
Közös nap a fogyatéKosoKKal 

Elfogadó közösségre van szükség
Kellő türelemmel és érdeklődéssel a társadalom hozzájárulhatna a fogyatékosok sikeres 

integrálásához – fogalmazták meg a Nem baj, ha mások vagyunk, attól még játszhatunk együtt. 
Gyere! mottót viselő, a Vár téren tartott rendezvény fogyatékos résztvevői. A fogyatékkal élők világát 

megismertető nyílt napra a város minden általános oktatási intézményét meghívták. > 4. oldal

Eldurvul 
a választási kampány

Lehet mondani, hogy túlbuzgó 
aktivisták minden pártban akad-
nak – ez igaz. A jelöltek, pártve-
zetők feladata lenne, hogy ezeket a 
személyeket kordában tart-
sák. Főként Székelyföldön, 
ahol kisközösségek vannak, 
nem szabad a gyűlölködést been-
gedni az emberek közé.
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Isán István Csongor

III. Hagyományos 
mesterségeK UtCája

Kelendő portéka
Nagy sikernek örvendett a pén

teken és szombaton Székely
ud var helyen harmadik al ka
lommal megrendezett Ha
gyo mányos Mesterségek Ut
cája, ahol az érdeklődők elleshet ték a 
népi mesterségek csínjátbínját.

a mIKó-vár története

Ablak 
a 18. századra

Megnyílt a Mikóvár törté
netét bemutató állandó ki

állítás Csíkszeredában. Az auto
matizált rendszerű tárlatvezetés, 
a 21. századi újragondolt múzeu
mi világ péntektől várja a látoga
tókat, betekintést nyújtva 
a kút titkaiba és kóstolót 
adva a 18. századi osztrák 
katonai laktanya tiszti konyhájá
nak remekeiből.

Udvarhelyen
a Coca-Cola-kupa
Megnyerte a labdarúgó Coca

Colakupát a székely udvar
he lyi Bányai János Szakközépis
kola lány csapata Bukarestben. A 
Székely János által felké
szített lányok július 24én 
Donyeckbe mehetnek az 
Európabajnokság negyeddöntő
jének egyik mérkőzésére.

Madéfalva: a dinamikus 
fejlesztés évei 52Kifosztottak egy 

csíkszeredai zálogházat 7Plakátháború 
Gyergyószárhegyen is

hirdetések

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4421î
1 amerikai dollár USD 3,4981ì
100 magyar forint HUF 1,4909î

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzáM: 2750301
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 fotó: bALáZs árPád
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Kerekes székbe ülve próbálhatták ki a nyílt nap látogatói, mit lát, érez és hogy boldogul az, aki fogyatékos. Társadalmi akadálypálya fotó: bALáZs árPád
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> Városi fórum a néppárti polgár-
mesterjelölttel. Elhanyagoltnak érzik 
lakókörnyezetüket a Mérleg és Hargita 
utca lakói, miközben Csíkszereda más 
pontjainak fejlesztésére nagyobb hang-
súlyt fektet a jelenlegi városvezetés – 
hangzott el pénteken este, a dr. Szabó 
Soós Klára polgármesterjelölttel foly-
tatott lakossági beszélgetéssorozat első 
állomásán. A Mérleg és Hargita utca 
közötti játszótéren összegyűlt lakók az 
őket meghallgató néppárti jelöltnek 
számos olyan problémát vetettek fel, 
amelyet a polgármesternek is szeret-
tek volna jelezni, de mivel szerintük 

hiányzik a párbeszéd lehetősége, így 
nem is volt alkalmuk erre. Többek kö-
zött a távfűtésrendszer rossz állapotát 
kifogásolják, amelynek eredményeként 
hatalmas a hőveszteség, a felszín alatti 
vezetékek fölött egész évben zöldell a 
fű, de nem értenek egyet a járdák leszű-
kítésével sem, mert így nehezebbé vált a 
gyalogos közlekedés, és csak a fizetéses 
parkolóhelyek száma nőtt. Az ingyenes 
parkolóhelyek száma viszont kevés, így 
saját tömbházuk közelében is csak a fi-
zetéses helyeket választhatják. – Egy 
harmonikus városgazdálkodásra van 
szükség, amely az egész várost egységes 

egészként kezeli – fogalmazott dr. Sza-
bó Soós Klára. 

> Súlyos közúti baleset – Moldován 
is megsérült. Négyen sérültek meg pén-
teken abban a balesetben, amelyben 
két autó ütközött össze Csíkdánfalva és 
Csíkszentdomokos között. A rendőrségi 
jegyzőkönyv szerint a balesetet az E578 
jelzésű európai úton közlekedő 33 éves 
csíkmadarasi F. I. okozta, aki a vasúti 
átjáró irányába, a Csíkszenttamás felé 
vezető útra akart letérni anélkül, hogy 
megbizonyosodott volna, hogy ezzel 
nem keresztezi más jármű útját. Ennek 

következtében a szemből érkező, szabá-
lyosan közlekedő autó, amit a 37 éves 
M. J. vezetett, frontálisan nekiütközött. 
Mindkét sofőr súlyosan megsérült, akár-
csak a balesetet okozó jármű két utasa is, 
egy 27 éves nő és egy kétéves gyermek. 
Nem hivatalos értesüléseink szerint a 
másik autóban Moldován József táv-
közlési államtitkár tartózkodott – őt a 
combján sebezte meg az autó belső te-
rébe behatoló szalagkorlát, de vasárnap 
már elhagyhatta a kórházat. Egyik sofőr 
sem fogyasztott alkoholt, F. I. ellen gon-
datlanságból elkövetett testi sértés gya-
nújával eljárást indít a rendőrség.hí
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Csíkszereda polgármesteri 
tiszt  ségére és a megyeita-
nács-elnöki tisztségre is állí-
tott jelöltet a Szociálliberális 
Unió (USL) Hargita megyei 
szervezete. A jelöltbemutatón 
elhangzott: a városi és a me-
gyei tanácsban is stabil képvi-
seletet akarnak.

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

Fontos, hogy a román nemzeti-
ségűek is képviselve legyenek a 
megyei, illetve a csíkszeredai 

tanácsban – hangzott el több ízben 
is az USL csütörtök este tartott 
jelöltbemutatóján. Bár érkezésére 
többen is számítottak, Mircea Duşa 
miniszter csak üdvözletét küldte Bu-
karestből az egybegyűlteknek.

Az unió csíkszeredai polgármes-
terjelöltje, Andrei Jean Adrian arról 
beszélt: „Meg kell nyerni mindent, 

ami itt megnyerhető”. A megyei ta-
nácselnöki tisztségre pályázó liberá-
lis Ion Proca szerint az USL ősszel 
megnyeri az országos választásokat, 
ők pedig a megyében, a júniusi hely-
hatósági választásokon kell igen fon-
tos pozíciót szerezzenek. Nem hiva-
talos értesülésünk kapcsán, mely sze-
rint a helyhatósági választások lejárta 
után őt nevezik ki Hargita megye új 
prefektusává, Andrei Jean Adrian la-
punknak azt mondta: egyelőre nem 
időszerű beszélni semmiféle kineve-
zésről, hiszen ő jelenleg csíkszeredai 
polgármesterjelölt. Ám a jövőben, 
ha a kormány és a miniszterelnök fel-
kéri a prefektusi tisztségre, természe-
tesen elfogadja. Azt is megkérdeztük 
tőle, hogy reális számításaik alapján 
hány mandátum megszerzését tűz-
ték ki célul.

– Csíkszeredában körülbelül 
7000 román nemzetiségű, szava-
zati joggal rendelkező állampolgár 
él. Mi 2000-2500 szavazatra szá-
mítunk, ami 2-3 tanácsosi mandá-
tumot jelentene a városi tanácsban. 
A megyei tanácsban legkevesebb 
három tanácsosi mandátum meg-
szerzése a cél – közölte.

Fontos pozíciók megszerzése a cél. 3-3 mandátumot céloz meg az USL fotó: Balázs árpád

HeLyHAtóSági váLASztáSok

Stabil képviseletet akar az USL

A nyílt nappal egybekötve, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
házban a felújított kórházi osztá-
lyok közül az utolsót, a szülésze-
tet is megtekinthették szombaton 
az érdeklődők, akik között szép 
számmal voltak a Csíki Anyák 
egyesületének hívására érkezett, 
szülés előtt álló kismamák is.

F.-E. Gy. 

Ég és föld a különbség – ál-
lapították meg azok, akik 
ismerték a csíkszeredai kór-

ház szülészeti osztályán pár évvel 
ezelőtt uralkodó állapotokat, és lát-
ták most a felújított folyosót, kór-
termeket. Sokan emlékeztek még 
az alig tíz évvel ezelőtt a kórtermek 

falain, padlóján hemzsegő bogarak-
ra, a megközelíthetetlen mellékhe-
lyiségekre, a padló hiányos, kopott 
burkolatára, a sok mosástól, fertőt-
lenítésről átlátszóvá vékonyodott 
ágyneműkre – mindezeknek ma 
már hűlt helye. 

– Korábban elvándoroltak a 
csíkszeredai kórházból a körülmé-
nyek miatt a szülő nők. Remélem, 
az, amit most itt láthatunk, növeli 
a kismamák bizalmát az intézmény 
iránt – mondta az átadáson jelen 
lévő Borboly Csaba megyeitanács-
elnök. Beszélt arról, hogy az elmúlt 
években több próbálkozás is volt a 
csíkszeredai szülészet felújítására, 
volt erre a célra megnyert világbanki 
pályázat is, aláírt finanszírozási szer-
ződéssel, csak éppen a pénz veszett 

el valahol a bürokrácia útvesztőiben. 
Ezért döntött úgy a megyei tanács, 
hogy a megnyert kétmillió eurós 
támogatást visszamondja, és saját 
pénzből, illetve kormányzati támo-
gatással újíttatja fel a szülészetet. Így 
lett a kétmillió euró helyett alig ne-
gyedmillióból teljesen újba tett szü-
lészeti osztály a megyei kórházban. 

– Megszűnt a gettó, a nyomor, 
ami itt volt – mondta Kiss Gyön-
gyi főnővér, miközben végigvezette 
az érdeklődőket az osztályon, meg-
mutatta a háromágyas, fürdőszobás 
kórtermeket, amelyekben teljesen 
újak az ágyak, a kiságyak, a folyosón 
pedig falra szerelt korlát segíti a köz-
lekedést. 

Dr. Demeter Ferenc kórház-
menedzser a kivitelező ígéretére 

alapozva azt mondta, e hónap 
végére a szülészeti osztállyal egy 
emeletre költöztetik a szülőszobá-
kat, illetve a császármetszések vég-
zésére használt műtőt is, akkorra 

készül el ugyanis a műtő ventillá-
ciós rendszere. A négy szülőszoba 
közül egyet alternatív szülések le-
vezetésére tesznek alkalmassá, és 
lesz lehetőség apás szülésre is.  

NyíLt NAp A CSíkSzeredAi kórHázbAN

A felújított szülészetet mutatták meg az érdeklődőknek

Látogatók a szülészeten. Gyökeresen megváltozott állapotok fotó: Balázs árpád

T. A. 

Péntekről szombatra virradó-
lag ismeretlen tettesek felte-
hetően 100 ezer lejnyi kész-

pénzt tulajdonítottak el a Kossuth 
utcai utazási irodák szomszédsá-
gában található valutaváltóból és 
pénzkölcsönzőből. 

– A tettesek a hátsó ajtón jutot-
tak be, azonban az ajtón a rendőr-
ség nem talált erőszakos behatolásra 
utaló nyomokat, emiatt kivizsgálják 
az összes személyt, akinek kulcsa 
van az intézményhez – tájékozta-
tott Gheorghe Filip, a Hargita Me-
gyei Rendőr-felügyelőség szóvivője. 

Az elkövetők a betöréskor megbon-
tották a falat, és abból egy széfet 
emeltek ki, majd vittek magukkal. 
Az esetet nem rögzítette a bizton-
sági kamera, a biztonsági beren-
dezés sem riasztott, így a betörést 
szombat reggel a munkába érkező 
alkalmazottak vették észre, akik 
hívták a rendőrséget. – Az ügyben 
alapos kivizsgálást indítunk, kezdve 
azzal, hogy megnézzük a térfigyelő 
kamera által rögzített több mint 8 
órás felvételt, annak reményében, 
hogy azonosítani tudunk legalább 
egy személyt az elkövetők közül – 
közölte a rendőrségi szóvivő.

A Széffel együtt tűnt el A KéSzpénz

Kifosztották a zálogházat
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Elkerülhetetlen, hogy legyenek olyanok, 
akik túl beleélik magukat a választási kam-
pányba. Akik elfelejtik, hogy a választási 
kampány alapvetően arról szól, hogy meg 
kell szerezni a választók bizalmát. Ezek az 
emberek hajlamosak felbérelni drága kam-
pánystratégákat akár, hogy segítségükkel 
lejárassák az ellenfelet, elbizonytalanítsák 
a szavazókat, ha nekik a kisebb választási 
jelenlét használ. Általában minden gátlástalan eszközt 
képesek bevetni annak érdekében, hogy jobb eredményt 
érjenek el, szem elől tévesztve, hogy ezzel nem a bizal-
mat, hanem a bizalmatlanságot alapozzák meg. Éles 
szóváltásokra kampányban már volt példa székelyföldi 
közéletünkben is, azonban most úgy néz ki, rekorddön-
tési időszak elé nézünk. 

Csíkszeredában a Borboly Csaba lejáratására kiötölt 
EMNP-s kampány plakátjait már a temetőkbe is bevit-
ték. Meggyalázták egy ember emlékét, akinek nemcsak a 
kampányhoz nincs semmi köze, de már ettől a világtól is 
elbúcsúzott. Megsértették a családját, olyan történet kö-
zéppontjába sodorva őket, amihez semmi közük. Illetve 

mint szavazópolgárok elvárhatnák, hogy értük és róluk 
is szóljon. De nem így. 

Azt is lehet mondani, hogy túlbuzgó aktivisták min-
den pártban akadnak – és ez igaz is. A jelöltek és párt-
vezetők feladata az lenne, hogy ezeket a személyeket kor-
dában tartsák. Főként Székelyföldön, ahol kisközösségek 
vannak, nem szabad a gyűlölködést beengedni az embe-
rek közé. Van itt elég probléma, amit meg kell oldani, ne 
kelljen a fölöslegesen kialakított törésvonalak begyógyítá-
sára is energiát fecsérelni. 

Ezt sajnos nem minden szervezet, és nem minden je-
lölt érti meg. Egyik párt csíkszeredai szervezetének elnö-
ke ellen folyik rendőrségi vizsgálat illegális plakátolásért. 

Az úriember az éj leple alatt ragasztgatta 
az egyébként pártja által hivatalosan fel 
nem vállalt lejárató kampány plakátjait. 
Olyan ember, aki bizalmat kér, nem az éj 
leple alatt mocskolódik, reménykedve, hogy 
nem kapják el.

El kell fogadnunk, hogy vannak ilyen je-
löltek is, de a pártok vezetői fel kell lépjenek 
ezek ellen, és el kell távolítsák a közéletből, le 

kell vegyék a jelöltlistáról. Ez erkölcsi kötelesség, és nagyon 
fontos üzenet azok felé, akik ilyent forgatnak a fejükben. 
Fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon, az ilyen dolgokat 
nem lehet megúszni. Ha valaki közéleti szerepet vállal, 
akkor attól minimális elvárás, hogy tisztességes legyen, és 
nyíltan mondja meg a véleményét, vállalja a cselekedeteit. 
Aki ezt nem teszi meg, annak nincs mit keresni nemcsak a 
közösség élén, hanem a közéletben sem. 

