
Karantén széKelyVarságon

Veszett vadmacska 
támadt emberekre

Karantént rendeltek el Székelyvarságon, ahol az elmúlt hétvégén veszett vadmacska támadt 
emberekre, később pedig egy háztáji gazdaságba is bement, ahol alaposan ráijesztett egy 

teheneit őrző pásztorra. A vadmacskát agyonütötték, az állatorvosok egy hónapos karantént 
rendeltek el. > 3. oldal
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Egy turistát vállon, egy másikat pedig farba harapott a veszett állat fotó: Ifj. haáZ sándor

hargitanépe 

2Az RMDSZ esete 
a nyuszival 4Népi motívumok 

a modern viseletben 4Gyermekorvosok 
jönnek Udvarhelyre

A Születésfa és 
a Családok kenyere
A Gondviselés Segélyszervezet 

székelykeresztúri központja 
május 6–13. között második al-
kalommal szervezi meg a Szüle-
tés Hete rendezvénysorozatot. A 
programban egymást vált-
ják az előadások, a közös-
ségi és családi megmozdu-
lások, illetve a komoly és lazításra 
lehetőséget adó események. 

Jégcsarnok épül
Húszmillió eurós költségveté-

sű fedett műjégpálya építési 
tervéről egyeztetett a múlt hétvé-
gén Bunta Levente polgármester 
és a székelyudvarhelyi Ice Rink 
Egyesület vezetősége Ed Lohrenz 
kanadai szakemberrel. 
Székelyudvarhely első jég-
csarnoka a tervek szerint a 
városi strand területén, a korcsolya-
pálya helyén épülne fel.
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4078î
1 amerikai dollár USD 3,3551î
100 magyar forint HUF 1,5549î

hatos lottó

ötös lottó

SZERENcSESZáM: 7862068

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Az a pénz 
nem saját pénz...
Prioritásként kezelik a köz-

szférai bérek kiigazítását a 2010-
es esztendei szintre, valamint 
a 740 lejt meghaladó 
nyugdíjak esetében a teljes 
összegre levont 5,5 száza-
lékos egészségbiztosítási hozzájá-
rulás egy részének visszafizetését.

3

     Hecser zoltán



Egy beruházást felavatni öröm, 
ez is a közösségépítést szol-
gálja  – tudhattuk meg tegnap 
a Mokka kávéházban Borboly 
Csabától. A megyei tanács el-
nöke egyebek mellett az import 
kampány hátrányairól, valamint 
az RMDSZ és a fűben ülő nyuszi 
esetéről is szót ejtett a közéleti 
vitafórumon.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Folyamatosan kell járni a tele-
püléseket, a helyszínen kell 
tájékozódni a gondokról, 

nem lehet a megyét egy csíksze-
redai irodából irányítani – kezdte 
mondandóját a tegnap déli vitafó-
rumon Borboly Csaba. A megyei 
önkormányzat elnöke Katona 
Zoltán moderátor kérdéseire vála-
szolva kifejtette: munkatársainak 
kétharmada harmincöt év alatti, 
s hogy az elmúlt négy évben az 
jelentette számára a legnagyobb 
kudarcot, hogy néhány esetben hi-
ába volt meg a pénz, nem mindig 
sikerült elkölteni azt.

Moderátori felvetésre az elnök 
pontosított: nincsenek ellenfelei, 
csupán vetélytársai, s szerinte a 
kampánynak arról kellene szól-
nia, ki mit tett le az asztalra, mi-
lyen jövőképet vázol fel.

– Mindenképpen tiszta, pozi-
tív kampányt folytatok majd, en-

nek érdekében pedig felajánlom 
vetélytársaimnak, hogy fogjunk 
kezet – nyomatékosított Borboly. 
Elmondta, nincs szükség kam-
pányimportra, a megosztó politi-
kát Magyarországon kell hagyni, 
s inkább arról kellene beszélni, ki 
mit tett Székelyföldért.  

A kötetlen beszélgetés során 
szó esett arról is, hogy a megyei 
tanács ma már egy brand, egy 
védjegy a megyében, s hogy pénz-
ben nem mérhető az intézmény 
hozzáállása a helyi közösségeket 

érintő kérdések megoldásában.
– Pénz kerül, vagy Bukarest-

ből, vagy pályázatokból, nem ez 
a legnagyobb gond sok esetben, 
hanem az együttműködési haj-
landóság, a közös akarat hiánya 
– utalt Borboly a korábbi Csík-
Udvarhely viszonyra, de szerinte 
mára már sikerült feloldani a gör-
csöket.

Természetesen a kormány-
váltás is szerepelt a terítéken. 
Az elnök szerint a legsúlyosabb 
következménye ennek az le-

het, hogy az ellenzékbe szorult 
RMDSZ nagyon sok dolgot 
nem tud majd megakadályozni, 
s félő, hogy a felvidéki példa Ro-
mánia számára is ragadós lesz. 
Borboly ugyanakkor bízik ab-
ban, hogy a szövetség jól szere-
pel majd az őszi választásokon, 
erős parlamenti csoport alakul 
ki, s az RMDSZ nélkül nem lesz 
stabilitás.

– Úgy vagyunk most, mint 
a fűben ülő nyuszi: hegyezzük a 
fülünket, s egyfolytában készen-
létben állunk, hiszen folyamatos 
veszélyek leselkednek ránk – pél-
dálózott Borboly, aki a helyható-
sági választások kapcsán kifejtet-
te, a sokszor létfontosságú kéthar-
mados döntések miatt szeretne 
legalább húsz szövetségi tanácsost 
látni az új megyei önkormányzati 
testületben.

– Egy-egy avatás mögött 
kemény munka áll, s akik ré-
szesei a megvalósításnak, azok 
igénylik a kisebb ünnepséget. 
A székelyeknél különben is kö-
zösen szokás megünnepelni a 
közösen elvégzett munkát – vá-
laszolt Borboly egy másik fel-
vetésre. – Felemelő érzés látni 
a sok könnyes szemet, érezni a 
kérges kezek szorítását. A beru-
házásnak is tulajdonképpen a 
közösségépítést kell szolgálnia 
– hangsúlyozta.

Az utóbbi napok történései egy-
értelműen bizonyítják: szükség 
van egy erős RMDSZ-re a ro-
mán parlamentben – véli Antal 
István képviselő.

J. Á.

A szövetség már a Boc-
kormány idején is a kor-
mányból való kilépést fon-

tolgatta. Sok népszerűtlen döntést 
kellett meghozni, s kormányon való 
maradásunk egyik feltétele éppen 
az volt, hogy állítsák vissza az erede-
ti szintre a fizetéseket, nyugdíjakat 
– mondta tegnap Antal István. A 
parlamenti képviselő emlékezte-
tett: Mihai Răzvan Ungureanu volt 
az, aki a MOGYE-n létrehozandó 
magyar karral kapcsolatban egyér-
telműen kijelentette: a törvénye-
ket mindenkinek be kell tartani. 
Antal elszomorítónak tartja, hogy 
huszonhárom évnyi demokrácia 
után még mindig dívik hazánkban 
a magyarellenes, populista retori-
ka, s mint mondta, az utóbbi hetek 
történései, a hatalmat megszerző 
pártok magyarellenes kirohanásai is 
azt bizonyítják, szükség van egy erős 
RMDSZ-re Bukarestben. A képvi-
selő bízik abban, hogy végre felébred 
az erdélyi magyarság, s a közössé-
günkre leselkedő veszély tudatoso-
dik a választópolgárokban is, hiszen 
szerinte a „zsebpártok nem a magyar 
ügyet szolgálják, hanem a szövetség 
erejét akarják gyengíteni”.

napirenden
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BorBoly CsABA volt A MokkA PódiuM vEndégE

Az RMDSZ esete a nyuszival
Antal 

ébresztőt fújt

Össztűz alatt. A megyei tanács elnökét kényes kérdésekkel bombázták fotó: ifj. haáz sándor

Az utóbbi hónapokban több 
szülő hozta gyerekét a ren-
delőbe, akiken egy „új” fajta 
himlő tüneteit vélték felfe-
dezni, „pillangóvírus” okozta 
„lepkehimlő”gyanújával. 

Más elnevezései: fertőző 
gyűrűpír, vagy ötödik beteg-
ség, megalerythema infantum. 
A japánok „alma” betegségnek 
hívják, utalva az arc pirosságá-
ra. A betegséget először Robert 
Willian írta le 1799-ben, 
1889-ben Anton Tschamer 
a rózsahimlő változataként 
írja le, majd 1889-től nevezik 
„erythema infectiosum”-nak. 
Tehát egy újkeletű betegségről 
van szó, hanem egy viszonylag 
ritkán előforduló fertőzésről, 
szezonálisan három–öt éven-
ként jelentkező halmozódással. 
A felnőtt lakosság több mint 
fele védettséggel rendelkezik 
a korábbi, észre nem vett vagy 
nem diagnosztizált fertőzések 
miatt. Ősszel, vagy télen az elő-
fordulása gyakoribb. Okozója 
a Parvovirus B19, ami világ-
szerte elterjedt. Leginkább az 
óvodás és kisiskolás korcso-
portot érinti. Cseppfertőzéssel 
terjed,lappangási ideje öt–tíz 

nap. A vírus a fertőzéstől számí-
tott hat-hét naptól az orrgarati 
váladékból, valamint a vizelet-
ből kimutatható. A kórokozó 
behatol a fiatal vörösvértestekbe, 
ahol elszaporodik és gátolhatja a 
vörösvértest-képződést. A kiüté-
sekért és az ízületi fájdalmakért 
a képződő immunkomplexek 
tehetők felelőssé. Ha a terhesek 
betegednek meg, a vírus áthatol 
a placentán és tíz százalékban 
magzatelhalást okozhat. A fer-
tőzések több mint fele gyermek-
korban tünetmentesen zajlik le, 
esetleg meghűléses tüneteket 
okozhat, melyet esetleg vérsze-
génység és a trombocitaszám 
csökkenése kísérhet. A tünetek 
megjelenésekor a fertőzés át-
viteli lehetősége elég alacsony, 
ezért nem szükséges elkülöníte-
ni a beteget, mint más fertőző 
betegség esetében. Gyermekek 
esetében a bevezető tünetek a 
kiütés, láz, izomfájás, fejfájás. A 
kiütések az arcon kezdődnek, 
melyek az elején pillangóhoz 
hasonlítanak szimmetrikus el-
helyezkedéssel „megpofozott 
arc” jellege van. Az arcpír a leg-
jellemzőbb kezdeti tünet, majd a 
kiütések szétterjednek a végtag-
ok feszítő oldalára, elején élénk-

vörösek, majd lilássá válhatnak 
és átlagosan hat–tíz napig tarta-
nak. Napsütés, vagy fizikai terhe-
lés hatására kiújulhatnak, mintha 
újabb hullámban jelentkeznének. 
A következő napokban a kiütések 
centrifugálisan szétterjednek, tér-
kép- vagy girlandszerűen vöröses-
lilás árnyalatban. Későbbi fázisai-
ban, amikor az arcpír eltűnik, elég 
nehéz elkülöníteni a más kiütéses 
betegségektől. Ritkán előfordul-
hat nyirokcsomó-duzzanat, ízü-
leti fájás a kéz és a láb kisízületei-
ben. Diagnózisa a tünetek alapján 
történik, viszont a pontosításért 
lehet specifikus IgM/IgG ellen-
anyagokat keresni, vagy a vírus 
kimutatását kérni bonyolult labo-
ratóriumi módszerekkel a vérből, 
magzatvízből vagy a csontvelőből, 
de ezeknek inkább csak elméleti 
jelentősége van. Specifikus kezelé-
se nem ismert, de nincs is szükség 
rá, ha vérszegénység jelenik meg, 
az kezelendő, rendszerint a tüne-
teket enyhítjük, esetenként fájda-
lom- és lázcsillapítással, továbbá 
vitaminokat és immunerősítőket 
adunk.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

RenDelő eRytheMa InfectIoSuM – lepkehIMlő 
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Környezetvédelmi tevékenységeket támogat 
a Hargita fejlesztési társulás

Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támoga-
tására írt ki pályázatot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A 
kiírás olyan Hargita megyei civil szervezeteknek szól, amelyek alapí-
tó okiratában szerepel a természet- és/vagy környezetvédelmi tevé-
kenység. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a szemetelést 
megelőző, illetve a szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos neve-
lés iskolákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek 
népszerűsítése (reklámanyagok gyártása), ismeretszerző és alkotó-
táborok szervezése gyerekek számára, valamint a Hargita megye 
kincsei fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi Fejlesztési 
Társulás 49%-ban finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes 
pályázati dokumentáció és bővebb információ elérhető az egyesü-
let weboldalán (www.adiharghita.ro) vagy az egyesület székhelyén: 
530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak
A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás pályázatot hirdet 

olyan Hargita megyei fiatal kutatók számára, akik kutatói te-
vékenységet folytatnak a következő területeken: természettu-
domány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, mikrobiológia, 
talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társada-
lomkutatás. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a követ-
kezők: fogyóeszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, 
javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/szolgál-
tatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig meg kell felelniük a 
kutatási területnek – lehetnek például laboratóriumi vizsgála-
tok, felmérések stb.); nyomdai, sokszorosítási, feliratozási és más 
hasonló költségek (maximum 25% a projekt teljes értékéből); 
szállítási költségek, valamint más célirányos költségek, tanulmá-
nyok, kutatások megvalósítása, szaktanácsadás.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás jutalomdíj formájában 
finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumen-
táció és bővebb információ elérhető az egyesület honlapján (www.
adiharghita.ro) vagy az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, 
Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.
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Körkép
közélet

Karantént rendeltek el Székely-
varságon, ahol az elmúlt hétvé-
gén veszett vadmacska támadt 
emberekre, később pedig egy 
háztáji gazdaságba is bement, 
ahol alaposan ráijesztett egy 
teheneit őrző pásztorra. A vad-
macskát agyonütötték, az állat-
orvosok egyhónapos karantént 
rendeltek el.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Először egy szénégetőre, ezt 
követően pedig két turistá-
ra is rátámadt egy veszett 

vadmacska szombaton Székely-
varságon. A két támadás között 
az állat egy háztáji gazdaságban 
is látogatást tett, ahol a kertben 
legelésző tehenekre támadt, azon-
ban a pásztor idejében észrevette 
és elkergette – tudatta lapunkkal 
Püsök László. A Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóság sajtószó-
vivője elmondta, a támadásoknak 
végül egy parajdiakból, illetve 
szovátaiakból álló turistacsoport 
vetett véget, akik – miután két 
embert is megtámadott a macska 
– agyonütötték a veszett egyedet. 
Püsök László közölte, a vadmacs-
ka tetemét a székelyudvarhelyi 
laboratóriumba szállították, ahol 
nem igazolták a veszettséget, ám 
az ezt követő, a megyeközpont-
ban végzett vizsgálat során azt 
állapították meg, hogy az állat 
veszett volt. Püsök elmondása 
szerint bár a két vizsgálat ellent-
mond egymásnak, a lehető leg-
óvatosabbnak kell lenni ebben az 

esetben, hiszen emberéletekről 
van szó. Püsök László arról is tá-
jékoztatott, hogy a megtámadott 
embereket beoltották veszettség 
ellen. Ugyanakkor az ott tar-
tózkodó többi turista névsorát 
és elérhetőségét eljuttatták az 
illetékes, jelen esetben a parajdi 
és szovátai családorvosoknak. A 
támadás után az állategészségügy 
emberei a turisták által lakott 
házban és az udvaron is elvégez-
ték a fertőtlenítő munkálatokat, 
ugyanakkor a vadmacska által 
meglátogatott gazdaságban is 
beoltották a teheneket, valamint 
a kutyát. Az állatorvosok a ve-

szettség beigazolódása után egy-
hónapos karantént rendeltek el: 
nem szabad állatorvosi engedély 
nélkül kivinni, illetve behozni ál-
latokat a település területére.

