet hoznak
még alkotójuknak és a kiállítások látogatóinak.

Hol maradtak a virágok?

Policsek Máriával kökösi udvarán, 2018 szeptemberében

A színek, formák „valahonnan” jönnek, csak nyitottság, ellazulás kell

Nagyobb munkák
is készülnek

Öröm kézbe venni

Keresettek
a hordható darabok
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Nem, nem a finn-ugor elmé-
letről, nem Amerika felfedezé-
séről van szó, hanem az Acade-
mica nevű clinceni-i focicsapat-
ról. Egyem meg a szívüket: egy
falusi labdakergető társaság
megfelelőbb nevet a gúgelen
sem találhatott volna. Elképze-
lem: Sároscsűrbögyörői Einstei-
nok, Kisnagykundűlői Nobeldí-
jasok. Ugyan az akadémia egy-
szerűen Akadémosz kertjétől
származik, ahol Platón és tanít-
ványai séta közben filozofiku-
san dumcsiztak (míg a rabszol-
gáik melóztak), de az érdem
Platoné volt, nem Akadémoszé,
aki csak Homérosz fantáziájá-
ban létezett. A clinceni-i társa-
ságnak persze erről fogalma
sincs, nem is kell, fő az, hogy
egy-egy döntetlennel megszé-
gyenítették a FCSB-t és most
Hagi Viitorulját, amely ezzel az
alsóházban fog életre-halálra
megküzdeni a Diószegi-Sepsi
gárdával, a trófea lévén az első
ligából nem kipottyanás.

Ezért szeretem a sportot min-
den milliárd sejtemmel. Mert a
Casablancát akárhányszor né-
zem meg, a szerelmesek mindig
elválnak, az Aranyember ezredik
olvasásra is ugyanúgy huncut-
kodik itt is, ott is, Anna Karenina
vonatja soha sem fog késni, de
két egyforma meccs nincs. Most,
példának okáért, a magyar kosa-
rasok gondoltak egyet és meg-
verték az Európa bajnok szlové-
neket, a hokisok meg úgy verik
ellenfeleiket, mintha sohasem
csatolták volna Romániát Csík-
hoz. Simona Halep megnyerte a
dubaji tenisztornát és a sajtó
áradozik. Azt elfelejtik, hogy az
első mérkőzésén az ellenfelének
meccslabdája is volt. Ha akkor a
labda öt centivel arrébb landol,
Simona jöhetett volna haza a
hurrogásoktól követve, hogy ki-
esett.

Az ausztrál Grand Slam tur-
nén Federer hét meccslabdát
védett ki a világranglista száza-
dik helyén álló Tennys Sandgren
ellen (micsoda neve van ennek
a srácnak!) még a negyeddön-
tőben, majdnem ott maradt. A
minap a Craiova többet lőtt a
CFR kapujára, mint Jumurdzsá-
kék Eger várára, de a CFR nyert
kettő-nullra. Miután szegények
a többszörös Európa Liga győz-
tes Sevilla ellen támadtak, mint
az őrültek, ám egy potyagól mi-
att elúszott a győzelem. Apropó
úszás, olvasom, hogy a drága
Egerszegi Krisztinának, a nem-
zet Egérkéjének a fiacskája is re-
mekül nyerdesi a versenyeket.
Hajrá!

2020. FebRuáR 25., kedd

Mindkét élvonalbeli klubunk közleményben reagált

Megelégelték a vagdalkozást
Az utóbbi időszakban több nega-
tív kritika érte Háromszék két
jellegzetes csapatát, a női kosár-
labdában az utóbbi években
egyeduralkodónak számító Sep-
si–SIC-et és a labdarúgó élvonal-
ban érdekelt Sepsi OSK-t. Mind-
két klub közleményben reagált a
hírnevüket sértő rágalmakra.

A
Sepsi OSK labdarúgóklub
vezetősége határozottan
visszautasít mindennemű

nyílt vagy burkolt, alaptalan vádas-
kodást, híresztelést, amely kétség-
be vonja a mérkőzések körülmé-
nyeinek tisztaságát – áll a szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott közlemény-
ben. Mint ismeretes, a Sepsi OSK a
Botoşani ellen hazai pályán elve-
szített 1–0-s mérkőzést követően
Gyurgyevóban 2–2-es döntetlen-
nel zárta az alapszakaszt, és 17 pon-
tot visz magával az alsóházi ráját-
szásba.

„A Sepsi OSK számára az egyet-
len járható út a tiszta verseny, ép-
pen ezért elfogadhatatlan minden
olyan manipulatív kísérlet, hangu-
latkeltés, amellyel egyesek klubunk
hitelét próbálják rontani” – fogal-
maz a közlemény. – „Csapatunk
tisztességes versenyben kívánja
megmérettetni magát, szakmai és
erkölcsi szempontból is a becsület
vezérel minket. Nemcsak szloge-
nek szintjén megfogalmazott cél-

nak tartjuk, hogy mindent átlátha-
tóan, tisztességesen és becsülete-
sen csináljunk, hanem ehhez is
tartjuk magunkat” – állítja a klub
vezetősége.

Azt is aláhúzták, hogy megelé-
gelték a klub rossz hírét keltő, alap-
talan vádaskodásokat, éppen ezért
a rágalmazókkal szemben a Sepsi
OSK megteszi a szükséges jogi lé-
péseket.

„A női kosárlabda Román-kupa
február 15–16-ai négyes döntőjét
követően számtalan kritika érte a
Sepsi–SIC-et, amelyre úgy érez-
zük, reagálnunk kell. Ellenfelünk,
az FCC Baschet Arad és az aradi
média, valamint néhány három-
széki, névtelen véleményvezér úgy
gondolta, hogy ötszörös kupa-
győztes és négyszeres bajnok csa-
patunk nem érdemel tiszteletet,
azok után, amit az elmúlt években
elértünk” – fogalmaz a Sepsi–SIC
közleménye.

„Egyesek ötödik kupagyőzel-
münk (80–67) után azzal vádol-
nak, hogy a döntőben csak bírói se-
gítséggel nyertünk, miközben, ha
korrektek akarunk lenni, elmond-
hatnánk azt is, hogy az esetleges já-
tékvezetői tévedések minket job-
ban érintettek, mint őket. Mind-
ezek ellenére nem panaszkodtunk,
és egy számunkra rosszul sikerült
első negyed után a második játék-
részben 23 ponttal jobbnak bizo-

nyultunk ellenfelünknél” – így a
nyilatkozat.

A Sepsi–SIC illetékesei fontos-
nak tartják aláhúzni, hogy az elle-
nük és a játékvezetők ellen irányu-
ló rosszindulatú megnyilvánulások
sem képesek a 100 százalékban
megérdemelt győzelmük fényét el-
homályosítani. Hangsúlyozzák,
hogy az Európa-kupában szereplő
egyedüli romániai női klubként
megérdemelik a tiszteletet az el-
lenfelektől, annál is inkább, mivel
az erőviszonyoktól függetlenül ők
is minden csapatnak megadták a
kellő tiszteletet, és ez a jövőben
sem lesz másképp.