Eldurvul a választási kampány

                       NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

MegnyItotta állandó vártörténetI kIállítását a CsíkI székely MúzeuM

A Mikó-vár története: 
ablak a 18. századra

A következő látogatás időpontjá-
ról tájékoztató kijelző, szemléletes 
rétegrendvitrin, a falkutatók által 
feltárt felület rétegeinek megmutat-
kozása – a húszpercenként induló 
látogatócsoportok ezekkel az ele-
mekkel találkozhatnak a Mikó-vár 
történetét bemutató állandó kiál-
lítás első termében. Az automati-
zált rendszerű tárlatvezetés, a 21. 
századi újragondolt múzeumi világ 
péntektől várja a látogatókat, be-
tekintést nyújtva A kút titkaiba és 
kóstolót adva a 18. századi osztrák 
katonai laktanya tiszti konyhájának 
remekeiből.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Afelújítás alatt álló Mikó-vár 
múltjából tár fel egy szele-
tet a pénteken megnyitott 

állandó vártörténeti kiállítás. A 
múzeum vezetősége, kihasználva 
a restaurálási munkálatokat és egy 

megálmodott, rendkívüli kiállítás 
malmára hajtva a vizet, a rendel-
kezésre álló dokumentáció alapján 
kiásta és felújította a várban rejlő 
kutat és a 18. századi osztrák kato-
nai laktanya tiszti konyháját.

Két ok az ünneplésre
A kiállítás megnyitóját a ket-

tős ünnep érdekében a Múzeu-
mok Nemzetközi Napjára időzí-
tette a Csíki Székely Múzeum. 

– Két okunk is van az ünnep-
lésre: elsőként az, hogy ma meg-
nyithatjuk vártörténeti állandó 
kiállításunkat, ami által nyolcéves 
munkánk ért be. Sejtettük, hogy 
mit rejt a föld és a falak, ezt a sej-
tést a megismerés követte, amikor 
kiástuk, kutattuk és restauráltuk, 
a leleteket, majd azok alapján 
megálmodtuk a kiállítást – az 
ötletgazda Kaján Imrével, a Zala 
Megyei Múzeum igazgatójával, il-
letve Darvas Lóránt és Kósa Béla 

régész kollégáimmal közösen –, 
majd a város és a támogatók segít-
ségével megvalósítottuk – bon-
totta fel az állandó kiállítás meg-
valósulásának szakaszait pénteken 
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató. 

Privát  időutazás
Mielőtt a nyilvánosság elé 

tárták volna a kiállítást, a sajtó 
képviselőinek szervezett részletes 
tárlatlátogatást a múzeum vezető-
sége. Az öt terem látnivalóit sorra 
véve, bejutottunk a „kutas terem-
be”, ahol valóságos „építészeti 
mikrotörténet” tárul a szemünk 
elé: a boltozatok lenyomatai, az 
egykori járószintek, latrina és 
kút, a történeti kutatás leletanya-
ga pedig a tárlókban sorakozik. 
Itt és az egykori tiszti konyhában 
kosztümös kisfilmekkel az időuta-
zás élményét kínálják, a múzeum-
pedagógia eszközeivel pedig játé-
kos formában élhetik meg a láto-
gatók a letűnt korok hangulatát. 
Amint Gyarmati Zsolt a sajtóbe-
mutatón elmondta, a feltárások 
kínálta kis területet igyekeztek 
úgy kihasználni, hogy a jellemző 
időszakokat hitelesen, ugyanak-
kor élményszerűen mutassák be. 
A tárlatvezetésen jelen volt a ki-
állítás rendezője, Kaján Imre, a 
Zala Megyei Múzeum igazgatója,  
dr. Csorba László, a Magyar Nem-
zeti Múzeum igazgatója, valamint 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere. A délutáni 
hivatalos megnyitón, amelyet a 
vár udvarán tartottak, részt vett 
és beszédet mondott Kelemen 
Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke, valamint dr. Zsigmond Bar-
na Pál, Magyarország csíkszeredai 
főkonzulja is.

hirDetés

Kosztümös rövidfilmek segítik az időutazást. Kétszáz évvel ezelőtt a várban

Csíkszentmihályi kisdiákok a Parlamentben. 36 ajnádi, 
vacsárcsi és csíkszentmihályi kisdiák tekintette meg kétnapos kirándulás 
keretében Bukarest nevezetességeit, valamint Sinaián a Peleş-kastélyt. A 
szentmihályi Arany János Általános Iskola tanulói Korodi Attila parla-
menti képviselő közbenjárására a törvényhozás házán végigsétálva kap-
hattak bepillantást a képviselők munkájába, illetve tekinthették meg a 
Parlament épületszárnyait. A tanulókat szállító kisbusz üzemanyagkölt-
ségét Becze István megyei tanácsos és az RMDSZ Csíki Területi Szer-
vezete fedezte.
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Közös nap a fogyatéKosoKKal 

Elfogadó közösségre van szükség

terepmodell-bajnoKság

Erős mezőnyben a csíkiak

Kellő türelemmel és érdeklődés-
sel a társadalom hozzájárulhatna 
a fogyatékosok sikeres integrálá-
sához – fogalmazták meg a Nem 
baj, ha mások vagyunk, attól még 
játszhatunk együtt. Gyere! mot-
tót viselő, a Vár téren pénteken 
tartott rendezvény fogyatékos 
résztvevői. A fogyatékkal élők 
világának megismerését pedig 
már jó gyermekkorban elkezde-
ni, ezért a Gyulafehérvári Caritas 
Csíkszeredai Kirendeltsége a vá-
rosban működő összes általános 
oktatási intézményt meghívta a 
közös napra. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Sajnálat és távolságtartás – 
ez jellemző leginkább a fo-
gyatékos emberekkel való 

bánásmód társadalmi modelljére, 
derült ki a pénteki figyelemfelkel-
tő rendezvényen, ahol Élőkönyv-
tár keretében siketek, nem látók, 
mozgássérültek és értelmi fogya-
tékosok és hozzátartozóik beszél-
tek őszintén arról, hogyan élik 
meg hétköznapjaikat. Ez a fajta 
megközelítés még elszigeteltebbé 
teszi a fogyatékosokat. 

– Azért nem fogadnak el az 
emberek, mert nem tudják, ho-
gyan kezeljék a fogyatékosságo-
mat. Inkább kikerülnek, esélyt 
sem adnak a kapcsolatteremtésre 
– mondta Miki, aki izomsorvadá-
sa miatt hét évvel ezelőtt került 
kerekesszékbe. Miki a Nagy István 
Művészeti Líceumban érettségi-
zett, elfogadta és megbarátkozott 
a helyzetével, sőt megpróbálja a 
legjobban kihasználni a lehetősé-
geit. – Jelenleg egy sport kerekes 
széket használok, közlekedtem 
már vele 30 km/óra sebességgel 
is! Imádom a város meredek utcá-
it, ahol fékezés nélkül ereszkedek, 
vagy amikor felemelem a kerekesz-
szék elejét, és úgy gurulok a Petőfi 
utcán. Sok széket összetörtem már. 
Megtanultam egyedül visszaülni, 
mert a legtöbbször a járókelők 
csak megbámulnak, de nem segíte-
nek fel az utcakőről – mondja. A 
kezdeti rossz tapasztalatok ellenére 

Miki életvidám, nyitott fiú, akinek 
mindig széles mosoly ül az arcán, 
és kitartóan keresi a lehetőségeket 
a kapcsolatteremtésre. Barátaival 
szórakozóhelyekre is szívesen jár, 
persze ritkábban, mint vele egyko-
rú társai, és azt is bevallja: az ilyen 
alkalmakkor csak az bántja, hogy 
nem tud táncolni a lányokkal.

Sajnálat helyett 
kíváncsiság
Az Élőkönyvtárban édesanyák 

is vállalták, hogy beszélnek arról, 
ők hogyan barátkoztak meg azzal 
a helyzettel, amit fogyatékossággal 
született gyermekük elfogadása je-
lentett. 

– Nagyon nehéz megélni egy 
anyának, ha fogyatékos gyermeke 
születik. Mindenki azt szeretné, 
hogy gyermekéről csak jót mond-
janak, és megcsodálják, hogy mi-
lyen szép – mondta egy látássérült 
kisfiú édesanyja. Szerinte, bár ele-
inte nehéz a sajnálkozó és furcsálló 
tekintetek miatt kimenni az utcára 
vagy a játszótérre, a társadalom csak 
akkor nevelhető, ha megmutatjuk 
a másságot. – Természetes kellene 
már legyen az emberek számára, 
hogy környezetükben fogyatékkal 
élők is vannak. Ha érdeklődéssel és 
kíváncsisággal fordulnának a jelen-
séghez, megértenék az ő világukat 
is. Ehhez persze nyitottságra van 
szükség mindkét fél részéről.

Azok a fogyatékosok, akik in-
tenzív kapcsolatban vannak az épek 
világával, könnyebben és nagyobb 
eséllyel képesek megtalálni helyü-
ket a társadalomban. Hargita me-
gyében viszont egyelőre még prob-
lémát jelent a gyerekek integrálása 
is – nemhogy a felnőtteké. Az álta-
lános oktatási intézmények változó-
an fogadják a hallás- vagy látássérült 
gyermekek iskolai beiratkozását. A 
speciális iskolákban pedig elzártan, 
egysíkú információinger jellemezte 
közegben tanulnak.

– Kisfiamat mindenképpen be 
akarom vezetni az egészséges gyer-
mekek világába. Másként nincse-
nek is olyan lehetőségek, amelyek 
megfelelőek lennének számára. 
Mindenképpen azt szeretném, ha 

művelt ember válna belőle, aki el-
tartja saját magát és boldogul a vi-
lágban – osztotta meg terveit egy 
hallássérült gyerek anyukája.

Egymás között töltik 
szabadidejüket
 A Caritas Csíkszeredai Ki-

rendeltsége és a Szent Ágoston 
Nappali Foglalkoztató Központ fi-
gyelemfelkeltő rendezvényén több 
ezer diák vett részt. A programok 
között, a jelnyelv segítségével, a 
siketekkel is kapcsolatot teremt-
hettek. A siketek azok, akik fogya-
tékosságuk miatt gyakran elszige-
telődnek a halló többségtől, ezért 
leginkább egymás között töltik 
szabadidejüket, egymás közül vá-
lasztanak párt is. Mindennapjaik-
ban sokszor kényelmetlen és meg-
alázó helyzetekbe kerülnek, mert 
nem tudják megértetni magukat 
a külvilággal. Ez a legalapvetőbb 
mindennapi tevékenységektől, a 
vásárlástól az egészségügyi szolgál-
tatások igénybe vételéig sok nehéz-
séget okoz számukra. 

– Sem a siketnek, sem a hal-
lóknak nincs kellő türelmük, 
hogy megértessék magukat egy-
mással. Mi a sokszori próbálkozás 
miatt adjuk fel, a hallók pedig 
közömbösségből, érdektelenség-
ből – mondja Tünde és Emese. 
Mindketten siketek, most jelfor-
dító segítségével lehetett kom-
munikálni velük.  A kellemetlen 
szituációk elkerülése miatt a si-
ketek tolmács segítségével intézik 
hivatalos ügyeiket, amikor pedig 
valamilyen oknál fogva ez nem 
megoldható, írásban teremtenek 
kapcsolatot. – Rengeteg informá-
ciótól vagyunk elzárva, vagy azok 
nagyon későn jutnak el hozzánk.  
A városban kikapcsolódási lehe-
tőségünk sincs, hiszen a kulturális 
intézményekben még nem figyel-
nek arra, hogy nekünk is teret 
nyissanak – fogalmazott Emese. 
Mindkettejük szerint jó lenne, ha 
az emberek legalább az alapvető, 
fontos szavak jelrendszerét ismer-
nék – de úgy gondolják, nagyon 
kicsi az esély arra, hogy ez valaha 
is bekövetkezzen.

Hat tűzoltócsapat mérte ösz-
sze tudását és ügyességét 
szombaton Csík szent si-

mon ban, a Tűzoltó Vándorku pán. 
A versenyben Lázárfalva, Csató szeg, 
Ká szon, Csíkmindszent, Csík szent-
márton és a házigazda Csík szent-
si mon önkéntes tűzoltó-alakulatai 
vettek részt, miután három további 
csapat – az előzetes egyeztetés elle-
nére – nem jelent meg. Az önkéntes 
tűzoltócsapatok tagjai ügyességi és 
gyorsasági szimulált beavatkozások-
ban mutathatták meg rátermett-
ségüket a kíváncsiskodóknak az 
országos szabványok szerint meg-

rendezett próbákon. A legjobbnak 
Lázárfalva csapata bizonyult, a do-
bogó második helyét a házigazdák, 
a harmadikat a csíkszentmártoniak 
foglalhatták el – számolt be lapunk-
nak Fábián László, Csíkszentsimon 
polgármestere. A tűzoltók közül a 
leggyorsabb és legrátermettebb ezút-
tal a lázárfalvi Ábrahám János volt: ő 
teljesítette a legrövidebb idő alatt  
és legkevesebb hibával a gyorsasági 
akadálypályát. A megyei tanács és a 
helyi önkormányzat szervezésében 
lezajlott rendezvényt a tűzoltócsa-
patok felvonulása követte a helyi 
kultúr otthon sportpályáján.

Autómodell-versenyt tartot-
tak szombaton a Kós Ká-
roly Szakközépiskola udva-

rán. A csíkszeredai Tanulók Klubja 
és a marosvásárhelyi Fx Racing Ms 
Egyesület közös szervezésében zaj-
ló bajnokság harmadik fordulójára 
több mint 30 résztvevő nevezett be 
az egész országból. 

Kis János, a csíkszeredai Tanulók 
Klubja tanára elmondta, egy ma-
rosvásárhelyi modellező ismerőssel 
közösen öt éve indították útjára ezt a 
versenyt, hogy megmérettetési lehe-
tőséget biztosítsanak mind a gyere-
keknek, mind a modellezést kedvelő 
felnőtteknek. Azóta az általuk szer-
vezett bajnokság a Román Modelle-
ző Szövetség naptárában is szereplő 
nyílt versenysorozattá nőtte ki ma-
gát. A versenyzők 1/10 méretarányú 
elektromos terepmodellel nevezhet-
tek be 4 – Buggy Stock, Buggy Pro, 

SC/Truck Stock és SCT Pro – ver-
senykategóriában. A mezőny erős 
volt szombaton, ezért a Tanulók 
Klubjából csak azokat a diákokat 
nevezték be, akiknek esélyük volt 
jó helyezést elérni. – Sok gyereknek 
van saját modellje, szeretik is a mo-
dellezést, ezért nem szerettem vol-
na, ha most kudarcélmény éri őket 
– mondta Kis János. – Kárpótlásul 
a csíkszeredai modellező gyerekek 
számára a városi önkormányzat tá-
mogatásával június 2-án a központi 
parkban szervezünk versenyt, ahol 
egyenlő eséllyel indulhat mindenki. 