Két embert vittek kórházba
A székelyudvarhelyi városi 

kórház fertőző osztályán érdek-
lődve, dr. Biró Judit szakorvostól 
megtudtuk, szombaton csupán 
két olyan személyt szállítottak be 
Varságról, akiket megtámadott 
a vadmacska. Az egyik beteget 
vállán érte a harapás, míg a má-
sikat farba harapta a veszett állat. 
Mindketten megkapták az állat-

harapáskor szükséges megelőző 
oltásokat, amelyet a hónap folya-
mán az előírások szerint tovább 
folytatnak. A doktornő elmondá-
sa szerint – bár még nem igazoltak 
a veszettséget – azért rendelték el 
a védőoltásokat, mert a veszettség 
minden esetben halálos, az oltó-
anyag pedig ellenanyagot termel-
tet a védekező-rendszerrel. Meg-
akadályozza, hogy a sérüléskor 
bekerült vírusok elszaporodjanak. 
A vírus a beteg állatok nyálában 
található, az emberi szervezetbe 
pedig a sérült bőrön keresztül, a 
beteg állat harapásával vagy mará-
sával juthat be. 

turisták körében okozott pánikot egy vadmacska fotó: ifj. haáz sándor

KArAntén széKelyVArságon

Veszett vadmacska támadt emberekre

Beiktatásra, pontosabban a parlament általi bi-
zalmi szavazásra vár a megalakult Ponta-kormány. 
Erre valószínűleg sor is kerül május 8-án, a jelek 
szerint rendelkezni fognak a szükséges szavazati 
többséggel. Ezekben a napokban viszont a kormány-
program véglegesítésén munkálkodnak, s azon belül 
prioritásként kezelik a közszférai bérek kiigazítását 
a 2010-es esztendei szintre, valamint a 740 lejt 
meghaladó nyugdíjak esetében a teljes összegre levont 
5,5 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulás egy részének a 
visszafizetését. Arról a különbözetről van szó, amelyet alkot-
mányellenesnek talált az Alkotmánybíróság. Hogy erre mikor 
és miként kerül sor, arra senki sem tud biztos választ adni. 
Nem, mert annak előfeltétele a szükséges pénzalapok, illetve 
költségvetési források biztosítása. Induljunk ki abból, hogy 
Traian Băsescu államfő április 27-én Victor Ponta kormány-
fővé jelölése kapcsán elhangzott nyilatkozatában utalt arra: 
annak idején a Boc-kormány úgy vette át a hatalmat, hogy 
üres volt a kassza, azaz nem állt rendelkezésére pénzforrás, 
az Ungureanu-kormány most úgy távozik, hogy „a pénzügy-
minisztérium tartalékalapjában található 5 milliárd euró, és 
egy olyan kölcsönprogram a Világbanktól, amely értelmében 
hosszú távra egymilliárd eurót folyósít ez a pénzintézet”. Né-
hány nap telt el, és Victor Ponta kijelölt kormányfő bizonyos 
értelemben ellentmondott az államfőnek: „Nem vagyunk 
éppen annyira kedvező helyzetben. Olyan jelzésekről értesül-
tem, miszerint mi elmegyünk, de nektek hátrahagyjuk a teli 
kamrákat. Tudni kell, hogy adósságokkal vannak azok teli.” 
Az a pénzforrás, amire utalt az államfő, ha létezik is, nem 

saját pénz, nem költségvetési bevételi forrásról van szó, hanem 
kölcsönökről. Félhivatalos értesülések szerint az év elejétől a 
Boc-, illetve az Ungureanu-kormány külföldi és hazai pénz-
piacokról összesen 31 milliárd lejnek megfelelő hitelt vett fel. 
Ez az összeg meghaladja a folyó finanszírozási szükségleteket, 
s így elmondható, hogy a kormány, pontosabban az állami 
kincstár rendelkezik likviditással. Hogy mennyi pénzre lenne 
szükség, azt nagyjából tudni lehet: még a Boc-kormány idején 
készült egy számítás, amely szerint a közszférai bérek 16 szá-
zalékos megemelése június 1-jétől hét hónap viszonylatában 
mintegy kétmilliárd lej értékű pluszkiadást, míg az egészség-
biztosítási hozzájárulási különbözet visszafizetése mintegy 
1,2–1,3 milliárd lejes költségtételt jelentene. Azaz összesen 
több mint 3 milliárd lejre lenne szükség.

Nem árt egy pillantást vetni az állami költségvetés első 
évnegyedi bevételeire, illetve a költségvetési hiány alakulására. 
Született egy a maga nemében fondorlatos kormányrendelet: a 
Hivatalos Közlöny január 30-i számában jelent meg a 2012/2-
es kormányrendelet, amely értelmében a megelőző évi adónyi-
latkozatot (a 101-es űrlapot) az eddigiektől eltérően nem április 

25-ig, hanem március 25-ig kell benyújtani. Ennek az 
előírásnak a gyakorlatba ültetése eleve bonyodalmat 
okozott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy annak 
révén az állami költségvetésbe márciusban jóval na-
gyobb összeg folyt be a nyereségadóból. Négy és félszer 
annyi, mint a megelőző év azonos hónapjában:1,6 
milliárd lej, az első évnegyed viszonylatában pedig 3,2 
milliárd lej. Így pedig kedvező képet nyújtott az első 
évnegyedi költségvetési mérleg, és sikerült beilleszked-

ni a költségvetési hiány előirányzataiba is. Az is megjegyzendő, 
hogy az említett határidő előbbre hozása csak az első évnegyed 
eredményein „szépített”, de éves viszonylatban annak már nem 
sok jelentősége van. 

Florin Georgescu, a kormányfő helyettesi és pénzügyminisz-
teri tisztség várományosa szerdán kijelentette, hogy a pénzügy-
minisztérium rendelkezésére álló alapokra való hivatkozás nem 
állja meg a helyét, mert a számlán egy adott pillanatban lehet 
egy nagy összeg, de a következő pillanatban jelentős kifizetések 
okán elapad. Igen óvatosan fogalmazott a bérkiigazítás tekin-
tetében, azt hangsúlyozva, hogy egyeztetni kell a nemzetközi 
pénzintézetek országunkban tartózkodó képviselőivel, és indo-
kolttá válik egy új szándéknyilatkozat megfogalmazása is. Arra 
is célzott, hogy előreláthatólag abba bele kell kerüljön az eddigi 
1,9 százalékos költségvetési hiánynál egy nagyobb arányú is, 
azaz a bérkiigazítás és a hozzájárulási különbözet visszatérítése 
okán valószínűsíthető, hogy az eredetileg tervezettnél nagyobb 
lesz a költségvetési hiány.

Egyelőre ennyit tudni, és egy-két hétnek még el kell telnie 
ahhoz, hogy érdemi döntés születhessen.

Az a pénz nem saját pénz...
                      NézőpoNt n Hecser zoltán



Első alkalommal szervez vi-
seletkonferenciát Székelyud-
varhelyen a Romániai Magyar 
Népművészeti Szövetség, a 
Budapesti Hagyományok Háza, 
a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont és az 
Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesülete. Az eseménynek a 
Tamási Áron Gimnázium dísz-
terme ad otthont szombaton, 
május 5-én. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Tifán Irén, az 
Udvarhelyszéki Nép-
művészek Egyesüle-

tének képviselője lapunknak el-
mondta, legalább ötven-hatvan 
résztvevőt várnak a konferenciá-
ra, illetve tizenöt alkotó jelentke-
zett. – Ez az első alkalom, hogy 
ilyen konferencia megrendezésre 
kerüljön. Azt mondják, hogy 
Udvarhelyszéken van a legtöbb 
viseletkészítő, ezért ad otthont a 
konferenciának Székelyudvarhely. 
A hagyományos elemek lesznek 
jelen, mivel a jelenkor öltözetében 
is fel lehet használni a népi motí-
vumokat. A konferencián részt 

vesz Csíkszék, Udvarhelyszék, 
Háromszék, Nyárádremete és Ka-
lotaszeg is – vetítette előre Tifán 
Irén. 

A konferencia legfontosabb 
célja szakmai fórumot biztosí-
tani a viseletkészítőknek, illetve 
esetenként gyakorlati tanácsokat 
adni a 2013-as egri konferencia 
erdélyi résztvevőinek. Az esemény 
témái közt szereplenek a népvise-
letek, nemesi öltözékek Erdély-
ben, a mai ünnepi és hétköznapi, 
népi motívumokat tartalmazó 
viseletek, polgári öltözetek, és a 
viseletkiegészítők (csizma, cipő, 
gyöngy stb.). Délelőtt nyolctól 
kezdődik a konferencia, a házi-
gazda Fehér Jánosné Irén. Az al-
kotóknak a terembe érkezéskor 
regisztrálniuk kell. Alkotásaik 
sorszámot kapnak, amely az egész 
rendezvény idejére érvényes, to-
vábbá rajta is kell tartani. Belépés-
kor megkülönböztetett színű és 
feliratú kisebb, három kartoncé-
dulát kap minden belépő (népvi-
selet, nemesi öltözék és mai pol-
gári öltözet), azzal a céllal, hogy 
13.30 és 15 óra között végignézik 
az öltözékeket a kiállított és élő 
manökeneken, kategóriánként 

ráírják a legjobban tetsző öltözék 
számát, majd egy kijelölt dobozba 
helyezik. A három legtöbb szava-
zatot elért termék lesz közönség-
díjas. A zsűri tagjai alkotónként 
három zsűrilapot kapnak, majd 
egy-egy alkotó általuk legjobbnak 
ítélt három termékére (manöken 
és élő manöken együttesen) ad-
nak 7–10 közötti pontot. Ezek 
termékenkénti átlagából számítja 
ki a titkárság a helyezéseket (nép-
viselet, nemesi öltözék és mai pol-
gári öltözet). Minden alkotásról 
fénykép készül, a fényképekről 
pedig CD, amit utólag átadnak az 
alkotóknak.

A nap folyamán előadást tart 
Beszprémy Katalin, a Hagyomá-
nyok Háza művészeti vezetője A 
Kárpát-medencei magyar népvi-
selet szellemiségének tükröződése a 
mai polgári viseletben témakörben, 
a marosvásárhelyi Bándi Katalin a 
népi ihletettségű önálló tervezésű 
öltözékekkel szembeni elvárások-
ról, dr. Tőtszegi Tekla néprajzos, 
az erdélyi népviseletek sajátossá-
gairól, Farkas Irén, nyugalmazott 
muzeológus a csíki népviseletről. 
A konferenciára várnak minden 
viseletkészítőt és érdeklődőt. 

Másodjára rendezik meg ma 
Székelyudvarhelyen a Civil 
Napot, amelynek célja a civil 
szféra, illetve az önkéntesség 
szépségének népszerűsítése. 
A megnyitót délelőtt kilenctől 
tartják a Márton Áron téren. 

A. J.

Az udvarhelyi civilek idén 
olyan munkálatokat vet-
tek tervbe, mint a Szejke-

patak és a Küküllő medrének kita-
karítása, a kerekerdői szemétgyűj-
tés, sportrendezvények szervezése 
mozgássérült gyerekeknek, egy 
tömbház lépcsőházának kime-
szelése, a város hirdetőtábláinak 
megtisztítása, a szemetesládák 
rendbetétele, a Bányai János isko-
lánál, illetve a városi parknál talál-
ható falak lefestése, kiszínezése. 
A Dr. Verestóy Attila Alapítvány 
ügyvezető igazgatója, Nemes Me-
linda, a civil nap egyik szervezője 
lapunknak elmondta, nyolc civil 
szervezet vesz részt a mai rendez-
vényen.

A választás a művelődési ház-
zal szembeni utcában található 
Blanka házra esett, így az önkén-
tesek ennek lépcsőházát festik le 
– itt laknak az árvaházból kike-
rült fiatalok. Az civil napon több 
mint száz önkéntes vesz részt, 
csak a Verestóy alapítványnál hat-
vanan jelentkeztek, többségében 
diákok.