„Az FCC Baschet Arad szakmai
stábjának mérkőzés utáni megnyil-

vánulása számunkra elfogadhatat-
lan, és bízunk benne, hogy a szak-
szövetség szigorú lépéseket tesz,
máskülönben fennáll a veszélye an-
nak, hogy a jövőben is hasonló tör-
ténik. Senkinek nem engedhetjük,
hogy a sikerünk mértékét bármi-
lyen módon csökkentse. Tisztában
vagyunk vele, hogy a sportban a di-
csőség csak néhány napig tart,
ezért a folytatásban is keményen
dolgozunk, teljes komolysággal ké-
szülünk a soron következő bajnoki
mérkőzésekre” – szögezik le. A so-
ron következő bajnoki mérkőzés
épp ma lesz, 18 órától pótolják
ugyanis Szatmárnémetiben a kö-
zépszakasz 5. fordulójából elha-
lasztott mérkőzést. <<

Hargitafürdőn ügyeskedtek sízőink

Két bajnoki cím

Február 22-én, szombaton Har-
gitafürdőn tartották a Szereda-
kupa alpesisí-versenyt, amely
egyben a Hargita megyei síbaj-
nokság negyedik, utolsó előtti
fordulóját képezte. A megméret-
tetést a Csíkszeredai Sportiskola
szervezte.

A Szereda-kupán a sepsiszent-
györgyi Sport-All Sport Club Ski
Team csapata négyszer állhatott
dobogóra. Biró Maja korosztá lyá -
ban mindenkit maga mögé utasí-
tott, Florea Csanád a második he-
lyen végzett, míg Tulit Eszter és
Barta Martina Máté a harmadik
legjobb idővel haladt át a célvona-
lon. Perjessy Zita és Rápolti Erhárd

a negyedik pozícióban zárta a ki-
írást, Sárkány Regina pedig a hato-
dik lett. Páll Andor és Perjessy Ka-
ta az első futamban hibázott,
ugyanis mindketten kihagytak egy
kaput, így emiatt nem értek el he-
lyezést. 

A Ha gita megyei síbajnokság-
ban négy forduló után – függetle-
nül az utolsó, gyergyócsomafalvi
szakasz eredményétől – Biró Maja
és Florea Csanád már bebiztosí-
totta összetettben a bajnoki címet.
A Ski Team köszöni Kovászna Me-
gye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Pol-
gármesteri Hivatala, a Sepsiszent-
györgyi Tanulók Háza, a Depo, a
Bertis, a Bohe Car, a Toro Impex és
a Caban Hotel támogatását. <<

Labdába rúgott az utánpótlás

Kézdi nyerte a tornát
Február 23-án, vasárnap a Labda-
rúgó Iskola Kézdivásárhely kupa-
versenyt szervezett a Kicsid Gá-
bor Sportcsarnokban. A kiírás hét
év alatti kisfocistáknak szólt, hét
csapat tette tiszteletét – tudtuk
meg Csengeri Attila szervezőtől.

A házigazda Labdarúgó Iskola
és a Sepsi OSK két-két csapattal
nevezett, de jelen volt a Sport For
All Kovászna, a Sepsi Jövő és a
szintén megyeszékhelyi Atletico
Steaua is. A tornát a házigazda Lab-
darúgó Iskola I-es csapata nyerte,
megelőzve a Sepsi OSK II-t és a
Sepsi Jövőt. 

A torna eredményei: Labdarú-
gó Iskola Kézdivásárhely I.–Sepsi
OSK II. 3–1, Labdarúgó Iskola II.–

Sepsi OSK I. 0–2, Sport For All
Kovászna–Atletico Steaua 1–1,
Kézdi I.–Sport For All 6–0, OSK
II.–Steaua 4–0, OSK I.–Sepsi Jövő
2–1, Kézdi I.–Steaua 3–1, Kézdi
II.–Jövő 1–1, OSK II.–Sport For
All 4–1. Az 5–6. helyért: Atletico
Steaua–Kézdi II. 5–0. Az elődön-
tőben: Kézdi I.–Jövő 5–0, OSK I.–
OSK II. 0–3. A kisdöntőben: Sep-
si Jövő–Sepsi OSK I. 3–0, a döntő-
ben: Labdarúgó Iskola I.–Sepsi
OSK II. 3–2.

Szász Oszkárt (Labdarúgó Is-
kola I.) választották a torna legjobb
játékosának, Kulcsár Márk (Sepsi
OSK) érdemelte ki a legtechniká-
sabb játékos díjat, míg a legjobb
kapus címet Troncas Daniel (Sep-
si Jövő) kapta. <<

Román-kupa Háromszéken. Ötszörös kupagyőztes és négysze-
res bajnok csapatunk minden tiszteletet megérdemel

A Ski Team
csapata

A tornagyőz-
tes Labdarú-
gó Iskola csa-
pata Csengeri
Attila edzővel

Az oldalt Bartha Zsófia szerkeszti

Sportfókusz

Mítoszromboló
akadémikusok

Zubreczky
Antal

Fotó: Sepsi–SIC



11 | REKLÁM
2020. FEBRUÁR 25., KEDD



Szabadidő | 12
2020. FEBRUÁR 25., KEDD

A rejtvényeket Buna Botond készítette. Elérhetősége: bubo84@yahoo.com
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Ismerős a fazon... 

Vízszintes: 1. Théba része! 3. A poén első része. 12. ...-Tiki; Thor Heyerdahl expedíciója. 13. Grafikus
készíti. 14. Asterix és Obelix népe. 15. Esd! 16. Angol kar (ARM). 17. Szomorú költemény. 20. Színészi.
22. Rosszul gépel a titkárnő. 23. Tájfun közepe! 24. Emberbaráti, népjóléti. 26. Oroszlánnév. 27.
Expozíciós index (röv.). 28. Nem fő (állás). 29. Dorgál. 30. Só (ném.). 31. ... Lake City. 33. Rönköt hasít.
35. Költemény, zengzet. 37. Az említett személyre. 38. ...-forr; nyüzsög, hemzseg, tolong. 39. Taligával
dolgozó munkás. 41. Római számok, összegük 55. 42. Körtánc. 43. Telerak, púpoz. 44. Nem engedélyezi
a végzését. 46. Atlétika (röv.). 47. Gabon határai! 48. Mélyre hatol. 49. Illusztráció. 51. Föléje.
Függőleges: 1. Pompában mutatkozás. 2. ... Havasok; hegység Háromszék keleti részén. 3. Év nélkül
(röv.). 4. Ingerel, zavar. 5. Uncle ...; az USA jelképe. 6. Kettő kijár! 7. Bárány tulajdonsága. 8. Kis rágcsáló.
9. Szóvégződés. 10. Riadva megtorpan. 11. Művészeti Lexikon (röv.). 16. Angol állat. 18. Lett néptöredék.
19. A poén harmadik része. 21. Papírra jegyzetel. 22. Győri sportkör. 25. Egyféle mesterséges
édesítőszer. 26. ... it be (Beatles). 29. Mindkét oldalán bolyhos pamutszövet. 30. Gambrinus itala (nép.).
32. Azon a másik helyen. 34. Valakinek a külseje, kinézete, megjelenése. 36. ... et labora; imádkozzál és
dolgozzál! 37. Felületére tűzzel jelet vés. 39. A -től társa. 40. Computer Tomograph (röv.). 41. A poén
második része. 42. Igaznak tekint. 45. Fekete István kacsája. 46. Francia ár. 50. Bartók Béla névjele. 51.
Némán őröl!

Hűtlen feleség
Hároméves katonai kiküldetés után tér haza a férj a feleségéhez. Megdöbbenve látja, hogy az
asszony egy pár hónapos kisbabát tart a karjában. Dühösen kérdezi:
– Ki a gyerek apja, talán a Jenő?
– Nem, dehogy!
– Akkor a Józsi?
– Nem.
– Hát akkor áruld el, melyik barátommal csaltál meg!
– ... (poén a rejtvényben)? 