A versenyen Kis Ádám 6. lett a 
legerősebbnek számító Buggy Pro 
kategóriában, ebben a csoportban 
Dósa Magor a 8. helyen végzett. 
Sinka Attila a 8. helyet érte el Stock 
kategóriában, a legjobb eredmény, a 
SC/Truck Stock kategória harma-
dik helye Kovács Dávidé lett.

csík

A többségi társadalom más perspektívából. Kerekes székben élők és az azokat kipróbáló egészségesek a Vár téren fotó: Balázs árpád

CSíKSzENtSimoN

Tűzoltó vándorkupa 



hargitanépe2012. május 21., hétfő | 5. oldal 

Víz- és csatornahálózat, középületek felújítása, újra „feltárt” borVízkút

A dinamikus településfejlesztés évei

madéfalva

Körkép

a térség legdinamikusabban 
fejlődő községei között előkelő 
helyet foglal el Madéfalva, az 
elmúlt időszakban nagyszabá-
sú infrastrukturális beruházások 
va lósultak meg a településen, 
mint például az ivóvíz- és csa-
tornahálózat kiépítése, községi 
útszakaszok, hi dak, középületek 
felújítása, árvízvédelmi munkála-
tok, ravatalozó létesítése, a he-
lyi borvízforrás „újrafelfedezése”, 
kör nyékének ki építése. Legtöbb 
beruházásra a helyi önkormány-
zat sikeres pályázatai biztosítot-
ták az anyagi hátteret.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több alkalommal látogat-
tunk az elmúlt időszakban 
a Bogát kistérség falvaiba, 

szemügyre venni, miként ölt testet 
a térség egyik legnagyobb beru-
házása, amely a Bogát Kistérségi 
Fejlesztési Társulás hatmillió eurós 
EU-s pályázata nyomán valósulha-
tott meg. A bürokrácia útvesztői 
miatt viszonylag későn sikerült el-
kezdeni a kivitelezést, de annál job-
ban haladt a munka. Tavaly óta pél-
dául Madéfalván több helyszínen 
dolgoznak a munkagépek, idejében 
felszín alá kerültek a víz- és csator-

nahálózat csőrendszerei, feljavultak 
községi útszakaszok, az átereszekkel, 
hidakkal, esővízelvezető betonozott 
sáncrendszerrel együtt, de elkészült 
a Csíkrákos, Csíkszentmihály és 
Madéfalva településeket kiszolgáló 
szennyvíztisztító állomás is. Nem-
rég a Halászati és Vidékfejlesztési 
Kifizetési Ügynökség (APDRP) 
területi képviseletéhez kísérhettük 
el a bogáti elöljárókat, amint az 
utolsó elszámolási iratcsomót nyúj-
tották be az intézményhez, betartva 
a pályázati kiírásban szereplő határ-
időket. A beruházás Madéfalvának 
ivóvíz- és csatornahálózat kiépítését 
tette lehetővé, emellett felújítottak 
több községi útszakaszt a lehívott 
uniós pénzből. Szentes Antal me-
gyei tanácsos, a projekt menedzse-
re kiemelte, hogy a pályázat leg-
fontosabb hozadéka talán az volt, 
hogy sikerült Felcsíkon kialakítani 
a községek önkormányzatainak 
együttműködését. – A különböző 
települések elöljárói megtanultak 
csapatban együttműködni, közösen 
dolgozni a fejlesztésért. Nem ez volt 
az egyetlen sikeres önkormányzati 
társulás, például a felcsíki jégkorong 
fejlesztéséért létrehozott szövetség 
is jól működik – emelte ki a megyei 
tanácsos. Hozzátette: – Vélemé-
nyem szerint láthatóan jót tett a vi-

dékfejlesztésnek, hogy a megyei ön-
kormányzati testület tagjai – szem-
ben a régi gyakorlattal – nemcsak 
városi környezetből kerültek ki az 
elmúlt mandátumban. Úgy érzem, 
falusi környezetből érkező kollégá-
immal együtt jobban sikerült így a 
vidék érdekeit érvényesíteni – vé-
lekedett Szentes Antal. A bogáti 
nagypályázat nem az egyetlen 
olyan nyertes projektje volt a helyi 
önkormányzat csapatának, amely 
a település infrastrukturális fej-

lesztését szolgálta, emellett a köz-
ségben ravatalozó épült, az egyház, 
kormány, közbirtokosság és helyi 
tanács összefogásával. Legjobban 
a hely lakosok talán a madéfalvi 
borvízkút újrafeltárásának örül-
tek, amely szintén sikeres pályázat 
nyomán, illetve a megyei önkor-
mányzat segítségével valósulhatott 
meg. Az ivókút mellett egy tájba 
illő hagyományos borvízfürdőt is 
sikerült kiépíteni, a település gye-
rekei az elmúlt nyáron már har-

sány jókedvvel vették birtokukba a 
kismedencét, de a felnőttek is szí-
vesen elidőztek a létesítményben. 
Emellett napközi otthon épült a 
községben, ahol majd egész napos 
foglalkoztatást és felügyeletet biz-
tosítanak az óvodáskorú gyerme-
kek számára, de felújították a többi 
középületet is, így például újjászü-
letett a Zöld Péter Általános Iskola 
vagy a községháza épülete.

– Az önkormányzati csapat ge-
rince ifjúsági szervezeti munkát kö-
vetően már 2004 óta jelen van helyi 
tanácsosként a közéletben, így már 
a megfelelő közigazgatási tapaszta-
lattal vágtunk bele a munkába – is-
mertette a dinamikus fejlődés mö-
götti humán hátteret Szentes Csa-
ba polgármester. Az elöljáró arról 
is tájékoztatott, hogy az Alpatvar 
2008 néven létrehozott saját fa-
lugazdálkodási cég is beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, a vásárolt 
erőgép lehetővé teszi, hogy a kisebb 
munkálatokat helyi munkaerő se-
gítségével oldják meg. Emellett 
jutott pénz területvásárlásra is, így 
bővült a falu közvagyona, ugyan-
akkor a község birtokába kerültek 
különböző közberuházásra alkalmas 
területek is. Mert nem titkolt szán-
dék, hogy folytatná a jelenlegi csapat 
a településfejlesztést Madéfalván.

Segíteni a gazdákat, belakni az épületeket

Kevés olyan helyi önkormányzat létezik a térségben, amely a falu 
gazdáinak hóna alá olyan hasznos mankót adott volna, mint a 
madéfalviak. Éltek a környék szántóterületei által kínált kiváló 
hagymatermesztési  lehetőségekkel, előbb termelésre bátorítot-
ták a gazdákat, majd kitalálták a Madéfalvi Hagymafesztivált. A 
nagyszabású, fesztivál jellegű rendezvény asztalaira kifejezetten 
a településen előállított termékek kerülhettek, a helyi önkor-
mányzat pedig pályázati pénzből hangos hírverést csapott. Az 
eredmény nem maradt el, a rendezvény nagy tömeget mozdí-
tott meg, a megyeszékhelyről, illetve a környező településekről 
érkeztek a látogatók vásárolni az újból „híressé” tett madéfalvi 
hagymából. A termelők kissé bátortalanul kezdtek, ám a sikert 
látva egyre többen kaptak kedvet a hagymatermesztéshez, így 
a település jó úton van ahhoz, hogy „hagymanagyhatalom-
má” váljon a térségben, a fesztivál hasznos kapcsolatrendszer 
kiépítésével, kiváló értékesítési csatornák kialakításával segí-
ti az eladást. – A gazdák támogatására már az első pillanattól 
kiemelt hangsúlyt fektettünk, két gazdaszövetség születésénél 
is bábáskodtunk, emellett minden segítséget megkaptak a kü-
lönböző mezőgazdasági támogatások lehívására, a gazdapá-
lyázatok összeállítására a hivatal munkatársaitól – nyilatkozta 
Szentes Csaba polgármester. Emellett jó volt a közreműködés 
a civil egyesületekkel, az egyházzal. – A beruházások prioritási 
listáját a helyiek igényei szerint állítottuk össze, így épült meg a 
focipálya, támogatjuk a település csapatát is, de berendeztük a 
könyvtárat, rendeztük a kultúrotthon környékét, tűzoltóautót 
vásároltunk, működtetjük a helyi önkéntes tűzoltóalakulatot. 
Ki kell hangsúlyoznom, hogy a lakosság partner volt a legtöbb 
kezdeményezésben, a meghirdetett kalákákra, közmunkák-
ra például sokan és szívesen jelentkeztek – számolt be Szentes 
Csaba polgármester. A kulturális élet is színes volt, a néptánc, 
színjátszás, hagyományőrző bálok mellett népszerű rendezvény 
a falunapi forgatag vagy a falumajális. Izgalmas rendezvénysoro-
zat volt például a dél-tiroli meghívottakkal rendezett Autonómia 
Napok, amikor sajtkészítő, hentes, tanárember szembesítette a 
helyieket azzal, hogy ugyanolyan természeti erőforrásokkal lehet 
biztosítani mind az autonómiát, mind pedig a mai elvárásoknak 
megfelelő egzisztenciát. 

Szentes Csaba polgármester: a haladás motorja a jó csapat

Sikerre vinni a megkezdett er-
dei út építését, a község utcái-
nak felújítását, aszfaltozását, a 
tömb háznegyed környékének 
te rületrendezési munkálatait, 
egészségügyi központot létesí-
teni, illetve nem utolsósorban 
restaurálni a Siculicidium em-
lékművét – ezeket jegyezték 
többek között a madéfalvi helyi 
önkormányzat csapatának cse-
lekvési naplójában.

H. L.

Aközösségépítésre fektetné 
a hangsúlyt a következő 
években a madéfalvi he-

lyi önkormányzat, az eddiginél is 
hangsúlyosabban támogatná, a ha-
gyományos rendezvényeket, a sport- 
és kulturális életet, a település civil 
kezdeményezéseit. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem folytat-
nák az infrastrukturális beruházá-
sokat. 

– Van még bőven tennivaló, a 
megkezdett erdei utat mindenkép-
pen be kell fejezni, de éppen olyan 
fontos a község útjainak aszfaltozá-
sa, a sáncok kialakításával együtt, 
kiemelten a tömbháznegyed kör-
nyékének korszerűsítése, illetve a 
Siculicidium emlékművének teljes 
körű restaurálása, és területrendezés 
a helyszínen – fogalmazott Szentes 
Csaba polgármester. Emellett ját-

szóteret terveznek, illetve komplex, 
korszerűen felszerelt egészségügyi 
központ kiépítéséhez fognának 
hozzá a jövőben. A történelmi 
helyszín turisztikai potenciáljának 
kihasználására is vannak a megvaló-
sítás útján járó elképzelések, főként 
a Siculicidium útjaként ismert pro-
jekten keresztül váltanák készpénzre 
az emlékmű és a fekete történelem 
jelentette idegenforgalmi vonzerőt. 
– Épül a Siculicidium-kápolna az 

emlékmű közelében, illetve állandó 
alkalmazottakat foglalkoztató, tu-
risztikai információs iroda, emellett 
a település és környéke látnivalóit 
népszerűsítő kiadványokkal, tu-
ristaösvények létesítésével és nép-
hagyományokat felelevenítő, nép-
művészeti tevékenységek margóján 
szervezett alkotótáborokkal kíván-
juk fellendíteni a térség idegenfor-
galmát – ismertette elképzeléseiket 
Szentes. 

TerüLeTrendezéS, a SicuLicidiuM-eMLékMű feLújíTáSa

Jövőbe mutató tennivalók

A Siculicidium-emlékmű Madéfalván. Új arculatot terveznek a környéknek



Országszerte mintegy 17,2 mil-
lió, választói joggal rendelkező 
állampolgárt várnak az urnák-
hoz a június 10-én sorra kerü-
lő helyhatósági választásokon 
– hogy ténylegesen hányan 
is mennek el szavazni, az ter-
mészetesen nyitott kérdés, de 
addig is teljes gőzzel zajlik a 
választási kampány.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A közigazgatási és belügy-
minisztérium közleménye 
szerint a június 10-i hely-

hatósági választások során orszá-
gos viszonylatban 3187 polgár-
mester, 41 megyeitanács-elnök és 
Bukarest főpolgármestere, 1338 
megyei tanácsos és 40 311 helyi ta-
nácsos megválasztására kerül sor. 
A hatályos jogszabály értelmében 
az idei választások egyfordulósak 
lesznek, csak kivételes esetben ke-
rülhet sor két fordulóra: akkor, ha 
két jelölt kap ugyanannyi szavaza-
tot egy adott polgármesteri, illet-
ve megyeitanács-elnöki tisztségre. 
Ez elméletileg lehetséges ugyan, 
de gyakorlatilag nemigen történ-
het meg. A szavazatok leadására 

országos viszonylatban 18 130 
szavazókörletben kerül sor, ebből 
6163 a municípiumokban, 1689 
a városokban és 10 281 a közsé-
gekben lesz. Bukarestben 1223 
szavazókörletben adhatják le sza-
vazatukat az állampolgárok. Elké-
szültek a szavazás „eszközei” is, a 
bélyegzők, szám szerint 87 100, s 
azok rövidesen megérkeznek a te-
lepülésekre. A szavazókörleteket 
a belügyminisztérium alkalma-
zottjai, rendőrök, csendőrök stb. 
fogják biztosítani, ugyanakkor a 
közbiztonság és közrend megőr-
zése érdekében a szavazás napján 
több mint 15 000 belügyminisz-
teri alkalmazott teljesít majd szol-
gálatot.

Kampányincidensek
Jelenleg országszerte zajlik a 

választási kampány, ami eseten-
ként nem volt mentes az inciden-
sektől. A belügyminisztérium il-
letékesei szerint az elmúlt hét vé-
géig közel 100 különböző jellegű 
és mérvű incidensre került sor, a 
legtöbbre Dâmboviţa és Hunyad 
megyében. A történtek okán a 
rendőri szervek idáig több mint 
80 szabálysértési bírságot rót-

tak ki közel 35 000 lej értékben. 
Továbbá 53 esetben merült fel a 
bűntény elkövetésének gyanúja, 
ebből pedig 13 volt olyan eset, 
amikor különböző javak felaján-
lásával próbálták befolyásolni a 
választópolgárokat. Értesüléseink 
szerint megyénkben komolyabb 
incidensek, illetve szabálysérté-
sek nem fordultak elő – kivéve a 
plakátolás terén.

A jelöltek száma minden tiszt-
ségviselői funkció esetében jóval 
meghaladja a megválasztandó 
tisztségek számát. Bukarestben 
például a főpolgármesteri székért 
15 jelölt száll versenybe. Vannak 
olyan városok is, ahol hét-tíz jelölt 
„nevezett be”. Az elemzők szerint 
ilyen esetekben elméletileg való-
színűsíthető az, hogy megnő a füg-
getlen jelöltek esélye. 

Ami az RMDSZ-t illeti: az 
érdekképviseleti szervezetnek 319 
polgármesterjelöltje, 8854 helyi, 
789 megyei tanácsosi jelöltje és 14 
megyeitanács-elnök jelöltje van. 
Az EMNP tizenkét megyében 
állított 2043 tanácsosjelöltet, 80 
polgármesterjelöltet, 281 megyei-
tanácsos-jelöltet és 5 megyeita-
nácselnök-jelöltet. 