– Az idei rendezvény nem ha-
sonlítható a tavalyihoz, mivel az 
elméleti volt, idén pedig a tettek 
mezejére léptünk. Mindkettőnek 
meg van a maga haszna és szépsé-
ge – vélekedett Nemes Melinda.

Somogyi Attila, az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum részéről elmondta, 
jónak tartja tartja a civil nap öt-
letét, hiszen szép számban jelent-
keztek a fiatalok a programokra. 
A Patkóban üzenőfalat állítanak 
fel, amelyre bárki írhat üzenetet, 
véleményt, meglátást. 17 órától a 
városi parkban található falra fes-
tegetnek, írnak újabb üzeneteket, 
majd 19 órától gitáresttel zárják a 
civil napot.

Ismét Székelyudvarhelyre érkez-
nek május 6-án, vasárnap a buda-
pesti Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat önkéntes orvosai. Az 
Eszterlánc Napközi Otthonban 
negyvenöt orvos és egészségügyi 
szakember végzi a vizsgálatokat.

A. J. 

Évente kétszer érkezik Har-
gita megyébe a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) önkéntes orvoscsoportja. 
A megyei kórházban, óvodákban 
és iskolákban, illetve gyerekekkel 
foglalkozó intézményekben vizs-
gálják a betegeket. Nemcsak a vizs-
gálatokkal, hanem  gyógyszerekkel, 
segédeszközökkel, továbbá szakmai 
továbbképzéssel is segítik az intéz-
ményeket. A budapesti szolgálat 
önkéntesei tavaly májusban közel 
százötven gyermeket vizsgáltak 
meg, akik pedig további kezelésre, 
illetve műtétre szorultak, a buda-
pesti kórházakba irányították.

Mint Koncz Melinda, az 
Eszterlánc Napközi Otthon 
vezetője lapunknak elmond-
ta, vasárnap gyermekgyógyász, 
gyerekneurológus, audiológus, fül-
orr gégész, urológus, gerincgyógy-
ász, ortopéd műszerész érkezik a 
napközibe, ahol ingyenes vizsgála-
tokat végeznek.

– Vannak visszajáró betegek is, 
főként a neurológushoz és a gyer-
mekgyógyászhoz jönnek. Ne hű-
léssel, kisebb problémákkal, hanem 
komolyabb betegségekkel keressék 
fel az orvosokat. Eddig az óvo-
dánkból tizenheten jelentkeztek, 
de a többi intézményből is szoktak 
jelentkezni – általában hatvan-
hetven gyereket vizsgálnak meg 
nálunk. Az orvosok besegítenek 
mindennemű kórházi ügyintézés-
be, illetve pénzbeli adományokat 
is juttatnak a beteg gyerekeknek – 
magyarázta Koncz Melinda.

A programról érdeklődni 
a 0266–214 482-es és a 0744–
135 083-as telefonszámon lehet.

Hétfőre biztosan megnyílik a 
Vulticulus Földrajzi Társaság 
parajdi állandó lepkeháza. Múlt 
hétre ígérték a megnyitót, vi-
szont néhány előre nem látha-
tó, technikai tényező miatt ha-
lasztani kényszerültek. 

A. J.

Gőzerővel folynak a mun-
kálatok továbbra is 
Parajdon, mivel napo-

kon belül megnyílik a Vulticulus 
Földrajzi Társaság által létre-
hozott, állandó lepkeház. Nagy 
sikernek örvendett tavaly a 

székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeumban felállított időszakos 
lepkeház, ennek mintájára hozzák 
létre a parajdit is, a sóbánya szom-
szédságában. Mint Kilyén Barna, 
a Vulticulus Földrajzi Társaság 
elnöke elmondta a Hargita Népe 
Udvarhelynek, egyelőre nem tud 
semmi biztosat mondani a hét-
végi megnyitóval kapcsolatosan, 
mivel minden a technikától függ. 
– Lehet hogy vasárnap, az is lehet, 
hogy már szombaton kinyitunk. 
Az egyedüli biztos időpont a 
hétfő, az már száz százalékos. Je-
lenleg árnyékolunk, a lepkék már 

kelnek. Annyi tényező van egy 
ilyen ház működtetésénél, mint 
egy kisállatkertnél – mondta el 
Kilyén Barna. 

Mint ismeretes, kilenc fajta lep-
két lehet megtekinteni a megnyílás-
kor, és több mint hatszáz egyeddel. 
A leglátványosabb lepke itt is a kék 
azúrlepke, amelyet már a Haáz Re-
zső Múzeumban is meg lehetett 
tekinteni a tavaly. Naponta 9 és 19 
óra között lesz látogatható a parajdi 
lepkeház, gyerekeknek és diákok-
nak hat, felnőtteknek pedig hét le-
jért. Csoportos látogatás estén ked-
vezmények állnak rendelkezésre.

ElSő ERdélyI VISElETkONFERENCIA

Népi motívumok 
a modern viseletben

CIVIl NAp UdVARHElyEN

Az önkéntesség szépségei

Gyermekorvosok 
jönnek Udvarhelyre 
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Gyermekmentők. Vizsgálataik ingyenesek fotó: balázs attila
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Húszmillió eurós költségveté-
sű fedett műjégpálya építési 
tervéről egyeztetett a múlt hét-
végén Bunta Levente polgár-
mester és a székelyudvarhelyi 
Ice Rink Egyesület vezetősége 
Ed Lohrenz kanadai szakem-
berrel, akinek vállalkozása 
geotermális fűtés- és hűtés-
rendszerek kiépítésére, korsze-
rű, energiatakarékos műjégpá-
lyák megépítésére szakosodott. 
Székelyudvarhely első jégcsar-
noka a tervek szerint a városi 
strand területén, a korcsolya-
pálya helyén épülne fel.

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

Egy székelyudvarhelyi jég-
csarnok építési ötlete a 
helyi Ice Rink Egyesület 

tagjainak a fejéből pattant ki. 
Kezdeményezőként az elmúlt 
időszakban több lépést is tettek 
elképzelésük megvalósítása érde-
kében. Legutóbb szombaton dél-
ben a polgármesteri hivatalban 
Bunta Levente polgármesterrel, 
az urbanisztikai osztály és a mű-
szaki igazgatóság vezetőjével, a 
hivatal sportért felelős szakembe-
rével valamint Ed Lohrenzzel, a 
kanadai Geo-Xergy Systems Inc. 
elnökével egyeztettek és csapatá-
val egy leendő városi jégcsarnok 
építési lehetőségeiről, a terv kivi-
telezhetőségéről. 

– Potenciális helyként a vá-
rosi strand melletti területet 
nevesítettük. Megállapodást ír-
tunk alá, s elmondtuk, szükséges 
egy ütemterv, belátható határ-
időkkel, illetve az is fontos, hogy 
a különböző részprojekteknek 
felelősei legyenek. A vendégek 
közölték, elemzik annak lehe-
tőségét is, hogy a jégcsarnok kö-
zelében, a Nagy-Küküllőn egy 
vízierőművet építsenek, mely 
elsősorban a műjégcsarnokot 
szolgálná ki, s majd esetleg a vá-
rost is – tudatta Bunta Levente. 
A polgármester azzal folytatta, 
tizenöt-húsz millió eurós nagy-
ságrendű beruházásról van szó, 

és a szombati egyeztetésen az is 
elhangzott, esély van rá, hogy a 
projektre támogatókat találja-
nak. 

– A jégcsarnok olyan méretű 
lenne, hogy pályáján jégkorong-
mérkőzéseket is lehessen majd 
játszani. Hargita megye ugyanis 
az ország hűtőszekrénye, közis-
merten kiváló jéghokicsapataink 
vannak. Ha felépülne egy min-
den évszakban használható 
jégpálya, – akkor miért ne û 
Székelyudvarhely, az anyaváros is 
megmutathatná tehetségét ezen a 

területen. Ezen gondolatra, ezen 
elképzelésre próbálunk pénz-
alapokat lehívni – magyarázta 
a polgármester. Azt is megtud-
tuk, a jégcsarnok értelemszerűen 
modern technológiával épülne, a 
kanadai szakember Ed Lohrenz 
erőssége ugyanis a geotermikus, 
környezetbarát energiák haszno-
sításában áll. Az általa alapított és 
elnökölt Geo-Xergy Systems Inc. 
vállalkozás integrált energia- és 
geotermális hűtési- és fűtési rend-
szerek kiépítésére szakosodott. 
Mint a polgármesteri hivatalnak 

adott cégismertetőjéből kiderül, 
Ed Lohrenz 1984-ben kezdett el 
energiatakarékos műjégpályák 
építésén kísérletezni, napjainkra 
ezen iparág egyik legelismertebb 
szakembere. Az általa kikísérlete-
zett és forgalmazott hőszivattyúk 
magas hatásfokúak, gazdaságosan 
kiépíthetőek, ténylegesen kör-
nyezetbarátok, és jól szabályoz-
hatóak hűtésre és fűtésre, illetve 
melegvíz-termelésre is alkalmas 
megoldásnak bizonyulnak. Érde-
mes kiemelni, hogy a környezeti 
és geotermikus energia hőszivaty-

tyús hasznosítása – a települések 
egyre nagyobb energiaigénye és a 
vonatkozó költségek folyamatos 
növekedése miatt – világszinten 
egyre nagyobb ismertséget kap.

A kezdeményezőről, az Ice 
Rinkről nem sokat tudni, mé-
diajelenéseik eddig nem voltak. 
Megkeresésünkre Both László 
elnök visszafogottan reagált: azt 
mondja, csendben tevékenyked-
nek, közösségi érdekeket képvisel-
nek, s még túl korainak találták, 
hogy a jégcsarnokos tervvel elő-
rukkoljanak.

TéLEn-nyáRon koRcSoLyázhaTunk

Jégcsarnok épül
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dénes piroska, 

63 éves, nyugdíjas

a héT kéRdéSE  hogyan TöLTIk a mELEg héTvégékET?

A hirtelen jött 
melegben nem iga-
zán megyünk ki a 
napra, ebben a kor-
ban nem bírjuk a 
túlzott meleget. A 
hűvös házban kelle-
mesebb, de van úgy, 
hogy elmegyünk a 
mezőre kapálni, mert 
azt muszáj. Ilyenkor 
sok folyadékkal és 
kalappal védekezünk 
a nap ellen. 

A nagy meleget 
már nem igazán bír-
juk, ezért ha tehet-
jük, a hűvös házban 
maradunk, nehogy 
problémát okozzon az 
erős napsütés. Ha fa-
lura megyünk, akkor 
inkább az árnyékos 
helyeket keressük, ha 
meg a városban ma-
radunk, a hideg lakás 
a legbiztonságosabb 
hely. 

Farkas nelli, 

76 éves, nyugdíjas

Nyugdíjas kor-
ban nem sokat jár el 
otthonról az ember, 
van úgy, hogy hét-
végén kimegyünk 
a hétvégi házba, és 
ott töltjük a meleg 
napokat. Ha meg 
itthon maradunk, az 
unokákkal töltjük a 
hétvégét, lehetőleg 
árnyékos helyeket 
keresünk, ha kime-
gyünk a városba. 

dusinszki józseF, 

68 éves, nyugdíjas

Kellemes a hir-
telen jött meleg a 
sok esős idő után, és 
kicsit meglepő is, hi-
szen csizmából szan-
dálba ugrottunk. 
Nekünk, reumás be-
tegeknek sok prob-
lémát tud okozni, 
ezért nem megyünk 
ki gyakran a napra, 
inkább a sötétített 
szobában töltjük a 
délutánt. 

Bíró–amBrus mária, 

68 éves, nyugdíjas

társadalom

Örömteli kilátások. A jégpályát minden évszakban használhatnánk Fotó: iFj. haáz sándor

Körkép
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A Temes megyei, többszö-
rös díjnyertes Temesrékasi 
(Recaş) szőlészet kizárólagos 
udvarhelyszéki forgalmazója, 
Kulcsár Lajos vezetett minket 
körbe több éve működő pincé-
szetében. A több mint százféle 
minőségi bort forgalmazó borász 
több helyi étteremmel, kereske-
delmi lánccal is együttműködik, 
betlenfalvi pincéje mindig nyitva 
áll azok előtt, akik jó bort szeret-
nének vásárolni.

Újra élvezhetjük a jó időt, 
ilyenkor ki ne szeretne a 
teraszon ülve napfürdőzni 

vagy egy tartalmas napot tölteni a 
barátokkal?! A baráti társasággal 
való kikapcsolódás során kiváló 
társnak bizonyulnak a könnyű, üde 
fehér és rozé borok, melyek tisztán 
vagy fröccsként egyaránt fogyaszt-
hatóak a tikkasztó hőségben. Ösz-
szejövetelekhez, esküvőkhöz vagy 
akár könnyű vacsorák megkoro-
názásaként a betlenfalvi Vinotéka 
pincészettől a száraz vagy a rozé 
tökéletes választás. A hat éve mű-
ködő kiskereskedés több helyi ét-
termet, kereskedelmi láncot is ellát 
helyi, ugyanakkor neves külföldi 
borokkal. A nagytermelők mellett 
neves enyedi borászok, családi pin-
cészetek borait forgalmazzák. Kul-
csár Lajos, a borpince tulajdonosa 
szerint, aki közelebbi kapcsolatba 
szeretne kerülni a jó borokkal, an-
nak ideális választás vállalkozása, 
hiszen itt hazai és világfajtákat is-
merhetnek meg, ugyanakkor egy 
kicsit a kóstolás és kóstoltatás sza-

bályaiba is betekintést nyerhetnek. 
A tulajdonos büszkén vezet végig 
az egykor zöldségtárolóként műkö-
dő, mostanra borpincévé alakított 
helyiségben, ahová, mint újságolja, 
ismerősök és ismeretlenek egyaránt 
betérnek tanácsért: segítsen a bor 
ételekkel történő párosításában.