Vízszintes: 1. Ízeltlábúakkal táplálkozó rovar. 10. A poén első része. 12. Növényi eredetű folyékony
zsiradék. 13. Üregei számáról megnevezett kályha. 14. Árvízvédelmi építmény. 15. Szelvény, jegy
leszakítható része. 16. Módosított a-hang. 17. Ágynemű része! 18. Csukódó zár hangja. 19. Római
600. 21. Zenélni kezd! 22. Eredetileg Afrikában honos, nagyon sötét bőrű emberfajtához tartozó
személy. 24. ... mégis mozog a Föld (Galilei). 26. Sapkaellenző (biz.). 27. Sokkal nagyobb. 30. Két
szem dióbél! 31. Zsindelyből is készülhet. 32. Katonai sapka. 34. European Communities (röv.). 36.
Fizikumunk "karbantartása". 39. ...-up; arcfestés. 40. Tolóajtó része! 41. Attila névváltozata. 42.
Irányzat (röv.). 43. Sforzando (röv.). 45. Balti nyelvű nép. 47. Túljár a közepén! 48. Mobilüzenet. 50.
Balatoni üdülő. 52. Ógörög betű. 53. Bibliaidézet. 55. Kövér betűtípus.
Függőleges: 1. A poén második része. 2. Letekint. 3. Marie-José ...; francia színésznő. 4. Kettő
megjön! 5. Égető, sürgős kérdés. 6. Kicsinyítés aránya. 7. Győri sportkör. 8. Francia írónő (George).
9. Maguk. 10. Előtagként: újra. 11. Lobogó. 15. Keleti küzdősport. 18. Rámába foglalt. 20. Keskeny
váll. 23. Gyakorító képző. 25. Hosszú ideig, huzamosan. 28. Ásvány a konyhában. 29. Újabb adag,
ráadás. 33. ... de France; francia régió. 35. Bizet hősnője. 37. Kétkerekű jármű. 38. Ösztönös, durva,
nyers. 44. Állat testének hátulsó, elvékonyodó nyúlványa. 46. Híres a bikavére. 49. Számnév (röv.).
51. Könyvtár idegen rövidítése. 52. Gyógynövényekből készült forrázat. 54. Páros téma! 55. France
Télécom (röv.).

Két rendőr járőrözik. Találnak egy tükröt.
Az egyik felveszi, nézegeti, majd megszólal:
– Te, ez a fazon nagyon ismerős nekem valahonnan!
Megnézi a másik is, és levonja a következtetést:
– ... (poén a rejtvényben)
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Sepsiszentgyörgy: Medicom – Bánki Donát 5. Tel.: 0267.352.659
Kézdivásárhely: Dona – 22-es Udvartér 1. Tel.: 0372.407.089

Sepsiszentgyörgy
• bastion restaurant &
Café – 19 lej

Paszulyleves, cordon bleu,
rozmaringos sült krumpli,
friss káposztasaláta, (veg.:
mákos tészta), tehéntúrós ka-
kaós sütemény

Tel.: 0367.800.801
• korzó Irish Pub – 19 lej
kiszállítva

Salátás bableves, nyakkaraj
(veg.: tükörtojás), párolt ká-
poszta, desszert

Tel.: 0755.096.811 
• Stefi Presso & bar – 20
lej

Salátás bableves, kapros-tej-
színes csirkemellcsíkok (veg.:
kapros-tejszínes karfiol),

krumplipüré, káposztasaláta,
desszert

Tel.: 0770.717.717, 10.30–14.45 óra
között
• Sugás vendéglő – 17 lej
(heti bérlet esetén 15)

Babérleveles krumplileves,
sajttal töltött fehérkaraj,
zöldborsófőzelék, keksz-sza-
lámi, fél liter ásványvíz a
helyben fogyasztóknak

Rendelés és asztalfoglalás:
0728.985.365
• Vendelin – 17 lej 

Görög csorba, zöldborsófőze-
lék, sült császárhús, desszert

Tel.: 0721.310.022, 0267.310.022 on-
line rendelés: www.vendelin.ro 
kézdivásárhely
• Háromfogás ételfutár

– 17 lej kiszállítva
Töltött paprika, szilvalekvá-
ros gombóc

Rendelés minden nap 10 óráig:
0740.435.934 
• Hotel Atrium – 16 lej,
17 lej kiszállítva

Zellerkrémleves pirított mag-
vakkal, panírozott csirkemell,
parasztkrumpli, savanyúság

Déltől elfogyasztható a Hotel Atrium
éttermében. Házhoz szállítás:
0726.232.926
• kati konyha – kis menü
12 lej, nagy menü +
desszert 15 lej

Bableves csülökkel, túrós pu-
liszka, tejföl

Rendelés 8–11 óráig, kiszállítás
12.00–15.00 óráig, tel.: 0753.396.374

E héber eredetű név jelentése: Jahve ajándéka. Ki is
juthatna eszünkbe e név hallatán, mint nagy rene-
szánsz uralkodónk? Kapjanak a Mátyások rózsát a Ko-
lozsvár fajtából.

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 3 ek cukor, 2
pohár natúr joghurt, 2 tojás, 1/2 csomag sü-
tőpor, 5 dkg vaníliás porcukor.

Elkészítés: összekeverjük a lisztet, a cuk-
rot, a joghurtot, a két egész tojást, majd hoz-
záadjuk a masszához a sütőport. Alaposan
összegyúrjuk a tésztát, hogy csomómentes,
sima legyen. Vizes kézzel kanálnyi tésztada-
rabot formázunk, és a forró olajba szaggat-
juk. 1-1 percet sütjük mindkét oldalát. Mi-
után kivettük az olajból, még melegen meg-
szórjuk vaníliás porcukorral. 

(mindmegette.hu)

Úgy tartották, ha a jég már elol-
vadt, akkor fagyni fog, és olyan je-
get hozhat, mint decemberben
volt. Ha pedig még mindig szilárd a
jég, akkor olvadás következik. 
Húshagyókedd
Elterjedt szokás a telet jelképező
szalmabábu elpusztítása, elégetése
vagy vízbe fojtása. Egyes vidékeken
a bábu neve kisze, kice. A mulatsá-
gok és a böjti időszak találkozásá-
nak jellegzetes népi játéka Konc
vajda és Cibere vajda, a farsang és a
böjt tréfás háborúsága volt. A le-
győzött Ciberét végigvitték a falun,
elégették, vízbe vetették, vagy ke-
resztüldobták a templom keríté-
sén, hogy elűzzék a betegséget, az
éhséget. A farsang a vidámság,
gyermekek jelmezes felvonulása,
elegáns, hagyományőrző bálok
ideje, ami a megtisztulást, a böjtöt
előzi meg. A bálok ősi szokások le-
képezései: a télűző, tavaszköszöntő
népi mulatságoké, alakoskodásoké,
amelyek gyökere a pogány termé-
kenységvarázsló szokásokból táp-
lálkozik. Sokáig üldözte is az egy-
ház az „istentelenségeket”, ám az-
után átengedte ezt az időszakot a
vidámságnak. A farsangi fánk be-
nyomott közepe valójában egyér-
telmű szexuális, termékenységva-
rázsló jelentéssel bírt. Az alakosko-
dásnak is célja volt: elűzni a telet,
hogy jöhessen végre a termékeny
tavasz, megtéveszteni a gonosz, ár-
tó szellemeket, így biztosítani a kel-
lő szaporulatot embernek, állatnak,
növénynek.
Magyarországon: a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak emlék-
napja
SZÜLETETT
90 éve, 1930-ban Gyöngyössy Im-
re Balázs Béla-díjas filmrendező,
író, költő, dramaturg, és forgató-
könyvíró.