Leváltják a jelöltként 
induló tanfelügyelőket
Pénteken a kormányfő munka-

tanácskozáson vett részt az Okta-
tásügyi Minisztériumban, és a láto-
gatását követően Liviu Pop megbí-
zott tárcavezető meglepő bejelen-
tést tett: mindazon tanfelügyelőket 
leváltják, akik szerepelnek a válasz-

tási listákon. Hozzáfűzte, azokról a 
tanfelügyelőkről van szó, akik helyi 
tanácsosi, megyei tanácsosi és ta-
nácselnöki jelöltek. Erre a bejelen-
tésre azonnal reagált a volt tanügyi 
miniszter, Daniel Funeriu, aki sze-
rint a „főtanfelügyelők menesztése 
röviddel az érettségi vizsga előtt 
kompromittálni fogja a vizsgát”.
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Választási előkészületek

Nyolcvanhétezer bélyegző áll készen

Hirdetés

Kijelölt körzet a csíkszeredai előválasztásokon. Június 10-én „élesben” fotó: Balázs árPád



Az Erdélyi Magyar Néppárt 
matricáival ragasztották le az 
RMDSZ Építjük Erdélyt – min-
den magyar számít! választási 
plakátjait Gyergyószárhegy köz-
pontjában. Az ügyben ma reg-
gel tesz feljelentést az RMDSZ 
Gyergyó Területi Szervezete – 
közölte a területi szervezet saj-
tóirodája.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Az RMDSZ logójára tö-
kéletesen illeszkedő, vé-
kony, fehér fóliára nyom-

tatott EMNP-logót ragasztottak 
Gyergyószárhegy központjában 
az RMDSZ választási plakátjaira. 
A matrica mellett azonban to-
vábbra is látható a www.rmdsz.ro 
honlap címe.

– Saját érdemeiket kellene ki-
emelniük, nem ilyen módszerek-
hez folyamodniuk – jelentette ki 
a Hargita Népe kérdésére Gábor 
László polgármester. Mint mond-
ta, elítéli, hogy megtéveszteni pró-
bálják a szavazó polgárokat azzal, 

hogy a szövetség logóját más párt 
logójával fedik le. Az RMDSZ 
Gyergyó területi sajtóirodája kö-
zölte, az ügyben ma reggel felje-
lentést tesznek ismeretlen elköve-
tő ellen.

A matricaragasztást egyébként 
elítélte Kolcsár András, az EMNP 
gyergyószárhegyi polgármesterje-
löltje is. Azt mondta: sajnos min-
denhol történnek ilyenek, többek 
közt Güdücön az ő választási pla-
kátjait is rendszeresen letépik.

A hét végén egyébként Gyer-
gyószárhegyen kampánynyitó ren-
dezvényt tartott az EMNP, ahol 
Toró T. Tibor elnök kiemelt fon-
tosságú helyszínnek nevezte a köz-
séget. Szót ejtett arról is, hogy „egy 
balliberális budapesti újságíró bot-
ránykönyvet jelentetett meg Tőkés 
Lászlóról, amelyet Romániában 
is terjesztenek”. (Andrassew Iván: 
Ne vígy minket a kísértésbe – szerk. 
megj.) Toró szerint büntetőeljárást 
indítottak a szerző és a kiadó ellen, 
de Romániában is feljelentést tesz-
nek ismeretlen tettes ellen a könyv 
terjesztése miatt.
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Cserjék, sövények  
és virágok pályázati pénzből

Évelő növényeket, sövényeket, 
bokrokat, rózsatöveket ültetnek 
a kanadai jegenyék helyére, a 
gyergyószentmiklósi kós károly 
Általános Iskola előtti térre. A 
területrendezés költségeit a Mol-
Románia és a Polgár-Társ Alapít-
vány közös pályázatán nyert 9600 
lejt meghaladó összeg fedezi.

J. A.

Hátráltatja az esős idő a 
Kós Károly Általános 
Iskola előtt elkezdődött 

munkálatokat – tudtuk meg Ilyés 
Etelka iskolaigazgatótól. A tavaly 
végzett épületfelújítást követően 
az intézmény vezetősége úgy dön-
tött, szebbé, hangulatosabbá teszi 
az iskola előtti teret, illetve az ud-
vart. Erre ad lehetőséget a MOL-
Románia és a Polgár-Társ Ala-
pítvány közös pályázatán nyert 
összeg, amelynek húsz százalékát 
önrészként kell biztosítania a tan-
intézménynek.Első lépésként még 
múlt év őszén kivágták a környe-
ző házakat is veszélyeztető, óriás-
ra nőtt kanadai jegenyéket, ame-
lyek gyökérzete egyébként még a 

szennyvízvezetékeket is átszőtte. 
Kivágták az elöregedett és a port 
nehezen bíró tujákat is, helyükre 
most olyan sövény kerül, amely 
inkább tűri a főút porát és a légkö-
ri szennyeződéseket. A parkosítá-
si munkálat során több mint 450 
növényt ültetnek, köztük több 
mint száz évelő növényt, bokro-
kat és rózsatöveket. Az iskola előt-

ti téren sétányokat képeznek ki és 
pihenőpadokat helyeznek el, de 
az épület mögötti iskolaudvarban 
is lesznek virágágyások és bokrok. 
Összesen nyolcszáz négyzetmé-
ternyi területet tesznek szebbé a 
zöld növényzet által – a munkála-
tokat május végéig be kell fejezni-
ük a pályázatban vállalt szerződé-
ses kötelezettség alapján.

> Vendéglátó-ipari egységeket el-
lenőriz a fogyasztóvédelmi hivatal. 
Főleg a panziókat és azok éttermeit ve-
szik célba az ellenőrök, hogy a pünkös-
di időszakban érkező turisták számára 
biztosítva tudják a minőségi ellátást – 
közölte Kolcsár Béla, a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség igazga-
tója. A felügyelőség a következő héten 
ellenőrzi a vendéglátó-ipari egységeket, 
miután a környékbeli panziók nagyobb 
részét már lefoglalták a pünkösdi bú-
csúra érkező külföldiek – az elszállá-
solóknak pedig kötelességük minőségi 

szolgáltatásokat nyújtani a vendégek-
nek. Az elvárások között szerepel, hogy 
a szolgáltatások listája bárki számára 
elérhető legyen, és kötelező feltüntetni 
azt, melyek az ingyenes szolgáltatások, 
illetve hogy mi mennyibe kerül. Az ét-
termekben a felhasznált alapanyagok 
minősége mellett azok eredetét is felül-
vizsgálják, így csökkentve annak a lehe-
tőségét, hogy romlott alapanyagokból 
készült ételek kerüljenek az asztalokra. 
A panziók és étkezők mellett májusban 
a cukrászdákat és fagylaltárusokat is el-
lenőrzi a fogyasztóvédelem. 

> Falugyűlés Gyergyóújfaluban. Fa-
lu fórumon találkozott Hargita Megye 
Tanácsának vezetősége a gyergyóújfalvi 
és libáni lakosokkal az újfalvi kultúrott-
honban. Borboly Csaba megyeitanács-
elnök, Petres Sándor alelnök és Bende 
Sándor tanácsos, az urbanisztikai szakbi-
zottság elnöke a megyei tanács újfalvi és 
libáni megvalósításairól, valamint a he-
lyiek problémáiról és a további tervekről 
egyeztetett. Borboly kiemelte: az elmúlt 
négy évben Gyergyó térségi kollégái val 
együtt keresték a lehetőséget arra, hogy 
fejlesszék a települést – még a pénzügyi 

szempontból nehezebb éveknek számító 
2008-as és 2009-es esztendőkben is. A ta-
nácselnök szerint hangsúlyváltás történt 
a megyei tanácsnál, ugyanis előtérbe he-
lyezték a kis települések fejlesztését, azok 
elnéptelenedésének megakadályozását. 
A kis falvakat célzó programjával Hargi-
ta Megye Tanácsa több, egymás hatását 
erősítő folyamatot és programot indított. 
Így a 2009-ben befejezett libáni 138-as 
számú megyei út teljes felújításával és a 
2012-ben elkezdett libáni villanyhálózat 
kiépítésével az ott élők számára szeretné-
nek jobb körülményeket biztosítani.hí
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Rövidesen sövény díszíti az iskola előtti teret. 9600 lejt szánnak parkosításra

Megtévesztő plakátok Gyergyószárhegyen. Túl lelkes kampány  fotó: rmdszgyergyoterulet.ro

PlAkáTháboRú GyERGyóSZáRhEGyEN iS

EMNP-matricákat  
ragasztottak 

RMDSZ-plakátokra

Népes tábor a sport  napokon. Közösségépítés és az egészséges életmód népszerűsítésének céljával elő-
ször szervezte meg a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a Családi és Sportnapokat. A hagyományte-
remtő szándékkal szervezett egyhetes rendezvénysorozatban számos, a térségben újdonságnak számító sportág 
szerepelt: például a canicross – kutya és gazdi közös szaladása – vagy az autós ügyességi vetélkedő. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére rengeteg érdeklődőt vonzott a reggeli torna, amelyen részt vett Mezei János polgármester is. 
Emellett egész napos tevékenység volt az élő csocsó, a sakk és malmozás is, amelybe a legkisebbektől az idősebb 
korosztályig mindenki bekapcsolódhatott. fotó: jánossy alíz



Családorvosi rendelőt avattak fel 
pénteken a Parajd községhez tar-
tozó Alsósófalván. A faluban két 
éve még működött egy orvosi ren-
delő, melyet a megfelelő higiéniai 
körülmények hiányában bezártak, 
ezt a hiányt pótolja a most meg-
nyílt modern létesítmény.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Új családorvosi rendelő épü
letét adták át Alsósófalván 
múlt pénteken. A Parajd

hoz tartozó településen két évvel 
ezelőtt működött egészségügyi 
létesítmény, a megfelelő higiéniai 
körülmények hiányában azonban 
engedélyeit visszavonták, tevékeny
ségét pedig megszüntették.

– Az alsósófalviak kérésére vála
szoltunk pozitívan, hogy a falunak 
is legyen egy olyan központja, ahol 

a parajdi négy családorvos felváltva 
tudja a helyiek számára biztosítani 
az orvosi ellátást – számolt be Bokor 
Sándor parajdi polgármester.

Az új, modern és tágas (130 
négyzetméteres) orvosi rendelő szá
mára a parajdi önkormányzat bizto
sította a területet, a közel 400 000 lej 
értékű beruházás építési munkálatai 
tavaly ősszel kezdődtek el. A fenti 
összeg tartalmazza a tervezés, a szük
séges engedélyek kiváltásának és a 
külső területrendezés költségeit is. 
Hargita Megye Tanácsa egynegyed 
résszel járult hozzá a létesítmény 
megvalósításának költségeihez. A 
szükséges felszerelések nagy része 
már meg is van, de a következő egy
két hónapon belül ezt bővíteni fog
ják, hogy a rendelő a mai igényeknek 
megfelelő orvosi ellátást tudja bizto
sítani az alsósófalviak számára. Az 
orvosi rendelő épületét Timár Zsolt 
református tiszteletes áldotta meg. 

Az átadáson jelen volt Kelemen 
Hunor, az RMDSZ szövetségi elnö
ke is, aki elmondta, hogy az elmúlt 22 
esztendő során az erdélyi magyarság, 
a székelyek azt a célt követték, amit 
őseink is: az építkezés a célt szolgálja, 
ehhez kell eszközöket találnunk.

– Egyik legfontosabb eszkö
zünk az önkormányzati jelenlét, 
amikor a közösség által megbízott 
emberek, elöljáróink döntéseket 
hoznak a közösség érdekében. 
2012. június 10e előtt sok min
denről hallunk, mi azonban csak 

arról beszélünk, hogy mit tettünk 
a közösségért, az erdélyi, a székely
földi magyar emberekért, és arról, 
hogy milyen terveink vannak az 
elkövetkező időszakra – hangsú
lyozta a szövetség elnöke.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke az összefogás, a 
közös építkezés fontosságára hívta 
fel a figyelmet, kiemelve, hogy a me
gyei önkormányzat az elmúlt négy 
évben a helyi közösségek igényeire 
figyelve folytatta tevékenységét. Így 
példaként említette azt, hogy a me
gye első állandó ügyeleti központja 
is Parajd községében jött létre.

– Minden építkezésben benne 
van az otthonmaradás üzenete. De 
az ember életében az egészség a leg
fontosabb, így azt mondhatnám, 
hogy ez a létesítmény az egészséges 
otthonmaradás üzenetét hordozza 
– emelte ki Bokor Sándor parajdi 
polgármester.

Nagy sikernek örvendett a pén-
teken és szombaton Székely
udvarhelyen immár harmadik al-
kalommal megrendezett Hagyo-
mányos Mesterségek Utcája. 
A hagyományos termékeket és 
azok készítőit bemutató vásáron 
az érdeklődők akár a mesterem-
berektől is elleshették a népi 
mesterségek csínjátbínját.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mintegy félszáz kiállí
tó kínálta portékáját 
a péntek reggeltől 

szombat estig tartó Hagyo
mányos Mesterségek Utcáján, 
Székelyudvarhely központjában. 
Az immár harmadik alkalom
mal megtartott rendezvényen, 
mely a IV. Székelyudvarhelyi 
Városnapok és a III. Székelyföld 
Napok keretében valósult meg, a 
hagyományos, népi mestersége
ket és azok művelőit mutatta be 
a nagyközönségnek. A kétnapos 

rendezvényt a Székelyföldi Nép
művészek Egyesülete ezúttal is 
a Városháza téren rendezte be, 
ahol akár a mesterembertől le
hetett ellesni a népi mesterségek 
csínjátbínját, ostorkészítéstől, a 
bútorfestésen át egészen a csip
keverésig. Az árusok szerint – 

akik között akadt olyan is, akik 
a szomszédos Kovászna, illetve 
Maros megyéből érkeztek – so
kan érdeklődtek, de sokan vásá
roltak is a kétnapos eseményen. 
A helyszínen azonban nemcsak 
vásárolni lehetett, hiszen az utcá
ban felállított színpadon mind

két nap kulturális műsorokkal 
szórakoztatták a közönséget. 
Aki akart, pár perc erejéig idő
utazáson is részt vehetett, száz 
évet röpítette vissza az időben 
az a korhű díszletekkel felszerelt 
fotográfusstand, ahol ingyen 
fényképezték az érdeklődőket. 
Ugyanakkor a rendezők termé
szetesen nem feledkeztek meg a 
gyerekekről sem, a Vár utcában 
körhintát szereltek fel a szóra
koztatásukra.

Kétcentis patkó, 
kétgrammos fejsze
A rendezvényen több külön

legességet is megtekinthettek az 
érdeklődők, hiszen több mint 
százéves kőmalmával lisztet őrölt 
a molnár, ugyanakkor háromszáz 
éves fújtatóját bevetve patkót ké
szített a kovács is. Utóbbi stand
ja igencsak nagy népszerűségnek 
örvendett a vásár ideje alatt, hisz 
amellett, hogy több vasból készí
tett érdekességet is meg lehetett 

tekinteni, a délutáni órákban a 
lópatkolás fortélyait is el lehetett 
lesni. Forgács Tibor szerint, aki 
édesapja mellett műveli immár 
negyven éve inasként a mester
séget, igencsak nehéz annak, aki 
manapság kovácsként szeretne 
megélni. Mint meséli, a gépesítés 
miatt az emberek sorra válnak 
meg lovaiktól, így maradnak las
san munka nélkül a mesterséget 
művelők.