A vállalkozás elindításáról 
érdeklődve Kulcsár elmondta, 
véletlenszerűen csöppent bele a 
borkereskedelembe, hiszen bár 
mindig is szerette a jó borokat és 
az azokkal való foglalkozást, 2006 
nyarán barátja unszolására fogott 
bele az üzletbe. Barátjával, aki pár 

hónap múlva kilépett a vállalko-
zásból, kezdetben csupán tokaji 
borokat forgalmaztak, ám a palet-
ta fokozatosan bővült az elmúlt 
évek során. Kulcsár szerint a ki-
tartó munka meghozta gyümöl-
csét, hiszen mostanra több mint 
százféle minőségi bort forgalmaz: 

a Jidvei-i, Vrancea-i, tokaji, vala-
mint enyedi Plébános fajta mel-
lett francia, argentin, spanyol és 
portugál borok is megtalálhatóak 
a kínálatban, mindemellett pedig 
a Temes megyei Temesrékasi sző-
lészet kizárólagos forgalmazójává 
vált Udvarhelyszéken.

– A Temesvártól 25 kilomé-
terre elhelyezkedő szőlészet 700 
hektáron gazdálkodik, az ide-
ális klíma, talaj, domborzat és 
hozzáértés pedig garancia a bor 
jó minőségére. A pincémben a 
Temesrékasi asztali borok min-
den ízvilága megkapható, ugyan-
úgy Temesrékasi palackozott bo-
rokat is forgalmazok – újságolja 
Kulcsár.

A tulajdonos elmondása sze-
rint a jó minőségű boroknak 
köszönhetően hamar elterjedt 
a híre a vidéken, az udvarhe-
lyi vásárlókon kívül felkeresik 
őt Varságtól kezdve Korondig, 
Oroszhegyen át egészen Szent-
egyházáig. Legkelendőbb borai 
a több országban is ismertté vált, 
valamint nemzetközi versenye-
ken is jól szereplő Recaşi borok. 
A betlenfalvi Vinotékában igény 
szerint szerveznek bórkóstolókat 
is a vendégeknek. Kulcsár Lajos 
elmondása szerint a vállalkozás-
ba besegít felesége is, aki a bor-
pincében tartja a frontot, amíg ő 
éppen a piaci igényeket elégíti ki, 
de ugyanakkor az utánpótlásról 
is gondoskodott már: a tizenhá-
rom, tíz- és hároméves fia mellett 
éppen a negyedik jövendőbeli 
borászlegény is úton van. (X)

napirenden

Körkép
A betLenfALvi vinotéKA éRtéKes nedűi

Borban az igazság
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Újonnan induló – a Merkúr or-
ganikus részlegével partner-
ségben készített – és immá-
ron ötödik részéhez érkezett 
rovatunkban a tönkölybúzára 
hívjuk fel olvasóink figyelmét, 
arra az őshonos növényünkre, 
mely gyógyír lehet a „civilizá-
ciós” betegségeinkre. 

A tönkölybúza (Triticum 
spelta) a bronzkortól kezdve a 
középkorig fontos szerepet ját-
szott a népélelmezésben. Ma-
gyarországon a 19. század végé-
ig termesztették. Napjainkban 
reneszánszát éli a neki tulajdo-
nított jótékony egészségügyi 
hatásoknak köszönhetően. A 
tönkölybúza, vagy más néven 
ősbúza nem hiányozhat a mi-
nőségi és egészséges étrendből. 
Természetes tápanyag, és kivá-
lóan erősíti az immunrendszert. 
Könnyen emészthető, magas 
rosttartalma tisztítja a beleket, 
javítja a vérkeringést és csökken-
ti az érelmeszesedést. Nagyon 
magas a vitamintartalma. Kal-

cium-, magnézium-, szelén- és 
foszfortartalma többszöröse 
bármely más gabonaféléjének. A 
tönkölybúza, mint fentebb már 
jeleztük, gyógyír lehet az úgyne-
vezett civilizációs betegségekre. 
Tudni kell róla, hogy Magyar-
országon őshonos növény, fel-
használása teljesen megegyezik 
a búzáéval. Rendszeres, hosszú 
távú fogyasztása hozzájárulhat 
a koleszterinszint-csökkentő és 
az érelmeszesedést megelőző ét-
rend sikeréhez. A hagyományos 

gabonaféléknél kisebb szénhid-
rát- és rosttartalmának köszön-
hetően cukorbetegek számára 
is ajánlható. Esszenciális zsírsav 
tartalma jótékonyan hat az ideg-
rendszerre. A tönköly mintegy 
15-17% fehérjét tartalmaz, eb-
ből adódik, hogy tésztája igen 
nehéz, ezért használták régen 
elsősorban metélt tészta és ga-
luska készítéséhez. 

Száz évvel ezelőtt termesz-
tését beszűntették, legfeljebb 
csak állatok takarmányozásá-
ra termesztették, aztán nem is 
olyan rég újra „felfedezték” a 
tönkölybúza előnyeit, jótékony 
hatásait, így a növény újabb vi-
rágkorát éli. Jó tudni, hogy a 
tönkölybúzából kitűnő minő-
ségű kenyeret lehet készíteni, 
mely hosszabban eltartható, 
mint fehér rokonai. A búzalisz-
tet amúgy bármely étel készíté-
sekor tönkölyliszttel helyette-
síthetjük, például teljes őrlésű 
lisztjéből tojás hozzáadása nél-
kül is gyúrható tészta.

Egészséges táplálkozásra fel!

Tizenöt darab készítéséhez 
a hozzávalók: 50 dkg vörös-
káposzta, 8 dkg teljes kiőr-
lésű tönkölyliszt, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 mokkáskanál 
őrölt kömény, 6 szem tört bo-
rókabogyó, tört bors, só (ter-
mészetes, nem finomított), 1 
marék zsemlemorzsa (teljes 
kiőrlésű pékáruból), olaj a 
sütéshez. 

elkészítés: 
Tisztítjuk meg a vöröská-

posztát, majd vágjuk nagyon 
apróra. Sózzuk meg és kever-

jük össze, mindenhol érje a só, 
majd pihentessük meg egy órát, 
hogy levet eresszen. Ha teletelt 
a pihentetési idő, nyomkodjuk 
ki a káposztát, és öntsük le a le-
vét, reszeljük rá a fokhagymát, 
adjuk hozzá a fűszereket, vala-
mint a lisztet, és keverjük össze 
alaposan. Evőkanálnyi adagból 
enyhén nedves kézzel formáz-
zunk gombócokat, és forgassuk 
meg ezeket a zsemlemorzsá-
ban. Serpenyőben tegyük fel 
melegedni az olajat. Közepes 
lángon süssük aranybarnára a 
pogácsákat. 

teRMészetesen egészségesen  A tönKöLybÚzA A hét recepTje  vöRösKáposztás fAsíRt
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Tánc Tavasza 
Tánc- és MozgásMűvészeTi FeszTivál

  Május 8., kedd  Május 8., kedd 
21 óra19 óra

gRoUnDFlooR gRoUP – Kolozsvár
DÍváK

UDvARHelY TáncMűHelY 
AMiT AkARTok... AvAgY előjáTék A vízkeReszTHez

Me g h ö k k e n t ő 
utazás nég y nő 
filmek, reklá-

mok és magazinok meg-
pecsételte képzelet- és 
lelki világába, szembené-
zés a film- és szépségipar 
elkerülhetetlen csapdái-
val. Az előadás műfajilag 
a tánc és színház között 
helyezkedik el ; eg yenlő 
hangsúllyal léteznek ben-
ne a mozdulatok, a színé-
szi jelenlét, a vetítés és a 
hangzásvilág. 

J áték a szerelemről. A harcokról, amiket eg ymásért s néha eg ymás 
ellen folytatunk. Játék magáról a játékról, mely mindig örömet sze-
rez. Az értelmezés újabb síkját kereső előadás a Shakespeare-i mű 

eg yedi olvasata, amely a táncszínházi tapasztalatok és a mozgásszínházi 
eszköztár elemeinek találkozásából születik meg. 

Rendező-koreográfus: Sinkó Ferenc

Rendező-koreográfus: Uray Péter

  Május 9., szerda  Május 9., szerda
19 óra17 és 21 

óra BAczÓ TÜnDe & cáRi TiBoR – Temesvár 
De A zongoRisTávAl ki Táncol?

FigURA sTÚDiÓ színHáz – Gyergyószentmiklós
ARAnY-légY

Előadás a szeretet-
ről, a szerelemről, 
a boldogság kere-

séséről, a megértés utáni 
vág yról, a kommunikáció 
hiányának veszélyeiről. 
Tulajdonképpen a sze-
retet anatómiája jelení-
tődik meg a színpadon. 
Párbeszéd táncos, színész 
és zongorista között, ahol 
mindeg yik alkotó saját 
magát alakítja. 

Az előadás eg yik 
kulcsszava a ke-
resés. Már a cím 

is többféle értelmezési 
lehetőséget kínál, vá-
laszthatunk: szemlélői 
vag y alkotói akarunk 
lenni a darabnak, a for-
málás lehetősége ne-
künk is megadatik. A 
hag yományos nézőtér 
helyett eg y életszerű 
térben láthatjuk a je-
leneteket, melyeket az 
erős képiség és a zene 
kölcsönhatása eg yesít. 

Rendező-koreográfus: Baczó Tünde 
Zeneszerző: Cári TiborRendező: Goda Gábor

  Május 7., hétfő
19 óra

M sTUDio – Sepsiszentgyörgy
MinT A FAgYÖngY ABe koBo A HoMok AsszonYA c. RegénYe nYoMán

A főszereplő tanár egy 
elszigetelt falu fog-
lyául esik, ahol egy 

magányos nővel összezárva 
értelmetlen robotmunkára 
kényszerül… Hogy találhat-
ja meg egy határhelyzetbe 
került ember élete értelmét? 
Főként erre a kérdésre keresi 
a választ az előadás, mely a 
regény, a mozgás, a zene, a 
csend, a fény, a sötétség és a 
költészet játékából jött létre. 

Rendező: Gemza Péter

  Május 7., hétfő
21 óra

DUnA TáncMűHelY – Budapest
HiMnUsz

Mi történik velünk, ha himnuszaink kiürülnek, a tánc forrásai elapad-
nak, az ünnepek jelentőségüket vesztik? E kérdéseket járja körül az 
előadás, melynek két egyenrangú pillére a zene és a tánc: egyfelől a 

kortárs zenét és Erkel Ferenc korának zenei világát, másfelől pedig a néptáncot 
és a kortárs táncot ötvözi. 

Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt

kieMelT MéDiAPARTneR: 
HARgiTA néPe UDvARHelY

Tánc Tavasza
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2012. május 7–12. 
székelyudvarhely, Művelődési ház

  Május 10., csütörtök

  Május 11., péntek

  Május 12., szombat

OsONÓ szÍNházMűhely – Sepsiszentgyörgy
ahOGyaN a vÍz TÜkrÖzi az arCOT  

Az előadás a társulat improvizációiból született, és a társadalom 
lázmérője kíván lenni. Hosszas beszélgetéseikből közös forgató-
könyv született, az alkotás során pedig megtapasztalták határaik 

feszegetésének élményét, létrehozva lelkük rezdüléseinek derűs vízióját, 
megmutatva arcaikat, ahog yan a víz tükrözi azokat. 

Rendező: Fazakas Misi

  Május 10., csütörtök

  Május 11., péntek

  Május 12., szombat

19 óra

19 óra

19 óra

MarOsvásárhelyi MűvészeTi eGyeTeM
MidNiGhT TaNGO

Győri BaleTT
QueeN-BaleTT / MaGyar raPszÓdia (kéTrészes BaleTTesT)

kOlOzsvári MaGyar OPera 
kék BaleTT / FaNTaszTikus sziMFÓNia (kéTrészes BaleTTesT)

A Művészeti Eg yetem 
első- és másodéves ko-
reográfia szakos hall-

gatóinak argentin tangó tema-
tikájú táncelőadása személyes 
f o r g a t ó k ö n y v - t ö r e d é k e k r e 
épül : szenvedélyek és rejtett 
sorsok dekadens kinyilatko-
zása. Eg y szűk tér, pár felcím-
kézett olcsó élet – rózsaszín 
munkanapló a sötét oldaláról. 

A belga koreográfust megihlette a Queen 
eg yüttes zenei sokarcúsága és Freddie 
Mercury eg yénisége, íg y ötvözte a rockzenét 

és a klasszikus balett esztétikáját. A Mag yar rapszó-
dia Liszt zenéjére készült tánckompozíció, melyben 
eg yéni sorsok, életérzések elevenednek meg , s vál-
nak végül eg y nemzetté, eg y szívvé. 

A Popper Péter librettójára írt 
Kék balett a birtokló szere-
tet reménytelenségéről szól, 

s hog y a magány elől menekülő em-
berben hog y kelnek életre önmaga 
titkolt és torz lehetőségei. A Fantasz-
tikus szimfónia Hector Berlioz zene-
szerző fő műve. Önéletrajzi ihletésű, 
eg y szerelmes fiatal művész képzelet-
beli kalandjairól szól. 

Rendező-koreográfus: András Lóránt

Koreográfus: Ben van Cauwenbergh / Fodor Zoltán

Rendező-koreográfus: Adrian Mureşan

szervezők:

udvarhely TáNCMűhely, ziCCer eGyesÜleT

17 és 21 
óra

17 óra

21 óra

3D technikával ké-
szült dokumen-
tumfilm Pina 

Bausch formabontó ko-
reográfusról, a kortárs 
táncszínház ősanyjáról. 
Wim Wenders filmje 20 
évnyi tervezgetés után 
valósult meg, így a mű-
vésznő 2009-es halála 
miatt már nem szerepel-
hetett benne. Helyette 
tanítványai nyilatkoznak 
filozófiájáról, módszerei-
ről – testükkel fejezve ki 
érzéseiket. 

A nigun szó héber jelentése dal, szavak nélkül. A 
névválasztás jól tükrözi a 2011-ben alakult csa-
pat stílusirányát: klez-jazz-t játszanak, azaz a ke-

let-európai zsidó zenei hag yományt, a klezmert ötvözik 
a dzsessz improvizatív technikájával – Európában eg ye-
düliként. Tag jai: Bede Péter, Jeszenszky Györg y, Nag y 
Péter, Párniczky András.