Valutaárfolyam

EUR  4,8024
USD  4,4395
100 HUF  1,4215

Az évből eltelt 55 nap, hátravan 310 • A nap ma 17.57-kor nyugszik, holnap 7.02-kor kel • Holdkelte: 8.13 • Holdnyugta: 19.42

MA: gyengén fel-
hős, napos idő vár-
ható, csapadék
nem valószínű. A
néhol még élénk
északnyugati szél
délutánra minde-
nütt mérséklődik.
A hőmérséklet ko-

ra délután 11 és 13, éjszaka -1 és +2 fok
között alakul.
HOLNAP: kezdetben túlnyomóan napos
idő lesz, majd délután egyre több felhő
várható. Megélénkül a délnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet
-1 és +2 fok között valószínű. A legma-
gasabb nappali érték 13 és 15 fok kö-
zött alakul.
A TOVÁBBIAKBAN: többnyire erősen fel-
hős vagy borult idő várható, sokfelé ala-
kulhat ki havas eső, havazás. A délnyuga-

ti szél északnyugatira fordul, és meg-
erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hő-
mérséklet -3, a legmagasabb nappali
hőmérséklet 7 fok körül valószínű.
ORVOSMETEO: melegfront-hatás vár-
ható. A fokozott feszültségérzés fejfá-
jáshoz, elfáradáshoz, álmatlansághoz,
a teljesítőképesség csökkenéséhez ve-
zet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a
légzés. Nő a vérzésre való hajlam. Gya-
koribb lehet a lázas állapotok, a gyulla-
dásos betegségek fellépése. 

millió eurót külö-
nített el az Euró-
pai Unió a korona-
vírus világméretű

elterjedésének megelőzésére
és a járvány visszaszorítására.

üGYeLeTeS GYÓGYSZerTár

Február 27-én, csütörtökön 13–15
óra között Zabolán, a 2-es transz-
formátorállomás körzetében szü-
netel az áramszolgáltatás. 

árAMSZüNeT

NAPI MeNü

MA MáTYáS NAPJA VAN

eZeN A NAPON HOROSZKÓPVillámgyors fánk élesztő nélkül

A NAP SZáMA

12˚ 11˚

13˚ 11˚
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kOS Ha a lelki-szellemi tudást nem arra használja,
hogy elmeneküljön a fizikai valóság problémái elől, akkor
nagyon mély belső nyugalmat adhat önnek.

bIkA Kreatív energiái ma csak úgy áradnak. Bármivel
kell is foglalkoznia, a legnagyobb kötöttség sem képes
gátat szabni alkotóerejének és fantáziájának.

Ikrek Minden kapcsolatból annyi erőt nyerhetünk,
amennyi energiát mi magunk belefektetünk gondolata-
inkkal, mindazzal, amit megteszünk érte.

rák Nem okoz önnek gondot, hogy döntsön. Annyira
tisztán látja, hogy mit hozhat önnek a két lehetséges út,
hogy azonnal tudja, melyik az öné.

OrOSZLáN Bármilyen remekműveket hoz létre ál-
maiban vagy képzeletében, igazából akkor lesz elége-
dett, ha ezeket a valóságban is megteremti.

SZŰZ Miért akar mindig mindent egyedül megoldani?
Nyugodtan megkérdezheti mások véleményét, vagy kér-
het segítséget tőlük, attól még nem tűnik gyengének.

MÉrLeG Felesleges a múltban történt dolgokon rá-
gódnia. Vonja le a tanulságokat, próbálja megérteni, mi
miért történt, és lépjen tovább minden téren!

SkOrPIÓ Ha egyszerre több dologgal is foglalkozik, el-
kerülhetetlen, hogy kapkodjon, és így könnyen hiba csúsz-
hat a munkájába. Vállaljon kevesebbet, de ne hibázzon!

NYILAS Ne akarjon mindenkinek megfelelni, mert le-
hetetlen próbálkozás. Legyen tisztában vele, kik azok,
akiknek érdemes a véleményére adni.

bAk Ne vegye komolyan a környezetében zajló törté-
néseket! Bár látványosak, ha nem vesz róluk tudomást,
hamarosan nyom nélkül elmúlnak!

VÍZÖNTŐ Egyetlen olyan fogyókúra sem fog beválni
önnél, amely korlátokat szab önnek. Válassza inkább a
sok mozgást előíró módszereket!

HALAk Könnyen boldogul ma minden kommunikáci-
óval kapcsolatos problémával. Olyan fogékony az embe -
rek rezgésére, hogy szinte szavak nélkül érti őket.

„Az önéletrajz igazából a szegény ember történelme.” 
raymond Carver amerikai író és költő

2020. február 25., kedd
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Beszélgetés Gyulafehérvár új püspökével

márton Áron a példaképe
Ünnepélyes felszentelése
és beiktatása után msgr.
dr. Kovács Gergely érsek,
a Gyulafehérvári Főegy-
házmegye új püspöke
zárt körben találkozott a
sajtó képviselőivel. A rö-
vid, de tartalmas és meg-
hitt beszélgetés alkalmá-
val egy Rómában kitelje-
sedett, de szülőföldjéhez
ragaszkodó, nagy tudású,
szerény, nyitott, de tiszte-
letet parancsoló egyházi
főméltóságot ismerhet-
tünk meg. 

Bedő Zoltán

A
feltett kérdésekre adott vála-
szaiból megtudhattuk, hogy
a Szentszék másképp való

intézkedéséig Romániában to-
vábbra is Jakubinyi György nyu-
galmazott érsek marad a katolikus
örmény apostoli kormányzó. To-
vábbá azt is, hogy jelenleg számára
a legnagyobb kihívást a párbeszéd
megvalósítása jelenti, amit csak az
„odafigyelni és meghallgatni”, a
„megérteni és megértetni” kettős
parancsa jegyében lehet gyakorlat-
ba ültetni. Nem véletlen tehát,

hogy a székesegyházban elhang-
zott köszönő és köszöntő beszédé-
be beleszőtte Kányádi Sándor elhí-
resült szavait: „Aki megért s meg-
értet, egy népet megéltet”. 

Az új püspök mindenkinek
megelőlegezi a bizalmat, és első
pillanattól senkit sem fogad fenn-
tartásokkal. Így tényként kezeli a
román államfő és kormány képvi-
selőjének az ünnepi alkalomból el-
hangzott ígéretét is, miszerint az ál-
lam támogatni fogja őt a szolgála-

tában. És erre a nagy eseményre
való felkészülés során részükről ta-
pasztalt segítségnyújtás is feljogo-
sítja. A jó együttműködés ugyan-
akkor szerinte mindkét félnek fon-
tos, ezért reménykedik, hogy ez
megmutatkozik az egyházi javak
visszaszolgáltatásában is. 

Teendőkkel telített időszak
vár most rá, hiszen még el sem
költözött Rómából, ahol az eddig
végzett tevékenységeit is le kell
zárnia, Gyulafehérváron pedig be

kell rendezkednie és átvennie a
püspökség irányítását. Viszont
miután mindezen túl lesz, készsé-
gesen áll a sajtósok rendelkezésé-
re, amikor erre igény mutatkozik,
ugyanis nagyon fontosnak tartja
az általuk végzett munkát. 

A székely származású és kézdi-
vásárhelyi születésű dr. Kovács
Gergely érsekké való kinevezése
előtt néhai Márton Áron, ugyan-
csak a székelység köréből vétetett
püspök szentté avatásának a
posztulátora, vagyis kérelmezője
is volt. Éppen ezért felső-három-
székiként, a Székely Hírmondó
napilap nevében azt kérdeztük tő-
le, milyen érzés az Ő nyomdoka-
in járni? 