– Legutóbb megrendelésre 
kovácsoltvas kapukat és fogasokat 
készítettem, de patkót csináltam 
a csordába járó teheneknek is. 
Azért, hogy felkeltsem az embe
rek érdeklődését, kis szerencsepat
kókat is csinálok, de készítettem 
olyan fejszét is, amely nyelestől 
együtt két grammot nyomott. Az 
egész elfért egy gyufásskatulyában 
– meséli Forgács, aki szerint ah
hoz, hogy egy kovács manapság 
a megélhetését biztosítani tudja, 
alkalmazkodnia kell a piaci igé
nyekhez.
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Körkép

> A Szejkén fesztiváloztak. Immár 
negy venhatodik alkalommal szervezett 
Szej kefesztivált a Művelődési Ház a polgár
mesteri hivatallal karöltve. Vasárnap délben 
– bár nem volt telt ház – sokan kigyalogol
tak, kikerékpároztak a Szejkére, hogy végig
nézzék a tizenhat meghívott népzene és 
néptáncegyüttes produkcióját. Még a vál
tozékony idő, a rövid záporok sem tudták 
elijeszteni a fesztiválozókat, akiknek rendkí
vüli látványban, eredeti, hagyományőrző ze
nei műsorban volt részük. A fesztivállal pár
huzamosan most már második alkalommal 
egy kulináris rendezvény is zajlott: Európai 
étkek a hagyomány jegyében. A testvértele

pülések küldöttei, táncegyüttesek tagjai, va
lamint a polgármesteri hivatal „főszakácsai” 
mutathatták meg kulináris ügyességüket. 
A jelenlévőket a nagyszínpadról Bunta Le
vente üdvözölte. A polgármester oklevelet 
és plakettet is kapott – Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnöke küldte a kö
vetkező szöveggel: „A romániai magyar 
családok érdekében kifejtett példaértékű 
munkája elismeréseként az RMDSZ a Csa
ládbarát önkormányzat díjat adományozza 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivata
lának, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését a 
magyar közösség szolgálatában tett erőfeszí
téseiért”. (M.L.F.)hí
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III. HAgyoMáNyoS MeSterSégeK UtCájA

Vitték a hagyományos termékeket

Az egéSzSégeS ottHoNMArAdáS üzeNete

Új orvosi rendelő nyílt Alsósófalván

Háromszáz éves fújtatóval készített patkó. A kovácsolás fortélya  fotó: ifj. haáz sándor

Bokor, Kelemen és Borboly avatják a létesítményt
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Az első évnegyedre vonatkozó 
makrogazdasági mutatók ebben 
az időszakban kerültek nyilvános
ságra. Legelőbb az állami költ
ségvetés, valamint a társada
lombiztosítási költségvetések 
ala kulásával kapcsolatos ismér
veket közölte a pénzügyminiszté
rium. A bevételek tekintetében az 
előbbit illetően nem bizonyultak 
meg nyugtatóknak és meggyő
zőknek a számadatok, ugyanis 
a nye reségadó befizetésének 
előrehozatala „megsegítette” a 
költségvetés mérlegét. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

AGDP alakulása tekinteté-
ben elmondhatjuk, hogy 
az két egymást követő év-

negyed során visszaesést mutatott, s 
következésképpen megállapítható, 
hogy az ország gazdasága techni-
kai recesszióban leledzik. 2011 ne-
gyedik évnegyedéhez viszonyítva 
a GDP 0,1 százalékkal csökkent, 
de ugyanakkor a megelőző eszten-
dő első évnegyedéhez viszonyítva 
0,3 százalékkal növekedett. Nem 
végleges adatokról van szó, hanem 
jelzésértékű becsléseken alapulók-
ról. Június 6-án fog megjelenni egy 
újabb közlemény, de az is csak ide-
iglenes adatokat fog tartalmazni. 
A jegybank, a kormány illetékesei 
szerint a dolgok ilyenszerű alaku-
lása okán nincs amiért aggódni, 
ugyanis a technikai recesszió nem 
jelent tulajdonképpeni recessziót, 
és az előrejelzések szerint a második 
évnegyedtől országunk rááll a gaz-
dasági növekedés pályájára, s éves 
viszonylatban annak aránya akár az 
1,6 százalékot is elérheti. Vannak 
szerényebb becslések is, amelyek 
szerint jó, ha 1,2 százalékos lesz a 
gazdasági növekedés. Túlzott bi-
zakodásra azonban nincs ok, mert 
az elmúlt esztendőben a mezőgaz-
daság rekorderedményei kedvező 
irányba tolták el a GDP-t, de a je-
lek szerint ez az idén már nem fog 
megismétlődni. Egyes elemzők 
arra számítanak, hogy a közszférai 
bérek soron következő kiigazítása 
serkenteni fogja a belső fogyasztást, 
s annak meglehet, meglesz a maga 
szerepe az ipar szempontjából is. 

Azt is ígéretesnek tartják, hogy Né-
metország igen jól teljesített, az első 
évnegyedben, 0,5 százalékkal növe-
kedve a GDP-je a megelőző esztendő 
negyedik évnegyedéhez viszonyítva, 
s ilyenképpen az oda irányuló romá-
niai exportok gyarapodhatnak. De 
ha már itt tartunk, utalhatunk arra 
is, hogy az Európai Unió szintjén 
nem következett be recesszió, s ez 
mindenekelőtt Németország „telje-
sítményének” javára írható. Amúgy 
a GDP tekintetében továbbra is ked-
vező tendencia mutatkozott Belgi-
um, Észtország, Litvánia, Szlovákia 
és Finnország esetében. Ugyanakkor 
vannak olyan országok is, amelyek 
országunknál is rosszabbul teljesítet-
tek (Csehország, Olaszország, Ma-
gyarország, Spanyolország). Nézzük 
meg az ipari termelés alakulását. Az 
az első évnegyed folyamán a meg-
előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva növekedett. Ennek ör-
vendeni lehet, de furcsállandó, hogy 
ugyanebben az időszakban csökkent 

az elektromosenergia-fogyasztás, 
mert rendszerint az ipari termelés 
gyarapodásának velejárója az ener-
giafogyasztás növekedése. Tehát va-
lami sántikál vagy az ipari termelés, 
vagy az elektromosenergia-fogyasz-
tás tekintetében. De maradjunk 
ez utóbbinál. A villamosenergia-
termelés a megelőző esztendő első 
évnegyedéhez viszonyítva közel 40 
százalékkal csökkent, legnagyobb 
mértékben a vízerőművek eseté-
ben, s a kiesés pótlása szükségessé 
tette az import megkétszerezését. A 
földgáz és a kőolaj esetében csökke-
nés mutatkozott mind a termelés, 
mind pedig az import tekintetében. 
Ugyanakkor a szén esetében mind 
a hazai termelés, mind pedig az 
import növekedett. Erre azért 
volt szükség, mert a vízerőművek 
jelentette kiesést a hőerőművek 
termelésének fokozásával kellett 
bepótolni, ami viszont feltételez-
te a nagyobb mennyiségű szén 
biztosítását.

Gazdaság
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KedvezőtLen eLőjeLeK

Recesszióban 
az ország gazdasága

 hirdetések

A GeneRAL MIR COnSULt S.P.R.L.
A Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-
Turism Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 2639/96/2007-es csődeljárási ügy-
csomóban meghozott döntés, valamint a hitelezők közgyűlés-
ének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú jegyzőkönyve 
alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javainak értékesí-
tésére vonatkozó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos ár-
verés révén az adós következő ingatlan javának eladására: 598 m2 
összfelületű telek és építmény, amely Tusnádfürdőn található, Olt 
utca 86. szám alatt, bejegyezve a tusnádi telekkönyvbe 8167-es 
szám alatt, a 182 m2 felületű építmény pedig a 8167/C szám alatt, 
kataszteri szám 12 533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendel-
tetése szálloda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 182 
m2 beépített területtel és 437 m2 hasznos területtel.

A kikiáltási ár 732 400 lej, a 3027/21.07.2011-es jegyző-
könyvnek megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 
2012. június 21-én 10 órakor megszervezi munkapontja szék-
helyén – Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakosztály – az ingatlan nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek leg-
alább egy órával annak megkezdése előtt letétbe kell helyezni-
ük garanciaként a kikiáltási ár 10 százalékát és a 150 lejes rész-
vételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügy-
nökségénél megnyitott RO92RNCB0157042354340001 
különleges folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940es 

és a 0744–362148as telefonszámokon. 

A GeneRAL MIR COnSULt S.P.R.L.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34. sz., Hargi-
ta megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargi-
ta Megyei Törvényszéknél lévő 620/96/2009-es csődeljárási 
ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlésén (amelyen jóvá-
hagyták a javak értékesítéséhez szükséges dokumentumokat) 
létrejött 657/23.02.2010-es számú jegyzőkönyv alapján a 
csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingat-
lanok nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: telek, 
építkezés és nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Ba-
lázs Jenő utca 34. sz., Hargita megye, CF 251, CN Remete 
kataszteri szám 227/1.

Az árverés kiindulási ára a legnagyobb ajánlott ár, az árve-
rés jóváhagyott szabályzatának megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2012. június 28-án 12 órakor megszervezi a székhe-
lyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő 
eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát 
legalább egy órával a kezdés előtt, és be kell fizetniük a 150 lejes 
részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyószámlára 
RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló  
székhelyén vagy a 0266–310940es  

és a 0744–362148as telefonszámokon.

nőtt a kereskedelmi mérleg hiánya

Vessünk egy pillantást az ország külkereskedelmének alakulására. A 
Boc-kormány annak idején abban bizakodott, hogy az idei gazdasági 
fellendülés letéteményese az export lehet/lesz. Azaz akárcsak 2011-
ben, idén is biztosítja a külpiaci értékesítési lehetőségeket. Nos, ez csak 
részben igazolódott be. Lejben kifejezve az első évnegyedi kivitel 2,3 
százalékkal növekedett a megelőző esztendő azonos időszakához vi-
szonyítva. Ezt viszont beárnyékolja az a tény, hogy az import 3,9 száza-
lékkal növekedett, s ilyenképpen a tavalyinál kedvezőtlenebbül alakult 
országunk kereskedelmi mérleghiánya, annak értéke közel egymilliárd 
lejjel volt nagyobb, mint 2011 első évnegyedében (euróban kifejezve az 
export, az import és a kereskedelmi mérleghiány másképp alakult, ez 
pedig a euró/lej árfolyam ingadozásával, illetve kedvezőtlen alakulásával 
magyarázható). Az export szerény arányú növekedése mindenekelőtt 
annak tulajdonítható, hogy egyes uniós országokban továbbra is meg-
mutatkoznak a recesszió jelei, azaz beszűkülni látszanak az értékesítési 
lehetőségek. A dolgok ilyenszerű alakulása érzékenyen érinti Románia 
külkereskedelmét, ugyanis mind az export, mind az import tekinteté-
ben meghatározó szerepet játszanak az Unió tagországai. Örvendetes vi-
szont, hogy sikerült fokozni az exportot az Unión kívüli országokba. Így 
például míg februárban az ilyen irányú exportok értéke 923 millió euró 
körül volt, márciusban már meghaladta az 1,2 milliárd eurót. Mindezzel 
együtt és mindezen túl, amint már arra utaltunk, a kereskedelmi mérleg-
hiány növekedett, mert a hazai szükségleteket csak részben sikerült ha-
zai termelésből fedezni, így történt például a villamos energia esetében. 
Ezek a makrogazdasági ismérvek, valamint az a tény, hogy az első év-
negyed folyamán a külföldi közvetlen beruházások is vérszegényeknek 
bizonyultak, arra engednek következtetni, hogy a gazdasági növekedés 
tekintetében túlzott reményeket nem lehet táplálni.

> Sok tekintetben azonos tényezők 
gátolják a kelet-közép-európai országok 
megújuló piacainak fejlődését – állapítja 
meg egy nemrég elkészült tanulmány. A Re-
gionális Energiagazdasági Kutatóközpont 
(REKK) és a Cambridge Programme for 
Sustainability Leadership (CPSL) közösen 
készített kiadványa Magyarország, Csehor-
szág, Románia és Bulgária megújuló ener-
giapiacát vette górcső alá. Összességében 
elmondható, hogy a régió országaiban igen 
jelentős a szabályozási kockázat, sokszor 
kiszámíthatatlan a jogszabályok alakulása, 
illetve azok tartóssága is megkérdőjelez-
hető. Sok esetben jellemző a ciklikusság, 

vagyis először egy igen attraktív támogatási 
rendszert vezetnek be, majd ezt követően a 
túlzott mértékű projektfejlesztések láttán 
hamar belenyúlnak a rendszerbe, és visz-
szavágják a támogatásokat. Habár Európa 
nyugati részén is történt ilyen, a KKE-i ré-
gióban sem ismeretlen a visszamenőleges 
jogalkotás, amely értelemszerűen igen nagy 
mértékben veti vissza a befektetői bizalmat a 
régió, illetve az adott ország iránt. A legtöbb 
KKE-i országban ugyancsak komoly prob-
lémát jelent az engedélyezés témaköre. Az 
engedélyezési eljárás többnyire túlságosan 
bonyolult, a fejlesztőknek sok hivatalon kell 
keresztülvinniük a projekteket. A legtöbb 

országban nagy átfutási idővel dolgoznak 
az érintett hivatalok, egyes zöld projektek 
esetében akár éves nagyságrendre is szükség 
lehet, míg az összes engedélyt sikerül besze-
rezni, ami így értelemszerűen komoly költ-
ségtényezőt is jelent a fejlesztők számára. 
A szabályozási környezet bizonytalansága, 
hosszú távú kiszámíthatóságának hiánya ter-
mészetesen a finanszírozási feltételekben is 
megmutatkozik. A gazdasági válság okozta 
forrásszűkét a szabályozási bizonytalanságok 
sajnálatosan elmélyítik. A régióval kapcso-
latos befektetői vélemény az, hogy a KKE 
zöld szektora az OECD-átlagnál magasabb 
kockázatokat képvisel, miközben megtérü-

lési mutatóiban csak az OECD-átlag szintjét 
hozza. Ezért sok befektető inkább a régiónál 
kockázatosabb országba viszi a pénzét, ahol 
viszont ezzel arányosan magasabb hozamra 
is számíthat. A dokumentum ajánlást tesz a 
jól megtervezett és fenntartható megújuló-
ösztönzési rendszer kidolgozására, illetve a 
kockázatok csökkentése érdekében a ma-
gán- és a közszféra jobb együttműködésére, 
adott esetben közös tulajdonú projektek 
fejlesztésére. Szintén a megújuló energeti-
kai befektetések felgyorsulását akadályozza 
a térség lakosainak alacsonyabb jövedelme, 
ami értelemszerűen növeli a fogyasztók ár-
érzékenységét. hí
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Az Infopress SE Sport Klub a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatallal közösen, az uh.ro 
támogatásával a hétvégén új-
ból megszervezte a már hagyo-
mányos városnapi tömegszala-
dást. Az eseményre közel ezren 
neveztek be.

Narancssárga lavina in-
dult el szombat délelőtt 
a Kossuth utcában: a 

negyedik alkalommal elrajtoló 
városnapi tömegszaladás bene-
vezői vágtak neki a két távnak. 
Már ekkor elhangzott a szerve-
zősátraknál, hogy sikersorozat 
folytatódik, hiszen ezren ne-
veztek be a megmérettetésre. 
Nemcsak székelyudvarhelyiek 
és udvarhelyszékiek szaladtak, 
hanem a környező települé-
sekről is többen elutaztak a 

rendezvényre. Az eseményre 
csupán a résztvevők egy része 
tekintett versenyként: volt, aki 
azért indult, hogy minél előke-
lőbb helyen végezzen, de töb-
ben voltak azok, akik saját ma-
gukért tették meg a rövid vagy 
a hosszú távot.