FilMveTÍTés 
PiNa 

– TáNCOljaTOk, TáNCOljaTOk, kÜlÖNBeN elveszÜNk

kONCerT
NiGuN – Budapest

Tánc Tavasza



A kiskertekbe kerülő vetőmagok 
révén a kertészkedés örömét is el 
szeretné ültetni a Hargita megyei 
kisdiákokban a megyei tanács 
idén tavasszal elindított Kisker
tészprogramja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Húsz Hargita megyei isko-
laközpont több mint két-
ezer első és hatodik osztály 

közötti kisdiákja vesz részt a megyei 
tanács idén tavasszal első ízben elin-
dított Kiskertész-programjában – 
tudtuk meg Márton Istvántól, Har-

gita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületének igazgató-
jától. A programba jelentkező isko-
lák között immár a vetőmagcsoma-
gok szétosztására is sor került, így a 
kertészkedő kisdiákok hamarosan 
már a saját veteményesből kikerülő 
zöldségeiket helyezhetik a család 
asztalára. A legeredményesebben 
gazdálkodó kiskertészeket Márton 
szerint a megyei tanács külön aján-
dékban fogja részesíteni.

Mint megtudtuk, az elmúlt na-
pokban a programban részt vevő 
iskolák tanulói között összesen 
2277 vetőmagcsomagot osztot-

tak szét. Az utolsó 77-et szerdán a 
gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Ró-
mai Katolikus Gimnázium ötödik 
osztályos kisdiákjai vehették át, míg 
a vetőmagokat eljuttató karaván 
előzőleg a zetelaki, székelyvarsági, 
újszékelyi, oklándi, szentábrahámi, 
gyergyóújfalvi, vaslábi, csíkkozmási, 
illetve a három maroshévízi isko-
laközponthoz tartozó tanulókhoz 
is eljutott. „A csomagban ötféle 
zöldségvetőmag – saláta, hónapos 
retek, répa, cukkini és zöldbor-
só – található. A program célja, 
hogy a gyerekek már kiskoruktól 
hozzászokjanak a kertészkedéshez, 
elsajátítsák, megtanulják a vetemé-
nyezés és növényápolás fortélyait, 
és végeredményben megízleljék, 
hogy a saját kertből, a saját munká-
val előállított zöldségeknek egészen 
más íze van, mint az üzletekben 
megvásárolható zöldségféleségek-
nek” – fogalmazott Márton. Az 
agrárszakember reményét fejezte 
ki, hogy a Kiskertész-programban 
részt vevő diákok nagy hányada a 
későbbiekben is hasznosítani fogja 
a veteményezés révén az egészséges 
élelmiszertermelés terén megszer-
zett tapasztalatait. „Nagyon remé-
lem, hogy a kisdiákok kertészkedé-
sét elősegítő programot a megyei 
tanács jövőre is támogatni fogja, 
hiszen ez olyan konkrét dolog, ami-
vel a fiatal gyerekeket is ösztönözni 
tudjuk, hogy lehetőségeik szerint 
mindenki otthon termelje meg a 
családja számára szükséges zöldsé-
geket” – szögezte le Márton.

Agrárgazdaság
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KisKertészprogrAm

Veteményeznek a kisdiákok

> Méztermelésben negyedikek, fo-
gyasztásban utolsók vagyunk. 21 ezer 
tonna mézet termeltek tavaly a romániai 
méhészek, ami az elmúlt 12 év második leg-
jobb eredményének számít – számol be a 
Ziarul Financiar üzleti napilap. A rekordot 
2009-ben mérték, amikor az országban ösz-
szesen 21,5 ezer tonna mézet állítottak elő. 
A statisztika szerint Románia méztermelés 
terén a negyedik Európában. Hazánkat csak 
Spanyolország, Németország és Magyaror-
szág előzi meg. Világszinten ugyanakkor a 
legnagyobb termelőnek Kína számít, mely a 
globális méztermelés 22 százalékát állítja elő. 
Kína után az Egyesült Államok és Argentína 

6-6 százalékkal és Törökország a világter-
melés 5 százalékával következik. Fogyasztás 
szempontjából azonban a hazai lakosság 
már az utolsók között szerepel az EU-ban. A 
legnagyobb mézfogyasztónak – évente átlag 

2-3 kilogrammal – a német, osztrák, svájci 
és görög lakosság számít, de a romániai egy 
főre jutó 0,2-0,4 kilogrammos fogyasztás-
hoz képest soknak számít a franciák, olaszok 
és britek 1-1,8 kg-os egy főre jutó mézigénye 
is. Az utóbbi években viszont a hazai méz-
fogyasztás is növekedett, köszönhetően a 
lakosság természetes élelmiszerek iránti ke-
resletének. A hazai termelés 40 százaléka a 
belső fogyasztást elégíti ki, a többi export-
ként hagyja el az országot. Románia legfőbb 
exportpiacának Németország, Nagy-Britan-
nia, Olaszország, Franciaország és Ausztria 
számít, de jut a hazai méhészeti termékekből 
az Egyesület Államokba, Kanadába és Japán-

ba is. Stelian Fuia leköszönt mezőgazdasági 
miniszter a lakosság alacsony mézfogyasztá-
sát elsősorban a hibás mentalitással magya-
rázta, ami szerint a természetes méz helyett 
a magas cukortartalmú fast-food termékek 
fogyasztására ösztönzi a gyerekeket. Fuia 
úgy véli, hasznos lenne a tej-kifli program ki-
egészítéseként az iskolai mézprogram beve-
zetése is, amelyre bár létezik törvény, ám az 
alkalmazási útmutatókat mind ez idáig nem 
bocsátották ki. A volt tárcavezető elmond-
ta, májusban kínai üzletemberek látogatnak 
Romániába, a tárgyalások egyik kiemelt ága-
zata pedig a méhészetről, illetve a romániai 
méztermékek kiviteléről fog szólni.hí
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Gyimesfelsőloki ötödik osztályos tanulók veszik át a vetőmagos csomagokat. Kiskertészeket faragnak a kisdiákokból  fotó: domján levente

támogatják a vetőmagszelektorvásárlást

A gazdák igényére reagálva heteken belül vetőmagtisztító szelektor vá-
sárlásának támogatására is pályázatot hirdet a Hargita Megye Tanácsá-
nak keretében működő Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. A pályá-
zati kiírás a szakmai egyesületek számára szól – mondta el lapunknak 
Márton István, a megyei tanács vidékfejlesztési közhasznú társaságának 
igazgatója. Az agrárszakember szerint a gépezetet viszonylag borsos, 9 
ezer lejes ára miatt egy-egy kisgazdának önmagában nem éri meg be-
szerezni, ám egy szakmai egyesület – különösen támogatással – ezt már 
könnyebben megvásárolhatja. Mint hozzátette, a kedvezményezettek 
között elsősorban olyan juh- és szarvasmarhatartó, illetve növényter-
mesztésben érdekelt szakmai gazdaegyesületek jöhetnek szóba, akiknek 
tagjai kisebb parcellákkal rendelkeznek, így a vetés alkalmával is kisebb 
mennyiségű vetőmagot kellene megtisztítani. „A pályázati kiírás bár a 
szakmai egyesületeknek szól, ám rajtuk keresztül olyan gazdák megsegí-
tésére gondoltunk, akik állatokat tartanak, és ehhez takarmánynövénye-
ket, gabonaféléket is termesztenek. Márpedig ez esetben nem mindegy, 
hogy a gazda a szemetes, tisztítatlan vagy a megtisztított magot veti el. 
A megyei tanács a vidékfejlesztési egyesületen keresztül mindenképp 
támogatja ezt” – erősítette meg Márton.

 hirdetés

A Kájoni János Megyei Könyvtár ingatlant 
vagy ingatlanrészt keres könyvtári tevékenység 

és könyvraktározás céljából.

A benyújtott ajánlatoknak tartalmazniuk kell az 
alábbiakat: 

I. Technikai javaslat: az ajánlott ingatlannak telje-
sítenie kell minden egyes feltételt:

1. 2012. június 15-én beköltözhető ingatlan;
2. Elhelyezkedés: Csíkszereda központi zónájában;
3. 1200–1500 négyzetméter felület, mely magában 

foglal legalább három 100-300 négyzetméter felületű 
termet, 7 irodahelyiséget és legalább 250 négyzetméter 
felületű raktárhelyiséget;

4. Közönségszolgálati terek és raktárak födémterhel-
hetősége ≥ 7,5 kN/nm;

5. Belső falmagasság: 2,7–3 m;
6. Irodahelyiségek megvilágítása: 250-300 lux, olva-

sóterem, kölcsönzőterek megvilágítása:  500 lux;
7. Mosdók: minimum 8 (4 férfi-, 4 női mosdó), 

melyből minimum 2 (egy férfi- és egy női mosdó) fogya-
tékkal élő személyek számára;

8. Mozgáskorlátozott személyek számára akadály-
mentes közlekedési feltételek biztosítása; 

9. Parkolási lehetőség legkevesebb 6 személygépkocsi 
számára; 

10. Saját hőközpont;
11. Saját klímaberendezés;
12. Betörés elleni biztonsági rendszer;
13. Tűzbiztonsági rendszer;
14. Elázás elleni biztonsági rendszer;
15. Videokamera-rendszer;
16. Önálló víz- és elektromosenergia-fogyasztást 

mérő órák;
17. Gondozott külső aspektus;
18. Nem fogadhatók el azok az ajánlatok, melyek 

tulajdonosai előleget kérnek az ingatlan rendbetételére, 
felújítására, a megadott minősítési feltételek teljesítésé-
hez, vagy  garanciaalap létrehozását igénylik;

19. Az ajánlatban az ajánlattevőknek kötelező mó-
don vállalniuk kell, hogy a bizottság tagjai számára lehe-
tővé teszik az ingatlan meglátogatását a megadott tech-
nikai feltételek teljesítésének ellenőrzésére.

II. Pénzügyi javaslat:
Tartalmaznia kell:
Az egy négyzetméterre eső bérleti díjat + áfát;
Az árajánlatban szereplő árat euróban kérjük megadni.
III. Mellékletek:
Az ingatlan helyszínrajza;
Tervező által kiadott dokumentáció a födémterhel-

hetőség bizonyítására.
Az árajánlat szerkesztésének nyelve: román.
Példányszám: 1 példány zárt borítékban.
Árajánlatok érvényességi időszaka: 60 nap.
A borítékon kérjük feltüntetni a Kájoni János Me-

gyei Könyvtár címét a következő felirattal: „NEM 
NYITHATÓ FEL 2012. május 10., 12.00 óra előtt”

Az ajánlatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Kájoni János Megyei Könyvtár, 530104 Csíkszereda, 
Szabadság tér 16. szám, Pf. 32

Árajánlat benyújtásának határideje: 2012. május 10., 
10.00 óra

Információk hétfőtől péntekig 8.00–16 óra között,  
a 0744–390967-es telefonszámon vagy elektronikus 

levélben a bibliohr@gmail.com címen kérhetők.

hargitanépe



nincs veszélyben a gyümölcstermés

Nem okozott károkat 
az áprilisi fagy

Egyelőre jelentősebb kár nélkül megúszták az udvar hely
széki gyümölcsfatulajdonosok az áprilisi fagyokat, ám a 
szakemberek figyelmeztetése szerint a nagyobb veszélyt 
most már inkább a talaj, és ezzel együtt a növények kiszá
radása jelenti.

Radó Krisztina

Fellélegeztek az udvarhelyszéki gazdák, ugyanis nem 
okozott kárt gyümölcsfáiknak az áprilisi hirtelen 
lehűléssel jött hó. A lapunknak nyilatkozó szakem-

berek szerencsésnek tartják, hogy akkor még nem voltak 
olyan fejlődési szinten a növények, hogy károsítani tudta 
volna a rügyeket a hideg. „Az évszakhoz képest szokat-
lanul hideg napok egyáltalán nem okoztak problémát a 
gyümölcsösökben, sokkal inkább a május eleji hirtelen 
meleg hozhat terméskiesést a Székelyudvarhely környé-
ki gazdáknak” – nyilatkozta tegnap lapunknak Székely 
Csaba, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
udvarhelyszéki munkatársa.

Úgy véli, a gyümölcsfákra csak akkor lett volna hatás-
sal a váratlan hideg, ha huzamosabb ideig fagypont alatt 
maradt volna a hőmérséklet. A szinte átmenet nélkül be-
köszöntött felmelegedés ugyanakkor már jobban aggasztja 
a gyümölcstermesztőket, mivel jelentősen éreztette hatását 
a növények fejlődésében is, ám sok a csapadék ellenére is 
alacsony talajvízszint miatt máris szárazságtól tartanak a 
gazdák. A szakember azonban azt is hozzátette, az áprilisi 
fagy míg a gyümölcsfáknak nem ártott, addig az őszi ve-
tésekben annál jelentősebb károkat okozott. „Az áprilisi 
fagynak és az előző év szárazságának köszönhetően nagyon 
gyéren bújtak ki a csírák, ezért az udvarhelyi zónában az 
előző évekhez képest fél termésre számíthatnak azok a gaz-
dák, akik nem cserélték fel az őszit tavaszi vetésű gabonára. 
Mivel nem volt hogyan orvosolni ezt a problémát, ezért sok 
helyen kitárcsázták az őszi termést és helyette tavaszi gabo-
nával – tavaszi rozs, árpa, búza – vetették újra a földeket” 
– magyarázta Székely Csaba.

A Nyikómentén egyelőre nem észlelhetők az áprilisi 
mínusz 7 Celsius-fok okozta károk sem a gyümölcsösker-
tekben, sem pedig a gabonatáblák fejlődésében, ugyanis 
ezen a vidéken a gabonatárolók hiánya miatt rendszerint 
kevesen vetnek őszi gabonát. A tavaszi vetésekkel ellenben 
nincs baj, szépen kibújtak a gabonacsírák – állította la-
punknak Deák Dénes nyikómenti gazdálkodó. Elmondta, 
viszont ha az idő továbbra is ilyen száraz és meleg marad, 
nem tud majd rendesen fejlődni a kalászos növény, ami a 
betakarításig még hatalmas károkat okozhat a gazdáknak. 
„A gyümölcsösök egyelőre nem mutatnak hiányt a fejlődés 
terén, most vannak abban az időszakban, amikor szépen vi-
rágoznak, de náluk is jelentős károkat okozhat még a vízhi-
ány” – tette hozzá Deák.