Válaszában az érsek kifejtette,
óriási felelősség és nagy kihívás. A
példaképekre pedig mindenkinek
szüksége van, így neki is, ezért há-
lát ad a Jóistennek, hogy az elmúlt
8 esztendőben megérzése szerint
közel kerülhetett hozzá. Viccesen
úgy fogalmazott, lám, nagy elődje
a jó időjárásról is tudott gondos-
kodni (a püspökké avatás és érse-
ki beiktatás alatt – szerk.). Ki-
hangsúlyozta továbbá, hogy szá-
mára fontos Márton Áron püspök
úr, de nemcsak neki, hanem ne-
künk is az Ő nyomdokaiban kell
járnunk. Mert lehet ugyan büszke
lenni valakire, de ez semmit sem
ér, ha a példáját nem követjük.

László Attila első önálló estje

Nem akar celeb lenni
Eltelt egy kis idő, amióta a kézdi-
vásárhelyi fiú megnyerte a Csil-
lag születik tehetségkutatót, fel-
lépéseinek száma azóta csak nő.
Az itthoniak szívébe már belopta
magát, de már több országban
turnézott Európában és az óceá-
non túl is, kedvenc helye Auszt-
rália. László Attilával beszélget-
tünk, akiről elképzelhető, hogy
egyszer talán egy zenekar tagja-
ként bukkan fel. Most erdélyi
turnén vesz részt.

Tamás Réka

– Kilenc év telt el azóta,
amióta megnyerted a Csil-
lag születik tehetségkuta-
tót. Mit csinálsz most? Ho-
gyan alakult az életed?
– Változatlanul a zene tölti be az

életemet. Azóta is folyamatosan a
zene világában próbálok érvénye-
sülni, fejlesztem magamat, saját da-
lokat írok, számos helyen lépek fel.

– Több külföldi turnéd is
volt. Mesélj róluk! Melyik a
kedvenc? 
– Hála Istennek, nagyon sok

helyre sikerült eljutnom. Európá-
ban és az óceánon túl is énekeltem
az ottani magyar közösségeknek. A
kedvenc helyem Ausztrália, oda
mindig szívesen megyek.

– Egy régebbi interjúdban
olvastam, hogy tinisztárt
akartak faragni belőled, de
te ezt nem engedted. Mi
volt az oka ennek?
– Igazából ez csak ötlet volt az

akkori menedzsmenttől, de nekem
nem annyira tetszett. Nem érez-
tem magaménak a szerepet. Ma is
tartózkodom a celebkedéstől.

– Hogyan akarod, hogy te-
kintsenek rád az emberek?
– Azt szeretném elérni, hogy

tiszteljenek, elismerjék a munká-
mat. Úgy gondoljanak rám, mint
olyan emberre, aki értékeket akar
képviselni.

– Mit csinálsz szabadidőd-
ben? 
– Szívesen biciklizek, sétálok,

segédkezem az otthoni munkák-
ban.

– Adódtak érdekes helyze-
teid rajongóiddal?
– Nem nagyon tudok ilyen dol-

gokról beszámolni, mivel szeren-
csére nem történt semmi rossz
még. Sokszor jelennek meg érde-
kes emberek egy-egy fellépésen, de
ez vele jár.

– A verseny alatt kialakult
kapcsolataid ma is segíte-
nek előre?
– Mindössze egy versenyzővel

tartom a kapcsolatot, de vele is rit-
kán találkozom, ő Krizbai Teca.

– Mit gondolsz, egy 1–10-es
skálán hol tartasz ma a pá-
lyádon?
– Jelenleg úgy érzem, 4-5-nél

tartok. Nagyon sok dolgom van
még, tudom, egyre jobban és mi-
nőségi szinten akarom ezt csinálni,
akár majd egy zenekarban is el tu-
dom képzelni a folytatást. Saját da-
lokat, videoklipeket szeretnék, mi-
nél többet.

Msgr. dr. Kovács Gergely gyulafehérvári püspök, 
érsek készségesen válaszolt a feltett kérdésekre

László Attila:
Azt szeretném
elérni, hogy
tiszteljenek 
és elismerjék 
a munkámat
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Ma 19 órakor, Erdővidék
Múzeuma Kászoni Gáspár-
termében 20 év Fókusz és
Tortoma – önképzés Erdővi-
déken címmel beszélgetés a
Tortoma Önképzőkör szer-
vezőivel, házigazdáival. Ház-
igazda: Tatár Zsuzsanna ny.
magyar nyelv és irodalom
szakos tanárnő.

TORTOMA

A marosvásárhelyi Hahota
Társulat Megáll az ész című
szilveszteri produkcióját Ko-
vásznán ma 17 és 20 órától a
művelődési központban;
Kézdivásárhelyen február
26-án, 27-én és 28-án 17 és
20 órától a Vigadóban lát-
hatja a közönség.

KABARÉ

A Guzsalyas Alapítvány szer-
vezésében ma 17 órától far-
sangfarki felvonulásra és mu-
latságra kerül sor Sepsiszent-
györgyön. Indulás a Míves
Ház elől, zenél a Folker
együttes.

TÉLTEMETÉS

Kedd 16:30 Sonic, a sündisz-
nó, jap.-am.-kan. animációs
kalandfilm, 17:00 Latte és a
titokzatos varázskő, ném. ani-
mációs kaland, 18:30 A vá-
gyak szigete, am. misztikus,
horror, 18:45 Miami Bici,
rom. vígjáték, 20:45 Richard
Jewell balladája, am. dráma,
21:00 Tipografic majuscul,
rom. dráma.

MŰVÉSZ MOZI

A sepsiszentgyörgyi TÁSZ
nagytermében ma 19 órától
Bertolt Brecht: Koldusopera
(Háromgarasos opera) című
előadása (rendező: Bocsárdi
László).

SZÍNHÁZ

Betegség miatt elmarad a
Csíki Játékszín színésznője,
Dálnoky Csilla mára terve-
zett előadása. Helyette
László Zsuzsa Hommage
Édith Piaf című önálló est-
jét tekinthetik meg az ér-
deklődők.

FAPADOS KÁVÉHÁZ

Ma 18 órától a Vigadó dísz-
termében Isten, az ördög és
a lusta dög címmel író-olva-
só találkozóra kerül sor.
Molnár Vilmos íróval és
Muszka Sándor költő, író-
val Dimény H. Árpád be-
szélget.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

A kézdivásárhelyi születésű László Attila 2020 februárjában első
alkalommal vesz részt erdélyi körúton. A többállomásos turné egyik
megállója Sepsiszentgyörgy, melynek az unitárius templom nyújt ott-
hont február 28-án 19 órától. Ezt követően március 1-jén a Vigadó-
ban lép fel 16 órától. A belépődíj 25 lej. Az Én és a zongorám önálló est
Magyarországon már négy telt házas koncertet jegyez.
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l Gelencén családi ház eladó
a központban.
Tel.:.0743.476.223

l Kétszobás lakás kiadó Kéz-
divásárhelyen.
Tel.:.0730.007.079

l SEAT INCA eladó. 2001-es
évjárat, SDI motorral, jó ál-
lapotban. Irányár: 1500
euró. Tel.:.0757.478.923

l Szántóföldet bérelnék Kéz-
diszentléleken és környé-
kén. Tel.:.0742.893.778.(x)

l Eladó bükk tűzifa, vékony és
vastag gömbben (180
lej/méter), valamint I. osz-
tályú, hasogatott, sima,
egyenes bükk tűzifa (230
lej/m). A házhoz szállítás in-
gyenes.
Tel.:.0748.603.802.(x)

l Eladók, 4-6 tonnás troli
(csörlő), Saimm 136-os
kockabálázó, 445-ös Fiat
traktor, 10 db silózó kés
Ladewagenbe, mezőgaz-
dasági gumik (2-2 db
4.4/65-R24, 480/65-R24,
15,0/55-R17, 540/65-R34,
9,5/9-R30, 11,2/10-R28,
31x15,5-R15, 700/12, 1 db
235/75-R15, 2 db 245/65-
R17), U650-es olajpumpa,
meleg vizes autómosó,
2017-es, 2000 kg-os von-
tató (trailer), 600-as Bu-
cher kaszálógép, 5 m-es
forgató, 2002-es T4-es 2.5
TDC motorral, 6 + teher,
forgalomba beírva, 9 lóe-
rős kerti traktor forgóeké-
vel és utánfutóval.
Tel.:.0740.877.109.(x)

l Használt, jól működő, hor-
dozható melegítő csem-
pekályhák eladók.
Tel.:.0761.342.631

l Gumiszekér, két darab
kombinátor után való
gallytörő és két darab csil-
lagborona eladó vagy el-
cserélném gabonára.
Tel.:.0757.423.509.(x)