A tavalyihoz hasonlóan az 
idén is csoportosan jelentkez-
hettek az iskolások, az egy listán 
jelentkezők között az első 150 
befutó ingyenes jegyet kapott a 
Haáz Rezső Múzeum Leonardo 
da Vinci-kiállítására. A korosz-
tályokon belül a célba érkezőket 
egyénileg díjazták. Az első he-
lyezettek kupát és egy speciális 
érmet kaptak. A második, illetve 
harmadik helyen érkezők szintén 
éremben, míg az első hatszáz be-
futó éremben és ajándékcsomag-
ban részesült.

4. IPSE városnapi 
tömegszaladás
Rövid táv (3,9 km), férfiak: 

14 év alattiak: 1. Gergely Nor-
bert, 2. Fehér Sándor-Levente, 3. 
Berkeczi Csongor; 14–35 év kö-
zöttiek: 1. Péter Róbert, 2. Szász 
Huba, 3. Imre György; 35 év fe-
lettiek: 1. Incze Csaba, 2. Bencze 
Ferenc, 3. Imre István. Nők: 14 év 
alattiak: 1. Telekfalvi Krisztina, 
2. Péter Kata, 3. Kacsó Bernadett; 
14–35 év közöttiek: 1. Kanyaró 
Orsolya, 2. Balázsi Hajnalka, 3. 
Bokor Rita-Melinda; 35 év feletti-
ek: 1. Rácz Zsuzsanna, 2. Bencze 
Csilla.

Hosszú táv (6,4 km), férfiak: 
14 év alattiak: 1. Gergely István; 
14–35 év közöttiek: 1. Orbán 
Dávid, 2. Ilyés Loránd, 3. Józsa 
Zoltán; 35 év felettiek: 1. Kettesdi 
János, 2. Péter Attila.

> Kosárlabda. A Sapientia – EMTE 
Csík sze redai Karai idén tizedik alka-
lommal szervezték meg a SAPIENTIA 
KIHÍVÁS 24 órás kosárlabda maratoni 
tornát. Az eseményre pénteken, illetve 
szombaton került sor a József Attila Ál-
talános Iskola Tudor negyedi sportpályá-
ján. A rendezvényen sepsiszentgyörgyi, 
gyergyószentmiklósi, székelyudvarhelyi 
és csíkszeredai középiskolák kosárlabda-
csapatai mérkőztek meg a Sapientia egye-
tem csapataival. A 24 óra alatt 72, egyen-
ként 20 perces mérkőzés követte egymást 
szünet és bíráskodás nélkül, a fair play 
szellemében.

> Kézilabda. Még a nyári szünet előtt 
próbálja az erősítéseket megszerezni a so-
ron következő szezonra a Székelyudvarhelyi 
KC. Az első név már ismert is. Az SZKC 
egy balátlövő aláírását szerezte meg. A 26 
éves Laurenţiu Dinescu az elmúlt bajnoki 
idényt a Szatmárnémeti VSK-nál játszotta 
le, összesen 113 gólt jegyzett. Ezt megelő-
zően a Medgidia, a Steaua és a Bákó voltak 
a klubjai. A játékos, aki az ifi válogatott 
– Tálasékkal egy korosztály – egyik meg-
határozó tagja volt, rendre ott van a bő-
vített keretben a mostani román nemzeti 
gárdánál. A kézilabdázó két évre írt alá az 
SZKC-hoz.

> Magyar labdarúgás. A magyar lab-
darúgó-bajnokság 29. fordulójának ered-
ményei: Kecskemét – Újpest 0–0, Győri 
ETO – Pécs 3–0, Ferencváros – Siófok 
0–1, Haladás – Diósgyőr 2–1, Vasas – 
Kaposvár 0–1, Zalaegerszeg – Paks 1–1, 
Honvéd – Debrecen 0–3, Videoton – 
Pápa 2–0. A bajnokság élmezőnye: 1. Deb-
recen 71 pont (már bajnok), 2. Videoton 
63, 3. Győr 60, 4. Honvéd 43, 5. Kecs-
kemét 42, 6. Paks 42. A bajnokságból 
még egy forduló van hátra. A Győri ETO 
európai kupasorozatból való kizárása mi-
att a 4. helyezett indulhat az EL-ben. Az 
utolsó fordulóban dől el minden. 
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Remek hangulatú futómaraton

Narancssárgába öltözött Székelyudvarhely a maraton alatt
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A GEnErAl MIr  
ConSulT S.P.r.l.

a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, 
Müller László utca 2/B/21., Hargita 
megye) jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Tör-
vényszéknél lévő 417/96/2007-es 
csődeljárási ügycsomóban meghozott 
döntéssel, valamint a hitelezők azon 
közgyűlésének 769/2010.03.02-es 
számú jegyzőkönyvével összhangban, 
amely révén jóváhagyták az adós javai 
értékesítése végett szükséges doku-
mentumokat, megszervezi az adós 
következő ingatlanjának nyílt kikiál-
tásos árverésen történő eladását: terü-
let és építmény, összesen 1000 m2-es 
felülettel, Gyimesfelsőlok község, 
Fő út 556. szám alatt, bejegyeztetve 
a Csíkszentmihályi Telekkönyvbe 
8120. szám alatt, topószám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + 
TVA, a 2953/2011.07.14-es számú 
jegyzőkönyv szerint.

Ilyen feltételekkel a GENERAL 
MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 
június 28-án 14 órakor megszervezi 
a székhelyén (Csíkszereda, Testvéri-
ség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos 
árverés útján történő eladását. Az ár-
verésen való részvétel végett az aján-
lattevőknek letétbe kell helyezniük a 
felértékelt ár 10%-át képező garanciát 
legalább egy órával a kezdés előtt és 
be kell fizetniük a 150 lejes részvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyi-
tott különleges eljárási folyószámlára 
RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
székhelyén vagy a 0266–310940-es és 
a 0744–362148-as telefonszámokon.

A londoni olimpia jegyében zajlott szombaton, a csík-
szeredai Városházán a sporttörténeti vetélkedő döntője, melyen 
hét csíkszeredai és négy-négy magyarországi, illetve felvidéki ver-
senyző vett részt. A vetélkedőt a nagykanizsai Európai Sport Ha-
gyományőrző Egyesület, a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör, a 
Román Olimpiai Akadémia Hargita Megyei Fiókintézete, Hargita 
Megye Sport- és Ifjúsági Igazgatósága, valamint Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala szervezte.

Eredmények: 1. Kis János (Nagykanizsa) 39 pont, 2. Csapkó 
Zoltán (Edelény) 29 p., 3. Somlai Attila (Lepsény) 24 p., 4. Gyuk 
György (Zalaegerszeg) 23 p., 5. Vajda Attila (Tornyos) 22 p., 6. 
Marosi Béla (Csíkszereda) 10 p., 7–8. Czini Gábor (Topolya) 
és Bálint Zoltán (Tornyos) 8–8 p., 9. Dombi Gyula (Csíkszere-
da) 6 p., 10–11. Csíszér Levente (Csíkszereda) és Horváth Virág 
(Zenta) 5–5 p., 12–13. Vass Sándor és Darvas Attila 4–4 p., 14. 
Korpos Attila 3 p., 15. Bodó Imre (mind Csíkszereda) 2 p.
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Udvarhelyre került 
a Coca-Cola-kupa

Bajnok a CFR
2008 és 2010 után 2012-ben is ro-
mán bajnoki címet szerzett a Ko-
lozsvári CFR labdarúgócsapata, 
miután pénteken az újrajátszott 
kolozsvári derbin drámai csatá-
ban legyűrték az U-t. A vasutas-
csapat a Bajnokok Ligája Bajno-
kok ágának harmadik selejtező 
körében kezdi jövőtől az európai 
kupaszereplést. A 2007/2008-as 
szezon óta nem tudott bukaresti 
csapat bajnokságot nyerni.

A román labdarúgó-bajnok-
ság 2011/2012-es idényé-
ből három mérkőzés van 

hátra, mindhárom összecsapást 
ma rendezik. A mai meccsek azon-
ban nem befolyásolnak semmit, 
ugyanis a lényegi dolgok már el-
dőltek. Az első ligától búcsúzik a 
Mioveni, a Sportul és a Szeben. El-
viekben Marosvásárhely is kellene 
búcsúzzon, de a második ligában 
biztos feljutó helyen álló Temes-
vári Poli nem kapott licencet a 
következő évre sem, így kérdéses, 
hogyan dönt a román szakszövet-
ség ez ügyben.

A CFR 2004-ben jutott fel az 
első osztályba. Az azóta eltelt évek-
ben a vasutasok három bajnoki cí-
met, két-két Románia-kupa-, illet-
ve Szuperkupa-győzelmet arattak.

Eredmények: 33. forduló: Ko-
lozsvári U – Szeben 3–1, Mioveni – 
CFR 0–5, Medgyes – Chiajna 1–0, 
Sportul – Rapid 0–2, Galac – Vaslui 
1–2, Marosvásárhely – Ceahlăul 
4–3, Astra – Brassó 1–4, Pandurii 

– Petrolul 1–0, Steaua – Dinamo 
3–2; 31. forduló (elhalasztott mér-
kőzés): Kolzosvári U – Kolozsvári 
CFR 2–3; 34. forduló: Szeben – 
Mioveni 3–1, Chiajna – Pandurii 
3–1, Dinamo – Astra 3–0, Rapid 
– Galac 1–0, CFR – Steaua 1–1, 
Vaslui – Kolozsvári U 1–0. 
  1. CFr 34 21 8 5 63–31 71
  2. Vaslui 34 22 4 8 58–29 70
  3. steaua 34 19 9 6 47–26 66
  4. rapid 34 18 10 6 54–29 64
  5. dinamo 34 18 8 8 57–32 62
  6. Oţelul 34 15 7 12 34–29 52
  7. KV-i U 34 11 14 9 46–37 47
  8. Pandurii 34 12 11 11 47–40 47
  9. Chiajna 34 13 6 15 42–52 45
10. Brassó 33 12 6 15 37–33 42
11. Astra 34 11 8 15 36–43 41
12. Medgyes 33 11 8 14 39–52 41
13. Petrolul 33 10 9 14 42–42 39
14. Ceahlăul 33 10 9 14 34–46 39
15. Vásárhely 33 8 11 14 33–45 35
16. szeben 34 8 8 18 24–45 32
17. sportul 33 5 12 16 30–55 27
18. Mioveni 34 2 6 26 20–77 12

Kik indulnak az
európai kupákban?
Kolozsvári CFR – Bajnokok Li-

gája – Bajnokok ága, 3. selejtező kör.
FC Vaslui – Bajnokok Ligája, 

Nem bajnokok ága, 1. selejtező kör.
Bukaresti Steaua – Európa Liga, 

3. selejtező kör.
Kupagyőztes (Rapid vagy 

Dinamo) – Európa Liga, 4. selej-
tező kör.

Rapid/Dinamo (a kupadöntő 
eredményétől függően) – Európa 
Liga, 2. selejtező kör.

Egy pontra a bajnoki 
címtől a VSK

Sima SK-vereség

Értékes győzelmet aratott a 
Csíkszeredai VSK labdarúgó-
csapata a megyei bajnokság 
felsőházi rájátszásában Szent-
egyházán. A VSK a győzelmé-
nek köszönhetően egy pontra 
került a bajnoki címhez.

Helyzetekben és izgalmak-
ban gazdag rangadót 
rendeztek szombaton 

a megyei labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásában. A Szent-
egyházi Vasas az éllovas Csíksze-
redai VSK-t fogadta. A két csapat 
az elmúlt két évben igen feszült 
mérkőzéseket játszott, így üdítő 
élmény volt, hogy ezúttal a két 
gárda csak a játékkal foglalkozott. 
A kilátogató nézők megyei szin-
ten igen színvonalas összecsapást 
láthattak, ahol mindkét félnek 
megvoltak a lehetőségei, de azo-
kat rendre mindegyik kihagyta. 
Az első és egyetlen gólra 66 per-
cet kellett várni. Ekkor Bajkó Bar-
na talált be a hazaiak hálójába. A 
VSK győzelmével egy pontra ke-
rült a megyei bajnoki címhez, és 
egyben a harmadik osztályba való 
jutás selejtező mérkőzéséhez.

Eredmények
1–3. helyezettek: Szentegy-

házi Vasas – Csíkszeredai VSK 

0–1 (0–0) /Bajkó Barna (66.)/. A 
Csíkcsicsói KSE szabadnapos volt.

1. Csíkszereda 20 17 1 2 68–12 52
2. szentegyháza 20 15 2 3 58–17 47
3. Csíkcsicsó 20 14 1 5 59–22 43

4–7. helyezettek: Maroshévízi-
Salamási Tudomány – Homo-
ródalmási Homoród 5–0 (3–0) 
/Morar Cosmin (7.), Kelemen 
Krisztián (17., 25.), Ungureanu 
Paul (54.), Kercsó László (58.); 
Csíkszentmihályi Törekvés – 
Székelykeresztúri Egyesülés 0–3.

1. Maroshévíz 21 12 1 8 50–47 37
2. szentmihály 21 9 2 10 30–40 29
3. Keresztúr 21 8 2 11 34–33 26
4. Almás 21 7 0 14 42–69 21

Utánpótlás-bajnokság
Lejátszotta utolsó mérkőzése-

it a Csíkszeredai VSK U18-as és 
U16-os csapata az országos után-
pótlás-bajnokságban. A nagyok 
győzelemmel, míg a kicsik vere-
séggel búcsúztak a 2011/2012-es 
idénytől.

Eredmények: U18: Nagysze-
beni Akarat – Csíkszeredai VSK 
2–3 (1–1) /a VSK gólszerzője: 
Tankó Levente 3/; U16: CSM 
Râmnicu Vâlcea – Csíkszeredai 
VSK 4–0.

Nem tudta megnehezíteni a Ma-
ros vásárhelyi City’US csapa-
tának dolgát tegnap este a Szé-
kely udvarhelyi SK hazai kör-
nyezetben, a teremlabdarúgó-
baj nokság elődöntőjének első 
felvonásán.

Esélyeshez méltóan kezdett 
tegnap este a Marosvásárhelyi 
City’US csapata a teremlabda-

rúgó-bajnokság elődöntőjének első 
összecsapásán, a Székelyudvarhelyi 
SK otthonában. A vendégek három 

perc leforgása alatt három alkalom-
mal zörgették meg az SK hálóját. 
A félidőben öt volt a különbség. 
A második félidőben tovább nőtt a 
gólkülönbség a két gárda között. A 
City’US szerdán hazai pályán vív-
hatja ki a döntőbe jutást.

Eredmény, elődöntő, 1. mérkő-
zés: Székelyudvarhelyi SK – Ma-
rosvásárhelyi City’US 2–13 (2–7)  
/Bajkó (7.), Szőcs (17.), illetve Fl. 
Matei (2., 3., 10., 36.), Ignat (2., 18., 
24.), Csoma (15.), Stoica (20., 30., 
31.), Nicuşan (37.), Lupu (39.)/.

Megnyerte a labdarúgó Coca-Co-
la-kupát a székelyudvarhelyi Bá-
nyai János Szakközépiskola lány-
csapata Bukarestben. A Székely 
János által felkészített lányok jú-
lius 24-én Donyeckbe mehetnek 
az Európa-bajnokság negyeddön-
tőjének egyik mérkőzésére.

Bukarestben rendezték meg 
a középiskolák számára 
kiírt labdarúgó Coca-Co-

la-kupát, amely döntőjében a 
székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskola csapata is érde-
kelt volt, miután a regionális dön-
tőt sikeresen vette.