Bölöni Ferenc mezőgazdasági mérnök szerint a Küküllő-
mentén sem okozott fagykárokat az áprilisi hideg, ugyanis 
a növények nem voltak arra a vegetációs szintre fejlőd-
ve – nem rügyeztek és nem virágoztak –, hogy károsodni 
tudjanak. Sokkal inkább ez a mostani száraz idő jelenthet 
veszélyt a fákra, hiszen most van a teljes virágzás ideje, és 
szükségük lesz esőre, hogy megfelelőn tudjanak fejlődni. A 
májusi 26-27-28 Celsius-foktól még nem maradnak steri-
len a fák, a mostani fejlődési állapotuk jó, ugyanis a bibefej-
lődés és a nektártermelés egyelőre megfelelő, a méhek is jól 
bejárják, és a beporzás is megfelelően történik – magyaráz-
ta lapunknak a szakember.
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Szépvízi SzarvaSmarhakiállítáS

Pályára viszik a legjobbakat

 fotó: domján levente
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közel félszáz állatot felvonul
tatva szarvasmarhakiállításra 
várják szombaton Csíkszépvízen 
a helyi és környékbeli állattartó 
gazdákat. a rendezvény ugyanak
kor nem titkoltan, a vegyes hasz
nosítású román tarka tenyészté
sére is ösztönzést kíván nyújtani.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Csíkszépvízi szarvasmarha-
ki állításra várják e hétvégén 
a középcsíki állattartó gaz-

dákat a rendezvényt szervező szép-
vízi, borzsovai és csíkszentmiklósi 
szarvasmarha-tenyésztő egyesületek. 
Mint tegnap lapunk megkeresésére 
Siló Gábor, a Csíkszépvízi Szarvas-
marha-tenyésztők Egyesületének 
el nöke elmondta, szombaton négy 
kategóriában – többször ellett, egy-
szer ellett, első borjas üszők, illetve az 
utánpótlást jelentő növendékállatok 
csoportjában – összesen ötven jószá-
got felvonultatva mérik össze legkivá-
lóbb szarvasmarháikat a környékbeli 
állattartó gazdák. Ám a helyi tenyé-
szetek mellett bemutatásra kerülő ál-
latokat várnak még Csíkpálfalváról, 
Delnéről, Csomortánból, Dánfal-
váról, Karcfalváról és Ajnádról is. 
Siló azt sem titkolta, hogy a mustra 
révén leginkább a szimentáli típusú 
román tarka tenyésztését kívánják 

népszerűsíteni, melyet alkalmazko-
dó képessége és jó legelőhasznosítá-
si tulajdonságai mellett – Hargita 
megyében legelterjedtebb fajtaként 
– vegyes hasznosíthatósága miatt is 
igen kedvelnek a gazdák. „A román 
tarka hús- és tejtermelésre is nagy-
szerűen alkalmas. Kifejezetten sze-
retnénk, ha más fajtákkal szemben 
ezt részesítenék előnyben a gazdák” 
– erősít rá Siló Gábor.

A hétvégi szarvasmarha-kiállítás 
helyszíne a csíkszépvízi futballpálya 

lesz, ahová a település utcáin végig-
vonuló lovas felvonulással és fúvósze-
nekarral hívogatják az érdeklődőket. 
A szarvasmarhamustrára a tervezett 
program szerint délelőtt 11 órától 
kerül sor. A felvonultatott állatok 
bemutatását és a szakkommentátori 
feladatok ellátását dr. Sólyom Gizel-
la vállalta fel, míg a háromtagú szak-
értői zsűribe Ioan Hârbet, a Hargita 
megyei Vidékfejlesztési és Halászati 
Kifizetési Ügynökség (APDRP) 
igazgatóját, dr. Baróti Lajost, a Har-
gita Megyei Szarvasmarha-tenyész-
tők Egyesületének alelnökét, illetve 
Maros megyéből Kovács Jánost kér-
ték fel.

A községben jelenleg 1050 szar-
vasmarhát tartanak a gazdák, ebből a 
fejőstehenek száma 578 darabra rúg. 
Bár az állomány az utóbbi esztendők 
alatt kissé megfogyatkozott, Ferencz 
Tibor, Csíkszépvíz polgármestere 
szerint a borzsovai és a szépvízi tej-
begyűjtő csarnokokból így közel 
napi 1500 liter tejet visznek el a fel-
dolgozók. „Biztató viszont, hogy kö-
zelebbről – fél éven belül – a tejelő 
állomány tíz százalékkal fog gyara-
podni. A község szarvasmarha-állo-
mányából ugyanis több mint ötven 
darab előhasú növendéknek számít” 
– fűzi hozzá a magánemberként 
ugyancsak gazdálkodással foglalko-
zó elöljáró.
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> Helytálltak a korondiak. Besztercén 
szervezték meg a 8. Országos Labdarúgó 
Tornát, amelyre meghívták a Korondi Kö-
zépiskolát, mivel a megye legjobb magyar 
csapataként jutott tovább. A tornán hét 
megye 10 csapata vett részt. A korondiak a 
csoportban Kolozsvár ellen 4–1-re, Beth-
len ellen 9–1-re, Beszterce II ellen 3–2-re 
nyertek, Szatmárnémetivel gól nélküli dön-
tetlent játszott, míg Beszterce I-től 3–0-ra 
kaptak ki. A korondiak így nem jutottak a 
legjobb négy közé. A csapat: Imre István, Pál 
Tibor, Simó Ignác, Balázs Arnold, Katona 
József, Balázs Csaba, Fábián Szász Attila, Ra-
vasz Zsolt. Testnevelő tanár: Gáll Erzsébet. 

A csapat szállását, szállítását és az ebédet a 
Communitas Alapítvány biztosította.

> Műkorcsolya. A csíkszeredai mű-
korcsolyázók Bogyó Löffler Mária edző 
kíséretével Európa-kupán vettek részt Olasz-
országban. A több mint 300 versenyzőt fel-
vonultató versenyen a csíki sportolók jól ver-
senyeztek. Eredmények: csiksz kategória: 14. 
Hajdú Boglárka; cups kategória: 3. Ureche 
Andrea, 4. Ravasz Balázs, 12. Stoica Cristina, 
16. Silló Bíborka; deps kategória: 13. Catana 
Ana. Interpretatív verseny: A kategória: 2. 
Ureche Andrea, 4. Ravasz Balázs, 9. Stoica 
Cristina; B kategória: 4. Catana Ana.

> Román labdarúgás. Szerda este továb-
bi három összecsapással folytatódtak a Liga I 
küzdelmei. A 29. forduló eddigi eredményei: 
Nagyszeben – Ceahlăul 1–2, Pandurii – 
Sportul Studenţesc 1–1, Kolozsvári CFR 
– Brassói FC 1–0, Vásárhely – Vaslui 2–3, 
Astra – Rapid 0–1, Dinamo – Kolozsvári U 
2–2. Tegnap este lapzárta után értek véget a 
Mioveni – Chiajna, a Steaua – Petrolul és a 
Medgyes – Galac mérkőzések.

> Női foci. Súlyos vereséget szenvedett 
a Szentegyházi Vasas női labdarúgócsapata 
Marosvásárhelyen, a FCM otthonában a 
román bajnokság hétközi fordulójában. Szé-

kely János tanítványai nem tudták tartani a 
lépést a bajnokesélyes vásárhelyi gárdával, és 
12–0-s vereséget szenvedtek.

> Maraton. Harminckettedik alkalom-
mal szervezik meg május 5-én a Mindany-
nyiunk egészségére – Pro Európa elneve-
zésű nyári maratoni futóversenyt Csíksze-
redában, amelyet a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság a megyei Szabadidős 
Sportegylettel közösen szervez. Benevezni 
a sportigazgatóság Hősök utca 7. szám alatti 
székhelyén lehet péntekig 9 és 15 óra között, 
valamint a verseny napján 8 és 9.45 óra kö-
zött a műjégpálya belső udvarában.hí
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Bravúr lenne a londoni „jegy” megszerzése

László Szabolcs olimpiai kvótáért 
utazott Helsinkibe

olimpiai kvótáért száll harcba 
ma a finnországi Helsinkiben 
a székelyudvarhelyi birkózó, 
László Szabolcs. A döntőig 
kellene meneteljen, hogy meg-
legyen a londoni ötkarikás já-
tékokra a belépője. Rajta kívül 
még hatan-heten pályáznak re-
ális eséllyel a kvótára.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Helsinkiben, Finnország 
fővárosában rendezik a 
birkózók utolsó kvalifiká-

ciós tornáját a londoni ötkarikás já-
tékokra. Székelyudvarhelyt László 
Szabolcs (képünkön) fogja képvisel-
ni, aki 74 kilogrammban áll rajthoz. 
Szabolcs a döntőig kellene menetel-
jen ahhoz, hogy meglegyen a kvótá-
ja. A versenyzőnek a helyszínen fog 
drukkolni a korondi Lőrincz Már-
ton SE elnöke, Ambrus Sándor és 
korábbi edzője, Bodrogi Csaba is. 
Őket útban Helsinki felé értük el.

Ambrus lapunknak elmondta: 
„Erre a kvalifikációs versenyre a 

teljes birkózótársadalom összefo-
gott. Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala állja a versenyző min-
den költségét. Kiemelendő, hogy a 
közös siker érdekében történt meg 
ez az összefogás. Reméljük, sikerül 
elérni a célunkat.”

Az esélyekről és a lebonyolí-
tásról Bodrogi Csaba tájékoztatta 
lapunkat: „Tegnap a mérés és a 
sorsolás volt, ma pedig a selejte-
zőkkel elkezdődnek a mérkőzések. 
Este pedig a döntőket rendezik. 

Szabolcs 74 kilogrammban in-
dul. Eredetileg 66 kg-ban kellett 
volna, ám a román szakszövetség 
úgy döntött, hogy ebben indítja. 
Sajnos, mivel ez nem az ő súlycso-
portja, nehezebb lesz, mint ahogy 
előre számítottuk. Szabolcson kí-
vül még hat-hét versenyző pályázik 
a két kiadó kvótáért. Tehát ahhoz, 
hogy meglegyen a kvóta, döntőbe 
kell jutni. A tornán azok a verseny-
zők, akik már kvótát szereztek, 
nem vehetnek részt a versenyen. 
Ez a harmadik és egyben utolsó 
kvalifikációs torna. Az első ket-
tőn Szabolcs nem vett részt, mivel 
taktikáztunk. Korábban úgy volt, 
hogy az utolsó tornáról az első há-
rom kvalifikálja magát Londonba. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
viszont a második tornán, amit Pe-
kingben rendeztek, osztott az első 
három helyezettnek kvótát.”

László Szabolcs súlycsoport-
jában 20-25 versenyző áll rajthoz 
ma. A román küldöttség még nem 
rendelkezik olimpiai kvótával bir-
kózásban.

Ma délben elkezdődik a 76. jég-
korong-világbajnokság, mely-
nek két ország egy-egy városa 
ad otthont. A negyeddöntőig 
Helsinkiben és stockholmban 
lesznek mérkőzések, az elődön-
tőket és a helyosztókat a finn 
fővárosban rendezik. Több talál-
kozót is élőben közvetít a Sport 
1 tévéadó.

Nehéz dolguk lesz a vi-
lágbajnoki címvédő fin-
neknek, hiszen amel-

lett, hogy csupán nyolcszor ér-
vényesült a hazai pálya előnye, 
a két észak-amerikai csapattal 
is egy csoportba kerültek, de a 
szlovák válogatott is ellenfelük 
a hatosban. Az eddigi tíz világ-
bajnok országból Nagy-Britan-
nia nem tagja az elit divíziónak, 
Csehszlovákia és a Szovjetunió 
már nem létezik, rajtuk kívül 
Kanada, Finnország, az Egyesült 
Államok, Svédország, Oroszor-
szág, Csehország és Szlovákia 
jutott eddig a csúcsra. A juhar-
leveleseknek 24, a svédeknek 8, 
a cseheknek 6, az oroszoknak 3, 
a finneknek és az amerikaiaknak 
2-2, a szlovákoknak pedig egy 
vb-címük van. Csak a statisztika 
kedvéért, a szovjetek 22, a cseh-
szlovákok 6, a britek egy vébét 
nyertek.

Az idei világbajnokság újdon-
sága, hogy két nyolcas csoportba 
sorolták a résztvevőket, mindkét 
csoportból az első négy jut to-
vább, míg a csoportutolsók jö-
vőben a Divízió I A csoportban 
folytatják a szereplést.

A csoportbeosztások: Helsin-
ki (H) csoport: Fehéroroszország, 
Kanada, Finnország, Franciaor-
szág, Kazahsztán, Svájc, Szlová-
kia, Egyesült Államok. Stockholm 
(S) csoport: Csehország, Dánia, 
Németország, Olaszország, Lett-
ország, Norvégia, Oroszország, 
Svédország.

A hétvégi műsor
Ma: Egyesült Államok – Fran-

ciaország (12.15), Németország 
– Olaszország (13.15), Kanada – 
Slovákia (16.15, Sport 1), Csehország 
– Dánia (17.15), Fehéroroszország 
– Finnország (20.15), Svédország – 
Norvégia (21.15).

Holnap: Svájc – Kazahsztán (15), 
Lettország – Oroszország (17.15), 
Kanada – USA (19), Svédország – 
Csehország (21.15, Sport 1).

Vasárnap: Franciaország – 
Kazahsztán (12.15), Dánia – 
Olaszország (13.15), Finnország 
– Szlovákia (16.15), Oroszor-
szág – Norvégia (17.15), Svájc 
– Fehéroroszország (20.15), Né-
metország – Lettország (21.15).