Lakás

Jármű

Föld l Telek

Vegyes

KínáL l Süldők és fenyőcándra,
önürítős autóval házhoz
szállítva, eladó.
Tel.:.0753.602.255.(x)

l Hasogatott bükk tűzifa (210
lej/m), gömb bükkfa (200
lej/m), vegyes tűzifa (165
lej/m), bükk ágfa (165
lej/m), valamint  cándra és
fűrészáru eladó. A szállítás
ingyenes.
Tel.:.0741.484.355,
0753.083.536.(x)

l Kősó és szalma körbála ház-
hoz szállítva eladó.
Tel.:.0757.771.344.(x)

l Eladó kősó, botfalusi zsákos
cukor, búza, kukorica, cék-
la, búzakorpa, étkezési és
takarmánypityóka. Ingye-
nesen házhoz szállítjuk.
Tel.:.0757.771.344.(x)

l Albisban felbálázott kerti
széna és sarjú eladó.
Tel.:.0740.439.715

l Gelencén rendelésre I. osz-
tályú fűrészáru, gerenda,
léc, deszka, raklap, minden
típusú épületanyag és lam-
béria eladó, valamint kap-
tárba való keret. A szállítás-
ban tudunk segíteni.
Tel.:.0752.307.643.(x)

l Friss répaszelet, kis és nagy
mennyiségben, önürítős ko-
csival házhoz szállítva el-
adó. Tel.:.0740.370.063.(x)

l Marosi komplex műtrágya
eladó. Tel.:.0745.066.673

l Jó minőségű szilvapálinka
eladó Kézdivásárhelyen.
Tel.:.0749.820.256.(x)

l Jó minőségű kocka széna-
bála (5 lej/db) és Bellarosa
vetőmagpityóka (1 lej/kg)
eladó. Tel.:.0744.920.393.(x)

l Kukorica, búza és vágni va-
ló disznók eladók.
Tel.:.0751.151.723.(x)

l Big-bag zsákok eladók.
Tel.:.0744.915.641.(x)

l Friss, 49 fokos, tiszta szilva-
pálinka eladó Kézdivásár-
helyen. A szállítás megold-
ható. Tel.:.0742.547.316

l Borjúzó pirostarka üszők
(6-7 hónap), fehér zab
(1,20 lej/kg), Bellarosa ül-
tetni való burgonya eladó.
Tel.:.0742.336.083.(x)

l Lemhényben széna és sar-
jú kockabála eladó (5
lej/db), esetleg szemes ku-
koricára cserélném.
Tel.:.0744.311.648.(x)

l 100 kg-os disznók eladók
Ozsdolán.
Tel.:.0747.382.115.(x)

l Nagy mennyiségben haso-
gatott bükk tűzifa eladó,
ingyenes házhoz szállítás-
sal. Tel.:.0753.985.338.(x)

l Eladó Szentkatolnán egy
jámbor szürke ló.
Tel.:.0751.063.666.(x)

l Mosott homok, alapba va-
ló kő, cándra, ültetni való
pityóka házhoz szállítva
eladó. Tel.:.0753.602.255.(x)

l Sertés-önetetők és itatók
eladók.
Tel.:.0758.648.019.(x)

l Mezőgazdasági gépek:
műtrágyaszórók, permete-
zők, körkaszák, szénafor-
gatók-összeverők és for-
góekék, frissen hozva Né-
metországból, eladók.
Tel.:.0758.648.019.(x)

l Nagyon jó minőségű, ere-
deti szatmári szilvapálinka
és vörösbor eladó.
Tel.:.0729.973.269,
0746.676.736

l Régi pénz- és bélyeggyűj-
temény, háziszőttes sző-
nyeg eladó.
Tel.:.0722.631.881

l 120 kg-os pirostarka bika-
borjú és két borjúzó üsző
eladó. Tel.:.0742.336.083.(x)

l Eladó sokszínű 3,50 x 2,40
m-es régi típusú nagy per-
zsaszőnyeg, valamint 3,5 x
0,94 m-es előszobasző-
nyeg, mindkettő megkí-
mélt állapotban.
Tel.:.0743.112.216.(i)

l Eladó friss botfalusi zsákos
cukor (50 kg). Házhoz szál-
lítás ingyenes.
Tel.:.0728.482.127.(i)

l Eladók jámbor, nyugodt ál-
latok: 3 póni, 1 mén, 2
kanca, valamint egy 700
kg-os piros bika.
Tel.:.0746.605.698.(x)

l Fából készült minőségi
beltéri ajtók jutányos áron
eladók.
Tel.:.0744.331.875.(i)

l Kitűnő állapotban levő
Mars burgonyaültető gép
eladó. Tel.:.0748.533.679.(i)

l 2 db 7,5x12x6-os U vas,
körfűrészasztal, éves ber-
bécs és tapétaajtó eladó.
Tel:. 0748.578.633.(i)

l Száraz, szemes kukorica, jó
minőségű bálázott széna
és vetni való tavaszbúza
eladó. Tel.:.0728.250.450.(i)

l Tehenek eladók, borjakkal
együtt.
Tel.:.0756.302.286.(x)

l Eladó apró burgonya, ül-
tetni való Arizona burgo-
nya, apró hagyma (alkal-
mas ültetésre is) és szal-
mabála.
Tel.:.0746.315.969.(i)

l Eladó tavaszbúza, valamint
ültetni való Carrera és Bel-
larosa burgonya. Tel:.
0721.365.662.(i)

l Kézdiszentléleken eladó
hátgerinc- vagy csigolya-
törésre merevítő (korzett).
Tel.:.0747.509.542

l Külföldről behozott hasz-
nált kerékpárok bő válasz-
tékban eladók.
Tel.:.0745.032.093

l Utánfutó (750–2000 kg) el-
adó Kézdivásárhelyen.
Tel.:.0744.855.149

l Lakókocsi eladó Kézdivá-
sárhelyen.
Tel.:.0743.965.375

l 100 éves antik hálószoba-
bútor eladó.
Tel.:.0758.648.237

l Méterbe vágott vékony és
vastag bükk tűzifa eladó
165 lej métere.
Tel.:.0744.161.414

l Fenyő és bükk tűzifa ház-
hoz szállítva eladó.
Tel.:.0742.838.417

l Négy vemhes, szarvasmar-
ha üsző és három fedezni
való üsző eladó Márkosfal-
ván. Tel.:.0741.121.977

l Tavalyi és idei tejes bárá-
nyokat vásárolok.
Tel.:.0751.855.225.(x)

l Bárányt, diszkét, selejt ju-
hot és selejt kecskét vásá-
rolok nagyobb mennyi-
ségben. Tel.:.0745.184.962

l Vágómarhát vásárolok.
Tel.:.0745.184.962,
0743.656.200

l 1960-as évekbeli Jawa 350
és sport Simson 250-es
motorkerékpárt veszek.
Tel.:.0723.820.999

l Kenyérbúzát és takar-
mánybúzát vásárolok a
napi legjobb áron.
Tel.:.0743.809.900.(x)

l 30 cm-es tengelyt keresek,
előtoló szerkezetbe,
egyengető–vastagoló
gyalugépre.
Tel.:.0742.547.316

l LED tévék javítását vállalom
az ügyfél lakásán, garanciá-
val. Tel.:.0744.849.441.(x)

l Szállítást, lomtalanítást,
rossz, működésképtelen
autók elszállítását is válla-
lom. Tel.:.0754.881.548

l Régi, kopott, megrongáló-
dott parketta teljes körű
felújítását, gépi csiszolását
vállalom.
Tel.:.0745.409.919.(x)

l Ácsmunkát, tetőfedést,
cserépforgatást, hőszige-
telést és lakásfelújítást vál-
lalok. Tel.:.0756.226.479.(x)

l Gyermekfelügyelőt kere-
sek Kézdivásárhelyen, ti-
zenegy éves kisfiú mellé.
Tel.:.0754.477.676, 17 óra
után..(x)