A Székely János által felkészí-
tett udvarhelyi középiskolás csapat 
az elődöntőben a kolozsvári Aurel 
Vlaicu Középiskola csapatával ke-
rült össze. A kolozsvári csapatban 
több olyan játékos is volt, akik a 
felnőtt nagypályás csapat kereté-
ben is benne vannak. De ugyanígy 
az udvarhelyi gárdában is voltak 
olyanok, akik a Szentegyházi Va-
sasban fociznak. A mérkőzés a tor-
na előrehozott döntője is volt. Az 
eredmény szoros volt, ám a pályán 
a Bányai lányai egyértelműen job-
bak voltak. A döntőben a buka-
resti Mircea Eliade gárdája várt az 
udvarhelyiekre. A találkozó igazi 

drámát hozott. A félidőben még 
3–1 volt a Bányainak, a második 
félidőben is végig vezettek, de az 
utolsó másodpercekben egyen-
lített az ellenfél. Jöhetett a hosz-
szabbítás, ahol felváltva vezettek a 
csapatok, ám végül a székelyföldi 
gárda jött ki győztesen.

A Bányai János Szakközépiskola 
lánycsapatának jutalma az, hogy jú-
lius 24-én Donyeckbe utazhatnak, 
ahol megtekinthetik az Európa-baj-
nokság egyik negyeddöntőjének 
összecsapását.

Eredmények
Elődöntő: Bányai János – Aurel 

Vlaicu Középiskola (Kolozsvár) 
5–4; Döntő: Bányai János – Mircea 
Eliade Középiskola (Bukarest) 10–9 
(hosszabbítás után). Különdíj: gólki-
rály: Bálint Réka.

A Bányai János Szakközépiskola 
csapata: kapusok: Kajtár Linda, Kiss 
Renát; mezőnyjátékosok: Elekes No-
émi, Botházi Zsuzsanna, Benedek 
Izabella, Bálint Réka, Balázs Csilla, 
Papp Szidónia, Tamás Nóra, Sándor 
Orsolya. Edző: Székely János.

Győzelmüket ünneplik az udvarhelyi lányok fotó: gsp.ro

hargitanépe

BL-győztes 
a Chelsea

AChelsea nyerte a labda-
rúgó Bajnokok Ligája 
2011/2012-es sorozatát, 

a müncheni döntőben 1–1-es ren-
des játékidőt, illetve hosszabbítást 
követően tizenegyesekkel 4–3-
ra legyőzte szombaton a Bayern 
Münchent. A Bayern irányította 
az összecsapást, mondhatni az 
elejétől a végéig, több ízben el is 
jutott a Chelsea kapujáig, de a 
játékosok rendre rossz megoldást 
választották. Az angolok főként 
a kontrákra rendezkedtek be, ám 
nem igazán tudták Neuer kapust 
komoly feladat elé állítani. A má-
sodik félidő végén a bajorok na-
gyobb nyomás alá helyezték a lon-
doniakat, aminek a 83. percben 
meg is lett az eredménye: Müller 
talált be. A vendégek viszont nem 
adták fel. A 88. percben egyetlen 
szögletlehetőségük góllal végző-
dött, Drogba remekül bólintotta 
a kapuba a labdát. A hosszabbítás 
során a müncheniek büntetőt hi-
báztak Robben révén, de ennél 
nagyobb esemény nem történt. 
Jöhettek a büntetőlövések, amely-
ben a Chelsea volt jobb.

BL-döntő:
Chelsea – Bayern München 

1–1 (0–0, 1–1) – 11-esekkel: 4–3
München, Allianz Aréna, 62 

500 néző, vezette: Pedro Proenca 
(portugál).

Gólszerzők: Drogba (88.), illetve 
Müller (83.).



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) a 
Testvériség sugárút 28. szám alatt 
(a Hargita Vendégváróval szemben), 
új ablakokkal, új konyhabútorral. 
Irányár: 28 000 euró. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612.

KIADÓ Csíkszeredában 25 m2 üz-
lethelyiség a Piac u. 3. szám alatt. Ára: 
8 euró/m2. Telefon: 0745–093015. 
(21941)

ELADÓ Csíkdánfalván idősebb ház 
gazdasági épületekkel (10 ár) vagy 
ELCSERÉLHETŐ tömbházlakással. Te-
lefon: 0749–082520. 

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz-
ponti zónában 66 m2-es, irodának (iro-
dáknak) alkalmas helyiség. Bővebb in-
formációk kaphatók a 0747–638531-
es telefonszámon, hétköznapokon 
8–16 óra között. 

ELADÓ Csíkszeredában (a Márton 
Áron Gimnázium környékén) azonnal 
beköltözhető, korszerűen bebútorozott, 
kétemeletes (plusz földszint) családi 
ház, a hozzá tartozó garázzsal és 7 ár 
kertesített udvarral. Bővebb informáci-
ók a 0740–267512 és 0742–041900-
as telefonszámo kon kaphatók.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
II. emeleti, 2 szobás, saját kazánnal 
rendelkező lakás a Testvériség sugárút 
4. szám alatt, a rend őrség mellett. Te-
lefon: 0749–520550. 

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű családi 
ház, 35 ár gyümölcsössel igényesnek 
vagy alapítványnak. Telefon: 0744–
182886, 0740–186614.

KIADÓ 20 m2 kereskedelmi felü-
let a Testvériség sugárúton. Telefon: 
0744–472591.

ELADÓ (esetleg kiadó) garzon a 
Hunyadi János utcában. Érdeklődni 17 
óra után lehet a 0729–960243-as tele-
fonszámon.

ELADÓ sürgősen 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás felújítva. Beszá-
mítok autót is. Irányár: 15 000 euró. 
Telefon: 0745–974404. (21930)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

jármű

ELADÓ 2004-es évjáratú, ötsze-
mélyes, dízel papucs Dacia. Telefon: 
0751–523376. 

ELADÓ hétszemélyes Opel Zafira 
1.6-os, Euro 4-es motorral, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 1.4-es, 
Euro 4-es motorral, sok extrával, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, nagyon 
jó állapotban. Irányár: 3350 euró. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, sok extrával, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 3400 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2005-ös évjáratú piros Da-
cia Logan 1,4 MPi, jövő évig érvényes 
biztosítással, útadóval és műszakival, 
olajcserével, szervizkönyvvel. Ára: 
2300 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford 
Transit. Irányár: 7200 euró. Telefon: 
0721–975678. (21940)

ELADÓ Daewoo Cielo. Telefon: 
0744–693820.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Chevro-
let Spark. Irányár: 2300 euró. Telefon: 
0724–033045.

ELADÓ: 1998-as évjáratú Dacia 
1310, rozsdamentes, kétéves mű-
szakival, kitűnő állapotban; 2004-es 
évjáratú Dacia 1310, 60 000 km-ben, 
hargitai rendszámmal, doblemezzel el-
látva. Telefon: 0745–654923.

vegyes

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor is-
kolaközpont 1967-ben érettségizett 
véndiákjai hálás szívvel mondanak 
köszönetet az Alma Mater igazgató-
jának, tanári karának és diákjainak 
a 45 éves érettségi találkozó alkal-
mával szervezett meleg és szívélyes 
fogadtatásért és az ez alkalommal 
tiszteletünkre adott ünnepi műso-
rért. (21524)

ELADÓ Zass automata mosógép. 
Telefon: 0740–260112.

ELADÓ csempekályha, nincs le-
bontva. Telefon: 0740–260112.

ELADÓ Welger kockabálázó, ladewa-
gen. Telefon: 0744–593189.

ELADÓ két 180 x 200 cm méretű, 
cseresznyefából készült franciaágy éjjeli-
szekrénnyel együtt, eredeti csomagolás-
ban. Telefon: 0744–391773. (21905)

ELADÓ moszkvai őr kiskutya törzs-
könyvezett szülőktől. Telefon: 0743–
391773. (21905)

ELADÓ hasogatott bükk tűzifa házhoz 
szállítva – 550 lej/öl, valamint vegyes 
hasogatott tűzifa – 450 lej/öl. Telefon: 
0757–249143. (21916)

ELADÓ nagykrumpli akár állatoknak 
is – 0,20 lej/kg és aprókrumpli 0,10 lej/kg, 
valamint egy ágyneműtartós, kihúzhatós 
kanapé jó állapotban. Ára: 350 lej. Tele-
fon: 0742–648606. (21890)

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyártó 
gépsor, teljes körű információkkal a gyár-
tással kapcsolatban. Ára: 1900 euró. Te-
lefon: 0725–370752.

Minden szükséges irattal rendelkező 
roncsautó értékjegyet VÁSÁROLOK a 
Remat 2012-es program keretében. Tele-
fon: 0746–268296 vagy 0268–335033.

VÁSÁROLOK roncsprogramos érték-
jegyet a legjobb áron, azonnali fizetéssel. 
Telefon: 0744–173507.

ELADÓ Carpatina kaszálógép jó ál-
lapotban, felújítva; Honda kaszálógép 
kitűnő, újszerű állapotban, MTZ traktor jó 
állapotban. Telefon: 0745–654923.

telek

ELADÓ 6,5 áras (30 m x 22 m), 
építkezésre alkalmas, déli fekvésű telek 
Fitódban. Víz, villany a telek előtt. Tele-
fon: 0728–012611, 0728–012612.

tanfolyam

Könyvelesi tanfolyam indul május 
folyamán a Kreatív Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

Udvarhely melletti, újonnan induló 
panzió recepcióst ALKALMAZ. Fény-
képes önéletrajzokat, motivációs levél 
kíséretében május 23-ig várunk az 
erdopanzio@yahoo.ro e-mail címre.

A NEXT-GEN Kft. székely ud var-
helyi kirendeltsége eladási ügynököket 
ALKALMAZ. Önéletrajzokat a Kossuth 
utca 25. szám alatti pénztárunkban 
várjuk hétfőtől péntekig 9–18 óra kö-
zött. Jelentkezni lehet 2012. május 31-
ig. Elvárások: középfokú végzettség; a 
román nyelv ismerete előnyt jelent.

ALKALMAZUNK (akár munkaszer-
ződéssel is) egy fejőpásztort (családot 
is) juhok mellé. Fizetés megegyezés 
szerint. Telefon: 0744–397628.

Fejőstehenek mellé családos állat-
gondozót KERESEK. Italszeretők ne hív-
janak! Telefon: 0745–798633. (21901)

ALKALMAZUNK komoly, meg-
bízható kőművest. Telefon: 0723–
890971. (21874)

szolgáltatás

Számítógépek, laptopok javítását 
VÁLLALOM Udvarhelyen és a környe-
ző falvakban. Házhoz megyek! Telefon: 
0761–286513.

Munkavédelmi és kockázat-felmérési 
szol gál tatásokat nyújtunk. Telefon: 0745–
088479. (21875)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállással 
minden színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (21930)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Geréd Attilá-
nak, édesapja, 

GERÉD IGNÁCZ 
(Öcsi)

elvesztése miatt érzett fájdalmában 
osztozva. Barátai

Mély megrendüléssel és fájdalom-
mal értesültünk volt osztálytársunk,

HEISSMANN LORÁNDNÉ
Deák Anna

elhunytáról. Őszinte részvéttel osz-
tozunk a család fájdalmában. Nyu-
godjál békességben! A csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium 1965-ben 
végzett diákjai. (21936)

köszönetnyilvánítás

megemlékezés

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád,
azt maradt csak hátra.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2011. novem-
ber 21-re,

ANDRÁS VILMOS

halálának 6. hónapjában. A szentmise 
2012. május 22-én 19 órakor lesz a 
csíkszentgyörgyi katolikus templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Az András család. (21912)

30 éves érettségi találkozónk al-
kalmával kegyelettel emlékezünk

FODOR SÁNDOR
volt tanárunkra, 

valamint osztálytársainkra:
SCSOTKA BÁLINT MAGDOLNA

BOLDIZSÁR SZÉP JUDIT
BUTA STELA.

A Venczel József (faipari szaklíce-
um) 1982-ben végzett növendékei.

elhalálozás

Megállt a szív, mely élni vágyott, / 
pihen a kéz, mely dolgozni imádott. / 
Mikor már nem bírta, / mert nagyon 
fájt minden, / Akkor szép csendesen 
átölelte az Isten.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, apatárs, rokon és 
jó szomszéd,

id. SZÁSZ BERTALAN

életének 75., házasságának 50. évé-
ben 2012. május 18-án rövid szen-
vedés után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi marad-
ványait május 22-én 10 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkcsicsói 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Egy 
gondos, munkás élet után örökre pi-
henőre tértél. Nyugodjál békében! A 
gyászoló család – Csíkcsicsó.


Egy pillanat és megállt a szíved,
Melyben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.

Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, apatárs, 
sógor, ko ma, rokon és jó 
szomszéd,

DARVAS IGNÁC

szerető szíve életének 67., házassá-
gának 37. évében 2012. május 18-án 
hirtelen megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2012. 
május 22-én 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Oly csend van így nélküled,
hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.

Váci Mihály

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon 
és jó barát,

GERÉD IGNÁCZ
(Öcsi)

életének 68., házasságának 43. évé-
ben, türelemmel viselt betegség után 
2012. május 18-án elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése 2012. május 22-én 
13 órakor lesz a Kalász negyedi teme-
tőben. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család.
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A Csíkzsögödi Közbirtokosság 
árverést szervez 

1335 m3 gyérítésből 
bélyegzett fa eladására 
a Kormosi erdőrészről. 
Bővebb felvilágosítás 

a 0744–146612-es 
telefonszámon.

A bákói PROCIV FORM Kft.
200 órás 

VESZÉLYESSÉGI TÉNYEZŐ 
FELMÉRŐ (EVALUATOR) 
és AUDITOR képzést szervez 
a Csíkszépvíz, Gyimes utca 74. 
szám alatti Kassay Fogadóban. 

Bővebb információ és iratkozás 
a 0234–551046 vagy a 0731–

018927-es telefonszámon.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a GEORGE FOREST Kft. (Maroshévíz, Făgetului utca 16., Hargita 
megye) jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverést szer-
vez 2012. május 31-én 9 órakor a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség 
sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az adós vagyonállományába 
tartozó SZALAGFŰRÉSZ értékesítésére. Az indulási ár 3500 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell he-
lyezniük a felértékelt ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a 
kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik 
drága feleségem, illetve 
édesanyánk,

HEISSMANN ANNA
Deák Anikó

halála miatt együttérzésüket fejezték ki 
és sírjára virágot helyeztek. Heissmann 
Ludwig és fiai, Loránd és Robert.

hargitanépe



A Nemzetközi Jégkorongszö-
vetség (IIHF) Helsinkiben tartott 
kongresszusán hozott döntések 
szerint egy világbajnokságot ren-
dezhet a 2012/2013-as idényben 
Románia. Csíkszereda az elmúlt 
évhez hasonlóan újra Euro Ice 
Hockey Challenge (EIHC) torná-
nak lesz a házigazdája. A románi-
ai felnőttválogatott Donyeckben, 
az U20-as csapat Brassóban, az 

U18-as gárda Tallinnban lép jégre 
a korosztályos világbajnokságon. 
Az olimpiai előselejtező romá-
niai ér dekeltségű csoportjának 
helyszí néről még nem született 
döntés.

Az ifjúsági jégkorong-vi-
lágbajnokság Divízió II 
A csoportjának ad ott-

hont december 15–21. között a 

brassói műjégpálya, az esemény a 
jövő évi ifjúsági olimpiai fesztivál 
(FOTE) főpróbája lesz – nyilat-
kozta lapunknak Portik Ferencz-
Tibor, a Román Jégkorongszövet-
ség (RJSZ) versenybizottságának 
elnöke. Az IIHF elmúlt hétvégi 
kongresszusán 42 világbajnoki 
és olimpiai selejtező helyszínéről 
döntöttek, ám maradtak még kér-
dőjelek a rendezők kilétét illetően.