Kezdődik a jégkorong-
világbajnokság

laBdarúgó gHeorgHe Hagi danone-kupa

A fináléig meneteltek a gyerekfocisok
remek eredménnyel tért haza 
az FC székelyudvarhely 12 
éven aluli labdarúgócsapata a 
nagy szebenben rendezett Hagi 
Danone-kupa zónadöntőjéről.

A z Albert István által 
felkészített együttes a 
hatcsapatos torna cso-

portmeccsein előbb 1–0 arány-
ban verte (gól: Schram Péter) 
Kovászna megye bajnokát, a Sep-
siszentgyörgyi jövőt, majd 3–1-
re múlták felül (gól: Schram, 
Bara Levente, Csergő Szilárd) 
Brassó megye legjobbját az, FC 
Brassót. Ezzel bejutottak az elő-
döntőbe, ahol már Szeben me-
gye bajnoka, a medgyesi Marius 
Baciu focisuli volt az ellenlábas. 
A gyerekek kétgólos hátrány-
ból jöttek vissza 2–2-re (gól: 

Schram, Bara), büntetőkkel 
pedig 4–2-re nyertek. A döntő-
ben épp fordított volt a forga-
tókönyv: hiába vezettek 2–0-ra 
az udvarhelyiek (gól: Bara 2), 
Maros megye aranyérmese, a 
Vásárhelyi Kinder kiegyenlített, 
a büntetőkkel megnyerték a pár-
harcot, így ők jutottak az orszá-
gos döntőbe.

Albert István, az SZFC edzője 
elmondta: „Ha valaki azt mond-
ta, hogy döntőt játszunk a torna 
előtt, akkor elfogadtam volna. 
De nagyon közel álltunk, hogy 
mi menjünk tovább. Tavaly az 
elődöntőig, most a döntőig me-
neteltünk, így mindenképp elő-
relépés.”

Az FC Székelyudvarhely 
kerete: Simó Dávid, Bencze 
Nor bert, Bálint Tamás, Fan-

csali Előd, Kovács Dániel, Bara 
Levente, Györgydeák Apor, Ber-
keczi Csongor, Schram Péter, 
Balázs Norbert, Bencze Hunor, 
Mocanu Mihály, Csergő Szilárd, 
Dénes Hunor.

labdarúgókat toboroz
az szFC
2005–2006-ban született lab-

da rú gó kat toboroz a Székely ud-
var he lyi FC csapata. A klub szak-
képzett edzőt, életkornak megfe-
lelő edzésmunkát továbbá rend-
szeres versenyeztetést ajánl hazai 
és külföldi tornákon. Amennyiben 
többet szeretne megtudni a labda-
rúgásról, keresse az FC Szé kely-
ud var hely utánpótlás-edzőit, és 
lépjen kapcsolatba velük: Albert 
István (0744–260375), Dusinszki 
Zoltán (0757–041094).



lakás
ELADÓ jó állapotban lévő, közpon-

ti fekvésű, 3 szobás (2 szoba + man-
zárd) tömbházlakás. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21724)

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú, piros Dacia 

Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes bizto-
sítással, útadóval és műszakival, olajcse-
rével, szervizkönyvvel. Ára: 2600 euró, 
alkudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ egy 2000-es évjáratú, 
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő álla-
potban, érvényes iratokkal, magánsze-
mélytől, megtekinthető és kipróbálha-
tó. Telefon: 0724–697544.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.6-os, 105 LE-s, fullextrás 
(navigáció, ülésfűtés, elektromos abla-
kok és tükrök, ESP, EPC stb.), nyári gu-
mi alufelnivel + téli gumi acélfelnivel, 
friss műszaki vizsgával, friss olajjal és 
szűrőkkel, 174 000 km-ben. Telefon: 
0740–087303. (21819)

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, távirá-
nyítós MP3-as CD, központi zár táv-
irányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf limuzin, Euro 4-es, 1.4-es 
motorral, nagyon szép karc- és rozsda-
mentes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
kipörgésgátló, ülésfűtés, elektromos ab-
lakok, tetőablak, központi zár. Vállalom a 

beíratást is. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, ecotec motorral, Euro 
4-es, frissen behozva, nagyon szép, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Vállalom beíratását. Irányár: 3300 
euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468. (21823)

Minden szükséges irattal rendel-
kező roncsautót vagy értékjegyet VÁ-
SÁROLOK a Remat 2012-es program 
keretében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

VÁSÁROLOK roncsprogramos ér-
tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize-
téssel. Telefon: 0744–173507.

ELADÓ platós Barkas (motorhibás, 
2013 végéig érvényes műszaki vizsgá-
val) vagy ELCSERÉLHETŐ kis utánfutó-
ra. Telefon: 0751–131213.

ELADÓ 2007-es évjáratú Renault 
Trafic 1.9-es, 8+1 személyes mikro-
busz újszerű állapotban, első tulajdo-
nostól, szervizkönyvvel, 60 000 km-
ben. Telefon: 0723–197018. (21755)

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa, benzines, Euro 4-es, forga-
lomba beírva. Extrák: négy légzsák, 
elektromos ablakok, ABS, CD-rádió 
stb. CSERE is érdekel. Telefon: 0741–
534730. (21832)

vegyes

A NEFELEJCS EGYESÜLET tiszte-
lettel és hálával köszöni a Communitas 
Alapítványnak az Ex Tempore rendez-
vényük támogatását. (21814)

Eladó kottatartó megkí-
mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–876 401-

es telefonszámon a délutáni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 lej/l). 
Érdeklődni a 0743–643 995 -ös telefon-
számon a délutáni órákban lehet.

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995-
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet. 

ELADÓ négyéves, herélt Welsh 
póniló új nyereggel, hámmal és szán-
kóval. Telefon: 0726–233814.

A Szépvízi Szarvasmarha-te-
nyésztők Egyesülete 2012. május 
5-én 10 órától állatkiállítást szervez 
a sportpályán, amelyre szeretettel 
vár minden érdeklődőt. (21804)

ELADÓ étkezési burgonya, akár 
állatoknak is – 0,20 lej/kg, valamint ül-
tetni való burgonya és apróburgonya. 
Telefon: 0742–648606. (21810)

ELADÓ magraktár Csíkszeredában 
(az Emercommal átellenben), alacsony 
nagybani, kisbani árakkal. Telefon: 
0744–641946. (21816)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele-
fon: 0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ zab – 1,10 lej/kg. Telefon: 
0746–336376, 0743–797752.

Bárányokat és vágómarhát VÁSÁ-
ROLNÉK. Telefon: 0745–184962.

ELADÓ jó minőségű juhsajt. Ára: 
13 lej/kg. Szállítás megoldható. Tele-
fon: 0747–557491. (21770)

ELADÓ egy Acer és egy Toshiba 
laptop használt, működőképes állapot-
ban. Telefon: 0746–219248. (21794)

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 
traktor, háromhengeres Ford 3000-es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű-
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kultivátor. Telefon: 0764–471343.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

szeredában és Székelyudvarhelyen a 
Kreatív Kontir Kft. szervezésében. Tele-
fon: 0721–605266.

MASSZŐRTECHNIKUS TANFOLYAM. 
A Reflexo Relax Therapy akkreditált 
felnőttképző masszőrtechnikus I. fokozatú 
alapképzést szervez hétvégeken. Iratkozni 
lehet Bencze Gizellánál a 0745–892225-
ös telefonszámon.

állás

Állandó (24 órás) felügyeletre 
szoruló, idős nő mellé megfelelő 
hölgyet KERESÜNK hosszabb időre. 
Fizetés megegyezés szerint. Telefon: 
0749–053494. (21808)

A dinamikusan fejlődő csíksze-
redai Gutenberg Könyvkereskedés 
és Nyomda előkönyvelő és üzletkötő 
feladatkörök betöltésére keres munka-
társakat. A szakmai tapasztalat előnyt 
jelent. Kérjük, fényképes önéletrajzát a 
fizetési igény megjelölésével küldje el 
az office@gutenberg-art.ro címre.

szolgáltatás
VÁLLALUNK kőművesmunkát, ház-

építést és minőségi kőmunkákat. Tele-
fon: 0743–466443. (21797)

VÁLLALUNK szobafestést, má-
zolást (lépcsőházakat is), tapétázást, 
gipszkartonozást, csempézést, hőszi-
getelést, valamint teljes körű lakás-
felújítást kedvezményes áron, igény 
szerint vagy saját ötleteinkkel. Telefon: 
0756–493656. (21822)

Háztartási gépek és hűtők javítását 
VÁLLALOM. Telefon: 0744–861991. 

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál-
lással minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21756)

VÁLLALOM családi házak, faházak 

építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtleníté-
sét. Telefon: 0742–404912. (21729)

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk kollé-
ganőnk édesanyja,

CSATÓ MÁRIA

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszin-
te részvétünket és együttérzésünket 
a gyászoló családnak. A Hargita 
Megyei Törzskönyvi Hivatal munka-
közössége.

Megrendülten értesültünk drága 
évfolyamtársunk, kortársunk,

CSATÓ IMRÉNÉ
Székely Mária 

elhunytáról. A székelyudvarhelyi 
ódon vár falai között diáklányok 
emlékei sétálgatnak, ott, ahol a nap 
gyújtogatja a vén gesztenye fehér 
gyertyáit, a szeretet rózsái magasba 
nézve nyújtogatják tekintetüket a 
könnyes szemű nefelejcsek között, 
s a sietős májusi szellő egy percre 
megbotlik a nyitott osztályterem 
ablaka előtt. Szomorúan ismét bú-
csúzunk a búsgerlicékkel együtt, és 
Istentől kérünk neked örök nyugodal-
mat, mély részvéttel együttérezve a 
gyászoló családoddal, akiket olyan 
nagyon szerettél. Diák- és kortársaid 
– Csíktaploca. (21831)

megemlékezés

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjék békében.

Szomorú szívvel emlékezem 2011. 
április 22-re, édesanyám,

özv. SZAKÁCS FERENCNÉ
Jakab Julianna

halálának első évfordulóján. Lelke üd-
véért az engesztelő szentmise ma 19 
órakor lesz a csíkszeredai Millenniu-
mi-templomban. Gyászoló leányod. 
(21815)

Már nem tudtam elmondani,
már nem volt elég idő,
midőn az ember mindig halogat,
ha eljön a vég, ki értheti meg már
az élettelent, a halottat.
A szám nem mozog, élettelen.
Szó már nem hagyja el ajkamat,
pedig annyi mindent 
szerettem volna mondani.
A csillagokat, 
a szívemet elétek hordani.
A virágzó tavaszt, a perzselő nyarat.
Ki gondolta volna,
hogy számomra többé már 
soha nem lesz tavasz.

Ezekkel a gondolatokkal emlé-
kezünk

ÁBRAHÁM JÓZSEF

halálának 3. évfordulóján. 

Pihenj, te drága szív, 
mely megszűntél dobogni,
szerető jóságod 
nem fogjuk feledni.

Szerettei – Csíkdánfalva és Csíkkarc-
falva. (21792)

Értesítjük mindazokat, akik is-
merték és szerették, hogy a csík-
szent mártoni

FERENCZ VILMOS

halálának kétéves évfordulóján a 
megemlékező szentmisét 2012. má-
jus 5-én, szombaton 19 órától tart-
ják a csíkszentmártoni templomban. 
A gyászoló család.

elhalálozás

Hirdetések

Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
nem volt idő arra,
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom
emlékem örökre,
ha látni akartok,
nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, szeretett édesapa, nagy-
apa, dédapa és após,

STRAFF FERENC

életének 68. évében hosszas 
betegség után 2012. május 2-án 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi marad-
ványait május 5-én 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
balánbányai római katolikus te-
mető ravatalozójából. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Jelen értesí-
tést gyászjelentőnek is szántuk. 
A gyászoló család.

Elvitted a derűt, a fényt, 
a meleget, 
Csak egy sugarat hagytál itt, 
az emlékedet.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesapa, nagyapa, dédapa, 
nagybácsi, sógor, rokon, jó ba-
rát, szomszéd és ismerős,

MOLNÁR IGNÁC

életének 79., özvegységének 
5. évében, 2012. május 2-án, 
türelemmel viselt, hosszas 
betegség után elhunyt. Drága 
halottunkat 2012. május 4-én, 
pénteken 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római ka-
tolikus egyház szertartása sze-
rint, a Szent Miklós-hegyi ra-
vatalozóból a helyi temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 1994. 
május 5-re, a szeretett 
gyermek és testvér,

ifj. FEJÉR ISTVÁN

halálának évfordulóján, aki élete 
tavaszán, alig 18. évesen távozott 
szerettei köréből. Felejthetetlen 
emléke örökké élni fog szívünkben. 
Szerettei – Csíkszereda. (21810)

Volt emberek. Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, 
nem akarva semmit,
Hatnak tovább.

(Kosztolányi Dezső)

Szomorú lélekkel 
emlékezünk,

FEKETE DEZSŐ

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmi-
se 2012. május 5-én 19.30-kor lesz a 
csíktaplocai templomban. Szerettei.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre ott marad.

Könnyes szemmel, 
szívünkben az örök sze-
retet fényével emléke-
zünk a csíkmadarasi

ANTAL DOMOKOSRA

halálának 6. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja. (21821)
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AZ IN-COM EURO Kft.
RAKTÁROST 

ÉS ELÁRUSÍTÓT 
ALKALMAZ.

TELEFON: 
0748–113590.

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:

 földmunkálati gépkezelő   elárusító
 személyi asszisztens    pék-cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő    autószerelő  
 szakács     kőműves
 mészáros     pincér
 ács-asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő   láncfűrészkezelő  

      
Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibocsátjuk.