Vegyes

KERES 

Munka

l Kézdivásárhelyre lovak
mellé gondozót keresek,
ottlakási lehetőséggel.
Tel.:.0757.367.480.(x)

l Gyerekfelvigyázást vállalok
igényes családnál, Kézdi-
vásárhelyen.
Tel.:.0756.559.804

l Vizsgadolgozatok számító-
gépes szerkesztését válla-
lom. Tel.:.0766.223.667

l Székely zászlót, kokárdát
készítek.
Tel.:.0740.091.983

l Ásott és fúrt kutak takarí-
tását vállalom, minden
méretben.
Tel.:.0752.636.738

l Rendezvényeken, házi ün-
nepségeken zenélést vál-
lalok. Tel.:.0743.478.578

l Kisborosnyóra DEMETER
MÁTYÁSNAK névnapja al-
kalmából erőt, egészsé-
get, jó tanulást, vidám
gyermekkort kívánnak
unokatestvérei: Apolka,
Zséda, Nóra, Nándor és a
kicsi Maja-Zsolna. Boldog
névnapot!.(i)

l Nagyborosnyón GERENDI
RITÁNAK születésnapja al-
kalmából erőt, egészsé-
get, hosszú, boldog életet
kíván kománéja. Boldog
születésnapot!.(i)

Köszöntő

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és tisztelték, hogy a kökösi születésű,
sepsiszentgyörgyi LEDÁN GYULA életének 95.
évében rövid betegség után 2020. február 22-
én elhunyt. Temetése 2020. február 25-én,
kedden 16.30-kor lesz a sepsiszentgyörgyi kö-
zös temető ravatalozóházából. Részvétfoga-
dás 16 órától. Pihenése legyen csendes, emlé-
ke áldott. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és tisztelték, hogy a kézdivásárhelyi
BARTA ANDRÁS életének 85. évében visszaad-
ta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat
2020. február 26-án, szerdán 14 órakor kísér-
jük utolsó útjára a katolikus ravatalozóháztól a
helyi temetőbe. A gyászoló család (x)

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökös
fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre,
a kézdimárkosfalvi PÁNCZÉL-CSISZÉR ATTILÁRA,
akit a kegyetlen sors oly fiatalon szakított el tő-
lünk már 1 éve és 4 hónapja. Drága emlékét félt -
ve őrizzük, míg élünk. Gyászoló bánatos szülei és
testvérkéje, Annamarika (x)

Fájó szívvel emlékezünk a márkosfalvi 
id. SZENTGYÖRGYI MIKLÓSRA halálának 9. év-
fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke
áldott! Szerettei (i)

Egy nap életed hirtelen véget ért, bánatot
hagyva ránk, örökre elmentél, szívedben nem
volt más, csak jóság és szeretet, sohasem hal-
ványul szívünkben emléked. Kegyelettel emlé-
kezünk az alsócsernátoni id. ORBÁN ISTVÁNRA
halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes. Szerettei (x)

Voltak még terveid, nem készültél menni, szó
nélkül, csendesen itt hagytál bennünket. A te
csillagod fenn ragyog az égen, s mi nem fo-
gunk soha feledni téged. Fájó szívvel emléke-
zünk a zabolai id. GÁL BÉLÁRA halálának 6.
hónapjában. Nyugodjék békében! Szerettei (i)

Fájó szívvel emlékezünk a lemhényi 
MOLNÁR LAJOSRA halálának 2. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Családja (i)

Szívünkben a helyed nem pótolja senki, őriz-
zük emléked, nem fogunk feledni. Kegyelettel
emlékezünk a zágoni DOBRA ELEKRE és fele-
ségére, haláluknak 19., illetve 8. évfordulóján.
Isten nyugtassa őket. Szeretteik (i)

Megemlékezés

Gyászjelentő
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A kézdivásárhelyi ALYNO
autómosó várja ügyfelei

jelentkezését külső-belső
minőségi autótisztításra.

Tel.: 0749.913.209



Porba hullhat a feje
Megkezdődött hétfőn Lon-
donban a WikiLeaks kiszivá-
rogtató portál alapítója, Julian
Assange kiadatási pere. A várha-
tóan évekig tartó bírósági eljárás
tétje az, hogy Assange-t a brit kor-
mány kiadhatja-e az Egyesült Ál-
lamoknak. A WikiLeaks-alapítót az
amerikai bűnüldöző hatóságok
bizalmas amerikai kormányzati
dokumentumok kiszivárogtatása
miatt körözik, és kérték kiadatását
Londontól. Assange portálja hoz-
závetőleges becslések szerint
csaknem 500 ezer titkos amerikai
diplomáciai táviratot szerzett
meg és tett nyilvánossá. <<

Merész „Illés-égetés”
egy azonos nemű párt gyerek-
kel ábrázoló farsangi bábut
égettek el a közép-dalmáciai
Imotski városában: az esetet több
politikus, köztük Zoran Milanovic
államfő is elítélte. A szervezők a
hagyományokra hivatkoztak, de
az államfő leszögezte: a gyűlölet-
keltés azokkal szemben, akik más-
milyenek, valamint az intolerancia
és az embertelenség nem volt és
nem is lesz horvát hagyomány.
Horvátországban az azonos ne-
mű párok nem fogadhatnak örök-
be gyermeket. <<

Véres farsang
Többen is megsérültek, mikor
egy ezüst Mercedes hajtott a
karneválozó emberek közé a
6800 lakosú német kisvárosban, a
Hessen tartományban lévő Volk-
marsenben. A helyi média szerint
sok gyerek van a sérültek között,
de halottakról tegnap nem érke-
zett hír. A lapzártánkig ismert in-
formációk szerint legalább 10
(más források szerint 15) ember
sérült meg, az autó akkor hajtott
közéjük, mikor egy helyi farsangi
felvonulást néztek. A rendőrség
őrizetbe vette az autó vezetőjét,
de kilétéről egyelőre nem nyilat-
koztak. <<

Vészhelyzet 
a paradicsomban
Vészhelyzetet rendelt a helyi
kormányzat a Calima miatt a
kanári-szigeteken, írja az Euro-
news. A Szaharából érkező ho-
mokvihar 120 km/órás széllel csa-
pott le, így a hatóságok felszólí-
tották az embereket, hogy ma-
radjanak zárt ajtók mögött. Vasár-
nap az összes repülőteret lezár-
ták, mert annyira lecsökkent a lá-
tótávolság, hogy nem lehetett ga-
rantálni a gépek biztonságos le-
és felszállását. A szigeten ugyan-
akkor bozóttüzek is égnek. <<

búcsúzunk a nemzet nagy mesélőjétől

Elhunyt Csukás István
A magyarok nagy mese-
mondója, Süsü, Pom
Pom, A Nagy Ho-ho-ho-
horgász és számos más
mesehős atyja 83 éves
volt. A szomorú hírt az Új-
színház közölte Facebo-
ok-oldalán. Csukás Ist-
vánt hétfőn érte a halál.