A romániai felnőttválogatott 
a Divízió I B csoportos világbaj-
nokságon Donyeckben szerepel 
2013. április 15–21. között a há-
zigazda ukrán, valamint a lengyel, 
a holland, a litván és az észt csapa-
tok társaságában. Az U20-as vá-
logatott Brassóban szerepel, ahol 
Japán, Litvánia, Magyarország, 
Spanyolország és Hollandia küzd 
majd a feljutásért. A romániai 
U18-as válogatott Tallinnba uta-
zik a Divízió II A csoportos vébére 
2013. március 31. és április 6. kö-
zött, ahol az észtek, a magyarok, 
a litvánok, a britek és a horvátok 
lesznek az ellenfelek.

A romániai válogatott a britek-
kel, Japán és Korea válogatottjával 
került egy csoportba az olimpiai 
előselejtező J kvartettben, mely-
nek találkozóit november 8–11. 
között rendezik, a helyszínről egy-
előre nem döntött az IIHF.

Portik Ferencz-Tibor la-
punknak elmondta, Csíkszere da 
decemberben újra egy EIHC-
tornának lesz házigazdája, a Vákár 
Lajos Műjégpályán sorra kerülő 
tornán Kazahsztán, Lengyelor-
szág, Magyarország és házigaz-
daként a romániai válogatott lép 
majd jégre.

Érem nélkül a házigazdák
Miután a negyeddöntőben bú-

csúzott a két észak-amerikai csa-
pat, valamint az egyik házigazda, 
szombaton az elődöntőben veszte-
sen hagyta el a pályát a címvédő is. 
Csütörtökön késő este a csehek hu-
szonkilenc másodperccel a meccs 
vége előtt lőtték a győztes gólt a 
svédek ellen, így a Tre Konorsnak 
véget ért a vébé.

Szombaton a címvédő és a 
döntő torna házigazdáját, Finnor-

szágot az oroszok búcsúztatták, a 
cseh–szlovák elődöntőt – a vébén 
második meglepetésüket okozva 
– a tótok nyerték.

Tegnap délután a bronzmér-
kőzésen a címvédő finnek már az 
első harmadban kétgólos hátrány-
ba kerültek a csehekkel szemben, 
a második harmad gól nélkül telt 
el, az utolsó játékrészben pedig 
hiába költöztek ellenfelük harma-
dába a kék-fehérek, nem sikerült 
kiegyenlíteniük. Az idei svéd és 
finn rendezésű világbajnokságon 
a házigazdák érem nélkül zártak.

Eredmények: negyeddöntő: 
Svéd ország – Csehország 3–4; 
elődöntők: Oroszország – Finn-
ország 6–2, Csehország – Szlo-
vákia 1–3; kisdöntő: Finnország – 
Csehország 2–3. Az Oroszország 
– Szlovákia vébédöntő lapzárta 
után ért véget.
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Petr Prucha (73) szerezte a csehek első gólját a kisdöntőben

hirdetés

hirdetések
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VÉBÉ És EIHC-tornA ErDÉlyBEn

Brassó világbajnokságot rendez

Játsszon velünk és nyerjen!

Sebestyén Kinga a 3. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát, a Hargita Népe csíkszeredai szer-
kesztőségében veheti át. Megfejtések: 1. forduló (Melyik évben szerzett bronzérmet Magyarország az EB-n?): 
1964; 2. forduló (Melyik ország nyerte a legtöbb Európa-bajnokságot?): Németország; 3. forduló (1968-ban 
melyik válogatott jutott döntőbe pénzfeldobás után?): Olaszország.



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Hétfő
Az év 142. napja, az év végéig 224 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.42-kor, nap-
kelte holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
Konstantin nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Konstantin jelentése: 

Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes. 

Május 21-én történt 
1904. Párizsban megalakult a Nemzet-

közi Labdarúgó-szövetség (FIFA). 

Május 21-én született 
1921. Andrej Szaharov Nobel-békedí-

jas orosz atom� zikus, polgárjogi harcos 
1939. Lászlóffy Csaba József Attila-

díjas romániai magyar költő, író, szín-
műíró 

Május 21-én halt meg 
1639. Tommaso Campanella olasz � lo-

zófus, író 
1954. Hammerschlag János zenetör-

ténész, orgona- és csembalóművész, zene-
szerző 

Helytörténeti 
évfordulók

• Negyvenöt éve, 1967. május 21-én 
hunyt el Adelaide-ban (Ausztrália) Laka-
tos Géza hivatásos katonatiszt, rövid ideig 
miniszterelnök. Csíkszentsimoni szárma-
zású volt.

• Százhuszonöt éve, 1887. május 21-én 
született Kutyfalván Nagy Géza református 
egyháztörténész. 1912–1925 között Szé-
kelyszenterzsébeten volt lelkész.

szünetel a szolgáltatás

Holnap 8–16 óra között javítási mun-
kálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Csík szentdomokoson, a 251–965. szám 
alatt.

Kárpát Vándortúra IV.

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület a Kárpát Vándortúra IV. szaka-
szát július folyamán szervezi meg, amelyre 
minden túrázni vágyót szívesen lát. Ez alka-
lommal bejárják a Máramarosi-havasoknak 
az Oroszi-patak völgyétől északra eső ré-
szeit, illetve a Cibles-, a Gutin- és az Avas-
hegységeket. A túrára július 10-ig lehet 
beiratkozni a 0745–107618-as telefon-
számon.
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programajánló

Moldvai csángó táncház 
A Székelyföld Napok keretében moldvai 

csángó táncházzal várják az érdeklődőket 
ma 17 órától Csíkszeredában, a Városi Mű-
velődési Ház Hunyadi László-kamaratermé-
ben. A táncházban moldvai csángó hagyo-
mányőrzők muzsikálnak: Hodorog And-
rás (Klézse) – furulya, Botezatu Victoria 
(Buda) – ének, tánc és Váncsa Levente (Sep-
siszentgyörgy) – kobza. Szervezők:Hargita 
Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális 
Központ, Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes, Csíkszeredában tanuló csángó 
diákok.

Hangverseny
A III. Székelyföld Napok keretében ad 

közös hangversenyt a Csíki Kamarazenekar 
és a sepsiszentgyörgyi Georgius Kamaraze-
nekar  Csíkszeredában, a Szent Ágoston-
templomban, csütörtökön 20 órától. Kar-
mester: Horváth Gábor – Budapest. Műso-
ron: F. Schubert: 5. B-dúr szimfónia, W. A. 
Mozart: D-dúr szerenád Serenata notturna 
KV239, W. A. Mozart: C-dúr Linzi szimfó-
nia KV 425. Szervezők: Hargita Megye Ta-
nácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, 
Csíki Kamarazenekar Egyesület.

Felolvasószínházi est
Jókai Anna Én, szegény Sudár Anna című 

regénye nyomán Scarlat Anna monodrámáját 
kísérhetik � gyelemmel Gazdag Erzsébet szín-
művésznő előadásában ma 12 órától Szent-
egyházán, a Gábor Áron Iskolaközpont nagy-
termében, 20 órától pedig a lövétei községi 
könyvtárban. 

Száz évig
Korondon vendégszerepel a Háromszék 

Táncegyüttes tánckara és a Heveder Zenekar 
csütörtökön 20 órától, a helyi művelődési 
házban. A Száz évig című táncösszeállítást 
a legendás kalotaszegi cigányprímás, Fodor 
Sándor „Netti” emlékére készítette Könczei 
Árpád koreográfus. Énekel: Erőss Judit.

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak Szociális Közszolgálata tájékoztatja 
az érintetteket, hogy a 2012-es év március 
hónapjára igényelt tűzifa-támogatás átve-
hető a polgármesteri hivatal 31-es irodá-
jában holnap és holnapután 8 és 13 óra, 
míg csütörtökön 8–13 óra és 14–15.30 
között. A támogatás átvéte léhez szükséges 
az igénylő személyazonossági igazolványá-
nak felmutatása. 

nép ügyvédje

Hargita megye lakosságának tudomásá-
ra hozzák, hogy a nép ügyvédje kihallgatást 
tart Csíkszeredában május 22-én, kedden 
10 és 14 óra között a prefektúra székhelyén 
(Szabadság tér 5. szám), a földszinti 5-ös szá-
mú irodájában.
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www.parapista.com

– Szervusz, Pista! Csak azért jöttem, hogy igazoljam, 
hogy az asszony mostanáig velünk ivott a kocsmában, nem egyebütt járt...

para

XXVI. HMKK-fotótábor 

A tavaly októberi homoródalmási 
fotótábor után a fotográfusok és 
az őket vendégül látó helyi szerve-

zők úgy döntöttek, érdemes lesz az almási 
életet más évszakban is lencsevégre kapni. 
Ezért újabb fotótábort rendeznek ezen a 
héten Homoródalmáson, kiteljesítve az 
ősz végi, tél eleji állapotában megörökített 
faluképet egy május végi, pünkösd előtti 
fotóanyaggal.

A táborba érkező fotográfusok részt 
vesznek a csíksomlyói búcsún is, pünkösd 
vasárnapján pedig a különleges bágyi nép-
szokást, a tüzeskerék-eregetést örökítik 
meg. A táborban részt vevő fotográfusok: 
Ádám Gyula (Csíkszereda), a tábor mű-
vészeti vezetője, Arany Ferenc (Nagysze-
ben), Bálint Zsigmond (Marosvásárhely), 

Both Gyula (Marosvásárhely), Erdély B. 
Előd (Székelyudvarhely), Haris László 
(Budapest), Katkó Tamás (Budapest), 
Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy), 
Márton Ildikó (Csíkszereda), Miklós 
Csongor (Csíkmadaras). A rendezvény a 
III. Székelyföld Napok része.

Homoródalmás tavasszal

Kis\Nyirő\Könyv 
Úz Bence esetei

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Nyirő Józsefnek az Úz 
Bence-történetek hoz-
ták meg az elisme-

rést, sőt: az anyagi sikert is. A 
korabeli lapokban megjelent 
novellák feszes, kerek történe-
tek, ezeket gyúrta össze a ké-
sőbbiekben – Hunyady Sándor 
szavaival élve: – „politírozva”, 
a pesti olvasók szája íze szerint 
átírva az Úz Bence regényt. 
Marosi Ildikó irodalomtörténész felkutatta 
és „puzzle”-ként rakta össze az eredeti Úz 
Bence-történeteket. A kötetet bevezető 
tanulmányában Marosi Ildikó bemutatja 

az író életpályáját, dokumen-
tumokkal igazolva, hogy az író 
1940-ben „országgyűlési képvi-
selő lett, de soha a parlament-
ben és sehol másutt politikai 
beszédet nem tartott, mint az 
Erdélyi Párt alelnöke mérsékelt 
politikai irányzatot képviselt”, 
ugyanakkor „Magyarországon 
nem nyilvánították háborús és 
népellenes bűnösnek”.

A könyv terjedelme 170 oldal, ára: 12 
lej. A könyv megvásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltban: Csíkszereda, Pető�  utca 
4. sz. Telefon: 0266–316798.



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. május 21., hétfő

Négy és fél méteres emberszobor 
rágógumiból

Négy és fél méter magas emberalakot 
formáztak rágógumiból diákok Hol-
landiában.

Több mint 3 ezren szolgáltatták az alap-
anyagot a gigászi műhöz. Az alak karjait dia-
dalittasan a magasba lendíti – a gumiszobrá-
szok vele akarták kifejezni örömüket afelett, 
hogy egyesült két holland művészeti iskola, 
a De Endhovense és a SintLucas. A szobor 
anyagának zömét a két tanintézet növendé-
kei adták.

A mű nem az örökkévalóságnak szól, mi-
vel öt év alatt lebomlik a rágógumi – adta hí-
rül a brit Metro újság.

A szobornak feltehetően legjobban az 
iskolák takarítói örültek, mivel nem kellett 

rágógumikat kapargatni sehonnan, a szobor 
„felvette” – átmenetileg – szinte az összeset, 
amely máskor járdákra, padok hátlapjára és 
egyéb helyekre kerül.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire derült, napos időre számíthatunk, 
de északkeleten, keleten erőteljesebb lehet a go-
molyfelhő-képződés, a hegyvidéken néhol ki-
sebb csapadék is valószínű. 

Azt mondják az okosak, de magam is 
tapasztaltam, hogy a gyermekek többnyire 
lemásolják azt a viselkedési formát, amelyet 
szüleiktől láttak, tapasztaltak. Vagyis ebben az 
esetben szinte sosem jön be a „ne azt tedd, amit 
látsz, hanem amit mondok” szöveg, mert nagy 
eséllyel dohányozni fog a gyermek, ha szüleitől 
is azt látja, annak ellenére, hogy a szülő hosszas 
előadásokat tart a dohányzás káros voltáról. S 
ez nemcsak a dohányzás esetében van így, ha-
nem szinte minden másban is. Minap kedvenc 
kisvárosom egyik közterén gyermekkorú roma 
apuka tépett ölnyi orgonát csak úgy unzsenír, 
foghegyről odaszólva a nemtetszésének hangot 
adó idősebb hölgynek: „A kicsikének szedem!” 
Valóban, volt ott egy kisebb gyerek is, de az 
„apukagyerek” csak akkor hagyta abba az or-
gonabokor virágoktól való megfosztását, ami-
kor én is rászóltam: „Hívom a rendőrséget, ha 
nem hagyja abba!” S ő volt a jóérzésű, aki, ha 

nem is hallgatott a szép szóra, legalább a rend-
őrséges fenyegetést komolyan vette. Ugyanis egy 
sarokkal odébb és két nappal később a Szent 
István-templom közelében lévő körforgalom-
nál dzsipes apuka fékezett, aztán az autóból 
kiugrott, néhány szál tulipánt letépett, és az 
óvodáskorú gyermekét ölében tartó anyuká-
nak adta. Anyucinak azonban ennyi nem volt 
elég, dzsipes apucit visszaküldte újabb adag vi-
rágért, miközben gyermekének vélhetőleg azt 
mutogatta, magyarázta: hű, de vagány apuci, 
mert virágot lop a körforgalomban lévő ágyás-
ból. Nyilván, ezt sem hagyhattam szó nélkül, 
de virágtolvaj apuci frappáns, tömör válaszá-
ban értésemre adta, ő a nagyobb, hatalma-
sabb, én pedig mehetek „a büdös francba”.

A szülői példamutatásnál maradva, felve-
tődik a kérdés: mit tanult az óvodás gyermek 
szüleitől? Hát azt, hogy lopni szabad, ha pedig 
valaki ez ellen szól, el kell küldeni a fenébe.

Viráglopás és példamutatás

                 villanás n Jánossy Alíz

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

*
A fotót Mátyás Szabolcs készítette (a 
Kapuk című székelyudvarhelyi pályá-
zatra beküldött alkotás)

skandi  KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.május21.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 6ig kell beküldeni.
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A szőke nő egy iskolábAn mint 
pszichológus kAp állást. Rögtön 
Az első nApon meglát egy fiút, Aki 
nem futkáRozik A többiekkel, csAk 
áll mAgábAn. odAmegy hozzá és 
megkéRdezi

– AkARsz beszélni RólA? Jól éRzed 
mAgAd?

– Jól.
– AkkoR miéRt nem futkáRozol A 

többi fiúvAl?
–... (poén A ReJtvényben)!