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu község, Li-
bán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán település kül- és 
belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a környezetvédelmi beleegye-
zés céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–
18.30 óra között, valamint Gyergyóújfalu község 212. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. szám alatt.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.
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A Gondviselés (az unitári-
us egyház segélyszervezete) 
székelykeresztúri központja 
május 6. és 13. között immáron 
második alkalommal szervezi 
meg a Születés Hete rendez-
vénysorozatot. A programban 
egymást váltják az előadások, 
a közösségi és családi meg-
mozdulások, illetve a komoly 
és lazításra lehetőséget adó 
események. 

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

Vasárnap, anyák napján a 
helyi Vox Rádióban reg-
gel kilenc órától délután 

egyig „Szerény, de szívből adom” 
címmel nyereményjátékkal egy-
bekötött anyák napi műsort tar-
tanak, közben tizenegy órától az 
unitárius templomban ünnepi 
istentiszteletre kerül sor, majd 
egy órától nyílik az Édesanya 
szeme fénye és A mi családunk 
fotó- és gyerekrajz-kiállítás. Hét-
főn délután hat órától a Barátság 
Unitárius Közösségi Ház előa-
dótermében a Babies 2010-es, 
Thomas Balmes rendezte, francia 
dokumentumfilmet vetítik. Ked-
den szintén hat órától ugyancsak 
a Barátság Unitárius Közösségi 
Házban kerekasztal beszélge-
tésre hívják az érdeklődőket: a 
téma a várandóság, szülés, szü-
letés. A rendezvényre meghívást 
kapott dr. Kovács András Csa-
ba székelyudvarhelyi szülész-
nőgyógyász főorvos, Szikszai 
Kinga szülésznő, dr. Bibó Mária 

székelykeresztúri családorvos és 
Bíró Enikő helyi gyermek szak-
asszisztens. Május 9-én, szerdán 
délelőtt tíz órától a Súlyosan 
Fogyatékos Gyerekek Elhelyező 
Központjában „Egymásra ta-
lálni” címmel közös programot 
szerveznek a székelykeresztúri 
súlyosan sérült gyerekeknek és a 
terápiás központban nevelkedő, 
árva gyermekeknek. Délután hat 
órától újabb előadásra kerül sor: 
„Funkcionális meddőség... avagy 
amikor nem jön a baba” témakör-
ben Antal Mária Ildikó, csíksze-
redai család-pszichoterapeuta ér-
tekezik. Csütörtökön tíz órától a 
Gondviselés székházában a városi 
bölcsőde közreműködésével „Ba-
ba-mama dúdoló”-t szerveznek, 
mely tulajdonképpen egy zenés 
játszóház. Délután hat órától a 
szoptatás szépségeiről és nehézsé-
geiről beszél a székelyudvarhelyi 
Fekete Éva szoptatási tanács-
adó-jelölt. Ugyancsak csütör-
tökön hat órától a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium Balázs 
Ferenc Dísztermében „Gyere 
velem táncba” mottóval gye-
reknek élőzenés táncházat tar-
tanak. Pénteken, május 11-én 
hat órától dr. Bálint Sándor 
budapesti szülész-nőgyógyász 
főorvos, pszichoterapeuta arról 
beszél, hogyan kell elindulni a 
természetes szülés útján, illet-
ve mit tehet az anya, mit tehet 
a kórház. Szombaton tíz órától 
a Barátság Unitárius Közösségi 
Ház előadótermében a Mesevár 
Napközi Otthon közreműködé-

sével interaktív bábszínházat lát-
hatnak az érdeklődők. Tíz órától 
ugyanott mesedramatizálással 
folytatódik a program. Tizen-
egy órakor „Életre hívlak” cím 
alatt babakocsis és kisgyerekes 
felvonulást szerveznek a Gond-
viselés székházától a Gyárfás 
kertig, ahol a Születésfa ültetési 
ünnepségre kerül sor. Immáron 
hagyományosan a Születésfa tö-
vénél elhelyeznek egy kis bronz 
táblát azon kicsinyek neveivel, 
akik 2011-ben láttak napvilágot 
Székelykeresztúron. Vasárnap 
a Születés Hete a család nem-
zetközi napjával tetőződik: a 
nap tizenegy órától unitárius 
istentisztelettel indul, fél egytől 
„Gyerek-család-közösség” név 
alatt bográcsozással ünnepel-
nek, lazítnak majd a résztvevők, 
akik a Családok kenyerét is fel-
szentelik. A nap során a Caritas 
közreműködésével egészségügyi 
szűrést is végeznek. Közben 
a Csíki Anyák Egyesületének 
közreműködésével arcfestésre 
is benevezhetnek, illetve sza-
badtéri játékokban, kézműves 
foglalkozásokon is részt vehet-
nek a gyerekek. Délután hat 
órától a Fűszál együttes játszik, 
héttől pedig sor kerül az Édes-
anyja szeme fénye és A mi csa-
ládunk pályázatok nyerteseinek 
a díjazására. A szervezők külön 
kihangsúlyozták, hogy az elő-
adások ideje alatt a Gondviselés 
kismamaklubjának termében 
játszóházas gyerekfelügyeletet 
biztosítanak. 

hirdetések

hirdetés

Magazin
A SzületéS Hete SzékelykereSztúron 

A Születésfa és a Családok kenyere 



Napról napra
szabadidő

programajánló

Színház
Gogol Az őrült naplója című monod-

rámájának bemutatója holnap 20 órától 
kezdődik Barabás Árpád színművész elő-
adásában. A Porogi Dorka által rendezett 
produkciót szabadelőadásként tekinthetik 
meg az érdeklődők. Az őrült naplója (1835) 
egy kishivatalnok tudathasadásos állapotá-
nak mesteri ábrázolása. Hőse, Popriscsin a 
„normális” világból kilépve a betegségbe, a 
téveszmék fantáziaszülte birodalmába me-
nekül, ahol képzelt és való összekeveredik.

Május 7-én hétfőn 20 órától Garaczi 
László Plazma 2, avagy az Ovibrader című 
felolvasószínházi előadására várják az ér-
deklődőket a Kalapos kávézóban. Garaczi 
nem a múltat idézi fel, hanem egy egész 
élettörténetet vázol a nézőnek a felvillanó 
élethelyzetek által. Szereplők: Dunkler 
Róbert, Barabás Árpád, Bekő Fóri Zenkő, 
Fincziski Andrea. Rendező: Tóth Árpád. 
A helyek száma korlátozott.

Mozgásszínház
Ma 19 órától az Udvarhely Táncműhely 

Amit akartok... című előadására várják az 
érdeklődőket. Shakespeare Vízkeresztjének 
mozgásszínházi adaptációját Uray Péter 
rendezte. Jegyek a művelődési ház pénztá-
rában válthatók, hétköznapokon 11–14 és 
15–17 óra között. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): ma, holnap és va-
sárnap 18 órától a Underworld című filmet 
vetítik 3D-ben. Vasárnap délelőtt a fiata-
labb, rajzfilmkedvelő generációra is gon-
dolnak, akik 11 órától a Kung Fu Panda 
című rajzfilmet láthatják.

Boldogság, gyere haza
Május 10-én, azaz jövő csütörtökön 20 

órától ismét megtekinthető a Boldogság, 
gyere haza című zenés darab a Mokka ká-
vézóban. A Csurulya Csongor által átdol-
gozott és rendezett, egyszereplős darab 
fellépője Vidovenyecz Edina, akit Zerkula 
György kísér majd zongorán.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Harcoló szabadkőművesség

A magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei 
korszakát átírják azok a dokumentumok, amelyek a 
gerincét adják Raffay Ernő Harcoló szabadkőműves-

ség – küzdelem a katolikus egyház ellen című új könyvének. 
A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált 
levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogy a különféle erők mi-
ként szállják meg az 1890-es évektől a szabadkőműves szerve-
zetet. A könyv a Szabadkőművesek Trianon előtt című munka 
folytatása. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő 
társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó 
magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, 
amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam meg-
döntése.

A 297 oldalas könyv megvásárolható az Árnika 
Könyvesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–103 915).

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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az ajánlata

ma

Péntek
Az év 125. napja, a hátralévő napok szá-

ma 241. Napnyugta ma 20.22-kor, napkel-
te holnap 6.04-kor. 

Isten éltesse 
ma Flórián és Mónika, holnap Györ-

gyi, vasárnap pedig Ivett és Frida nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Flórián jelentése virágos, vi-

rágzó, míg a görög eredetű Mónika magányost, 
egyedül élőt jelent. A Györgyi a Georgina női 
név magyarosítása. A német eredetű Frida je-
lentése béke, védelem, körülkerített terület, míg 
a francia eredetű Ivett júdeait jelent. 

Május 4-én történt 
1989. Több tízezer kínai diák vonult 

szabadságot és demokráciát követelve a pe-
kingi Tienanmen térre. 

Május 4-én született 
1899. Fritz von Opel német autógyáros 
1925. Buzánszky Jenő olimpiai bajnok 

labdarúgó, az Aranycsapat tagja 
1928. Hankiss Elemér szociológus 

Május 4-én halt meg 
1955. George Enescu román hegedűmű-

vész, zeneszerző 
1961. Dinnyés Lajos, aki 1947-48-ban 

Magyarország miniszterelnöke volt
1972. Edward Calvin Kendall Nobel-

díjas amerikai biokémikus 
1980. Josip Broz Tito horvát származá-

sú politikus, kommunista partizánvezér, a 
szocialista Jugoszlávia elnöke

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Hermann Örs tart fogorvosi ügyeletet a 
Kornis Ferenc utca 30B/1. szám alatti rende-
lőjében (telefon: 0266–210 158).

www.parapista.com

– Na, öcskös, apád meggyógyult már?
– Félig-meddig.

– Hogyhogy félig-meddig?
– Engem már elvert, de anyámmal még nem mer kikezdeni.

para
HIRDETÉSEK
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skandi pályázati szelvény 2012. május 4.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 16-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
10. szám) várjuk.

*
A fotót André Krisztina, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola másodéves 
diákja készítette. 

Sorsoltunk!

Az április 17–20. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten Pál Lászlónak (Székelyudvarhely, 
Mező u. 37. szám) kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Tom Hanks – Forrest 
Gump; Magna cum laude – Mező Mihály – 
Hangolj át; Márkus László – Az ötödik pe
csét; Leon Marcus Uris – A zarándok.

Többször is kipusztulhattak volna 
a dinoszauruszok

Hetven gigantikus becsapódás is 
megrázta a Földet az elmúlt 3,5 
milliárd évben. A súlyos katakliz

mák nyomát csak most azonosították.
A hatalmas becsapódások szinte egy

mást érték a Föld kialakulása során, majd a 
későbbiekben lassan ritkulni kezdtek. 

Az új kutatási eredmények szerint közel 
70 akkora becsapódás történt az 1,8 és 3,8 
milliárd évvel ezelőtti időszakban, mint 
amilyen a dinoszauruszokat eltüntette. 
Eközben közelítőleg négy hasonló méretű 
kataklizmát a Hold is elszenvedett. Ez pedig 
lényegesen több, mint azt elmúlt években 
becsülték, így a Kései Nagy Bombázásnak 
nevezett időszak (amikor még mindig szép 

számban hullottak a Földre kisbolygók) to
vább tarthatott, mint eddig feltételezték. A 
felismerés érdekes módon az óriásbolygók 
mozgásának jellemzőire is következmény
nyel lehet. A modellek alapján ugyanis az 
ősi intenzív becsapódásokat az váltotta ki, 
hogy az óriásbolygóknak a Naptól mért 
keringési távolsága lassan változott az idők 
során – amit a környezetükben lévő kisebb 
égitestekkel fellépett gravitációs kölcsönha
tás hozott létre. Ennek egyik legfontosabb 
összetevője, hogy a Jupiter lassan befelé 
mozgott, és így gravitációs zavarai révén 
a kisbolygóöv egyes részeiből kiszóródtak 
a korábban ott keringő égitestek, ezekből 
kaphatott a Föld is.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A délutáni óráktól több helyen várható zápor, 
zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet. Az észak
nyugati, másutt a változó irányú szél általában mér
sékelt marad, zivatarok környezetében azonban 
erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Megkésett a tavasz, mondtuk az elmúlt 
héten, a természet azonban úgy tűnik, min-
dent megtesz, hogy behozza a lemaradást. 
Nem tudom, az utóbbi napok nyári hősége 
mennyit tud pótolni, de tény, sok a tennivaló 
a kertben. A veteményezés nem múlta még 
idejét, máskor is május elején fogtunk hozzá 
az ágyások készítéséhez, a magok elültetésé-
hez. A palánták pedig még várhatnak egy 
kicsit, lényeg az, hogy májusban az ágyásba 
kerüljenek. 

Van, aki az évszázados tapasztalatok 
alapján figyelembe veszi, milyen növényeket 
ültessen egymás mellé, hiszen nemcsak az 
emberek között, de a növények között is van 
jó és rossz szomszédság. Azok a növények, 
amelyek szeretik egymást, jól fejlődnek egy-
más mellett, ha pedig „ellenségeket” ültetünk 
egymás mellé, megsínyli a termés. 

Veteményezéskor még egy fontos szempontot 
is figyelembe vesznek azok, akik tisztában van-
nak a természet törvényeivel: a holdnaptárat. 
Azt mondják, a Hold állása is befolyással van 
a növények fejlődésére. Ha a tengereket, óceá-
nokat megmozgatja, hogyne lenne hatással az 
élőlényekre?! Eszerint megvan külön a napja 
a gyökerükért, levelükért vagy termésükért ter-
mesztett növények ültetésének. 

 Gereblyézés, ágyáskészítés közben, mialatt 
húzogatom a sorokat a murok, petrezselyem 
magjának,  szórom a földbe a borsót, a régi 
emberek tapasztalatából származó, a modern 
ember által elfelejtett vagy semmibe vett tudá-
son gondolkozom. Vannak, akik legyintenek az 
egészre, kinevetik, fölösleges okoskodásnak tart-
ják. És azt mondják, emberé a munka, Istené 
az áldás. Ez így igaz, de az áldás biztosabb, ha 
a munka mellé tudás is társul. 

A régen elfelejtett tudás

             villanás n Takács Éva
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