„Csukás István 83 évesen itt ha-
gyott bennünket, és kicsit mind-
annyian úgy érezzük, mintha ár-
vábbak lennénk nélküle. A meséi-
be kapaszkodunk, hiszen Süsü, a
sárkány, Mirr-Murr kandúr ka-
landjai, Pom Pom meséi és termé-
szetesen a Nagy Ho-ho-ho-hor-
gász örökre velünk marad, az éle -
tünk, gyermekkorunk részeként –
olvasható az Újszínház Facebook-
oldalán.

Csukás István 1936. április 2-án
született Kisújszálláson, 1957-ben
abbahagyta jogi tanulmányait és
azóta írásaiból élt. 1968 és 1971
között a Magyar Televízió munka-
társa volt, 1978-tól a Móra Ferenc
Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztő-
je, majd az Új Idő és a Kölyök Ma-
gazin szerkesztőbizottságának tag-
ja. 1993-tól a Piros Pont főszer-
kesztőjeként dolgozott. Az ifjúsági
irodalomért nemcsak a könyvkia-

dásban tevékenykedett, hanem
gyermeklapok szerkesztésében is
részt vállalt, alapító szerkesztője
volt a Kincskeresőnek. 

A hatvanas évek közepén Kor-
mos István biztatására fordul a gyer-
mekirodalom felé, s ettől kezdve
verseskötetei mellett egyre-másra
jelennek meg gyermekregényei,
mesekönyvei, verses meséi. Nagy si-
kerrel mutatják be Ágacska című
színdarabját, majd a többi színpadi
művét. 1975-ben a hollywoodi X.
televíziós fesztiválon a Keményka-
lap és krumpliorr című játékfilm
megkapja a fesztivál Nagydíját és Az
Év Legjobb Gyermekfilmje címet.

Munkássága elismeréseként
többek között 1977-ben és 1987-
ben József Attila-díjat, 1984-ben
Andersen-díjat, 1987-ben az Év
Könyve-, 1989-ben és 1995-ben
Déry Tibor-jutalmat kapott.
1996-ban elnyerte a Magyar Al-
kotóművészek Országos Egyesü-
let életműdíját, 1999-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki „magas
színvonalú költészetéért, közvet-
len szavú, ember- és természet-
szeretetre nevelő műveiért és a
kortárs gyermekirodalom megújí-
tásáért”. 2010-ben Az év gyerek-
könyve életműdíjjal jutalmazták.
2011-ben Budapest díszpolgára

lett és Prima Primissima díjat ka-
pott. Abban az évben jelent meg
Mi az adu? című könyve.

2016-ban a Magyar Érdem-
rend középkeresztje (polgári ta-
gozata) kitüntetést kapott. 2016-
ban, 80. születésnapja alkalmából
Kisújszálláson felavatták Pom
Pom szobrát. Ebben az évben Ma-
gyar Örökség Díjjal, 2017-ben a
Nemzet Művésze címmel tüntet-
ték ki. 2019-ben a Süsü, a sárkány
című meséje alapján készült báb-
filmsorozat hőseiről alkalmi bé-
lyegblokkot bocsátott ki a Magyar
Posta, amely Weisenburger István
grafikusművész tervei alapján, 60
ezer példányban készült.

Utolsó nagy munkája a Süsü, a
sárkány harmadik évadának meg-
írása volt, melyet tavaly vetett pa-
pírra, élete utolsó karácsonyi aján-
dékaként alkotta meg a minden-
kori magyar gyermekek örömére.
2019 decemberében így nyilatko-
zott a Borsnak: „Elkészült a mű, az
író letette az ajándékot a fa alá. Az
én karácsonyi ajándékom a gyere-
keknek a Süsü sorozat harmadik
története, a Süsüke világot lát,
aminek a forgatókönyvét leadtam
az MTVA-ban. Egyéves munka
volt, havonta egy részt írtam. Ki-
csit többet, mert tizenhárom ré-
szes. Több mint hatszáz oldal lett,
taxival alig tudtam bevinni” – me-
sélte. <<

Segélyhívószámmal a poloskák ellen

Örökéletű paraziták Párizsban

A francia kormány csütörtökön
jelentette be új kampányát,
amellyel igyekszik felvenni a har-
cot a Párizs otthonait és szállás-
helyeit az utóbbi időben elárasz-
tó ágyi poloskákkal. 

A kampány weboldalán részlete-
zik a vérszívó rovarok inváziója elle-
ni lépéseket, köztük azt is, hogy egy
új segélyhívószámot hívhatnak a
poloskaproblémával küzdő franci-
ák. Az ágyi poloskák (Cimex lectu-
larius) az 1950-es években szinte
teljesen eltűntek Franciaországból,
de most visszatértek – ennek leg-
főbb okai között a turizmust és a ro-
varirtó szerekkel szembeni növekvő
ellenálló-képességet jelölték meg. A

poloskák száma a második világhá-
ború után azért csappant meg, mert
erős rovarmérgeket, például DDT-
t vetettek be ellenük, de az ilyen sze-
rek tiltása után a rovarok egyre na-
gyobb számban kezdtek visszaszi-
várogni az ember környezetébe.

A 2020-as párizsi önkormány-
zati választás kampánya során, egy
Macron-közeli egykori polgármes-
terjelölt, Benjamin Griveaux azt
ígérte, hogy megválasztása esetén
100 nap alatt kiűzi a városból a po-
loskákat. A versenyből azóta egy
szexbotrány miatt kiesett Griveaux
egy nagy kártevőellenes brigád lét-
rehozásáról álmodozott, amely
ágyi poloskákra, patkányokra és
csótányokra vadászott volna. <<

A koronavírus-járvány nem pandémia

Nincs vége a világnak
Bár az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) hivatalosan már évek óta
nem használja a pandémia kifeje-
zést, az új típusú koronavírus okoz-
ta járványt továbbra is nemzetközi
vészhelyzetként kezelik – mondta
el hétfőn a WHO egyik szóvivője.

Az utóbbi napokban felerősö-
dött az aggodalom, hogy a korona-
vírus terjedése világjárvánnyá vál-
hat, miután élesen megemelkedett
az Iránban, Olaszországban és Dél-
Koreában észlelt fertőzések száma.

Az új koronavírus esetében a
WHO január 30-án nemzetközi
szintű közegészségügyi vészhely-
zetnek nyilvánította a közép-kínai

Vuhan városból kiindult járványt.
Tarik Jasarevic WHO-szóvivő el-
mondta: a szervezet már nem hasz-
nálja az egykori, hat szintből álló ri-
asztási rendszert, amelyben a 6-os
szint volt valaha a pandémia.

A köznyelvben pandémiaként
emlegetik egy olyan új kórokozó
megjelenését, amely világszerte
könnyen terjed az emberek között
– mondta Jasarevic, hozzátéve: ed-
dig azt tapasztalták, hogy a koro-
navírus több helyen felütötte a fe-
jét, és több országban többeket
megbetegített. Egyes országokból
időközben azonban már nem ter-
jed tovább a vírus, de a fertőzés új-
ra megjelenhet. <<

Mesehősök és meseolvasók egyaránt siratják

Az ágyi po-
loska, a nagy
túlélő

Nemzetközi
vészhelyzet.
Fő az elővi-
gyázatosság
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